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1. DE NIEUWE EN OUDE AARDRIJKSKUNDE :
Atte landen van den Aardbol,
hunne natuurlijke gesteldheid, hunne voortbrengselen, hunne belangrijkheid voor koophandel en niperhetd,
bonne staatkundige beteekenis, indeeling, staatsregeling,
bonne grenzen, steden, dorpen, rivieren, bergen, meren en spoorwegen,
bevolking en statistiek ;
d.
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de verschillende namen, waaronder die in de Geschiedents voorkomt,
benevens al het merkwaardige, dat er to vinden was of is,
de beroemde personen, die er geboren of gestorven zijn of gewoond hebben,
de merkwaardige gebeurtenissen, die er hebben plaats gegrepen,
en de Statistiek naar de jongste tellingen.

2. DE GEWLIDE EN ONGEWIJDE GESCHIEDENIS :
Al het wetenswaardigste uit de geschiedenis van alle volken, sedert de schepping der
wereld tot op den tegenwoordigen tijd ;
Groote gebeurtenissen ;
Oorlogen, veldslagen, vredes-tractaten, congresses, conciliën, uitvindingen, ontdekkingen ;
kortom
al wat rechtstreeks of zijdelings behoort tot de Oude. Middeleeuwsche en Nieuwe Gesch.edenis,
vergezeld van de juiste chronologische opgaven.

3. DE ALGEMEENE BIOGRAPHIE :
Levensschetsen van de voornaamste historische personen tut alle landen en eeuwen ;
Genealogie van vorstelijke en aanzienlijke geslachten ;
Keizers, koningen, prinsen en vorstinnen,
Kerkvaders, pausen, bisschoppen, geloofshelden, martelaars,
Kerkhervormers, godgeleerden en wijsgeeren,
Dichters, schilderi, schrijvers, geleerden en alien, die zich eenen naam hebben gemaakt op bet gebied
van Wetenschap en Kunst,
met vermelding van hetgeen zij merkwaardigs verricht of geleverd hebben.

4. DE MYTHOLOGIE :
De godheden, de helden en de fabelachtige personen en voorvallen bij alle volken,
met ophelderingen en verklaringen aangaande de voornaamste mythen
en fabelachtige overleveringen,
benevens de geloofsleer, de feesten, spelen, openbare plechtigheden en mysterien
van bet nude en hedendaagsche Heidendom
over de geheele aarde.
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Goede Woordenboeken, uit den aard der zaak geschikt om aan velen
belangrijke diensten te bewijzen, zijn, bij de krachtige ontwikkeling, die zich
alom op verstandelijk gebied openbaart, tegenwoordig inderdaad onmisbaar.
Om zich tegenwoordig in de maatschappij te kunnen bewegen zonder
den schijn o zich te laden van achterlijkheid, of zelfs van onkunde, client
men zich een schat van algemeene kundigheden eigen te maken, die in
vroegere tijden slechts door zeer enkelen werden beoefend, maar die in' de
eeuw, waarin wij leven, binnen het bereik zijn gebracht van iedereen. wij
alien herinneren ons uit onze eigene jeugd, hoe toen reeds onze ouders
verklaarden, dat er op de scholen oneindig meer geleerd werd dan in
hun n e n jongen tijd ; en datzelfde moeten wij getuigen van de scholen
tegenwoordig. Niet alleen, dat eene groote uitbreiding is gegeven aan die
vakken van onderwijs, die reeds vroeger algemeen beoefend werden, maar
met hoe vele andere vakken zijn die niet vermeerderd! Het gevoig daarvan
is, dat jongelieden, die tegenwoordig de school verlaten en hunne intrede
in de wereld doen, zijn toegerust met eene veelzijdigheid van kennis, die
onmerkbaar harem invloed uitoefent zelfs op den gewonen omgangstoon in
het dagelijksch leven. Onwillekeurig laat ieder in zijnen omgangstoon doorstralen op welken trap van verstandelijke ontwikkeling hij staat, en juist
daardoor vooral heeft de toon van beschaafde tnenschen zooveel vooruit
hover' den toon van minder beschaafden. Maar juist daardoor ook worden
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in den alledaagschen omgangstoon van beschaafde nienschen duizenden en
duizenden namen genoemd, toespelingen gemaakt en gevolgtrekkingen afgeleid, die voor den minder beschaafde Hebreeuwsch zijn. Vooral is dat het
geval met geographische namen, met namen uit de Geschiedenis der verschillende volken, met namen uit de Mythologie, en ook met namen van
personen, die zich beroemd, vermaard of berucht gemaakt hebben. Men kan
zelfs bezwaarlijk een boek van gewone uitspanningslectuur of eene eenvoudige courant in handers nemen, zonder er namen of toespelingen in aan te
treffen, die uwen geest dadelijk overbrengen op het gebied van Geographie,
Historie, Mythologie of Biographie. En hoe ontelbare malen gebeurt het
daarbij, dat men van zulk eenen naam of van zulk eene toespeling gaarne
lets meer zou willen weten.
Een Woordenboek dus, dat in alphabetische volgorde, en in een zoo beknopt mogelijk bestek, het voornaamste mededeelt van alles wat er op de
aarde plaats gegrepen heeft sedert de Schepping der wereld, van alles wat
in den loop der eeuwen bestaan heeft en reeds te niet gegaan is of nog op
den huidigen dag bestaat, zulk een Woordenboek — het behoeft wel Been
betoog — is niet slechts een geschikt hulpmiddel, orn in ontelbare gevallen
eene geprikkelde weetgierigheid spoedig en aangenaam te bevredigen; maar,
en dit zegt nog oneindig weer, zulk een. Woordenboek is een onschatbaar
hulpmiddel zelfs voor iederen wetenschappelijk ontwikkelden geest. Wie
toch, hoe rijk ook bedeeld met gaven des geestes, heeft een geheugen, dat
alles kan omvatten? Wie ondervindt niet dikwijls, hoe ook voorzien van
een schat* van kennis, dat er oogenblikken van minder opgewektheid zijn,
waarin het geheugen niet snel genoeg werkt, om bijzonderheden, die men
zich zoo gaarne zou herinneren, juist op dat oogenblik voor den geest te
brengen?
Voor ieder dus, die niet in het oog loopend achter wil staan bij de
algemeene ontwikkeling — voor ieder, die, zelfs in gewone uitspanningslectuur of bu het lezen van eene courant, niet telkens verlegen wil blijven
staan, als hij eenen naam ontmoet, die hem geheel en al vreemd is
voor mannen van wetenschap, die zich menigmaal den tijd niet kunnen
gunnen om lang naar iets te zoeken — kortom, voor geletterden en voor
niet-geletterden is een goed Historisch en Geographisch Woordenboek in den
volsten zin des woord onmisbaar.
Met lust en ijver aanvaardde ik dan ook eenige jaren geleden de taak
orn mijne krachten te beproeven aan een werk, dat bestemd zou zijn om
in zulk eene belangrijke behoefte te voorzien. En nu ik dat werk eindelijk
voltooid zie, is het mij eene streelende voldoening, het met een woord van
aanbeveling in te Leiden bij het publiek.
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VII

Over het plan van bewerking zal ik in geen bijzonderheden treded:
de titel zelf zegt dienaangaande alles. Maar ik heb begrepen, dat ik ten
aanzien van ons Vaderland uitvoeriger diende te zijn, dan met betrekking
tot andere landen. Vandaar dat men in dit Woordenboek een aantal
Nederlandsche, en zelfs Luxemburgsche dorpjes vermeld vindt, waarvan
eigenlijk niets bijzonders te zeggen viel; terwijI ik er menig NederlandschIndisch plaatsje in opgenomen heb, louter omdat onze dappere troepen daar
hetzij zegevierend, hetzij roemrijk gestreden hebben tegen muiters, die in
opstand waren tegen het Nederlandsch gezag.
Wat de biographische artikelen betreft, zal een oplettend oog ontwaren, dat het aanvank elijk in mijn plan heeft gelegen, ook van alle naam
gemaakt hebbende nog levende tijdgenooten melding te maken. Daar dit
Woordenboek in afleveringen het licht zag, deed ik echter reeds spoedig de
ondervinding op, dat juist die artikelen betreffende nog levende personen
aan de kwaadwilligheid een wapen in handen konden geven, om mij te
betichten van partijdigheid; en toen ik mij dien ten gevolge de moeite
getroost had eene uitvoerige lijst te maken van al de in ons vaderland
levende personen, die, naar mijn oorspronkelijk plan, in mijn Woordenboek
opgenomen zouden moeten worden, trof ik in die lijst zoo vele namen
aan, die mij in de noodzakelijklieid zouden brengen mij niet gunstig
over hen uit te laten, dat ik toen maar besloot, althans voor zooveel ons
Vaderland betrof, met de vermelding van nog levende personen uiterst
spaarzaam te zijn, liever dan dezen of genen noodeloos te kwetsen.
Dat ik ge,tracht heb het historische gedeelte van dit Woordenboek zoo
volledig mogelijk te maken, door zelfs nog bij de correctie der drukproeven
feiten daarin op te nemen, die plaats gegrepen hadden nadat het betreffende artikel reeds door mij geschreven was, blijkt voldoende, bijvoorbeeld :
uit het artikel ANNAM, waarin ik, op den dag waarop ik dat blad liet afdrukken, nog een tractaat opnam, dat in den Franschen Moniteur juist van
dienzelfden dag openbaar werd gemaakt; — zoo ook uit het artikel
VEREEN1GDE STATEN, waarin genefaal Grant reeds vermeld staat als tot
President gekozen tegen 1869; — en het zou mij geen moeite kosten dergelijke voorbeelden aan te wijzen bij dozijnen.
Verre zij echter van mij de schijn, alsof ik de groote voortreffelijkheid
van mijn werk in een schitterend licht zou zoeken te stellen. Ik wil daarom
niet op den aangeslagen toon voortgaan. Ik zal enkel nog bier de verklaring
afleggen, dat mijn eenig en oprecht streven is geweest, van het begin tot
het einde, een Woordenboek te leveren, dat zooveel mogelijk beantwoorden
zou aan de eischen van onzen tijd, dat zoo min mogelijk degenen, die er
iets in willen nazien, verlegen zal laten staan, in een woord, ik heb al

VIII

VOORREDE.

mijne krachten ingespannen, om dit Historisch en Geographisch Woordenboek zoo 'in te richten, dat in het kortst mogelijke bestek de meest
mogelijke uitvoerigheid daaraan gegeven wierd.
Eene opsomming van al de bronnen, waaruit ik geput heb, zou ik een
ijdel vertoon vinden. Dat men bij de samenstelling van een werk van zoodanige veelzijdigheid en uitgebreidheid, als dit Woordenboek heeft, vele,
z e e r vele bronnen raadplegen m o e t, zal iedereen begrijpen ; en dat
men, bij het raadplegen van bronnen, daartoe de b e s t e kiest, behoeft
waarlijk in geen Voorrede betuigd te worden.
Bij dat raadplegen van bronnen heeft echter 6On punt in hooge mate
mijne belangstelling gaande gemaakt ; en in de hoop, dat er onder de lezers
van deze Voorrede zullen zijn, die dit punt ook tot een punt van h u n n e
belangstelling verheffen willen, zal ik daarover in eene kleine uitweiding
treden.
Ten aanzien van de spelling van geographische namen heerscht in de
Hollandsche taal volslagene beginselloosheid. Zoo vindt men bij den een
(naar de Duitsche spelling) Sunda-eilanden, Madura, enz., terwa een ander,
(naar de uitspraak) Soenda-eilanden, Madoera, enz., schrijft. Intusschen is
het mij voorgekomen, dat er bij de meeste Nederlandsche schrijvers uit den
laatsten tijd meer overeenstemming in de spelling begint te heerschen wat
betreft die geographische namen, die in onze overzeesche bezittingen te huis
behooren, en zulks vooral het gebrtiik van het sarnengestelde letterteeken
»oe" waar men vroeger vrij algemeen »u" placht te bezigen, welke vroegere
spelling met »u" blijkbaar slechts het gevolg is geweest van onkundige of
achtelooze naschrijverij.
Bij namen, die niet in onze overzeesche bezittingen te huis behooren,
houdt echter alles, wat naar stelseh-natigheid in spelling zweemt, geheel en
al op, ook ten aanzien van »u" of »oe". De Duitschers schrijven bijv. naar
h u n spelling-systeem Ural, Kurland, enz., de Franschen Oural, Courlande,
enz.; maar in het Hollandsch gaat men geheel stelselloos te werk, door te
schrijven Ural (niet Oeral), Koerland (niet Kurland), enz.
Geographische namen, die in Rusland te huis behooren, en in de taal
der Russen geschreven worden met het eenvoudige letterteeken, dat zij sjee
noemen, vindt men in Duitsche boeken stelselmatig gespeld met Sch, in
Engelsche boeken stelselmatig met Sh, in Fransche boeken stelselmatig
met Ch; maar in Hollandsche boeken ontmoet men in dat opzicht eene
spelling, waarin niets, dat naar stelselmatigheid zweemt, te herkennen
valt. Ook de Russische letterteekens tsja en tsjutsja en meer andere
worden in Duitsche, Fransche en Engelsche boeken stelselmatig naar de
uitspraak afgebeeld; maar een en dezelfde naam vertoont zich in Hollandsche
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4iseken op drie verschillende manieren gespeld, al naar gelang de Nederlander een Duitscher, een Franschman of een Engelschman nageschreven heeft.
Sedert in Spanje eene nieuwe spelling is ingevoerd, waarbij de x (die
als de Hollandsche »ch" uitgesproken wordt) nagenoeg geheel is verdrongen
door de j (die dezelfde uitspraak heeft), schrijven de Spanjaarden bijv. niet
meer Mexico (gelijk zij vroeger schreven), maar Mejico.

Nu

kan er, bij

de uitspraak die deze naam in het Hollandsch heeft, geen oogenblik twijfel
bestaan : wij moeten dat woord met eene x blijven schrijven;; want Mexico
is een H olla n d s c h woord geworden (even als Keulen een Hollandsch
woord is, dat niet in spelling verandert, om het even of de Duitscher Coln,
Coeln, KOln of Koeln schrijft). Maar hoe met honderden andere Spaansche
namen, die niet, gelijk Mexico met de x (uitgesproken als Dks" ) in onze
taal burgerrecht erlangd hebben ; nu de Spanjaard al die woorden met j
schrijft en bijv. de Duitscher hem daarin navolgt : hoe moeten nu die namen
in Nederlandsche boeken geschreven worden?
Op deze wijze voortgaande, zou ik een groot aantal punten van verschillenden aard kunnen opsommem, ten aanzien waarvan men totaal in het
onzekere verkeert, zoodra het er op aankomt zulk eenen naam te s c h r ij v e n,
Om nog slechts een ding te noemen, de Deensche naam Helsingor en de
Zweedsche naam Helsingborg ; voor het eerste schrijven wij Elzeneur ;
zullen wij nu voor het tweede »Elzenburg" schr ijven, of moeten wij
»Helsingborg" behouden? De Pruisische vestingstad KOnigsberg aan den
Pregel noemen. wij Koningsbergen ; maar in Duitschland (en zelfs in Pruisen) zijn nog verscheidene andere steden, die óók KOnigsberg heeten :
moeten wij die nu allen bij den Hollandschen naam noemen, of moeten
wij dbArvoor den Duitschen naam behouden ? Eer men dienaangaande
beslist, neme men

wel

in overweging, dat er nog een talloos tal van Duit-

sche plaats-namen is, die alien met het woord KOnigs aanvangen : men
client dus eene beslissing te nemen, welke ook op al d i e namen kan worden toegepast.
Ik ben in alle twijfelachtige gevallen wel eeniger mate te werk
gegaan naar eenen vasten regel, ten einde zoodoende reeds mijnerzijds eene
schrede te doen op eenen weg, die tot het aannemen van een vast stelsel
zal kunnen leiden ; ik heb echter overal waar ik eenigszins afweek van eene
mijns inziens onjuiste spelling, die ik in andere boeken aantrof, niettemin in
de alphabetische volgorde van mijn Woordenboek ook die onjuiste spelling
opgenomen, ten einde de gebruikers van mijn Woordenboek zoo min mogelijk
tevergeefs zouden zoeken. Dezelfde reden heeft mij tevens genoopt, om van
vele namen ook de Engelsche, Fransche, Duitsche, Italiaansche, Spaansche,
Zweedsche, enz., namen op hunne alphabetische plaats te vermelden.
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leder, die in aanmerking neemt, dat het hierboven aangestipte slechts
een Bering staaltje is van de tallooze bezwaren, waarop men ieder oogenblik stuit als men een werk als dit Woordenboek samenstelt, zal mij —
ik ben er verzekerd van — niet al te hard vallen over de onvolmaaktheden,
die dit werk aankleven. Het zou misschien naar eigenwaan gelijken, indien
ik zeide, dat de som Bier onvolmaaktheden althans niet grooter zal wezen
dan die, welke men in andere boeken van zulk eenen omvang aantreft ;
daarom wil ik hier liever eenvoudig betuigen, dat ik getracht heb, mijn
werk van de vlekken der onvolmaaktheid, zooveel in mijn verinogen lag,
vrij te houden.
Wat de tijdrekenkunde betreft, heb ik de Christelijke jaartelling gevolgd,
als algemeen in gebruik. Daar, waar ik wellicht eene andere tijdsbepaling
mocht gebezigd hebben (ofschoon ik mij niet herinneren kan, dat dit ergens
het geval is), zij het voldoende, dat de geboorte van Christus volgens de
Benedictijnen te stellen is in het jaar 4963 (Usserius, wiens tijdrekening
vroeger algemeen gevolgd werd, stelt de Schepping der wereld in het jaar
4004 vO6r Christus). In de jaartelling der Grieken begint de eerste Olympiade in het jaar 776 v. Chr.; in die der Romeinen is de stichting van de
stad Rome te stellen anno 753 v. Chr.; in die der Mahomedanen valt de
Hedzjra (Hegira) in het jaar 622 na Chr.; de Fransch-republikeinsche
jaartelling begint 22 Sept. 1792.
Waar de afstanden niet zijn opgegeven in uren gaans, heeft men eenvondig in aanmerking te nemen, dat 1. mij1 gelijkstaat aan 2 uren gaans,
dit wil ' zeggen : in eerie rechte I ijn van de eene plaats naar de andere, daar
men bij eene a l g e m e e n e afstandsbepaling natuuriijk niet kan letten op de
verschillende bochten en kronkelingen, welk e so m m i g e wegen meer hebben dan andere.
Ziedaar alles, wat ik bij de complete in-'t-licht-verschijning van mijn
Historisch en Geographisch Woordenboek te zeggen heb. Moge het aan
velen dat nut aanbrengen, dat ze in bill ijkheid er van verwacht kunnen
hebben mogen bevoegde beoordeelaars en oordeelkundige gebruikers er
van blijven getuigen, dat de gebreken, die het aankleven ruimschoots worden opgewogen, door de degelijkheid, die ik getracht heb er aan te geven :
dan zal het streelende bewustzijn, geen onnut werk verricht te hebben, mij
al de inspanning en moeite doen vergeten, die mij odder de bewerking van
dit bock menigmaal zwaar gedrukt heeft.
SERVAAS DE BRUIN.
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WOORDENBOEK.
A.
A. Op munten beduidt A aan den voet der kopzijde, dat ze aan de hoofdmunt des lands geslagen
zijn , bijv. Weenen , Berlijn , Parijs; op fransche
munten is AA het muntteeken voor Metz. Op de
keerzijde van grieksche munten beteekent A de stad
Argos of Athene; op de romeinsche munten van
later tijd Antiochie, Aquilega of Arelate. In 't romeinsche regt was A het teeken der vrijspraak
(absolvo), gelijk C (condemno) de veroordeeling beduidde, en N.L. (non liquet) wilde zeggen : vereischt nailer onderzoek, weshalve de uitspraak
tot later werd verschoven. In rom. opschriften
beduidt A — Augustus, keizer: lir — Augusta, keizerin ; bij jaarsbepalingen a — anno, in 't jaar.
De voornaamste in dit werk te vermelden verkortingen, in Welke A de eerste letter is, zijn :
AA. in rom. opschriften — twee Augusti of keizers ; Iry — twee keizerinnen.
AAA. in rom. opschriften — drie keizers.
A. A. A. F. F. in rom. opschriften de aanduiding
der drie muntheeren te Rome (qui) auro, argento,
cell, flando, fertundo (prcesunt), (die over het smelten
en stempelen van goud,zilver en koper gesteld zip).
A. a. C. voor anno ante Christum (in het jaar voor
Christus). — A. a. C. n. voor anno ante Christum
natum (in 't jaar vOör Christus geboorte).
A. IE. V. voor anno cerce vulgaris (in 't jaar der
gewone tijdrekening).
AA. L. voor Aulorum libertus (vrijgelatene der
familie Aulus).
AA. LL. M. voor artsum liberal rung magister
(meester in de vrije kunsten).
A. A. L. M. voor apud agrum locum monuments
(bij dit veld de plaats van het gedenkteeken).
AA .M. voor artiunt nzagister(meester in de kunsten) .
A. A. S. L. M. voor apud agrum sibs locum monvmenti (bij dit veld heeft hij de plaats voor zijn gedenksteen gekozen).
A. A. V. ,C. voor anno ante to bem conditant (in
het jaar voor de stichting der stad).
A. B. voor Aurea bulla (gouden bul).
ABN. voor abnepos (achternaneef).
AB. R. P. voor ab ripa proxima (van den naasten
oever).

A

A. C. voor augustana confessio (augsburgsche confessie) ; ook voor anno currente (het loopende jaar),
Ante Christian (voor Christus), Annus Creationis
(jaar der schepping).
A. C. het zelfde als A. Chr.
A. Chr. voor anno Christi, het zelfde als A. D.
A. D. voor Anno Domini (in 't jaar des Heeren).
a. d. voor ante diem (voor den dag), ad deliberandum (oil te beraadslagen), a dato (van dagteekening).
Adj. voor adjudant ; ook voor adjunct.
A. D. N. 1. C. voor anno domint nostri Jesu Christi
(in 't jaar onzes Heeren J. C).
A. D. P. voor ante diem pridie (vooreergisteren).
Adq. voor adquiescit (hij berust er in), adquisita
(verkregen).
A. D. V. voor ad dies yaw (levenslang).
A. E. voor Archt-Episcopus (aartsbisschop) ; ook
voor appellatus est (wordt genoemd).
A. F. voor anni fitturi (van 't toekomende jaar) ;
ante factum (voor de daad) ; ante festum (voor 't
feest).
A. G. voor Annus Gratue (jaar des heils).
A. H. voor alms homo (een ander man).
A. I. voor ad enstantiam (op vordering), ad interim
(tusschentijds, tijdelijk)
A. I. S. voor action in senatu (in den senaat gedaan).
A. L. voor ad libitum (naar believen), Artes liberates (vrije kunsten), Ault libertus (vrijgelatene van
Aulus), atm lex (andere wet).
A. L. F. voor ammo lubens feat (hij heeft met
zijn wil gehandeld).
A. LL. voor agrarite leges (akkerwetten).
A. L. M. het zelfde als AA. LL. M.
A. M. voor ad mandatum (op last), ad marginem
(op den kant), ad manus (bij de hand), ad mensuram
(tot de maat), ad modum (op die wijze).
A. M. C. voor annus mundt creationts (het jaar
van de schepping der wereld).
A. M. D. G. voor ad majorem Des glortam (ter
meerdere eere Gods).
A. M. M. C. voor ad mandatum Majestatis Calarew (op last van zijne keizerlijke Majesteit).

1

2
A.

A

Aa

M. P. voor ad mandatum Principis (op last van
kreisstad Aahaus draagt naar daze riv. haren naam.
den worst).
Aa. In verscheidene landen dragen gemeenten
A. M. R. M. voor ad mandatum Regiw Majestatis of dorpen dien naam, blijkbaar dewijl ze aan of in
(op last van zijne koninkl. Majesteit).
de nabijheid van eenig water gebouwd zijn. In
A. M. S. voor a municipalibus sacris (tot plaatseNederland telt men er drie, t. w. in N.-Braband : 1)
lijk gewijde zaken behoorende).
Hoogen Aa, of hooge Aarle, gem. Gemert, dist. HelA. M. S. C. M. voor ad mandatum Sacro Ccesarew mond ; — in Utrecht : 2) Nieuwer ter Aa, gem.
Majestatis (op last van zijne gezalfde keizerlijke
Ruwidl, en 3) Ter Aa of Ter Aade, gem. Loenersloot.
Majesteit).
Aa (Ter), voorheen genaamd het .11tus te BerliA. N. voor amicus nosier (onze vriend), ante noccum", een. kasteel in de Meijerij van den Bosch,
tern (voor den nacht).
nabij de kerk van het dorp Berlicum aan de rivier
A. N. D. N. voor annus nativitatis Domini nostri
de Aa, is in het begin der 19e eeuw geheel gesloopt.
(het jaar van de geboorte onzes Heeren).
Aa (Ter), of Ter Aade, ook wel Aha in oude
A. N. F. F. voor annus novus faustus 'elm (gelukoorkonden ; voormalig oud kasteel in Utrecht, tuskig en voorspoedig nieuwejaar).
schen Nieuwersluis en Breukelen ; is reeds in het
A. 0. voor alai omnes (al de anderen), amicus opbegin der 10e eeuw bekend; werd in 1672 door de
timus (de beste vriend).
Franschen vernield en in brand gestoken, zoodat er
A. 0. C. voor ab orbe condito (van de wording der in het begin der 18e eeuw slechts een achtkantige
wereld).
toren en een gedeelte van den zwaren ringmuur van
A. 0. J. H. voor ad opus jus habentium (ten be- overig was, zijnde thans sinds Lang geen spoor meer
hoeve der regthebbenden).
er van aanwezig.
A. 0. R. voor anno orbis redemtt (in het jaar van
Aa (Floris v.d.), nam met twee andere edelliede verlossing der wereld).
den, in 1415, Jan van Arkel op de brabandsche
A. P. voor anno prceterito (in 't afgeloopen jaar).
grenzen gevangen, bragt hem op naar 's Hage, en
A. P. C. N. voor anno post Christian natum (in 't ontving daarvoor eene aanzienlijke som gelds als
jaar na Christus geboorte).
belooning. —Aa (Pieter v. d.), geb. to Leuven omA. P. 0. R. voor anno post orbem reclerntion (in 't streeks 1530, als regtsgeleerde en prof. aldaar, maar
jaar na de verlossing der wereld).
meer nog door zijne deelneming aan den opstand
A. P. P. voor apud populum plebemve (bij burger tegen Spanje vermaard, stierf 1594.—Aa (Gerard
of minderman).
v. d.), geb. to Mechelen, mede-onderteekenaar van
A. P. R. C. voor anno post Romani conditam (in het verbond der edelen, in 1566 ; bij de lijkplegtighet jaar na de stichting van Rome).
held van Willem I, prins van Oranje, droeg hij de baA. P. R. M. voor ad perpetuam rei memoriam (ter vier en het wapen van Vianden, stierf 1604. —Aa
eeuwige gedachtenis daarvan).
(Adolf van der), geb. te Mechelen, was in 1566 een
A. P. V. C. voor anno post urbem conditam (in
der onderteekenaars van 't verbond der edelen, en
het jaar na de stichting der stad).
ook in 1568 mede-onderteekenaar van het nailer
A. R. voor academics rector; — ook voor anno verbandschrift der edelen, waarbij hij 400 gl. braregni (in 't jaar der regering), anno redemtionis (in
bandsch beloofde als bijdrage voor de zaak tegen
't jaar der verlossing).
Spanje ; hij sneuvelde in den slag bij Jemmingen, 21
A. R. S,voor anno reparatce [recuperatce, restauJune 1568. — Aa (Philips v. d.), burgemeester
rake] salutis (jaar na het verkrijgen der verlossing).
van Mechelen, was mede-onderteekenaar van 't verAR. V. V: .,D. D. voor aram votivarn volens Bono bond der edelen, werd deswege verbannen, loch
dedit (altaar geschonken volgens eene gelofte).
keerde er in 1572 terug ; met behulp van Arend van
A. S. voor anno salutis (in 't jaar des hells), Dorp gelukte het hem eenige soldaten om te koopen,
auctoritate senatu (op gezag van of namens den
en op die wijze de sleutels der stad in handen te
senaat).
krijgen, verzekerde die voor den prins van Oranje,
A. S. S. voor a sacris scrims (behoorende tot de
bij wien hij in hooge achting stond, en speelde vergewijde bergplaatsen).
volgens eene gewigtige rol op het staatstooneel: na
A. U. S. voor actum ut supra (gedaan als boven).
1586 vinden wij geen melding meer van hem geA. V. voor ad vitam (voor 't leven).
maakt.—Aa (Gerard Renesse v. d.) werd in 1609
A. V. C. anno urbis conditw (in 't jaar van de
door de Staten van Utrecht afgevaardigd naar Antstichting der stad).
werpen, en hielp daar het twaalfjarig bestand met
A. X. voor anvils decimils (het tiende jaar).
Spanje sluiten. —Aa (Willem v. d.) Jansz., burgemeester van Rotterdam, kenmerkte zich als een
—,
ijverig tegenwerker van Oranje, om reden waarvan
zijn huis 1672 werd geplunderd, en hij zelf, zich
in 's Hage bevindende, werd daar op straat door
Aa (lat. aqua, fr. eau), benaming van celtischen
oorsprong voor water, stroomend water ; naam van
het gemeen mishandeld ; van alle posten ontzet
meer dan 40 rivieren in Nederland, Frankrijk, Zwitstierf hij denkelijk in 1681. — Aa (Pieter v. d.)
aardrijkskundige en boekverkooper te Leyden, in 't
serland, Duitschland en europ. Rusland, van welke
de voornaamste zijn : 1) de A. in de nederl. prov.
begin der 18e eeuw, was uitgever van een atlas van
200 kaarten, welke door zijn broader Hendrik op
Noord-Braband, vereenigt zich bij 's Hertogenbosch
koper gegraveerd warden ; hij vervaardigde ze naar
met de Dommel ; 2) de A. (Agino) in 't fransch
de reizen en ontdekkingen sedert 1246 tot 1696.
dept. Pas de Calais, ontspringt bij Bourthes, en
outlast zich , bij St. Omer bevaarbaar geworden, Aa (Christianus Carolus Henricus v. d.), geb. te
Zwol, 25 Aug. 1718, studeerde in de theol. eerst
niet ver van Grevelingen in het kanaal; 3) de A. in
to Leyden, vervolgens te Jena; werd in 1739 luth.
Zwitserland, kanton Aargau, kanton Unterwalden
predikant te Alkmaar; daarna id. te Haarlem. Bij
(Sarver-Aa), kanton Unterwalden (Stantzer-Aa) ;
de oprigting der Holl. Maatsch. van Wetensch. al4) de A. (Bulder-Aa, Heilige Aa) en de A. (TreiderAa) beiden in Liitland ; 5) de A. in Westfalen,
daar, in 1752, werd hij aangesteld tot secretaris,
kleine riv. in 't regerings-district Munster ; de
bedankte voor twee even voordeelige als vereerende
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beroepen, t. w. naar 's Hage in 1755 en later naar
Batavia, en stierf 's nachts tusschen 22 en 23 Sept.
1793. Er zijn verscheidene zijner leerredenen in druk
verschenen. Aa (Dirk v. d.), geb. te 's Hage,
1731, vermaard als rijtuigschilder aldaar, stierf
23 Febr. 1809. — Aa (Cornelis v. d.), geb. te
Leyden, 1749, boekverkooper te Haarlem, werd, in
de onzalige twisten der zoogenaamde patriotten en
oranje-klanten, als prinsgezinde in de gevangenis
geworpen, Brie jaar later ontslagen, vestigde zich
teen als boekverkooper te Utrecht, woonde later te
Amsterdam, en stierf daar in of omstreeks 1816;
hij is voornamelijk bekend als schrijver van een
aantal orangistisch historische werken. —Aa (Mr.
Pierre Jean Baptiste Charles v. d.), geb. te Haarlem,
31 Oct. 1770, varier van _ den dichter Robid6 v. d.
Aa, was advokaat te Leyden en letterknndige, heeft
een aantal regtsgel. en andere werken nagelaten en
een Handboek veer de yongehngschap ; stierf te Leyden 12 Mei 1812. Aa (Mr. Christianus Petrus
Eliza Robide van der), geb. te Amsterdam 7 Oct.
1791, als dichter gunstig bekend ; stied 14 Mei 1851.
Aabroek (Abroek), polder in N. Braband, arr.
Breda.
Aach. 1) stadje in den badener meerkreis, beoosten Stockach, met 900 inw., ligt op eenen steilen berg met eenen ringmuur rondom ; schoone papiermolens, smederijen, katoenweverij. — 2) Naam
van verscheidene rivieren : in Baden bij Aach, bij
Stockach, bij Meersbnrg ; in Tyrol hij Bregentz ; in
Wurtemberg bij Friedrichshafen.
Aaekinge (Aeckinge, Ackinga), buurt in Friesland, arr. Heerenveen.
Aackmaryp, zie ACKMARYP.
Aadildsjoewas provincie of zandsjak in
turksch Armenie.
Aaf, vrouwenaam, denkelijk verkort van Ave,
wees gegroet.
Aafiord, 1) stad in Noorwegen, stift Drontheim, 1500 inw., vischvangst, kusthandel. — 2) Zeeboezem aan de westkust van Noorwegen, amt
Drontheim ; in deze golf outlast zich de Stordals-elf,
d. rivier der groote vallei.
Aagard, dorp in Jutland, stift Aalborg, merkw.
door de nederlaag der oproerige boeren in 1441 aan
den St. Jurgensberg.
Aagard (Claus en Christman), twee broeders,
geb. te Wyhorg, in Denemarken, in het begin der
17e eeuw: de eerste schreef eenige godgeleerde en
wijsgeerige werken, en overleed 1664; de tweede
heeft eenige lat. gedichten nagelaten, en stierf 1676.
Aagdorp (Aagtendorp), antlers Eechtrip, buurt
in de prov. N. Holland, kanton Alkmaar No. 1;
behoorde oudtijds tot het baljuwschap van Brederode ; de huizen Poelendorp en Hazendaal stonden
in deze buurt.
Aagesen (Swend) of Sueno Aageson, deensch
geschiedschrijver, uit het begin der 13e eeuw, ongeveer gelijktijdig met Snorro Sturleson, schreef op
last van den aartsbisschop Absalon van Lund eene
latijnsche soort van kronijk, zijnde de geschiedenis
der deensche koningen van Skiold tot Kanut VI, en
eene geschiedenis der krijgswetten van Kama den
Groote ; beide geschriften in 1642 godrukt.
Aaggi–Fou, rivier, ontstaat aan de kaap der
Caspische zee, loopt voorbij Tauris, en stort zich in
het meer Koemi. Visch kan in het hittere water
van deze rivier met levee.

Aaghtendorp
Aaghtenkerk oude namen van Beverwijk.
Aagt (Sanct)

Aalam
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Aagt, verkorting van den vrouwenaam Agatha ;
oorspronk. beteekenis: de goedaardige.
Aagt (Iafies), leefde in 't midden der 16e eeuw
te Haarlem. Eene schijnheilige, dweepziek roomsche
vrouw, die zich beijverde andersdenkenden te verklikken aan de Spaanschgezinden, en zoodoende
velen in bet' ongeluk bragt of hun zelfs den flood
berokkende. Nadat Haarlem aan Oranje was overgegaan , was zij voornemens met behulp van eenige
handlangers de stad in brand te steken; doch
dit snoode opzet werd nog in tijds ontdekt , en zij,
na eene volledige bekentenis, ook van al hare vroeger bewerkte gruwelen, levend verbrand.
Aagten (St.) of St. Aagten klooster te Delft,
was eenmaal een der rijkste en prachtigste nonnenkloosters van geheel Holland; de laatste pater, die
dit klooster gedurende 36 jaren heeft bestuurd, was
de geleerde Cornelius Musius. In het begin van den
80 oorlog Meld prins Willem I bier zijn verblijf,
en werd bier 10 Jnlij 1584 door het moordenaarslood van Balthazar Gerards getrolfen. Later is dit
klooster ten deele in eene saaihal herschapen, een
ander gedeelte er van is eene kazerne geworpen, en
de kerk ten gebruike afgestaan aan de waalsche gemeente. Zie verder AGATHA.
Aagtenkerke, dorp in Zeeland, eil. Walcheren, arr. Middelburg, circa 1100 inw., here. godsd.;
bedrijf landhouw.; beoosten dit dorp lag eertijds het
Clarissen-klooster Waterlooswerve.
Aahaus (Ahaus). 1) Kreis in 't pruis. reger.
distr. Munster, bestaat uit de beide standheerschappen A. en Gronau, en grenst ten n. en w. aan de
Nederlanden, ten o. aan den kreis Steinfurt, ten z.o.
aan den kreis Coesfeld, en ten z. aan den kreis Bor.ken. Het beslaat eene oppervlakte van 12," vierkante mijlen met 42,000 inw. Het land is meest
vlak, en wordt besproeid door Vechte, Dinkel, Aa,
Berkel en Schlinge; takken van bestaan zijn akkerhouw, linnenweverij , leerlooijerij en verwerij.
2) Kreisstad aan de Aa met 1700 inw.; slot van den
prins van Salm-Kyrburg ; linnenweverij en tabaksverwerking.
Aaimaka, dorp in Rusland , goiiv. Orenburg,
bewoond door mahomedaansche Kalmukken , die
zich 's zomers in de steppen ophouden.
Aain–Charin, ligt twee inijlen van Jeruzalem
in Palestina; de kerk is, naar sommigen beweren,
gebouwd op de zelfde plek, waar eertijds het huis
stond van den hoogepriester Zacharias.
Aain–Mariam, dezen naam geeft men aan
eene bij de Turken zeer in achting staande bron, in
eene grot van den berg Menia, bij Jeruzalem, en
zulks op grond dat Maria geacht wordt uit deze bron
Haar water gehaald te hebben.
Aakaap, plaats aan de noordgrens van het
Kaapland; oudste zendelingsplaats onder de Kaffers.
Aakirke (Aakirkeby) , stadie op het deensche eiland Bornholm, diocese Seeland ; fraaije kerk
van zwart marmer ; 600 inw.
Aakjar, deenech amt in Jutland, stift Aarhuus.
Aal, oudtijds een kasteel in 't land van Heusden
(N. Braband), werd 27 Aug. 1521 door die van
Bommel verbrand.
Aal, stad in Noorwegen, amt Budskerud ; 4100
inwoners.
Aal, vrouwenaam , oorspronkelijk beteekenend
edelgeboren.
Aalam, of Ebn-al-Alan, een arabisch sterrekundige in de 9e eeuw, die zich door vele belangrijke waarnemingen hoogst verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied der astronomische wetenschap.
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Aalbach

Aalbach, beek in de pruis. provincie Brandenburg, die uit het Polchower meer komt, de grensscheiding tusschen Pommeren en het regeringsdistrict Frankfort vormt, en in de Rega uitloopt.
Aalbeck, stad in Jutland, stift Aalborg.
Aalbecke riv. in Pommeren, reger. distr.
Koslin ; valt in de Leba.
Aalbeek of Albeeck, buurt in het land van
Valkenburg, prov. Limburg, met een kasteel.
Aalbert, Aalbrecht of Albert, verkort van Adelbert, mansnaam; oorspronk. beteekenis : door adeldom schitterend.
Aalbertsberg of Aalhrechtsberg, zie onder
BLOEMENDAAL.

Aalborg (spr. Oolborg), 1) stift in het deensche
schiereiland Jutland, 1311 vierk. mijlen groot, bevolking 160,000 inw. De grond is over het algemeen
niet zeer vruchtbaar ; de hoofdzakelijke bestaanstakken zijn scheepvaart en visscherij. Het stift Aalborg
bevat de 3 amten: Aalborg, Hjorring en Thistadt.—
2) De hoofdstad van het stift en amt van den zelfden naam , aan den zuidelijken oever van de Limfiord , met het slot Aalborghuus, en 9000 inw., is
de zetel van een lutherschen bisschop, heeft eene
latijnsche en eene zeevaartschool, alsmede eene
openbare boekerij. Met niet van gewigt ontbloote
fabriekvoortbrengselen (tabak, suiker, zeep, taken,
staalwerk) en in het bezit van eene goede haven, is
A. als een der gewigtigste plaatsen voor het handelsverkeer van Denemarken te beschouwen. Reeds in
1070 was A. eene beroemde zeestad. Den 4den Nov.
1608 werd te A. de evangelische vereeniging tusschen Palts-Baden, Anhalt, Ansbach, Kulmbach en
Wurtemberg gesloten.
Aalbrecht van Beijeren, zie ALBRECHT.
Aalbuch, bergvlakte der zwabische Alpen, in
den wurtembergschen jagtkreis, aan den regteroever
van de Brentz, tusschen Aalen, Heidenheim en Weisenstein; ijzermijnen, belangrijke schapenfokkerij.
Aalen (in de oorkonden der 15e en 16e eeuw
naar het diatekt des lands Aulen of Olen, lat. Alena),
stad in den wurtembergsehen jagtkreis, zuidelijk
van Ellwangen aan de Kocher gelegen, met 3300
inw.; weverij, looijerij, ijzermijnen. A. was vroeger
eene vrije rijksstad.
Aalesund, zeehaven in Noorwegen, amt Romsdal, stift Drontheim. 1,850 inw.; ligt op eilanden
van den Bredsund- en Store-fjord, en is eerst sedert 1848 eene stad; levendige handel en scheepvaart.
Aalheide, eene lange, woeste heide in het
zuidelijk deel van het deensche schiereiland Jutland,
tusschen Skive en Kolding, in het stift Ripen.
Aalholm 1) klein amt op het deensche eil.
Laaland. — 2) vroeger droeg ook op 'tzelfde eiland
een graafschap dezen naam, tegenwoordig Christiansholm.
Aali, turksch geschiedschrijver.
Aalkast heet het kanaal, dat het Heerejimeer
met het kleine Schonowermeer, in het pruis. regeringsdistrict Potsdam, verbindt.
Aalsmeer, volkrijk dorp aan het voormalige
Haarlemmermeer. 2000 inw., meerendeels hun bestaan vindende door de aardbezienteelt en de boomen bloemkweekerij.
Aalst (Alost, Aelst), district en stad in de belgische prov. Oost-Vlaanderen aan de Bender, 18,000
inw., versterkte stad met levendig verkeer ; fabrieken van wollen stollen, staalwerken, olie,
tabak, enz. Hophandel ; beroemde bleekerijen en
looijerijen. Eene haven voor kleine vaartuigen. In de
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stad A. zijn de klokkespelen uitgevonden. Vroeger
ger hoofdstad van Oostenrijksch-Vlaanderen; werd
in 1667 door Turenne veroverd.
Aalst of Aalts (Filips en Pieter), twee broeders, bij van Meteren Pierre en Philips Waterleis
bijgenaamd Daeltz genoemd, werden, als mede-onderteekenaars van het verbond der edelen in 1566,
op last van den hertog van Alva, met verscheidene
andere edelen te Brussel onthalsd I Junij 1568.
Aalst (Johan van), was de eerste roomsche
pastoor, die als leeraar der Hervormden optrad, en
te Vleuten, Hermelen, Spangen, enz., predikte ; hij
stierf 1573 te Utrecht.
Aalst (Evert van), geb. te Delft 1602 , een bekwaam schilder van stillevens; vooral door zijne
fruitstukken vermaard, maar evenzeer ook door de
uitmuntende wijze, waarop hij den glans en den
weerschijn van metalen voorwerpen en wapenrustingen, ijzeren harnassen, enz. wilt na te bootsen;
hij stierf in 1658.
Aalst (Willem v.), geb. te Delft I 620 , broederszoon en leerling van Evert v. Aalst, (lien hij als
schilder van bloem- en fruitstukken ver overtrof.
Doorreisde Frankrijk en Italie, zette zich toen te
Amsterdam neder, en stierf daar 1679.
Aalst (Joost Mattheus v.), leefde in de laatste
helft der 17e eeuw te Blokzijl ; vermaard vestingbouwkundige in dienst van Lodewijk van Nassau.
Aalst (Ianus Outman van), een beoefenaar der
latijnsche dichtkunst, was omstreeks de helft der
18e eeuw woonachtig te Leyden.
Aalst (Gerard van), achtereenvolgend predikant
te Vuren en Dalem, te Sommelsdijk en laatst te
West-Zaandam, waar hij 29 Junij 1759 stierf, heeft
verscheidene godgeleerde werken geschreven , die
destijds zeer gezocht waren.
Aalstius (Johannes) of Johannes van Aalst,
achtervolgens pred. te Hoornaar, Beverwijk, Middelburg, werd in laatstgenoemde stad in 1709 hoogleeraar in de wijsbegeerte, en stierf daar 1712,
schreef verscheidene overigens weinig beteekenende
werken, onder anderen ook met Holtherus tegen de
Wederdoopers.
Aalsum of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe zusters in Friesland, stond eerst
onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, diende in
de oorlogen tusschen de geldersche en bourgondische vorsten tot eene versterkte plaats, en werd
1521 geheel afgebrand ; de zusters vertrokken toen
naar Aalsum in Oost-Dongeradeel.
Aalten, grout handelsdorp in de prov. Gelderland , ten zuidwesten van Brederoort aan de Aa ,
met 5500 mw.; weverij, looijerij, steenbakkerij,
olie- en pelmolens, brouwerijen, enz. ; de platte
berg Aalten, enz., bestaande uit keisteenen, en eenige
versteeningen.
Aaltere (Aaltre), groot handelsdorp in de
belg. prov. Oost-Vlaanderen, ten noordwesten van
Gent, met 4750 inw.; weverij.
Aalts (Filips en Pieter), zie AALST (F. en P.).
Aama, haven in Barbarije.
Aamir, een arab. volkstam, Bedoeinen in Nubie.
Aamodt, stad in Noorwegen, district Hedemark, op den regteroever van de Glommen. 3,400
inw.
Aana, stad en eil. in den Euphraat ; de uiterste
grensplaats van het gebied van Bagdad ; de stad was
oudtijds vermaard door hare geleerden en toonkunstenaars.
Aanwas beet over 't algemeen zoodanig land,
dat aan zeestrand of rivieroever is aangegroeid, aan-
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gewassen ; op de benedenstroomen geeft men aan
zulke aanwassen den naam van schorren, gorzen of
slikken. In de prov. Groningen draagt dusdanige
aanslijking of aanslibbing, zoodra die eene voldoende
hoogte en vastheid verkregen heeft en er gras op
groeit, den naam van kwelder; vandaar dat alle land,
dat aan zee of rivier ligt, gemeenlijk verkocht wordt
•met zijn kwelder en aanwas". In het Westerwoldsche noemt men dergelijke aangeslibde gronden
uitergorsen, dat is, buitensdijks liggende gronden.—
Het regt van aanwas was eertijds in Gelderland het regt, krachtens hetwelk ieder, aan wiens
land zich bij overstrooming als anderzins een losgescheurd en weggespoeld stuk gronds vasthechtte,
eigenaar van dat aangespoelde land werd, mits aan
zekere formaliteiten voldoende, waaronder deze, dat
hij met een wagen met mest geladen en bespannen
met vier paarden, vergezeld van twee voerlieden,
het aangespoelde land moest rondrijden ; dit noemde
men de bevaring , van het duitsche fahren voor rijden ; de voerlieden kregen brood en wijn merle, en
moesten op hunnen togt Brie malen stilhouden, en
telkens eten en drinken, eindelijk de paarden nitspannen en terugbrengen, terwijl de wagen met palen vastgezet wend, en 6 weken zoo moest blijven
staan.
Aar (lat. Arola, Arola), riv. in Zwitserland, kanton
Bern, ontspringt op den Grimsel, vormt bij Handeck
den 150 voet hoogen Aar—val, loopt door het
Brienzer- en Thunermeer, doet de steden Unterseen,
Thun, Bern, Solothurn, Aarburg, Olten, Aarau, Brugg
en Klingenau aan, en ontlast zich, na een loop van
40 m., bij het dorp Coblentz, in het kanton Aargau,
In den Rijn. Den 17 Aug. 1799 trachtte prins Karel
deze nivien over te trekken, doch werd door de fransche generaals Ney en Heudelet met verlies teruggeslagen. —2) Kleine riv., die bij Arolsen ontspringt,
en zich bij Marsberg (Westfalen) in den Theme!
werpt.— 3) Twee kleine nvieren in het Nassausche
en 1 in de pruis. Rijn-provincie.
Aara, stad (in Arable) in Hedjas.
Aaraban, stad uan de Chaboras, in Mesopotamie.
Aarack, stad in Perm, prov. Hircanie.
Aarafat, gebergte in Arable in de nabijheid
van Mekka.
Aarasus, stad in Pisidie (Strabo XII: 7, 2 naar
Artemidor).
Aarau (Arau, lat. Aravia), hoofdstad van het
zwits. kanton Aargau aan de Aar, 4 mijl bewesten
Zurich, met 4680 mw. ; kantonschool (gymnasium
en industrieschool) ; openbare boekerij, stads-raadhuts ; zijde-, lint-, katoen-, leder- en ijzerwarenfabrieken. Vrij levendig verkeer. De stad A. behoorde eertijds aan de graven van Habsburg, en
kwam, 1315, door verovermg aan Bern. — Het district A. heeft 19,100 inw. van de evangehsche geloofsbelijdenis.
Aarberg, stad in Zwitserland, kanton Bern,
hoofdplaats van het amts-district van gelijken naam,
op den regteroever van de Aar, op eene rots gebouwd, 2 mijl ten n. w. van Bern, 1500 inw.— Het
amts-district A. heeft 15,700 evang. inw.
Aarburg (lat. Ardeburgunt), stad in Zwitserland, kanton Aargau, distr. Zofingen, ten z. w. van
Aarau, op den regteroever van de Aar, met 1750
evang. tow. ; boomwolspinnerij, ijzer- en kopermijnen ; wijnhandel. —Digtbij op eene rots ligt het slot
van gelijken naam, in 1660 door de Berners gebouwd,
tegenwoordig dienende als depot van wapenen en
als tuchthuis.
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Aardal, dus heeten eenige kerspelen in Noorwegen, bijv. in de amten Noorder-Bergenhuus en
Stavanger.
Aardals, aanzienlijke kopermijn in zuidelijk
Noorwegen, prov. Westerland.
Aardals—fjord, of Aardalfjord, 1) bogt in de
noorweegsche kust bij Stavanger. — 2) een der 3
door de nvier Oderran gevormde meren.
Aardbeving noemt men de bewegingen van
afzonderlijke gedeelten der aardoppervlakte, welke
te weeg gebragt worden door vulkanische oorzaken.
Niet alleen worden verscheidene vulkanische streken
veelvuldig door aardbevingen bezocht, maar men
heeft ook opgemerkt, dat deze dikwijls door de intbarsting van een nabijgelegen vuurspuwenden berg
(vulkaan) werden besloten, en dat schier iedere
dusdanige uitbarsting door eene aardbeving werd
voorafgegaan. Maar ntet altijd gaan deze beide verschijnselen historisch of geographisch zamen. De
uitgestrektheid, over welke sommige aardbevingen
loopen, is zoo groot, dat die geheel en al de grenzen
van den vulkanischen invloed te butten gaan. Men
heeft daarom vastgesteld een onderscheid te maken
tusschen vulkanische en plutonische aardbevingen :
de eerste benaming voor dusdanige plaatselijke
schuddingen, die de uitbarsting van een vulkaan
voorafgaan ; de andere voor dezulke, die van dergelijke locale uitbarstingen onafhankelijk zijn. Het
wezentlijke van alle A. bestaat in schuddingen of
werkelijke bewegingen van den grond, die deels golvend voorwaarts gaande, deels op en neder schokkende zijn. Men heeft beweerd vaste kenteekenen
gevonden te hebben, die als voorboden eener ophanden zijnde A. kunnen gelden ; doch bij naauwkeuriger onderzoek is het gebleken, dat dienaangaande
nog niets met zekerheld te bepalen is. De dour der
schokken is gemeenlijk slechts zeer kort, eenige sekonden, op zijn hoogst eenige minuten, maar zij
herhalen zich in zeer onhepaalde, menigmaal zeer
korte, tijdsbestekken. Om de rigting der A. te bepalen, heeft men hijzondere instrumenten, SEISMOMETERS, uttgevonden. De voor den mensch en zijne
werken zoo nadeelige gevolgen der A. zijn bekend.
De gewigtigste geologische gevolgen er van, zip de
vaneensplijtingen van den grond en de veranderingen van deszelfs niveau. In laatstgenoemd opzigt
zijn vooral de A. aan de kusten van Chili merkwaardig geworden, zijnde door dezelve sedert de A. van
19 Nov. 1822 groote landstreken herhaalde malen
eenige voeten duurzaam hoogen geworden, zonder
dat de honzontale lagging er merkbaar door veranderd werd ; men heeft daar ook een groot aantal
over elkander liggende sporen van oude zeeoevers
ontdekt , waaruit men afleiden mag, dat zulke
niveau-veranderingen ook reeds vroeger, eer men
begonnen is daarop te letten, veelvuldig hebben
plaats gehad. Onder de geweldigste A. van den
nieuweren tijd behooren : die van Jamaica 7 Junij
1692 ; die van Sicille 9 Januarij 1693; die van Lima
28 Oct. 1746 ; die van Lissabon 1 Nov. 1755, welke
zich van Groenland tot Afrika, ja tot Amerika uitstrekte, zoodat de daardoor gelijktijdig geschokte
oppervlakte ongeveer van de geheele oppervlakte
der aarde bedroeg ; wijders die in Calabrie 5 Febr.
1783; die van 1797 in Peru ; in Caracas 26 Maart
1812 ; in Valparaiso en Chili 19 Nov. 1822 ; in de
spaansche prov. Murcia en Valencia 1829 ; in Syrie
1840 ; op Haiti 7 Mei 1842 ; in Guadeloupe en in
Ragusa 1843; in Griekenland den 26 December 1861
eene geweldige A., die vreeselijke verwoestingen
aanngtte, namelijk: de bloeijende koopstad /Egium
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(Vostitza), aan de zuidzijde van de golf van Lepanto,
werd in een puinhoop herschapen ; te Amphissa,
Vitrinitza, Patras, Corinthe, Thebe en in verscheidene
andere plaatsen stortten de meeste huizen in of
werden zoo beschadigd, dat ze niet meer bewoonbaar waren; te Zacholi,in de nabijheid van Corinthe,
was zelfs van vele woningen geen spoor meer te
vinden. Nog eene A. 12 Januarij 1862 te Irkoetsk in
Siberie. Wat Nederland betreft, kunnen wij hier
als historisch opgeven twee zware aardbevingen door
geheel Holland 1262 en 1342 ; aardb. en waterberoering 1449 ; zwakke aardb. 1504 ; id. 4 April
1640 ; en intusschen twee aardb., die ook in andere
landen gevoeld werden, t. w. 5 April 1580 en 1601
of 1602 ; 1652 en 1692 of 1693 staan mede voor
aardb. vermeld ; de geweldige A. van Lissabon 1755
deed zich ook door ons geheele land voelen ; ligte
schuddingen 1758 en 1760; id. te Middelburg en
Vlissingen 23 Febr. 1828 ; in Noord-Braband en
Gelderland 6 April 1843 ; in N.-Holland 9 Sept. en
19 Dec. 1850 ; in Gelderland Dec. 1853.
Aardbodem. Deze benaming wordt wel Bens
verkeerdelijk gebezigd voor ,,aardbol"; dit laatste
woord beteekent het gansche hemelligchaam, dat
wij bewonen, en A. daarentegen is slechts dat gedeelte der aardoppervlakte, hetwelk niet bedekt is
door de zee ; een zeeman derhalve op zijn schip
bevindt zich niet meer op den A., maar wel op den
aardbol, op de aarde.
Aarde, het hemelligchaam, dat wij bewonen, is
in het planetenstelsel de derde planeet ; het is een
spheroide, dat wil zeggen, een plat bolvormig, langwerpig rond ligchaam. Haar gemiddelde afstand van
de zon is 20,708,000 mijlen ; wanneer zij zich het
digtst bij de zon bevindt, bedraagt die afstand
20,356,000 mijlen, en bevindt zij zich het verst er
af, dan 21,052,000 mijlen. Zij beweegt zich rondom
de zon in 365 dagen, 6 uren, 9 minuten, 104 sek.,
en wentelt zich in 24 uren rondom hare eigene as.
De geheele oppervlakte der A. bedraagt 9,261,000
vierk. mijlen, en haar ligchamelijke inhoud beloopt
2650 kub. mijlen. De gemiddelde diameter der A.
is 1716 mijlen; de grootste, dat is die van den
ie quator, 1718,9,r; de kleinste, dat is die van de
polen, waar de A. eenigzins afgeplat is, 171%. —
Aardenburg, een stadje met 1400 inw., een
uur gaans van Sluis, in Zeeland, vermaard in onze
vaderl. geschiedenis, vooral in den 80-jar. oorlog.
Aardey, naam van 't oostel, gedeelte van bet
Haarstranggebergte, ten zuiden van Bochum, tusschen den Helweg en het Zuurland.
zie A
Aardglobe noemt men een hol, zooals ze tegenwoordig in allerhande grootten bestaan, vervaardigd van bout, bordpapier, pleister of anderzins, en
op welken een net van cirkellijnen is afgebeeld, en
door punten, enz., de verschillende plaatsen, bergen,
enz. worden aangeduid, die zich op de oppervlakte
van den ganschen aardbol bevinden. Zulke bollen
zijn beweegbaar om eene as, en besloten binnen een
metalen cirkel, welke laatste, naar gelang hoe men
den bol stelt, den meridiaan van de verschillende
plaatsen aanwijst.
Aardgordels (zone). Door de keerkringen
en de poolcirkels wordt de oppervlakte der aarde
verdeeld in vijf ongelijke deelen, welke A. worden
genoemd of luchtstreken. Dat gedeelte, hetwelk zich aan weerszij de van den equator tot aan
de beide keerkringen uitstrekt, wordt de heete of
verzengde aardgordel genoemd ; de beide
deelen, die zich tusschen de keerkringen en de poolF.
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cirkels uitstrekken, heeten gematigde A.; en
eindelijk de beide deelen, die zich uitstrekken van
de poolcirkels tot aan de polen, dragen den naam
van koude A. De heete A. strekt zich aan weerszijden van den equator nit tot op 231 graden, en
beslaat alleen van de gansche oppervlakte der
aarde.; de beide gematigde A. strekken zich nit van
231 tot 66 graden, en beslaan te zamen rum de
helft van de gansche aardoppervlakte ; de beide
koude A. strekken zich uit van 664. tot 90 graden,
en beslaan van de oppervlakte der aarde ceder
slechts A .
Aardmannetjes, zoo noemt men, op het gebied van het volks-bijgeloof, hersenschimmige wezens van zeer kleine gestalte, die, zoo het beet, nit
den grond te voorschijn komen ; zie
Aardval heet eene instorting van eenig gedeelte der aardoppervlakte, veroorzaakt wordend
door het water, dat, in de aarde dringende, vele bestanddeelen losmaakt en wegspoelt, en zelfs op de
gesteenten van lieverlede eene ontbindende kracht
uttoefent; op die wijze ontstaan er holten, in welke
de grond neerstort, en die zoodoende trechtervormige diepten te weeg brengen, welke men met den
naarn van A. bestempelt.
Aardverschuiving, ook bergstorting genaamd, is een der schrikwekkendste natuurverschijnselen welke wij kennen, en vertoont zich inzonderheid bij zulke bergen, waar de harde en de weeke
bergstoffen elkander in lagen of schichten afwisselen. De vruchtbare bodem, die eene berghelling bedekt, rust op eene laag klei of mergel, welke door
Lange en aanboudende vochtigheid, derhalve ook
door de zelfde oorzaak bij lengte van tijd, meer en
meer zich ontbindt en oplost. Heeft nu die ontbinding eenen zekeren graad bereikt, dan zijn eenige
felle slagregens voldoende om eene A. te weeg te
brengen, Merin bestaande, dat de geheele bovenste
aardlaag of korst zich van de mergel- of klei-schicht
losmaakt, en, met huizen en bosscben en al wat er
zich op bevindt, over hare glibberige onderlaag begint te verschuiven, al naar beneden, met toenemende snelheid en met onwederstaanbare kracht,
totdat alles nederploft in het beneden liggende dal,
medevoerende en vernielende al wat het in zijne
vaart ontmoet. Een der laatste en vreeselijkste A. is
geweest die van 2 Sept. 1806, in het zwits. kanton
Schwijtz, toen zich, omstreeks vijf ure des avonds,
de wand van den Ruil of Rossberg in beweging
zette, verscheidene dorpen en huizen in weinige minutes tijds verpletterde, en een gedeelte van het
Lowerzermeer dempte, welks wateren ontzaggehjke
verwoestingen aanrigtteri in het rond. Rum
vijfdhalf honderd menschen kwamen bij die A. om
het leven, en het geheele bloeijende Goldauer- en
Busingerdal werd daardoor herschapen in een tooneel van verwoesting, vol pub- en slijk-hoopen en
half verbrijzelde rotsblokken. — Ten zuiden van
Piacenza werd zoo, wanneer weet men niet, de oude
romeinsche stall Velleja bedolven, die men in 1747
onder 20 voet hoog pain ontdekt heeft.
Aardwind, of landwind (zeeterm), wind die
van land komt waaijen.
Aare (Dirk van der), was hisschop van Utrecht
van 1198 tot zijn flood 1212, in de geschiedenis bekend door zijne aanhoudende oorlogen met de Hollanders en Vlamingen.
Aargau, zwits. kanton, ligt op 25° 22' tot
26°7' oosterlengte en 47 0 8' tot 47°37' noorderbr.
grenst ten o. aan Zurich, ten z. aan Zng en Luzern,
ten w. aan Bern, Solothurn en Daze!, en ten n. aati
ALF.
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bonwde domkerk is een der schoonste in noordelijk
den Rijn , die het van Baden scheidt ; is eerst
Europa.
sedert 1798 een kanton en telt, op eene uitgeAarib, in het wild rondzwervende Arabieren,
strektheid van 251 vierk. mijl, 199,852 mw., de
Bedoemen.
grootste helft hervormden. De grond, meest heuvelachtig, voortzetting van de vlakker wordende Alpen
Aarlanderveen, dorp in de prov. Zuid-Holland nabij Alphen, met goede veengronden, die veel
in het Jura-gebergte, is zeer vruchtbaar en veel-opturf leveren; 2650 meest handeldrijvende inwoners.
leverend ; veel akkerbouw en ooftteelt, die begunstigd wordt door talrijke overheerlijke weiden. De
Aarle—Rixtel, dorp in Noord-Braband , met
twee belangrijke paardenmarkten en 1500 inwoners.
spoorweg loopt van Zurich, over Baden, naar Brugg,
Lentzburg, Aarau, Olten, Aarburg, Morgenthal, en
Aarmillile (Remelt), dorp in het zwitsersche
verhoogt het levendig handelsverkeer, dat ook bekanton Bern, niet ver van Interlaken ; goede inrigting voor de geitenmelk-kuur.
vorderd wordt door de scheepvaart op den Rijn en
de Aar, alsmede door goede straatwegen. FabriekAarnesz, een arrondissement van het eiland
IJsland; 4500 inwoners.
en manufactuurartikelen van dit kanton, zijn :
laken, zijdelint, wollen waren, lijnwaad, leder en
Aarnout, zie ARNOUD.
staalwaren. De hoogste toppen van het vlakker worAarnoutsbergen, oudtijds een dorp in den
dende Juragebergte, zijn de Wasserflue en de Gysugrooten zuid-hollandschen waard; men weet met
laflue. De Aar, de Limmat en de Reuss, takken van
met juistheid de plaats waar het gestaan heeft ; in
den Rijn, zijn de voornaamste wateren van het kanden watervloed van 18 Nov. 1421 is het verdronken
ton. Het eenige meer, dat men er vindt , is het Hallen nooit weer te voorschijn gekomen.
wylermeer. Beroemde geneesbronnen zijn die te BaAaroe of Arroe, eilandgroep beoosten het ell.
den en te Schintznach.Het kanton A., in rang het
Banda in 0. I. ; levert schildpadden, parelen, enz. ;
16e, trail 1803 door toedoen van Napoleon in den
behoort aan Nederland.
eedgenootschappelijken bond, en bestaat uit 3 hoofdAaroe (spr. Oor-eu), eiland in de Kleine Belt,
deelen : het eigentlijke A., het voormalige graafbehoort tot het sleeswijksche amt Hadersleben, met
schap Baden (de neder en opper-vrijamten), en
1700 inw.
Op het vasteland nabij A. ligt het posthet tot aan den Luneviller vrede met Oostenrijk station Aartiesond, waar de paketboot afgaat,
vereenigd geweest zijnde Frickthal, in 10 distr. Dit
die naar de op Funen gelegene stall Assens vaart.
kanton zendt 10 afgevaardigden in de zwit. natioAaron, 1) schiereiland in Frankrijk, depart.
nale vergadermg. Het yolk oefent zijne souvereine
Ille et Villaine; op hetzelve de havenstad en vesting
magt nit door eenen Grooten Raad, voor de helft
St. Maio;
2) vlek in Frankrijk, dept. Mayenne,
van welks leden elle drie jaren eene nieuwe verkieI 500inw.,merkwaardig door aanzienlijke ijzermijnen.
zing plaats heeft. De Groote Raad beshst over de
Aaron (hebr. Aharon), zoon van Amram en
wetsontwerpen, die door den Kleinen Raad worden
Jochebed, uit den stam Levi, oudste broeder van
ingediend, en deze zorgt voor de uitvoering van
Mozes, aan dezen toegevoegd als helper thi.woordde aangenomene wetten. Voor de regtsbedeeling bevoerder in het bevrijdingswerk zijns yolks, in de
staat in elken kreis een vredegeregt, en in elk der 10 ontwikkeling der mozaische wetgeving en staatsredistr. eene districts-regtbank. leder distr. heeft gegeling (theocratie); voor zich en zijne afstammelinvolgelijk een opperamtman, en elke gemeente heeft
gen (Leviten) met het priesterschap als erfelijke
eenen gemeenteraed met den amtman tot voorzitwaardigheid bekleed ; eerste hoogepriester van het
ter. Het wapen van A. is een overlangs gedeeld zwart
yolk Israels, gestorven in den ouderdom van 123
en blaauw schild, welts blaauwe helft met 3 gouden jaar, op den berg Hor, aan de grens van Idumaea.
sterren prijkt, terwijl het op het zwarte veld een
zie H AROEN.
Aaron al Razjid,H
zilveren band heeft. April 1831 nieuwe constitutie
Aaron, z i e _OODSCHE SCHRIJVERS.
ten gevolge van den opstand in 1830; grondbeginAaroniten, joodsche priesters in het algesel der gelijkheid in de staatsregeling. Ontevreden- meen, als nakomelingen van Aaron. Ook de strijdheld en onlusten in de kathol. distr., Nov. 1835 ;
bare legermagt uit de orde der joodsche priesterJan. 1841, aanneming der concept-constitutie,waarbij schap werd dus genoemd, zie 1 Chron. 12 v. 27.
de vertegenwoordiging naar het zielental werd vastAaronsburg, stadje in Pennsylvanie (N.
gesteld; gewapende opstand der kathol. ; Febr.1841
Amerika), 400 inw.
ophelting van al de kloosters.
Aarschot, een plaatsje in Belgie, prov. Z.Aargletschers, 2 gletschers, op welke de Braband aan de Demer, 3 mijl. van Leuven en Diest,
Aar ontspringt, aan de grensscheiding van Bern en
en 4 mijl. van Mechelen en Lier, met ruim 4000
Wallis. Zie GLETSCHER.
inw., veeteelt, enz., was met zijne onderhoorigheden
Aarhorn, naam van verscheidene zwits. her- reeds in de 12e eeuw onder den titel van graafschap
gen in de streek der Aarbronnen, bijv. Dunker-A. ; bekend, en kwam door huwelijk aan het geslacht
Opper-A.
van de Croy ; 1533 werd dit graafschap door Karel V tot een hertogdom verheven, welks vorsten
Aarhuus (spr. Oorhuus). 1) Stift aan de oostkust van het deensche schiereil. Jutland, 864-, vierk. voornamelijk gedurende de spaansche oorlogen zich
mijl. met 39,000 mw.; tamelijk vruchtbaren grond;
een historischen naam hebben gemaakt.
A
akkerbouw, veeteelt en visscherij. Het
stift A.(Hertog
isvan„ zie -ERSCHOT.
Aarschot
verdeeld in 3 amten: A., Skandreborg en Randers.—
Aarsen (Cornelis van) , heer van Spijk, geb.
te Antwerpen 1543, was gedurende ruim 40 jaren
2) Het amt A., een der vruchtbaarste in Denemarken , beslaat 144 vierk. mijl. en telt 26,000 mw. — grittier der Algemeene Staten, stierf 1627. — A.
(Francois van), heer van Sommelsdijk, zoon van
3) De gelijknatnige hoofdstad van het stift en hint,
op de oostkust van Jutland aan de Groote Belt geden voorgaande, geb. 1572, bekleedde herhaaldelijk
legen, heeft 9000 inw., is de zetel van een luth.
eene diplomatieke betrekking, bijv. in Frankrijk,
bisschop, heeft katoen- en laken-manufacturen, suiDuitschland en Engeland , en bewees door zijne
ker- en tabaksfabrieken, eene goede haven, en, door
bekwaamheid en ijver vele goede diensten aan het
handel en scheepvaart, zoomede door de visscherij ,
vaderland ; onder anderen droeg hij veel bij tot het
een levendig vertier. De in de 13e eeuw alhier gesluiten van het twaalfjarig bestand met Spanje in
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1609. Eene smet op zijn karakter is zijn venijnige
haat tegen Oldenbarneveld. Van 1624 tot 1633 was
hij eerste curator van de Hoogeschool te Leyden,
en stierf te 's Hage, 27 Dec. 1641.—A. (Francois
van), heer van de Plaat, zoon van den griffier der
Alg. Staten, hereisde een groot gedeelte van Europa;
men heeft van hem eene reisbeschrijving Voyage
d'Espagne; hij verdronk op den overtogt nit Engeland naar Holland 1659. — A. (Cornelis van),
heer van Sommelsdijk, broeder en erfgenaam van
den voorgaande, werd 1683 benoemd tot gouverneur van Suriname , doch zijne allezins regtvaardige strengheid deed een elftal muitelingen eenen
aanslag op hem doen , waarin hij het leven verloor,
19 Julij 1688. — A. (Cornelis van), heer van
Sommelsdijk, geb. 1602, kleinzoon van den griffier
der Algemeene -Staten, was gouverneur van Nijmegen en kolonel van een regement kavallerie, waarmede hij 1650, in dienst van prins Willem 11, deel
nam aan den beruchten aanslag op Amsterdam; stierf
1662. — A. (Francois van), heer van Chatillon, en
na den dood zijns hroeders (den voorgaande) heer
van Sommelsdijk, in 1689 naar Suriname vertrokken,
om de nalatenschap van zijn vader (den gouverneur)
van daar of te halen, onderscheidde zich tijdens
zijn verblijf in de kolonie, doordien hij den aanslag
eener fransche vloot heldhaftig hielp afkeeren. In
1729 voerde hij als vice-admiraal bevel over 12
hollandsche oorlogsbodems, die de engelsche vloot
onder het opperbevel van admiraal Sir Charles
Wager versterkten, tegen de Spanjaarden '; hij stierf
te 's Hage 19 Julij 1740.
Aarstadt, zie ALRICKSTADT.
A
Aarteck of Aareck , slot in Nassau, bij Dietz,
vermoedelijk uit den romeinschen tijd.
Aartje van Leyden, ook Arthus Claeszoon
genaamd, geb. te Leyden 1498, was aanvankelijk
wolkammer van beroep ; doch zich op het schilderen
toegelegd hebbende, maakte hij daarin zulke vorderingen, dat Frans Florisz. hem voordeelige aanbiedingen deed, om hem over te halen zich te Antwerpen neder' 1e zetten, hetgeen hij echter weigerde.
Ofschoon een goed schilder, kenmerkte al zijn werk
zich door eene onoogelijke grofheid van penseel. Hij
was misvormd van gestalte, en leidde geen zeer geregelde levenswijs, ten gevolge waarvan hij dan ook,
op zekeren nacht huiswaarts keerende, uitgleed, in
eene gracht viel en verdronk 1564.
Aartman Matthijsz. (Nicolaas), geb. 5
Dec. 1713, vermoedelijk te Amsterdam, was een
bekwaam teekenaar ; stierf 5 Maart 1793.
Aartsbergen. Zie -rAPELLE ; ook NYVELT.
Aartswaart of Aertsweerde (in oude
brieven ook wel Hanosavard, Harmsweerde, Hartswaerde of Hereswaert genoemd, en onder den naam
van Vilal Herewardis reeds in de 12e eeuw bekend),
een der 34 dorpen, die 18 Nov. 1421 in den watervloed verzwolgen werden, en nooit weer boven gekomen zijn ; het lag in den grooten Z.-Holl. waard
aan den Alm.
Aartsz (Rykert), bijgenaaind Ryk met de stelt,
omdat hem in zijne jeugd, ten gevolge van eene
brandwond, een been afgezet was, en hij dus op een
houten been liep; was de zoon van een visscher; hij
werd in 1482 te Wijk aan Zee geboren ; vervolgens
bij Jan Mostert, een goed meester in de schilderkunst te Haarlem, in de leer gedaan, ontwikkelde
hij zich tot een bekwaam kunstschilder, zette zich
toen te Antwerpen neder, werd daar in 1520 in het
schildersgild ingeschreven,en overleed er in Mei 1577.
.6.artszen. (Pieter) of Pieter Arnoudsz., een

Aasim
vermaard kunstschilder, geboren te Amsterdam in
1507, was de zoon van een kousenwever. Omstreeks
1537 bezocht hij het Huts te Bossu in Henegouwen,
om er het kabinet van schilderijen te bestuderen ;
van daar ging hij naar Antwerpen, trouwde daar,
en werd er in 1553 ingeschreven in het schildersHij schilderde aanvankelijk keukenbehoeften
en spijzen; later outaarstukken te Amsterdam, Delft,
Leuven, enz., die echter door de beeldstormers vermeld werden. Hij stierf te Amsterdam 2 Julij 1573.
Aarwangen, zwits. stad in kanton Bern,
hoofdpl. van het amts-distr. van den zelfden naam, op
den regteroever van de Aar, 2000 evang. mw. ; zetel
van eene distr.-regtbank; heeft groote veemarkten.
Aarziehlerbad, koude zwavelbron in de nabijheid van Bern, die diensthaar wordt gemaakt aan
het nemen van baden.
Aas, I ) stad in Frankrijk, in de Beneden Pyreneen, bij Oleron, met druk bezochte mineral. geneesbronnen, Eaux bonnes genaamd, ijzer- en 'loodmijnen en 350 inw.
2) rivier in Frankrijk.
3) vesting in Noorwegen, bij Aggerhuus, gemakkelijke monding van de Linda', glasfabrieken. — 4)
A. (meervoud : aasar), is in Jutland de naam van
meer dan eene zandheide.
Aasbtittel, dorpje in Holstein, bij Itzehoe
120 inw.
Aasdomsregt,heette oudtijds een versterfregt
volgens hetwelk, bij overlijden zonder uiterste wil sbeschikking, de nalatenschap overging aan de naaste
bloedverwanten, onverschillig van welke zijde, en
dus in tegenstelling van het Schependomsregt, volgens hetwelk, bij zoodanig overlijden, het,
goed terugkeerde naar de zijde van waar het gekomen was. De benaming A. is ontleend aan het oudfriesche regt ; doem (zooals nog tegenwoordig in de
noordsche talen, bijv. in 't Zweedsch done) beteekende vonnis, vandaar ook nog ons woord verdoemen; en aas beteekende regter; dus A. zooveel als
regt krachtens een regterlijk vonnis.
Aasen, dorp in Baden, meerkreis, amt Hufingen, 650 inw.
Aasgardstrand, stadje in Noorwegen, amt
Jarlsberg-Laurvig, aan de Christiania-Fjord,500 inw.
Aasgraaf, in de 13e eeuw de titel van eenen
bijzonderen regter in den Briel en den lande van
Voorne; hij werd benoemd door den baljuw en het
geregt, doch had twaalf personen onder zich, die
door hem zelven verkozen werden, den naam van
Aasridders droegen, en met den aasgraaf eerie
afzonderlijke regtbank vormden, welke de beslissing
had in alle geschillen over versch vischaas of kabeljaauw-aas. Aan de kabeljaauw-visschers uit den Briel
was het privilegie toegekend, dat al het aas, hetwelk
in de heerlijkheid van Voorne gevangen werd, zoo
zij zulks verkozen, aan hen en aan geen anderen
verkocht moest worden.
Aasi, (lat. Axius), rivier in Syrie, de ORONTES
der Ouden. Zie AASY.
Aasse, beek, die in den Jura ontspringt en zich
in het meer van Geneve ontlast.
Aasim, is de naam van twee intstekende turksche schrijvers. 1) A. de zoon van Abdorrahman
Effendi, voortzetter van de turksche anthologte
(Soebdetol-esshaar), in de 17e eeuw hegonnen door
den beroemden Kafsade, die 1621 overleed. — 2) A.
(Ismael Effendi), de zoon van Reis Effendi Koetsjoek Tsjelebi, werd 1740 regter te Brussa, 5 jaren
later id. te Mekka, en 1747 id. te Constantinopel ;
1758 werd hij tot de -waardigheid van mufti verheven , doch stied reeds 8 maanden later; liet eene
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bibliotheek na van over de duizend boekdeelen , een
divan en eene geschiedenis.
Aassum, deensch ambt in Funen, 3 vierk. mijlen met 7,300 inwoners.
Aastrup 1) amt in Jutland met 2 onderamten. — 2) stad op het eil. Falster, 1200 inw.
Aasy, r.vier in Syrie (ORONTES). Zie AAsI.
Aatas, heet, in de perzische steden, de bevelhebber der velligheidswacht, die 's nachts de ronde
moet doen.
Aater, district in het koningrijk Jemen (in Gelukkig Arable) aan de Roode Zee; 7 mill lang.
Aatyl, stadje in Syrie, pachalik Damascus.
Aatz, een bijtendvocht,waarvan de west-indische
vrouwen zich bedienen, om aan haar gelaat en haar
geheele ligchaam eene echte rozijnkleur te geven.
Aazy, 1) vlek in Frankrijk, depart. Aisne; 2)
dorp in Frankr., depart. Seine en Marne — beiden
met ijzersmelterijen.
Ab of Abh, de 11e maand van het godsdienstig jaar der Israelieten ; naar de bijzondere burgerlijke telling in het joodsche en chald. jaar de 5e
maand, die aanvangt in onze maand Julij, en 30 dagen telt.
Aba, 1) A. of Aba was eene stad in het noord. deel
van Phocis, met een beroemd orakel, dat Cresus het
raadplegen, en een aan Apollo gewijden tempel; werd
door Xerxes verwoest, 480 jaren vOtir J. C., als wanneer de bewoners zich gingen vestigen in Eubwa,
dat van hen , zegt men, den naam ontving van
Abantis. -.2) A. hoog gebergte in Armenie, ook Abus,
Achos,Paryardis en Pyradria genaanid, waar, volgens
Strabo, de Euphraat zijn oorsprong neemt, even als
de Araxus.
Aba (Samuel, genaamd A.) , koning van Hongarije
geworden in 1041 na het verdrijven van zijn oom
Petrus, regeerde op nog schandelijker wijze dan deze,
leed in een gevecht tegen de Duitschers bij Raab,
1044, de nederlaag, en werd door zijn eigen yolk
om het leven gebragt, waarna zijn oom weder op
den troon kwam.
Abab,benaming der gepreste turksche matrozen.
Ababa, 1) nv. in Thessalie.-2) naam van de
moeder van den romeinschen keizer Maximums.
Ababas, een ingeboren volkstam in Brazilie,
prov. Mato-Grosso.
Ababdeh, een yolk in Oost-Afrika tusschen
den Nip en de Roode zee, in Nubie en Egypte. Zij
geleiden de karavanen van Sennaar en Edfoe, en brengen gom, sennebladeren, alum, natron ter markt
naar Gizeh. Zij zijn zeer zwart van kleur, maken
door hunne strooptogten de kusten van de Roode
Zee onveilig, en leven in onafgebroken oorlog met
hunne doodsvijanden, de stammers de Wassel en
Bisjarim. De residentie van hun opperhoofd of sheik
is Reden. Op hun grondgebied bevinden zich de
vermaarde esmerald-mijnen van Djebel-Zaboerah en
de rumen van Berenice. Zij kunnen 1500 a 2000
man onder de wapenen brengen.
Aba Bersum it Erian, klooster in MiddelEgypte, aan den oever van den Rooden Nijl ; grafstede van den heilige Bersum.
Ababil, de vogels, die in Mahomeds geboortepar de Abyssiniers verhinderden in de belegering
van Mekka.
Abac, dus noemen zich de bewoners van het
eiland Caput, dat aan den ingang van het kanaal tusschen Magindanao en de Philippijnsche eilanden
ligt. Een eiland Abac, dat voorheen under de
Philippij nsche eilanden werd opgegeven , bestaat
niet meer.
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AbaCaChis,meer in Brazilie , prov. Rio Negro,
ontlast zich in de Marannon.
Abacmna of Abaczenum; 1) een heuvel, en
in de nabijheid van Tyndaris eene stad, op het oude
Sicilie; 2) stad in Medie; —3) stad in KleinAzle , volgens Plinius in Cane.
Ababas. (Rio dos), riv. in Brazilie, die zich in
den St. Franciscus-stroom werpt.
Abacates, een indiaansch yolk in Brazilie,
tusschen de rivieren Yaciparana en Ribeirao, aan 't
gebergte.
Abach, 1) marktvlek in Neder-Beijeren, landg.
Kelheim,620mw. en een wildbad; A. (lat.Abudiacum) is
merkwaardig door den slag tusschen Napoleon en
den aartshertog Karel in April 1809; slot Heinrichsburg, tegenw. rume.— 2) riv. in Pruisen, reg. distr.
Coblentz, kreis Neuwied, brengt vele molens en ijzerwerken in beweging.
Abachum, een martelaar, geboren Pers, die
met zijne ouders en zijn broeder ten tijde van keizer
Claudius naar Rome kwam, en daar met de zijnen,
als belijder van het christendom, eenen smartvollen
flood onderging. Zijn herinneringsdag is I9Januarij.
Abacinare. Dus heette oudtijds de onmenschelijke strafoefening om misdadigers van het gezigt te berooven. De minst wreede wijze bestond
in het doorsnijden der oogappels. Eene andere manner bestond hierin, dat er ziedende olie, of kokende
azijn , of azijn met ongebluschte kalk in de oogen
werd gegoten. Somwijlen ook bond men het slagtoffer een band om de slapen, en haalde (hen dan
zoolang toe, totdat de oogen uit het hoofd puilden.
Ook werden de oogen uitgebroken of uitgestoken
door middel van een haakvormig spits werktuig ;
voorbeelden van deze strafoefening vindt men nog
in 't begin der 16e eeuw in 't Nassausche vermeld.
Het meest echter werd het blindbranden toegepast, door middel van een gegloeid stuk metaal of
ijzer, of een gloeijend bekken (bacino); vandaar het
woord A., dat nog in de ital. taal behouden is gebleven. Vooral aan het hof der grieksche keizers in
Constantinopel was (lit blindbranden zeer in zwang,
dock zoo, dat den geblinde nog eene flaauwe schemering van het gezigt gelaten werd.
Abaco, 1) kaap BACCO, oostel. punt der haven
Saint of St. Domingo, tegenover het eiland Vache.—
2) A., LUCAYONEQUE, een eiland uit de Lucayengroep.
Abacooche, nv. in Noord-Amerika, die door
Georgie stroomt, en, met de Oakfuskee gezamentlijk,
de Alabama vormt.
Abacot, oudtijds eene staatsiemuts, welke de
engelsche koningen bij plegtige gelegenheden droegen.
Abacover, berg in Arable, over welken een
gevaarvolle weg leidt naar Aden.
Abad, 1) stad in Oost-Indie, in gebied
der Mahratten , prov. Agra. — 2) voorgebergte in
Noord-Amerika, Californie.
Abad I , Mohammed-ben-Ismael-ben-AboelCacim-ben-Abad, eerste moorsche koning van Sevilla,
hoofd van de dynastie der Abaditen, werd om zijnen
rijkdom en zijne hoedanigheden op den troon verheven in 1015 en regeerde 26 jaren. Hij voegde
aan zijne staten toe het koningrijk Cordova, welks
vorst hij had doen omkomen.
Abad II , Aboe-Amroe-ben-Abad , zoon van
den voorgaande, regeerde van 1041 tot 1068, en gaf
aan de landpalen van zij n gebied, zooals het hem
door zijnen varier was nagelaten, nog aanzienlijke
uitbreiding.
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Abad III, Mohammed-al-Motamed-il-Allahben-Abad, zoon van Abad II, volgde in 1068 zijnen
varier op, en regeerde aanvankelijk zeer gelukkig ;
loch een verbond aangegaan hebbende met een chnsten-vorst , Alfons VI van Castilie, gaf hij aan dezen
zijne dochter ten huwelijk ; uit then hoofde spanden
de moorsche vorsten zamen tegen hem, en wierpen
hem omstreeks 1095 van den troon. Hij werd gevankelijk naar Afrika gevoerd , waar hij in ellende stierf.
Abad (of Abada), bij de ouden een wild Bier,
met een hoorn boven op het hoofd, en een thto op
het voorhoofd ; werd gezegd zich op te houden in
de binnenlanden van Afrika, en aan den voorhoofdhoorn werd eene bijzondere geneeskracht toegeschreven bij vergiftigingen.
Abada, vesting in Perzie, met ver van Sjiras.
Abadaas (de Abada-volkstam in Arable) zijn
klein van gestalte, maar sterk ; 't zijn zeer bruikbare
soldaten in dienst van den sultan van Lahade.
Abadan, turks. stad in Irak Arabi, aan de monding der riv. Sjat al Arab in de Perzische golf. Zij
ligt zeer moerassig en behoort tot het pachalik Basra.
Abaddon (hebr.) , afgrond ; volgens den
Talmud de diepste plaats der hel (Gehenna); wijders,
verpersoonlijkt, de engel des verderfs, des floods,
enz.; ook volgens andere plaatsen (Openb. Joh. 9 :
11 ; Klopstock's »Messiade") voorgesteld als Satan
(Abadonna).
Abadeh, 1) stad in de perz. provincie Farsistan, ten noorden van Sjiras, en ten zuiden van
Ispahan , met 5000 inw. , en omringd door de
schoonste tuinen. — 2) dorp in Middel-Egypte ,
met zeer vele rumen. — 3) zie ABABDEH.
Abad–el–Curia, of Abd-al-Curia, eiland in
den ind. oceaan, behoorende tot het eiland Socotora.
Abaden, rotsig gebergte in Afrika, nabij de
oaze Klein-Siwah.
Abadesas (las), spaansche stad in Catalome
aan de nv. Ter.
Abajia, stad in Lombardije aan 't meer Como,
700 inw., drijft handel met hout, zijde, wijn, ma's.
Abadiaten, een roofzuchtig, kwaadaardig en
wraakgierig 'yolk van arab. afkomst, wonende op 't
ell. Cantha, aan den berg Ida, is 10,000 zielen sterk,
die in 20 dorpen wonen.
Abadir, een steen, die in den tempel te Delphi
werd bewaard , en omtrent welken de fabel het volgende beweerde : Saturnus had de zonderlinge gewoonte zijne kinderen te verslinden zoodra ze geboren werken ; dit zelfde lot nu zoude ook Jupiter
ondergaan hebben, indien men niet Saturnus mislead,
en hem een steen in plaats van een kind te slikken
had gegeven, en aan deze list had Jupiter zijn behoud
te danken.
Abadir of Abdir, naam der voornaamste
carthaagsche godheld.
Abaditen, dynastic der moorsche koningen,
gesticht door Abad I. Zie then naam.
Abadsji (turksch), de maand Augustus bij de
Turken, naar den Syr. kalender.
- Abmlardus (Petrus), ook Abeillard, Abailard, geb. 1079 te Pallet (Paletz) bij Nantes , in de
lange raj der scholastic' een der stoutste denkers.
Lecrling van Willem van Champeaux te Pari j s, droeg
hij later, als onderwijzer aldaar, wezentlijk bij tot
de oprigting der panjsche universiteit. De vrijzinnigheid zijner leerstellingen berokkende hem menigvuldige twistgedingen en herhaalde wisseling van
woonplaats (nabij Nogent aan de Seine, waar hij de
abdij Paraclet stichtte ; vervolgens nabij Ruys in
Bretagne, waar hij abt werd va,n het St. Gildas-
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klooster). Op twee synoden (1121 te Soissons, 1140
te Sens) wegens kettersche (rationalistische) begrippen tot klooster-opsluiting veroordeeld, verschafte
abt Peter van Clugny hem eene vrijplaats in het klooster St. Marcell bij Chalons aan de Saone ; bier stierf
hij 21 April 1142. Meer dan door zijne scherpzinnige
en geleerde werken, is hij in alle knngen vermaard
gevtorden door zijne, in geschriften van vroegeren en
lateren tijd door menige pen geschilderde, liefdebetrekking tot zijne leerling Heloise, de schoone en verstandelijk zoo rijk begaafde nicht van den kanunnik
Fulbert te Parijs, welke kanunnik hem, uit wraaklust,
door lage huurhngen gewelddadig het ontmannen. De
nonHeloise het A. in het door hem aan Naar vermaakte
gesticht Paraclet begraven, om eenmaal aan zijne
zijde te rusten. Beider assche werd 1828 in eene
graftombe op het kerkhof Pere Lachaise te Parijs
bijgezet.
Aboeus, bijnaam van Apollo, naar eenen te
Ake (zie ABA) aan hem gewijden tempel.
Abaffi I (Michiel), vorst van Transylvanie,
werd in 1661 gekozen door den invloed van de
Porte , welke hem tegenoverstelde aan J. Kemem ,
die gekozen was door den invloed van Oostenrijk ;
in het jaar daaraanvolgende zijn mededinger gestorven zijnde, werd hij zonder verderen tegenstand erkend door geheel Transylvanie. Na het beleg van
Weenen sloot hij in 1687 een traktaat met den
keizer, then hij tot dusverre had beoorloogd. Hij
stierf te Weissenburg in 1690.
Abaffi II (Michiel), zoon van den voorgaande,
pas 13 Laren oud tijdens zijns vaders flood (in
1690), had tot mededinger Teleki. Keizer Leopold I
erkende hem eerst als vorst van Transylvanie, en
benoemde eenen voogd over hem, maar vond vervolgens een voorwendsel, om hem naar Weenen te
lokken, waar hij hem dwong om tegen een jaargeld
afstand te doen van zijne staten ten behoeve van
Oostenrijk. Abaffi II. stierf te Weenen in 1713, pas
36 jaren oud.
Abagner, roofzuchtige Negerstam aan de oustafnkaansche kust Zanguebar.
Abahai of Abahanar, mongoolsche volkstam
in 't Chinesche rijk.
Abai, 1) stad op de noord-westpunt van Borneo, met de eenigste veilige haven tegen den westenwind. — 2) nvier in Abyssinie, valt in den Nijl
op 15° 32' N. Breedte.
Abailard. Zie ABJELARDUS.
Abainville, dorp in Frankr., dept. Meuse, arr.
Commercy, smelterijen, ijzerwerken, 550 inw.
Abaite, nv. in Brazilie , prov. Minas Geraes,
werpt zich in de nvier St. Franciscus ; diamantgroeven in de nabijhemd.
Abaja, zijtak der riv. Bahr el Azrek in Abyssmnme, koningr ijk Gojam.
Abaka–Khan , 8e keizer der Niongolen ,
kwam 1264 of 1265 op den troon, regeerde 17
jaren, omhelsde het Christendom, en stierf 1281
of 1282, vergeven door zijn vizier Sjamsiddmn.
Abakan, nv. in Siberme, komt van den Altai,
stroomt door de akabansehe steppe, in 't stadhouderschap Kolywan, en outlast zich in de Jenisem.
Abakansk, vlek in Rusland, gouv. Tomsk,
distr. Krasnojarsk, aan de nv. Jemsei ; onder de
1250 bewoners, die meest de sabelther-vangst drij yen, zij n vele ballmngen ; de plaats is door stormpalen
omringd, en wordt voor de mmnst ongunstmge plaats
in Siberie gehouden.
Abakinskaja , russ. vesting in Sibene, aan
de grens van China.
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Abakur, celtische benaming der zon, der zonnegodin Sunna.
Abalak, marktvlek in aziat. Rusland, gouv.
Tobolsk, aan den Irtisch-stroom ; merkwaardig door
een wonderbeeld der Heilige Maagd, en als reisdoel
van vele bedevaartgangers.
Abalatzkisch meer, nabij Abalak , strekt
zich lang, smal en met vele mondingen tangs den
Irtisch uit, en staat door eenen zijtak met die rivier
in verbinding.
Abaligeth, dorp in 't hongaarsche komitaat
Baranya, met 700 mw., en de merkwaardige spelonk,
die wel een uur gaans lang is, bier en daar met huiveringwekkende afgronden, en door welke eene beck
stroomt.
Aballo (het tegenwoordige Avallon), eene stad
In transalpijnsch Gallie.
Abalus (ook Bahia), naam van het barnsteeneiland der Ouden in de Oostzee , waarschijnlijk
de tegenw. pruis. kust van Palau tot aan de Kurische
Neerung ; naar anderen meenen, Sleeswijk.
Aban, 1) stad in Frankrijk, dept. Doubts. —
2) de achtste maand in den perzischen en syromacedonischen kalender, 3) de beschermgeest
der ijzermijnen in de perz. godenleer.
Abana of Amana, riv. in Syne, komt van
den Libanon , en verliest zich bij Damascus in de
woestijn, 2 Kon. 5 : 12 ; de zelfde, die door de geschiedschrijvers Adonis wordt genoemd.
Abanatok of Abatanok , een der Vosseneilanden of Aleuten, 3 mijl lang, zonder haven en
met geringen plantengroei , maar overvloeijende
van vossen in allerhande schakeringen, door de
vangst van welke de weinige bewoners hun bestaan
vinden.
Abancay of Avancy, prov., nv. en stad in
Peru in Zuid-Amerika; beroemde zilvermijnen, suiker, hennep, enz.
Abancourt (Charles Xavier Joseph d'), neef
van Calonne, 1789 fransch kavall. overste, 1792 minister van oorlog, ,na den 10 Aug. in staat van beschuldiging gesteld;4 naar Orleans en van daar terug
naar Parijs overgebragt, en onder weg nabij Versailles vermoord. — A. (Charles Frerot d'), fransch
officier bij de genie, lang in Turkije, in de omwenteling lid der Constituante, later chef van het topographisch bureau der Donau-armee, vervaardigde
goede kaarten van Zwitserland en Beijeren; stierf te
Munchen 1801.
Abaned of Abned, linnen lijfgordel der joodsche priesters.
Abanilla, versterkte stad in Spanje, prov. Murcia, met 5000 inw.
Abannatie (lat.), verbanning voor een jaar.
Abano, 1) stad in Lombardije, gouv. Venetie,
1 mijl z.-westelijk van Padua , aan den voet van t
euganeisch gebergte met 3100 inw., van oudsher,
reeds ten tide der Romeinen en nog heden ten dage,
vermaard wegens hare zwavelbronnen, de warmste
thermen die men in geheel Europa vindt. A (lat.
Aponus) is de vaderstad van Livius en van den beroemden arts PIETRO D ' ABANO, geb. omstreeks 1250; hij was
een uitstekend geneesheer, en gelaat-, schei wis- en
sterrekundige tevens ; hij schreef een conciliator der
verschillende geneeskundige oelens, en kreeg
daardoor den bijnaam van conciliator; na zich groote
achting en grooten rijkdom te hebben verworven ,
werd hij aangeklaagd wegens sterrewigchelarij en
tooverij, en ten vure genoemd; slechts zijne beeldtems echter werd verbrand, want voor de voltrekking
'van het vonnis stierf hij, 1320, in de gevangems.—

2) aziatisch dorp in Georgid,nabij de Terekbronnen,
er wonen omstreeks 40 familien ; digt bij is een aan
Elija (Elias) gewijd boschje, waar de Osseten
schapen offeren.
Abanos, volkstam in Nieuw Grenada, Z.-Amerika.
Abanskoje—Simowje, plaats in Siberie ,
met nude Tartaren-grafsteden , die ronde heuvels
vormen.
Abanten, een grieksch yolk , oorspronkelijk
nit Thracie. Zij verspreidden zich in den Peloponnesus; in Phocis, waar zijn Aba stichtten; in Eubea,
dat naar hen den naam ontving van Abantis ; en
eindelijk in Thesprotie.
Abantiaden of Abantiden , werden de
koningen van Argos in den Peloponnesus genoemd,
naar Abas.
Abantidas, tiran van Sicyone , maakte zich
omstreeks het jaar 265 voor Christus van het gezag
meester, doordien hij den eersten magistraatspersoon
der republiek, Clinias , varier van den beroemden
Aratus, deed ombrengen ; hij werd kort daarna zelf
vermoord.
Abantis, heette oudtijds het eiland, dat tegenwoordig den naam van Negropont draagt. Zie ABA
en ABANTEN.
Abany of Abanje, vlek in Hongarije, Heveser
wojwoodschap, met heerlijke wei- en akkerlanden,
en verbazende pruimenteelt, maar gebrek aan hout
en mastbosch ; 9000 inw.
Abaorta , een collectieve naam, waarmede
Plinius volkeren aanduidt, die aan den Indus woonden.
Abaque, eiland bij Amerika, ten zuiden van
St. Domingo ; wordt ook Koeijen-eiland genoemd.
Abaran, stad in Armenie (aziat. Rusland).
Abaratha, nude stad op de oostkust van
Ceylon.
Abaraus, stad op de Goudkust van Guinea
aan de rivier Volta.

Abarbanel. Zle ABRABANEL.
Abarbarea, volgens Homerus een der najaden
die Bucohon , de oudste zoon van Laomedon, beminde ; zip baarde hem de tweelingen lEsepus en
Pedasus, die beiden voor Troje sneuvelden.
Abarca (Don Joaquin), een Aragonier, geb.
1780, werd geestelijke, aanvankelijk pastoor in
Aragonie, later evenwel , nadat hij zich in 1820
tegen de herstelling der constitutie verklaard had ,
bisschop van Leon. Reeds vroeger aanhanger van
Don Carlos, protesteerde hij tegen het door Ferdinand VIE ten gunste van diens dochter mtgevaardigde Estatuto real, en trad later geheel tot de carlistische partij over. Hij vergezelde Don Carlos naar
Portugal en Engeland, werd echter, terwijl hij hem
1836 weder naar Spanje wilde volgen, te Bordeaux
gevat en naar Frankfort uitgezet. Langs eenen omweg naar Spanje gekomen, bekwam hij van Don
Carlos de portefeuille van Justitie, loch werd verbannen 1839. Hij stierf 1844 in het klooster te
Lanzo bij Turijn.
Abardeh, arabische roofhorden in de thebaansche woestijn, die de kusten van de Roode Zee
onveilig maken. Zie ABABDEH.
A
Abares, zie _VARES.
Abarim, Habarim of Abaraim, eene bergketen in Palestina, beoosten den Jordaan, en
n.-oostel. van de Doode Zee, in den stam Ruben, met
den berg Nebo (tegenw. Djebel-Attarus), op welken
Mozes stierf. Op dezen berg A is geweest de 41e
— op een na de laatste — rustplaats der kinderen
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Israels , op hunne omzwerving naar het Beloofde
Land.
Abarimon, eene landstreek van Scythie ; volgens de oude natuurkundigen hadden de inwoners
verdraaide voeten en konden in geen ander klimaat
leven.
Abaris, een Scyth van geboorte, is vermoedelijk
een geneesheer geweest, die zich bij het woeden
van eene vreeselijke pest in Griekenland zeer nuttig
en verdienstelijk heeft gemaakt. De fabelleer echter
verhaalt onder anderen van hem, dat hij de refs van
Apollo naar het land der Hyperboreers bezongen,
heeft, en ten loon daarvoor met slechts opperpriester werd van den Dondergod, maar tevens den geest
van voorzegging ontving en een gouden pijl, waarmede hij, als hij lien-afschoot, de geheele aarde kon
rondvliegen.
Abaron, plaats in Groot-Armenie, welke ruim
300 kathol. inwoners telt, die onder den aartsbisschop van Nakitsjewan staan.
Abary, bevaarbare riv. in Guiana, Z.-Amerika.
Abas, koning van Argos, zoon van Lynceus en
Hypermnestra, beklom den troon omstreeks 1510
voor Christus en regeerde 13 jaren. Zijne zonen
waren Prcetus en Acrisius ; en onder zijne afstammelingen telt men Danae , Perseus , Sthenelus,
enz.
Abascal (Don Jose Fernando), geb. 1743 te
Oviedo, woonde, nadat hij 1762 in krijgsdienst getreden was, 1775 de expeditie naar Algiers bij,
streed 1793-1796 als opperbevelhebber tegen de
fransche republiek, werd gouverneur van Cuba,
Nieuw-Gallicie, en eindelijk onderkoning van Peru.
In den oorlog van 1808-14 ondersteunde hij de
Cortes krachtdadig tegen Napoleon.Niettegenstaande
hij in zijn hestuur uitmuntend en met vrucht werkzaam was, werd hij, daar hij de onlusten in Chili
met konde onderdrukken, 1816 naar Spanje teruggeroepen, en stierf te Madrid 1821.
Abascie, 1) zijtak van de riv. Phacis in Caucasie, tegenwobrdig Rioni genaamd.— 2) landstreek
van den zelfden naam aan die nvier. Zie ABcHAsie.
Aba–Sin of Abassin, zijtak van de Indus- nv.,
komende regts van den Hindoekoesj.
Abaski, stad in Circassie.
Abasolotitlan, klein Indianer-dorp, aan de
nv. Guasacualco, benoorden de monding der Rio
Chalchijapa.
Abassabad, in cuss. Armenie, aan de Aras,
met eene schoone brug. Zie ABBAS-ABAD.
Abassan, staat en rivier op de Goudkust van
Afrika.
Abassen (de), of Abchasen, zie ABC/IASIE.
Abassi; zie AA BBASSI.
A
Abassiden, zie _BBASSIDEN.
Abastor of Alastor (gr.), bestraffer van het
kwaad. 1) Naam van Zeus. —.2) A., naam van een
der 3 paarden van Pluto.
Abasy, zie ABBASSI.
Abate (Nicolo dell'), Z1C AA BBATE.
Abatellement (fr.), regterlijk verbod om
handel te drijven ; nude benaming der beslissing
door de fransche consuls in de Levant genomen.
Abaton (gr.), beteekent ontoegankelijk, plaats
welke men met door kan ; in grieksche kerken het
door 't voorhangsel verborgene allerheiligste. — A.
het door Artemisia op Rhodus opgerigte gedenkteeken, ter gedachtenis van de verovering van dat
eiland.
Abatos, 1) klippen-eiland bij Philae in denNijl,
met de alleen voor de priestess toegankelijke graf-
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steden van Osiris en Iris. — 2) A., een der paarden
van Pluto.
Abatskaja, vlek in Tobolsk (Siberie) aan de
rifler Abatsk.
Abatucci (Jacques Pierre), 1726 op Corsica
geb., trail reeds vroeg in krijgsdienst, en streed
roemvol -onder Paoli, wiens staatkundige tegenstander hij was. Nadat hij zich aan Lodewijk XVI onderworpen had, wend hij fransche luit.-generaal en
eindelijk markhal-de-camp. 1793 verdedigde hij
Corsica tegen Paoli en de Engelschen, verliet later
evenwel zijne betrekking, en stied 1812 als divisiegeneraal op non-activiteit in Frankrijk. — A.
(Charles), zoon van den voorg., geb. 1771, op Corsica, diende met geluk te velde, was 1794 brigadechef onder Pichegru, 1796 brigade-generaal, vervolgens divisie-geheraal, en viel bij eenen nits, al uit
het door hem verdedigde bruggehoofd van Huningen, 3 Dec.1796. Te Ajaccio is in 1854 een gedenkteeken voor hem opgengt. — A. (Jean Charles),
neef van den laatstvoorg., geb. te Zicavo, op Corsica,
1791, studeerde sedert 1808 te Pisa in de regten,was
vervolgens eenige wren stedelijk ambtenaar, werd
1816 procureur des konings, 1819 raadsheer in 't
geregtshof te Bastia, 1830, na de Julij-omwenteling,
president van 't geregtshof te Orleans. Gelijk 1830
voor Corsica, zoo had hij 1839 voor het departem.
Loire zitting in de Kamer. Na de Februarij-omwenteling van 1848, nogmaals voor het departem. Loire
in de Nationale Vergadenng en in Mei 1849 in de
Wetgevende Vergadenng zitting gehad hebbende,
werd hij raadsheer in het hof van appél, daarna
raadsheer in het hof van cassatie, en 22 Jan. 1852
door Lodewijk Napoleon benoemd tot Minister van
Justine eu Groot-zegelbewaarder. — A. (Charles),
zoon van den voorg., was voor de Februarij-omwentelmg '1848 advokaat, na dezelve substitnut van
den procureur der republiek bij de regtbank van
eersten aanleg voor het departement der Seine ,
1849 afgevaardigde voor Corsica, 28 Jan. 1852
werd hij kabinets-chef aan het Departement van
Justitie.
Abau, kleine riv. in Rusland, welke door een
gedeelte der grenzen tusschen Koerland en Lijfland
loopt.
Abauj–Torna, komitaat of wojwoodschap in
Opper-Hongarije, Kaschaner district, 62 vierk. mijl,
met 180,600 inw., Bens het njkste en meest gezegende komitaat in Hongarije ; het land is meest
bergachtig en rijk aan vruchtbare dalen ; voornaamste voortbrengselen zij n : metalen, edelgesteenten,
graan, ooft, wijn (tokayer). Het is verdeeld in de 7
districten Kaschau, Groot-Scalancz, Groot-Ida,
Goncz, Sepsi, Forr6 en Torna.
Aba–Ujvâr, overblijfselen der door koning
Samuel Aba gestichte burgt, die zijnen naam droeg,
nabij het dorp Ujvar aan de Hernad, in het komitaat
Abauj-Torna Aan deze burgt heeft het thans met
het komitaat Torna vereenigde wojwoodschap AbaUjvar zijnen naam ontleend.
Ab aure (lat.), geheime raad.
Abauzit (Firmin), geb. te Uzés in '1679, nit
protestantsche ouders, gest. in 1767 op 88-jangen
leeftijd, woonde te Geneve, waar zijne ouders de
wijk hadden genomen bij de herroeping van het,
edict van Nantes. Abauzit beoefende de wetenschappen, bezocht de voornaamste landen van Europa, en
knoopte betrekkingen aan met de uitstekendste geleerden van zijnen tijd, zooals Bayle, Jurieu, Newton
en meer anderen. Hij was evenzeer geacht om zijne
deugden, als geeerd om zijne kundigheden. Hij
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bekend als schrijver van eene geschiedems van Geneve, welke stad hem tot bibliothecaris benoemde
en hem uit eigen beweging het burgerregt verleende.
Men heeft te Geneve in 1770, en te Londen in
1773, in 3 deelen in 8° zijne verschillende werken
uitgegcven, bestaande uit stukken over geschiedenis,
kritiek en godgeleerdheid. Men merkt daarm op
twee geschriften, het eene Over de kennis van Christus, het andere Over het eerbetoon dat men Hens verschuldigd is, welke beide geschriften den schrijver
van Emile (J. J. Rousseau, wiens vriend Abauzit
was) aanleiding schijnen te hebben gegeven tot het
schrijven van zijne geloofsbelijdenis van eenen savooischen vicaris. De Overdenkingen op de Evangelien van Abauzit staan op den Index.
Abayte, rivier in Bramlie (Minas Geraes), valt
na eenen loop van 51 mijlen in den San Francisco.
In de A. is de grootste bekende diamant gevonden.
Abazeen (gr. stilzwijgen), een godsdienstig
feest, waarbij alles toeging in de diepste stilte, ingesteld door zekeren Dionysius, bijgenaamd Areopagita, die gezegd wordt omstreeks 50 jaren na Chr.
geboorte door den apostel Paulus bekeerd en vervolgens de eerste bisschop van Athene geweest te
zijn, en daar den marteldood voor het Christendom
ondergaan te hebben.
Abazkische Steppe, in Siberie, gouvern.
Tobolsk. Zie ABATSKAJA.
Abb, versterkte stad in Arable, koningr. Jemen,
800 huizen.
Abba, of Abbas (syr.), vader, Alvader.
Abba (Bartholomeus), in 't rnidden der 17e
eeuw regtsgeleerde te Leyden ; uit de vele verzen,
die van hem verspreid zijn, is hij bekend als een
niet gelukkig beoefenaar der dichtkunst, want zij
bevatten zeer weinig poezij.
Abba—Pantaleon, merkw. christelijke kerk
in Tigre (Abyssinie) op den top van de rots Mantillis.
Abba—Santa (lat. Acgua Santa), stad op het
eiland Sardinie, prov. Busachi, 1230 inw.
Abbach, zie ARACH.
Abbacomites (Abtgraven). Zie ABT.
Abbadia, 1) stad in Brazilie aan de riv. Aroiquikiba, met goede haven en belangrijken handel.—
2) stad in Piemont (Italie), 1500 inw.
Abbadie (Jacques), herv. godgeleerde, geb.
1654 of 1658 te Nay in Bearn. Na eerst predikant bij
de fransche gemeente te Berlijn te zijn geweest, werd
hij 1690 prediker bij de Savoy-kerk te Londen, later
deken te Killalow in Ierland, en stierf 2 Oct. 1727.
Het voornaamste van zijne vele stichtelijke geschriften is : Traite de la veritë de la religion chrdienne
(2 dln. Rotterdam 1684) ; staat op den Index.
Abbadie (Antoine en Arnould Michel de), 2
broeders, Ieren van geboorte, doch in Frankrijk
genaturaliseerd, bekend door hunne reizen en nasporingen in Abyssinie, hetwelk zij sedert 1838 op
verschillende tijden doorkruist hebben. De vruchten
van hunne ethnographische en natuurwetenschappelijke onderzoekingen zijn in fransche bladen opgenomen. Men beweert, dat hunne reizen niet vreemd
zijn aan godsdienstig-staatkundige oogmerken, en
houdt het er voor, dat zij ook de hand gehad hebben
in de ultdrijving nit Adoa van de luthersche zendelingen. Later is nog een derde broader op rams getogen, om zich bij hen te voegen.
Abbaditen, of Abadmten, waren de afstammelmngen van Abad I , die 1015, na den dood
van Hasjem III, tot koning van Sevilla verheyen ward. De A. of Habethmten regeerden
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Sevilla tot 1095, toen Joessoef, een Almoravide, den
derden heerscher nit dezen moorsch-spaanschen
vorstenstam gevangen nam en onttroonde.
Abbagarima, distr. in Tigre (Abyssinie),
met eene merkwaardige in rotsen gebouwde kerk.
Abbaretz, vlek in Frankrijk, depart. Loire,
arr. Chateaukbriand ; twee ijzersmelterijen en toomwerktuigen. 1900 inw.
Abbas, oom van Mahomed, gest. 652, was de
stamvader der Abbassiden, die, na de Ommiaden te
hebben verdrongen, van 749-1258 als kalifen te
Bagdad heerschten, doch toen door de Mongolen
van hun rijk beroofd werken, en vervolgens tot 1517
de geestelijke waardigheid van het kalifaat in Egypte
bekleedden. Onder de perz. Abbassiden uit het
geslacht Sofi (1500-1736) was de voornaamste
Abbas I, de Groote, 1586-1628, die onafgebroken met geluk krijg voerde tegen de Turken en, om
zijn krachtig bestuur der binnenlandsche aangelegenheden, nog tegenwoordig bij het perz. y olk in achting
staat. Na van 1586 of 1587 over Khorassan geregeerd te hebben, wierp hij in 1590 zijnen vader van
den perzischen troon, en beklom lien zelf, na zijne
beide broeders om het leven te hebben gebragt. Hij
vergrootte zijn rij k, van hetwelk hij Ispahan tot
hoofdstad maakte, en stierf in 1628, rijk aan roem,
maar na een leven even rijk aan gruwelijke wreedheden. — Abbas II, een afstammeling van den
voorgaande, volgde in 1642 zijnen vader Sefy op ;
hij was toen pas 13 jaren oud, en stierf in 1666, op
36-jarigen leeftijd. Hij veroverde Candahar en had
eene voorspoedige regering. Hij was een beschermer
van de schoone kunsten en ontving de vreemdelingen. De fransche reisbeschrijvers Chardin en Tavermer roemen zijne vriendelijkheid.— Abbas III,
zoon van den ongelukkigen Thamas, was pas 8
maanden oud, toen Thamas-Koeli-khan zijn vader
van den troon stiet en hem er op plaatste, om zelf
te regeren in zijnen naam, 1732. Dit kind leefde
slechts 4 jaren.
(Ab oel) , zie ABOEL-ABBAS.
Abbas
Abbas—Abad, 1) russ. grensvesting aan de
Aras of Araxes tegen Perzie, bezuiden Nakitsjewan; werd in den oorlog van 1827 verraderlijk overgegeven aan de Russen. Zie ABASSABAD. -2) perz.
stad op den weg van Astrabad naar Mesjbed.
Abbas—Mirza, perz. prins, geb. 1783, gest.
1833, zoon van Feth-Ali, schach van Perzie, een man
van groot talent en een vriend der europ. beschaving, werd, nog zeer jong zijnde, door zijnen vader
tot stadhouder van Azerbeidsjan benoemd en aangewezen als troonopvolger. In Europa werd hij voornamelijk bekend door de oorlogen, die hij 1811 en 1826,
als opperbevelhebber der door hem hervormde perz.
armee, tegen Rusland voerde, van welke oorlogen
de eerste evenwel in den vrede van Gulistan, 12 Oct.
1813, voor Perzie het verlies der landen aan den
Caucasus, de tweede in den vrede van Toerkmantsjai,
22 Febr. 1828, 't verlies van Armenie ten gevolge
had. Zip zoon Mohammed-Mirza besteeg 1834 den
perzischen troon.
Abbas—Pacha, geb. 1813 te Jedda, zoon van
den 1818 gest. oudsten zoon van Mehemed-Ali, met
name Joessoef-Bei, was lang stadhouder te Cairo, na
Ibrahims dood (10 Nov. 1848) waarnemend regent
in Egypte, na Mehemed-Ale's dood (2 Aug. 1849)
onderkoning.
Abbassa, zuster van den perzischen kalif
Haroen al Razjmd. Zie GlAFAR.
A
Abbassiden, zie ABBAS.
Abbate (ital.), wereld-geestelijke, zie ook het
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woord ABBÈ. In Genua heet de eerste raadsheer

Abbate del Populo ; in Milaan worden de
gilde-dekenen Abbati genoemd.
Abbate (Nicolo dell'), ook Abati, beroemd
schilder, geb. te Modena tusschen 1509-12. Hij
volgde de kunstrigting van Rafael en Correggio. Zijn
hoofdvak was het schilderen al fresco. Zijn voornaamste kunststuk bevindt zich in het Portico de Leoni
te Bologna, voorstellende de aanbidding der herders.
1552 werd hij door den schilder T. Primaticcio
naar Frankrijk uitgenoodigd om aan de uitvoering
deel te nemen van het fresco-schilderwerk in Fontainebleau (tegenwoordig meerendeels vernield). Hij
stierf in Frankrijk 1571.
Abbaye, geref. kerspel, kanton Waadt, district
La Vallee, 1000 inw., met ver van de diepe, huiveringwekkende dropsteen-spelonken bekend onder
den naam van Chaudiéres d'enfer, met eene beek.
Abbaye (Gevangenis der), een milltair gevangenhuis, gelegen in de nabijheid der oude abdij van
Saint-Germain-des-Pres, te Parijs. Tijdens de Omwenteling kerkerde men daar eene groote menigte
personen van allerlei stand, beschuldigd van oppositie tegen het republikeinsche regering-stelsel.
Den 2 en 3 Sept. 1792 werden daar, door eene bende
onverlaten, onder aanvoering van Maillard, bijgenaamd Tappe-dur, 164 gevangenen, waaronder 18
priestess, vermoord. Onder de gevangenen bevonden
zich graaf Montmorin de Saint-Herem, de abbe
Lenfant, Cazotte en Sombreuil. De abdij werd later,
en tot in 1852, eene militaire gevangenis, en is in
1854 gesloopt.
Abbè (fr.) heette in Frankrijk, voor de revolutie, ieder adspirant voor den geestelijken stand,
leder, die in eenige inrigting voor theologisch onderwijs gestudeerd had, zonder later de priesterwijding te ontvangen , als door den koning benoemd
ABBE COMMENDATAIRE inkomsten trekkende nit dit of
dat klooster, zonder daarvoor dienst te behoeven te
doen. De door dergelijke sinecures zeer talrijk gewordene Abbiés verkeerden in aanzienlijke familien
als huisvrienden en raadsheden in gewetensaangelegenheden, met zonder invloed op de letterkunde en
op het karakter van het maatschappelijk verkeer ;
ze waren naar 't uiterlijke kenbaar aan hun rood
afgesneden Naar en zwarte of violetkleurige kleeding.
Na 1793 in Frankrijk zeldzaam geworden, waren ze
echter nog zeer talrijk in Italie, de zoogenaamde
ABBATEN, jonge geestelijken met de tonsuur, doch
zonder verdere wijding.
Abbe (Philippe en Pierre), 2 broeders, omstr.
1730 violoncellisten aan de groote opera te Parijs;
ook bekend onder den naam van St. Sevin. Vooral
bragt Pierre, door zijne groote virtuositeit, zijn instrument van lien tijd of in aanzien.
Abbecourt, vlek in Frankrijk, depart. Seine
en Oise, arr. Beauvais, merkwaardig door zijne minera a lbronnen.
Abbefort, stad in Noorwegen, Aggerhus-amt.
Abbekerk, dorp in Noord-Holland, 700 mw.
Abbema (Ydde of Edo), geb. te Sneek, burgemeester aldaar in 1566, was een der verbonden edelen
van Friesland, en sloot zich 1572 opentlijk aan de
Watergeuzen aan. — A. (Balthasar Elias), geb. te
Rhenen 1739; in 1787 raad en schepen van Amsterdam, later lid van 't defensie-wezen dier stad, en
als oudste raad mede in de afvaardiging aan den
Hertog van Brunswijk, om dezen, op Amsterdam in
aantogt, daarvan te doen afzien, en eene overeenkomst te sluiten betreffende de te geven voldoening
aan de prinses van Oranje. Door zijne bemoeijingen
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in deze vond hij het geraden, na de omwenteling in 1785 het land te !lumen, en zette zich te
Parijs neder als bankier ; door de regering van Amsterdam werd hij , na zijn vertrek, ten eeuwigen
dage gebannen, doch hij keerde 1795 in 't vaderland
terug., en werd tot minister te Hamburg benoemd,
waar hij stierf 1805.
Abbenbroek (Nicolaas van), mede-onderteekenaar van 't verbond der edelen, stied 1607.
Abbenflether Sand, eilandje In de Elbe 111
hanoversche hertogdom Bremen, amt Rhedingen.
Abbenrode of Appenrode, dorp in Pruisen, reg. distr. Maagdenburg, kr. Osterwieck, 1700
inw., ijzerhut, papiermolen, ijzerwarenfabriek.
Abbeokoeta, stad in West-Afrika, koningrijk
Yoroeba, in de bogt van Benin, 25 a 35,000 inw. Ten
gevolge van de bemoeijingen der zendelingen is de
beschaving hier zeer vooruitgegaan.
Abbes (Sixtus), geb. te Leeuwarden, was pastoor te Aldenhoven, verliet echter de Roomsche
kerk, werd toen krankenbezoeker en later leeraar
hij de Hervormden te Embden, en overleed aldaar
aan de pest 13 Sept. 1568.
Abbeville (lat. Abbatis Villa), 1) arrondissement en stad in 't fransche depart. der Somme. De
stad A., met 21,000 inw., eons de hoofdstad van 't
graafschap Ponthieu, aan de riv. de Somme en aan
den Noorderspoorweg, is eene goed gebouwde plaats,
met haven voor koopvaardijschepen van 150 ton ;
aanzienlijk verkeer, en voortreffelijke manufacturen
in fluweel, laken en wollen stollen ; de 1661 bier
door van Robais (een Hollander) opgerigte lakenfabriek houdt nog tegenwoordig ongeveer 500 werklieden bezig. A. heeft eene regtbank van koophandel,
een paleis van justitie en de goth. kerk van St.Wulfran ; wijders een vondelinghuis, kazernen, enz. Lodewijk IX teekende hier in 1255 een verdrag met
Hendrik III van Engeland, waarbij de provincien Limousin, Le Quercy en Perigord aan de Engelschen
werden afgestaan. A. is de geboorteplaats van kardinaal Alegrin, van de aardrijkskundigen Briet, Duval, N. Sanson, van den geneesheer Hecquet, van den
graveur Aliamet, van den componist J. F. Lesueur
en van den dichter Millevoye. — 2) district en stad
in N.-Amerika, staat Z.-Carolina, tusschen de rivieren Savannah en Saluda, 40,000 low.; de stad ligt
midden in het district aan de rivier Little river,
20 mijlen ten westen van Columbia, en telt met Naar
regtsgebied 10,000 inw.
Abbevillers, dorp in Frankrijk, dep. Doubs,
merkw. watermolen aan den ingang eener spelonk,
nit welke eene beek stroomt ; 500 mw.
Abbeyfeale, dorpje in Ierland, graafschap
Limerick, aan de Feale. 810 inw.
Abbeyleix, stadje in Ierland, Queen's graafschap. 1460 inw.
Abbiategrasso, marktvlek in het noorden
van Italie, prov. Pavia, prEetuur van gelijken naam, aan
de Navigho grande, nit welke bier het kanaal van
Bereguardo komt, met 4700 low.; heeft zeefdoekfabr., zijdespinnerijen en kaarsenfabr., en is de zetel
van eene domkerk-prwtuur.
Abbitibbe, naam van een district, eene rivier
en een handels-station in Britsch N.-Amerika, nabij
de Hudsonsbaai.
Abbo, geleerd fransch geestelijke nit de 2e
helft der 10e eeuw en abt van Fleury, was een ijverig tegenstander van de vervreemding der kloostergoederen, werd in een gevecht tusschen de Gascogners en Franschen door een doodelijken lanssteek
gewond, en stierf 13 Nov. 1004 ; heeft verscheidene
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werken nagelaten, onder anderen eene Beknopte
levensbesehrtiving van 91 Pausen (Mayence, 1602,
in kwarto) ; men kent hem onder den naam van
Abbo van Fleury of Abbo Floriacensis.
Abbo, in het Latijn Abbe Cernuus, monnik van
de abdij van Saint-Germain-des-Pres, gest. ()Instr.
923, heeft verscheidene geschn ften nagelaten, waaronder het voornaamste is een in 3 boeken vervat
latijnsch gedicht op het beleg van Parijs door de
Noormannen in 886, welk beleg hij had bijgewoond.
Bit gedicht is voor het eerst uitgegeven in 1588
door P. Pithou, in zijne verzameling van kronijkschrijvers ; het is vertaald opgenomen in de fransche
uitgave Gedenkschriften aangaande de geschiedenis van Frankrijk van Guizot, en later (in 1835)
nog eens vertaald uitgegeven in 8 . door Taranne.
Abbo of Way Abbo, anders genaamd rivier van
Kajeli, de grootste rivier van het eil.Boero in 0.-Indie,
resid. A mboina, komt uit een binnenmeer ; de oevers
zijn aan weerszijden met nipa- en mangimangieboomen bezet, en na zich met verscheidene takken, in
welke vele kaaimans verblijf houden, en hij het dorp
Waysamma met den Way Oeloe vereenigd te hebben,
stort zij zich door de bogt van Kajeli in zee.
Abboena, zie AA BBUNA.
Abbot (George), geb. 29 Oct. 1562 te Guilford , graafschap Surrey in Engeland , studeerde
te Oxford in de godgeleerdheid , was naderhand
aartsbisschop van Canterbury, en stierf 1633.
(Robert), oudere broeder, geb. 1560, gest.1617,
—A.
was 't laatst bisschop van Salisbury; verdedigde in
een welgelukt geschrift het koninklijk gezag tegen
de aanmatigingen der katholieken.— A. (Charles),
spreker in het engelsche Lagerhuis, zie COLCHESTER.
Abbotsbury, stadje, voormalige benedictijner
abdij in Engeland, graafschap Dorset, nabij de zee,
1600 inw.
Abbotsford, onbeduidend dorpje in Schotl.,
graafschap Selkirk, vermaard als het buitenverblijf
van Sir Walter Scott, met eene bibliotheek van
20,000 deelen en eene verzameling van oudheden.
Abbotslangley, dorp Hertshire (Engeland) , 2500 inw.; geboorteplaats van Nicolaas
Breakspear,, later pans Adriaan IV, den eenigen Engelschman die ooit paus is geworden; heeft groote
papiermolens.
Abbotstown, stad in Pennsylvanie (Vereenigde Staten), 5000 inw., meest Duitschers.
Abbradia, stad in Afrika, rijk der Ashantis,
aan de Goudkust.
Abbreviatores (lat.), verkorters, schriftverkorters. A. heeten de geheimschrijvers der pauselijke
kanselarij, die de buls en andere zendbrieven ontwerpen en boeken, en ze, nadat ze rn 't net zijn
geschreven, met het oorspronkelijke vergelijken, en
met de gebruikelijke afsluitingen aan de zoogenoemde
Dataria uitvaardigen, waar de datum er hij gezet
wordt. Hun aantal bedroeg menigmaal over de 70 ;
prelatenrang hadden 12 hunner, de overigen waren
deels geestelijken van minderen rang , deels leeken.
Toen hunne inkomsten ingekrompen zijn, is ook hun
getal verminderd.
Abbring (J.), een bollandsch godgeleerde, van
wien in druk bestaat : Christus' gedrag ointrent zijne
wakende en slapende bruidkerk, in 50 predicatien
over het Hooglied.

Abbrugge (M.), een der vele half-poeten
nit de 17e eeuw, gaf in het licht : Mengelmoes
van verscheidene gedichten, en z. 2n nieuwe
minnewifizen, Hage, 1669, met eene opdragt aan
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Abbt (Thomas), philos. schrijver, geb. 25 Nov.
1738 te Ulm, studeerde in Italie en werd 1760 prof.
in de wijsbegeerte te Frankfort aan de Oder, 1762
prof. in de wiskunde te Rinteln. Graaf Wilhelm
van Schaumburg-Lippe beriep hem 1765 naar Buckeburg, als hof-, regenngs- en consistonaalraad ;
bier stierf hij . reeds 1766. Jegens de duitsche letterkunde heeft hij zich wezentlijk verdienstelijk gemaakt ; zijne voornaamste geschriften zijn : Over
den flood voor het vaderland (Berlijn, 1761); Over
de verdienste (Berlijn, 1765) ; zijne Gemen,gde werken
werken uitgegeven door F. Nicola' (6 dln. Berlijn,
1768-81 ; 2e druk 1790).
Abbtenau, landgeregt in Saltzburg, 61 vierk.
miji, 6000 inw., met een zeer ongelijken grond ; —
de plaats van gelijken naam 600 inw.
Abbuna, de opperste geestelijke der abyssinische kerk.
Abchasi6 (lat. Abascia) is een gedeelte van
het tegenwoordig russ. gebied aan den Caucasus,
ten noorden door Koeban en Terek, en ten zuiden
door de Zwarte zee begrensd, wordt onderscheiden
in Groot A., bezuiden den Caucasus, en in Klein
A., tusschen Koeban en Terek gelegen. Het land is
boschrijk en bergachtig ; de bergkrumen der Caucasus-keten zijn tot 12,000 voet hoog ; klimaat en
voortbrengselen zijn, al naar de hoogere of lagere
lagging, verschillend; behalve de graan- en ooftsoorten der noordelijke luchtstreek, gedijt bier welig de
vijg, de granaatappel, en er worth zeer goede wijn
geteeld. De namen der russische kustforten in
A., eertijds stapelplaatsen voor het zeeschuimersbedrijf,, zijn : iIori , Dranda , Soechoem-Kale,
Bambor en Pitzoenda. — De Abchasen (Abchasiers , Awchasiers of Abasi) , slechts in naam
onder russ. opperheerschappij staande , zijn een
zeer roofzuchtige en krijgshaftige volkstam van ongeveer 250,000 mien, die wapenen vervaardigen,
en sterke vee- en bijenteelt drijven. Wat hunne
taal betreft, zijn ze verwant aan de Tsjerkessen,
doch zij staan op een veel lageren trap van beschaving dan deze. Ten tijde van Justinianus werd het
Christendom onder hen verbreid, doch door lengte
van tijd weder nagenoeg geheel verdrongen door
heidensch natuurgeloof.
Abcorrentz, zijtak van den Euphraat in Perzie.
Abcou, verkort van Abcoude, dorp in de
prov. Utrecht, voorheen eene heerlijkheid, als zoodanig reeds in 1085 onder den naam van Abekewalde vermeld ; in de 14e eeuw droeg het den naam
van Abekoude en Abbekoude , in 1410 reeds zijn
tegenwoordigen naam ; beroemde paardenmarkt in
Augustus. Het werd 7 Nov. 1672 door de Franschen voor een goed deel vernield.
Abcoude (Slot van), was in den ouden tijd
een der sterkste kasteelen van het sticht van Utrecht;
het droeg aanvankelijk ook den naam van Abekewalde ; thans bestaat er niets meer van.
Abcoude (Jan van), werd in 1420 met eenige
anderen op het Huis te Poelgeest gevangen genomen
door de Utrechtschen, door wie hij, benevens 4 of 5
anderen, onthoofd werd bij wijze van wedervergelding, dewijl de Leydenaars, op bevel van Albrecht
van Beijeren, eenige gevangenen van 's Bisschops
yolk onthalsd hadden, in plaats van hen tegen het
aangeboden losgeld vrij te laten. A. (Hendrik
van), raad der stad Utrecht van 1440-1467 , werd
in laatstgenoemd jaar verbannen ; in 1468 werd
hem vergund terug te keeren, en hij was deken der
stad, toen hij veil in 1481 genoodzaakt zag Utrecht
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A-b-c-tuorium

te verlaten wegens zijne deelneming aan het oproer,
door bisschop David van Bourgondie verwekt. —
A (Dirk van) leefde in het midden der 16e eeuw,
en was vicaris van de St. Pieterskerk te Utrecht.
Door zijne werken, die wel met gedrukt, maar door
middel van afschriften zeer verspreid waren, bevorderde hij in groote mate het werk der Kerkhervorming ; deswege in de gevangenis geworpen, was
hij gedwongen zijne gevoelens te herroepen en werd
toen weder in vrijheid gesteld.
A–b–c–tuorium (ook Abgatorium), eene
ceremonie bij de inwijding van kerken naar het
rituaal van Gregorius den Groote, volgens hetweik
de wijdende bisschop onder het hilenedictus Zacharue" met zijnen staf op den met asch bestrooiden
grond in de kerk, links van den ingang naar het
hoofd-outaar de letters van het grieksche, en regts
die van het latijnsche alphabet schrijft, om daarmede te kennen te geven, dat de kerkgangers alles in
hun hart moeten schrijven wat zij bier zullen hooren.
Abd (arab.), knecht. Zamengesteld met een der
benamingen van het Opperwezen, client dit woord
bij de moslem. volken dikwijls om er eigennamen
voor menschen van te maken , bijv.: Abd-Allah
(knecht Gods), Abd-el-Kader (knecht van den Almagtige), Abd-ur-Rahman (knecht van den Goedertierene).
Abda, vader van Adoniram, 1 Kon. 4 : 6.
Abda, 1) parochie en dorp in Hongarije, wojwoodschap Raab, vermaard in de hongaarsch2) district van Marokko, aan
turksche oorlogen.
de westkust, beroemd wegens paarden en granen.
Abdagus, tot graaf over Friesland aangesteld
door Lodewijk den Duitscher, toog in 873 aan het
hoofd der Friezen ten strijde tegen de Denen, die
in Friesland gevallen waren en een groot deel des
lands plunderden en verwoestten. Hun aanvoerder
Rudolf sneuvelde met 5 a 6 honderd der zijnen ;
de overigen sloten zich in eene sterkte op, waar zij
door Abdagus belegerd werden, en eindelijk een
verdrag aangingen, onder: anderen luidende, dat ze
al den gendmen buit teruggeven en nimmer weer
een voet op het grondgebied van koning Lodewijk
zouden zetten. Toen mogten zij naar hunne schepen
aftrekken ; doch Abdagus Meld eenigen hunner
voorloopig als gijzelaars, tot zekerheid voor de naleving van dit verdrag.
Abdal (arab.), plaatsbekleeder ; een dweepende
mahomedaansche monnik in Perm en in Oost-Indie. Abdalliten zijn rondtrekkende monniken.
Abdallah, een onder de moslem. volken menigvuldig voorkomende naam. De vader van den
profeet Mahomed heette Abdallah ; hij was geboren
te Mekka, en een zoon van Abdoel Motaleb, bewaarder van de kasba. Aanvankelijk voerman, vervolgens
koopman in kameelen, verwierf hij zich grooten
rijkdom, die den grondslag legde tot de magt van
zijnen zoon.
Abdallah, oom van Aboel-Abbas, eerste abbassidische kalif, droeg krachtdadig bij tot de omverwerping van de dynastie der Ommiaden. Verscheidene prinsen van dien stain had hij op een
feestmaal genoodigd, en bragt hen bij die gelegenheid
om het leven. Na te vergeefs naar het bewind getracht te hebben, werd hij in 755 gedood.
Abdallah, abbassidisch kalif. Zie ALMANZOB.
Abdallah, arabisch generaal, zoon van AbdelMelek-ben-Omar, bragt de be woners van Andaluzie
ten onder, die in opstand waren gekomen tegen
Abderamus, koning van Cordova, 785 ; hij nam
Girone, Narbonne, en droeg door tot Carcassone.

Abdel-Kader
Abdallah, het laatste opperhoofd der Wahabiten en oudste zoon van Sehoed, werd door dezen
in 1805 gekozen om het bevel te voeren over zijne
troepen, en aanvaardde in 1814 in zijne plaats het
bewind over de Wahabiten ; doch aangevallen door
Mehemed Ali, paella van Egypte, zag hij zich, in
weerwil van al zijne krachts-inspanning, gedwongen
zich op genade of ongenade over te geven aan zijnen
overwinnaar, 1818 ; naar Constantinopel overgevoerd, werd hij op last van den sultan ter dood gebragt. De overwinning van Mehemed Ali maakte
aan het bestaan der Wahabiten een einde.
Abdallah–ben–Yasim, gest. 1058, was
de grondlegger, omstreeks 1050, van de sekte en
het rijk der Almoraviden, die zich onder zijnen. opvolger Aboe-Bekr-ben-Omar ontwikkelden tot eene
groote mogendheid.
Abdallah–ben–Zobair, het zich in 680
te Mekka uitroepen als onafhankelijk kalif, en werd
eerst na verloop van negen jaren ten onder gebragt
door de wapenen van Abdel Melek, kalif van Damascus.
Abdallatif, arabisch geneeskundige en geschiedschrijver, geb. te Bagdad in 1161, gest. in
1231, was een beschermeling van sultan Saladin, door
wren hij ook gepensioneerd werd. Hij is de zamensteller van eene Beschrijving van Egypte, Welke zeer
geroemd wordt wegens hare naauwkeurigheid, en
waarvan in 1810 eene fransche vertaling van de
Sacy het hcht heeft gezien. 1 dl. in 4°.
Abdalli, landschap in Kaboel met de hoofdplaats Kandahar.
Abdalliten, zie AA BDAL.
Abdalonimus, een afstammeling der oude
koningen van Sidon, verkeerde in armoede, doch
werd door Alexander den Groote, toen deze de stad
Sidon had ingenomen en zulks vernam, met rijke
geschenken begiftigd en tot koning verheven.
Abdas (ook Audas), martelaar, was in het begin der 5e eeuw bisschop te Susa, een der hoofdplaatsen van het parthische rijk. In zijnen christeIiiken ijver vernielde bij eenen vuurtempel, waardoor
de magiers verbitterd werden. Hij onderging daarvoor den martelaarsdood ; zijn gedachtenisdag is
16 Mei.
Abdatzk, stad in Siberie, gouvernement Tobolsk, aan de Isjim, 2000 inw.
Abd–el–, enz. Zie ABDEL, ABDUL en ABDUR.
Abdel–Asyz, zoon van Mono, luitenant van
kalif Walid 1, maakte zich in 713 van de zuidelijke
provincien van Spanje meester, overwon in 714 den
kroonprins der Gothen, werd in 717 tot koning
mtgeroepen, maar verloor kort daarop door moordenaarshanden het leven.
Abdel–Kader, eigentlijk El-Hadsji Abd-elKader Oelid-Mahiddin, geb. 1807, te Ghetna bij
Mascara, nit eene maraboet-familie, die beweert of
te stammen van de fatimitische Kalifen, zoon van
voor heilig gehouden ouders. Op zijn 8e jaar deed
hij den togt naar Mekka en reisde 1827 mar Egypte.
Na de verovermg van Algiers door de Franschen
stelde zich eerst zijn vader, die 1834 stied', en toen,
zelfs nog voor diens dood, hij zelf zich aan het hoofd
van den tegenstand der Arabieren tegen de Franschen. Lang een zeer gevaarlijke vijand, en door
den vrede aan de Tafna (30 Mei 1837) op nieuw gesterkt, werd hij door Bugeaud meer en meer in het
naauw gebragt, moest herhaalde m.alen de wijk
nemen op marokkaansch gebied, werd eindelijk van
daar verdreven en vervolgd, en gaf zich 22 Dec.
1847, aan generaal Lamoricière en den hertog

Aide! Melek

Abdon

17

Abderamus II, zoon van Al-Hakim, en vierde
kalif nit het geslacht der Ommiaden in Spanje
(822-852), deed de christen-vorsten van Spanje
in verscheidene gevechten de nederlaag lijden, en
evenzoo de normandische zeeroovers, die zich aan
zijne staten waren komen vergrijpen. Zijn hof was
het schitterendste van geheel Europa en de verzamelplaats voor de geleerden en dichters van het
Oosten. Men noemde hem den Overwinnaar.
Abderamus III, achtste kalif uit het geslacht der Ommiaden in Spanje (912-961), had de
bloedige oorlogen te doorstaan tegen de christenvorsten van Castilie en van Leon. Inweerwil van de
woelingen, die zijn bestuur verontrustten, liet hij aan
zijn hof de weelde en het praalvertoon schitteren.
Hij stichtte eene geneeskundige school, de eenige
die destijds in Europa bestond. Men noemde hem
den Beschermer der Openbare Eeredienst.
Abderamus IV, laatste vorst nit het geslacht
der Ommiaden in Spanje, aanvaardde het bewind in
het jaar 1018, maar werd reeds eenige maanden later, wegens zijne buitensporigheden, van den troon
gestooten. Hij wordt niet als kalif medegeteld.
Abderus, vriend en wapenhroeder van Hercules, werd verslonden door de merrien van Diomedes,
koning van Thracie, welke Hercules geroofd en aan
hem Abderus te bewaren gegeven had toen hij op
reis ging: bij zijnen terugkeer deze bijzonderheid
vernemende, bouwde Hercules ter eere van zijnen
vriend, hij diens graf, eene stad (Abdera).
Abdest of Abdust, (pert.), het gebruik bij
de Mahomedanen zich te wassclien voor zij hun
gebed gaan doen.
Abdi of Habdi, grootvader van Ethan, I Chron.
6 : 44.
Abdiara, een van Pegu onafhankelijk land in
Achter-Indie.
Abdias, naar men wil een der 70 jongeren van
Jezus, en door dezen tot bisschop van Babylon aangesteld, noemt zich als schrijver van de ondergeschovene »Historia certaminis apostolici" (intgegeyen door Lanus, Bazel 1551).
Abdicatie (afstand-doening van den troon).
De vermaardste abdicatien zijn die van Sylla (79
Abdel—Rahman. Zle ABD-UR-RAHMAN.
Abdemelech (of Abedmelech). Zie op het jaren v. Chr.) ; van Diocletiaan en Maximiaan, in 305;
van Karel V in 1556; van Christina van Zweden, in
woord EBEDMELECH.
Abdera, eene stad in Thracie, naar men wil 1654; van Gustaaf IV, in 1809; van Napoleon I , in
1814 en 1815 ; van Karel X van Frankrijk, in 1830;
door Hercules gesticht, bestaat met meer. Het was
van Willem I der Nederlanden, in 1840; van den
de geboorteplaats van den wijsgeer Democritos, van
franschen koning Lodewijk Filips, in 1848.
Protagoras en van Anaxarcus. De fabel heeft hier het
avontuur geplaatst van Abderus, door de paarden van
Abdie, kerspel in Schotland, graafschap Fife,
met 1600 inw. In dit kerspel werd de veldslag van
Diomedes verslonden wordende. De Abderiten
Blackearnside geleverd tusschen de Schotten onder
waren groote minnaars van muziek en poezij; doch
Wallace en de Engelschen.
zij waren zoo bekend wegens de bekrompenheid van
Abdiesus, diaken en martelaar, kwam om
hunne verstandelijke vermogens, dat het woord
in de groote Christen-vervolging in Perzie, onder
»Abderiet" gelijk stond met ons »stoffel", met het
koning Sapor. Gedachtemsdag 22 April.
fresche »Jocrisse", enz. : vandaar abderiten-streAbdioten, candiotische volkstam, gesproten
kn, domme streken.
nit de Sarracenen, die zich in 825 van Candia
Abderamus. Zie ABD-UR-RAHMAN.
Abderamus I, zoon van Mohavia, geboren te meester maakten; bewoonden de landstreek bezuiden
de Ida, en hielden zich lang bezig met zeeschuimerij.
Damascus , was de eerste kalif nit het geslacht der Ommiaden in Spanje (756-787). Als
Abdis, opperste in vrouwen-kloosters, wat
waardigheid en gezag betreft gelijkstaande met een
door een wonder ontsnapt aan den moord op zijne
abt; alleen prediken, biecht hooren en dergelijke
familie, die nagenoeg geheel werd uitgeroeid door
priesterlijke verrigtingen mogen zij niet : daartoe
de Abhassiden, nam hij de wijk naar Spanje, bragt
worden, voor leder klooster afzonderlijk, mannelijke
nagenoeg dat geheele land onder zijne magi, en
geestelijken benoemd.
regeerde er vreedzaam gedurende 31 jaren, terwijl
onder zijn bestuur de fraaije letteren en de schoone
Abdoel. Zie ABD-UL, enz.
kunsten bloeiden. Hij hield zijne residentie te CorAbdolonymus. Zie ABDALON1MUS.
dova, en men gaf hem den bijnaam van den RegtAbdon, gedurende 8 jaren (de tiende) regter
in Israel, zoon van Niel uit Pirthaton.
vaardi ge.

van Aumale over, onder belling, dat hij de wijk zou
mogen nemen naar Egypte of naar St. Jean d'Acre.
In stede hiervan werd hij naar Frankrijk gebragt en
daar in gevangenschap gehouden, waaruit hij
eerst door Napoleon III, bij gelegenheid van
diens rondreis in den herfst van 1852, in vrijheid
werd gesteld, tegen plegtige belofte, nimmer weder
in Algerie tegen de Franschen te zullen optreden.
Tot verblijfplaats werd hem de hoofdstad eener
turksche zandsjak of provincie in Klein Azle aangewezen, met name Brussa, waar hij dan ook sedert
verblijf heeft gehouden.
Abdel—Melek (of Abdel-Malek) , 5e kalif
nit het geslacht der Ommiaden, regeerde te
Damascus (685-705), strekte zijne veroveringen
verder nit in Indie en Arabie, en heroverde Mekka,
dat zich onafhankelijk had verklaard.
Abdel—Melek—ben—Omar, musulmansch
generaal in de 8e eeuw, vizier van Abderamus I, kalif
van Cordova, droeg er zeer veel toe bij om dien
vorst op den troop te plaatsen, daar hij diens vijanden versloeg. Hij werd gouverneur van Sevilla 759,
vervolgens van Saragossa en het geheele oosterdeel van Spanje in 772. In zekeren veldslag ziende,
dat zijn zoon een oogenblik den moed verloor,
doorboorde hij hem met zijne eigene speer het hart.
Abdel—Melek (Muley), koning van Fez en
Marokko. Zie MULEY-ABDEL-MELEK.
Abdel—Moemen, le kalif en 2e iman der
Almohaden, was de leerling en medgezel geweest
van Mandi of Messie-ben-Toemert, stichter van die
sekte, dien hij opvolgde in 1130. Hij was de grondlegger van hunne staatkundige magt, veroverde
nagenoeg geheel noord-westelijk Afrika, zond 1151,
op aanvraag der Arabieren in Spanje, eene armee
derwaarts, streed met goed geluk tegen Alfons van
Leon, onderwierp 1156 het gansche rijk der Almoraviden, en ondernam 1160 eenen veroverings-togt
door de tangs de Middell. Zee gelegene afrikaansche
Kustlanden, welke 'hij tot Berka aan zijnen schepter
onderwierp. Hij was,de eerste, die den titel aannam
van kalif der Almohaden, stierf 1162, en werd in
de regertng opgevolgd door zijnen zoon Joessoef.
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Abdon

Abeille

Abdon, martelaar, een Pers van aanzien, die berokkenden hem de algiersche geheurtenissen
250 na Christus, tijdens de Christen-vervolging van eenen oorlog met Frankrijk, totdat het beschieten
Diocletiaan, naar Rome kwam en daar met zijnen van Tanger en de slag van Isly (12 Aug. 1844) den
door Engelands tusschenkomst hewerkten vrede ten
medgezel Sennen den marteldood stied voor het gegevolge had.
loof. Hun gedachtenisdag is 30 Julij.
Abd–ur–Rahman, de beroemdste van dezen
Abdoriten, naam der Sclaven, door Karel den
naani, die ook gevoerd werd door den stichter van
Groote in het land der onderworpene Saksers gehet kalifaat te Cordova en 2 zijnen opvolgers, was
plaatst, werden in 808 cijnsbaar aan de Denen.
Abdsjah, eene geneeskracht bezittende bron die stadhouder van den kalif Yezid in Spanje, die
731 in Frankrijk viel, geheel Aquitame veroverde ,
in Perzie, in de nabijheid van Sjiras.
loch in Oct. 732, in een veldslag die zeven dagen
Abdul. Zie ABD-UL, enz.
Abd–ul–Asyz–Khan, sultan van Turkije, duurde , tusschen Tours en Poitiers, door Karel
Martel geslagen werd en zelf op het slagveld bleef.
geb. 9 Februarij 1830, kwam in 1861, na zijns
Abdurruy, een berg in Soedan (Afrika).
broeders dood, op den troon. Zie ABD-UL-MEDZJID.
Abdust. Zie ABDEST.
Abd–ul–Hamid, de 27e sultan der OsmaAbdij, was aanvankelijk slechts een klooster, benen, vond bij zijne troonsbestijging, 21 Jan. 1774
stuurd door een abt of eene abdis, en daardoor van
het rijk in het diepste verval ; van de Russell., die
eene priorij onderscheiden ; later werd die naam
met eene zegevierende krijgsmagt onder Romanzow
ook gegeven aan menig geestelijk goed van mtaan den Donau stonden, moest hij, door afstand te
gestrekten omvang waaraan heerlijkheidsregten
doen van verscheidene landsgebied-streken en gewaren verbonden. Van de 10e tot de 16e eeuw
zagsregten, den vrede verzoeken, die 21 Julij 1774,
bestonden in ons land een aantal , meerendeels
te Kamardsji geteekend werd en den grondslag uitmaakt van den magtigen en gebiedenden invloed, zeer rijke dusdanige abdijen , van welke wij
dien Rusland sedert onafgebroken over Turkije heeft noemen in Holland : in Kempenland nabij Alkmaar de A. Egmond , eerst een nonnenklooster,
uitgeoefend. Hierop bragt hij verscheidene der
later eene A. van benedictijner monniken ; aan de
weerspannige pachaas tot gehoorzaamheid terug, en
Schie bij Delft de A. Konigsveld , van edele
ontbood fransche officieren naar Constantinopel, om
de grensvestingen in beteren staat van verdediging maagden ; in de nabijheid van Rijnsburg de A.
te brengen. Een nieuwe oorlog tegen Rusland en Leeuwenhorst, van edele maagden , en eene A.
Oostenrijk was 1787 met het verlies der turksche van edele maagden van de Orde van St. Benedictus ;
vloot bij Kilburn en de verovering van Oczakow nabij 's Hage de A. Loosduinen, van cistercienser
door Potemkin (17 Dec. 1788) begonnen, toen A., nonnen ; aan de Maas bij Heusden de A. Bern,
van remonstratenzer monniken; wijders nabij Heusmidden in de toerustingen voor den nieuwen veldden de A. Marienkroon, van cistercienser monmtogt, 7 April 1789 stierf.
Abd–ul–Latif,arabisch geleerde, geb. 1162 te ken , de A. Onze Lieve Vrouwenberg van dito
Tusschen anno
monniken buiten IJsselstein, enz.
Bagdad, woonde later te Damascus, Cairo en Aleppo,
1100 en 1200 werden in de Nederlanden, zoo niet
en stierf, op zijne bedevaart naar Mekka, te Bagdad
meer, dan althans naar men met zekerheid weet 66
1231. Onder zijne vele geschriften is eene beschrijzulke abdijen gesticht.
ing van -Egypte (Arab. en Lat. van White, Oxford
Abecedarii, spotnaam voor de Wederdoopers,
1800 ; Fransch van Silvestre de Sacy, Parijs 1810)
omdat zij aanvankelijk de wetenschap verwierpen.
voor ons vaitgewigt.
Abedechalas, martelaar, presbyter van den
Abd–ul–Medzjid, sultan van Turkije, geb.
bisschop Simeon van Seleucia, stierf in de Christen23 April 1823 zoon van Mahmoed II, was de 31e souvervolging van den perzischen koning Sapor. Geverein nit den stam Osman, de 28e sedert de verovedachtenisdag 21 April.
ring van Constantinopel, volgde zijnen trader 2 Julij
Abednego, ook Azaria genoemd, werd met
1839 op den troon op. Van zijne welwillende bedoeZadrach en Mesach, op last van Nebucadnezar, in den
lingen gaf hij blijk door den Hatti-sjerif van Gulhane
gloeijenden oven geworpen.
(3 Nov.1839) en is eener hervormende rigting, onder
Abegg (Jul. Friedr. Heinr.), geheim justitieden invloed van Redzjid Pacha, bij binnenlandsche
en buitenlandsche moeijelijkheden getrouw geble- raad en gewoon hoogleeraar in de regten aan de
universiteit te Breslau sedert 1826, geb. te Erlangen
en , zooals hij dan ook den 12 Mei 1850 de
1796. — A. (Bruno Erhard), neef van den voorgelijkstelling voor de wet van alle onderdanen, zongaande, geb. te Elbing 1803, was in Maart 1848
der aanzien hunner geloofsbelijdenis, heeft bevolen,
lid der deputatie, die uit Breslau en Liegnitz met
en in 1853 de wet Bier gelijkstelling op nieuw en
de bekende 7 verzoeken aan den koning van
als ten overvloede heeft bekrachtigd, de eischen van
Pruisen naar Berlijn werd gezonden ; werd vervolRusland, onder anderen om de kerkelijke opperheergens lid van de pruis. nationale vergadering, do0
schappij over de turksche Christenen, waardiglijk
stierf reeds den 16 Dec. 1848.
terugwijzende ; in het najaar 1853 verklaarde hij
aan Rusland den oorlog, die in de geschiedenis beAbeillard. Zie ALELARDUS.
kend zal blijven onder den naam van oorlog in de
Abeille (Joh. Christian Ludwig), uitstekend
musicus en componist, geb. 20 Februarij 1761 te
Krim of Krim-oorlog (zie dat woord). Hij stierf 25
Baireuth ; sedert 1782 lid der wurtembergsche hofJunij 1861, en werd opgevolgd door zijn broeder
kapel, werd hij na den dood van Zumsteeg (180'2)
Abdul-Asyz-Khan.
in diens plaats concertmeester, bij welke betrekking
Abd–ul–Moemen. Zie ABDEL M
Abdulpoor, stall in Britsch Indie, in Nizam. hij later ook nog die van hof-organist en directeur
der stifts-muziek waarnam ; hij stierf 1832. VirAbdur. Zie ABD-UR, enz.
tuoos op orgel en klavier, heeft hij zeer verdiensteAbd–ur–Rahmitn, sultan van Fez en Malijke compositien geleverd, verscheidene concertrokko, geb. 1778, was reeds 1794 geregtigd tot
stukken, trioos, liederen, en 2 operaas : ',Amor en
den troon, loch beklom dien eerst na den dood
Psyche" en ,,Peter en Annigje".
van zijnen oom Mulei-Suleiman, 1823. De eerste 4
Abeille (de abbe), letterkundige, geb. te Riez
jaren had hij oproerige stammen te beteugelen; later

Abel
in Provence (1648), gest. 1718, kwam reeds vroegtijdig te Parijs, waar hij zich als remand van talent
onderscheidde, en werd secretaris van den maarschalk van Luxemburg; hij schreef verscheidene
tooneelstukken, die thans geheel vergeten zijn,
onder anderen een getiteld Coriolanus en een ander
getiteld Hercules; werd lid der Academie in 1704.
Abeken (Bernh. Rud.), talentvol philoloog en
schoolman, geb. 1 Dec. 1780 te Osnabruck, studeerde sedert 1799 te Jena, woonde vervolgens
sedert 1802 als huisonderwijzer te Berlijn , sedert
1808 als gouverneur over de zonen van Schiller te
Weimar, werd in 1810 leeraar aan het gymnasium
te Rudolstadt en in 1815 aan dat te Osnabruck,
waar hij later directeuf werd. De bekendste van
zijne schriften zijn : Cicero in zijne brieven" (Hanover 1835) en »Een stuk tut Gothe's leven" (Berlijn
1848). — A. (Wilh. Ludw. Alb. Rud.), zijn zoon,
geb. 30 April 1813, studeerde sedert 1833 te Berlijn, promoveerde 1836 to Gottingen, wijdde zich
vervolgens tot 1842 te Rome aan kunst- en oudheid-studien, en stierf te Munchen 29 Januarij 1843.
114 schreef : »Midden-Italie voor de tijden der
romeinsche overheersching" (Stuttgart 1843).
Abekewalde. Zie ABCOU.
Abekoude. Zie ABCOU.
Abel (hebr. Hebel, dat is Ademtogt, wegens zijn
kortstondig leven), volgens den Bijbel een veehoeder
en tweede zoon van het eerste menschenpaar, werd
door zijnen ouderen broeder Kam nit nijd doodgeslagen. Deze broedermoord, een gevolg van de heerschappij der zonde, gaf aan dichters, schilders, beeldhouwers, toonzetters, enz. stof voor hunne werken.
Abel, naam van verscheidene steden van Palestina en van Syne, onder anderen : 1) Abel van
Lysanias (Abila Lysarnw) in Ccelesyrie, benoordoosten Damascus, bij de bronnen van den Chrysorrhoas; het droeg zijnen naam naar een zijner tetrarchen, zie AB1LENE. - 2) Abel-Beth Maacha of Abel
Main, stad in Israel, volgens sommigen in Manasse
gelegen, volgens audere kaarten in Naphtali.
3) Abel-Haggedola (groote Klaagsteen), zie 1 Sam.
6 : 14, 15, en 18.— 4) Abel-Keramim (plena der wpngaarden), zie Rigt.11 : 33. — 5) Abel-Mehola (ook
Mehola of Mechola genoemd), stad in Israel, in den
halven stam van Manasse, aan gene zijne van den
Jordaan; geboorteplaats van den profeet Eliza.
6) Abel-Mitsraim, de plaats waar de aartsvader Jacob
beweend werd, zie Gen. 50 : 11. — 7) Abel-Sittim
(of alleen Siam), legerplaats der kinderen Israels,
Num. 33 : 49.
Abel, koning van Denemarken in 1250, beklom
den troon, na zijnen oudsten broeder Eric hij gelegenheid van eenen maaltijd vermoord te hebben. De
Friezen stonden tegen hem op, en na hem overwonnen te hebben bragten zij hem ter flood in 1252.
Abel (Jak. Friedr. v.), geb. 9 Mei 1751 te
Vaihingen in Wurtemberg, werd op 21-jarigen leeftijd hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Karelsacademie op Solitude en was liter een der eersten,
die het genie van Schiller erkenden; in 1775 kwam
hij met de verlegging van de akadenne naar Stuttgart over, werd 1790 hoogleeraar in de wijsbegeerte
te Tubingen, 1811 prelaat en generaal-superintendent in Oehringen, 1823 in Urach en later in Stuttgart, en stierf 7 Julij 1829 te Schorndorf in den
Jartkreis. Onder zijne philosophische geschriften,
die alien tot het voor-kantische eclecticismus behooren, verdienen vooral vermelding : »Verzamelingen
en verklaringen van merkwaardige verschijnselen
nit bet menschelijk 'even" (5 din. Frankf. en Leipz.
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1789 — 90) ; »Uitvoerig overzigt over de bewijzen
voor het bestaan van God" (Heilbr. 1817) ; »Uitvoerig overzigt van de gronden voor ons geloof aan de
onsterfelijkheid" (Frankf. a. M. 1826).
Abel (Joseph), geb. 1768 te Aschach in Oostenrijk, beroemd historie-schilder, gevormd in Weenen aan de schilder-akademie door Fuger. In 1802
ging hij naar Rome , waar hij, onder meer andere
uitstekende stukken, zijne Antigona schilderde. Naar
Weenen teruggekeerd, waar hij door voortreffelijke
Instorie-stukken grooten roem verwierf, overleed
hi) in 1818.
Abel (Karl v.), geb. te Wetzlar 17 Sept. 1788,
zoon van eenen aldaar gevestigden Justitie-raad en
hoogleeraar aan de school voor regtsgeleerdheid ,
studeerde 1806-9 te Giessen en te Wetzlar, trad
1814 in krijgsdienst en vervolgens in de ambtenaarsloopbaan, in welke hij reeds 1818 policie- en stadscommissaris te Bamberg , 1819 regeringsraad te
Munchen , 1827 ministeriaalraad in het ministerie
van Binnenlandsche Zaken werd. Op den Landdag
1831 trok hij als regerings-commissaris de aandacht
door zijne vrijzinnige taal, ging 1832 in het ministerie van Buitenlandsche Zaken over, en spoedig
daarop als lid van het regentschap naar Griekenland,
waar hij, in onafgebrokene oppositie tegen Armansperg, tot 1834 bleef, en toen weder in het beijersche
ministerie van Binnenlandsche Zaken kwam. In 1837
kwam hij provisioned' en in 1838 definitief aan het
hoofd van dat ministerie, waar hij zich, overhellende
tot de ultramontaansche partij, staande "Held tot in
Februarij 1847, toen hij met zijne ambtgenooten
aftrad, oindat hij de onderscheidingen voor Lola
Montez met wilde ondersteunen. Hij ging als gezant
naar Weenen, en was in 1849 ook lid der kamer
van afgevaard gd en .
Abel (Karl Friedr.), beroemd virtuoos op de
viola di gamba, geh. 1725 in Kothen. Kweekeling
van de leipziger Thomas-school onder de bijzondere
leiding van den grooten Bach, kreeg hij in 1748 eene
aanstelliug bij de Dresdener kapel, waar hij zich
onder Hasse nog meer volmaakte. Wispelturig van
karakter, het hij in 1758 zijne vaste betrekking varen en deed 10 jaren lang met den gunstigsten uitslag kunstreizen door Duitschland , totdat hij zich
1759 naar Londen begaf, waar hij door de voorspraak van den hertog van York kamer-musicus van
de koningin werd, en stierf 22 Januarij 1787. Zijne
talrijke instrumentale compositien onderscheiden
zich door rijkdom van melodic en zuiverheid van
techniek.
Abel (Niels Henrik), geh. 5 Augustus 1802 te
Findor in bet noorweegsche stift Christiansand,
gest. 6 April 1829 aan de ijzermijn Froland bij Arendal, heeft zich inzoiiderheid verdienstelijk gemaakt
ten opzigte ti an de theorie der elliptische functien.
Zijne werken, meerendeels vroeger door hem geplaatst in Crelle's »Mathematisch Journaal", zijn in de
fransche taal door zijnen leermeester Holmboe(2 dln.
Christiania 1839) bijeenverzameld en uitgegeven.
Abel de Puyol (Alexandre Denis), geb. 1787
te Valenciennes, beroemd historie-schilder. In DavIds school gevormd, wijdde hij zich inzonderheid
aan het antieke. Zijne voornaamste werken bevinden
zich in de Diana-galerij te Fontainebleau en in de
kapel van Onze Lieve Vronw van het Heilig Hart to
Parijs; buitendien vindt men geschilderde decoration
van hem in de zaal der parijsche 13eurs, in bet Museum en in de kerken St. Sulpice en St. Roch ; hij
was officier van het Legioeq van eer, en verleed iii
bet laatst van September 1861.
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Abelard

Abelard. Zie ABELARDUS.
Abelianen. Zie ABELITEN.
Abelin (Joh. Phil.), geb. te Straatsburg en
aldaar gest. in 1646, een voorlooper van de dagblad-publicistiek, schreef, onder den naam van Joh.
Ludw. Gottfried of Gothofredus, verscheidene kronijkachtige werken , die nog tegenwoordig als historische bronnen dienen. De meest bekende zijn
het door hem aangevangene en door anderen voltooide Theatrum Europamm," (21 din. Frankf. a.M.
1635-1738); eene .Archontologia cosmica"; eene
.Historische kronijk", die lang de meest geliefkoosde
algemeene geschiedenis is geweest ; eene DHistorta
antipodum"; eene .Beschrijving van Zweden", eene
.Geschiedenis van Indie", enz. Al die werken zijn
versierd met uitmuntende kopergravures van Merian.
Abeliten (ook Abehanen en Abeloniten) ,
eene christelijke sekte in de 4e eeuw in NoordAfrika, een gehucht bewonende met ver van
Hippo Regius in het oosten van Numidie, nabij de
monding van den Tibitidi. Zij trouwden wel, loch
onthielden zich van alle gemeenschap des vleesches,
zoodat zij hun geslacht met voortplantten, en kinderloos stierven : vandaar de naam , die hun gegeven werd. Abeliten werden ook omstreeks
het midden der achttiende eeuw de leven eener
godsdienstige Orde (de Abels—orde) genoemd,
Wier hoofdstreven was om Abel, hun toonbeeld, in
opregtheid te evenaren.
Abell (John), zanger en luitspeler, kapellist van
koning Karel II te Londen. Na diens dood deed hij
kunstreizen door Holland en Duitschland, en werd
in 1699 te , Cassel intendant der muziek. In 1701
keerde hij naar Engeland terug, en stierf daar hoog
bedaagd. Hij gaf verscheidene verzamelingen van
liederen in het licht.
t.,egenwoordig AVELLA-VECCHIA.
Abelli (L.), fransch godgeleerde, geb. in 1 603,
in 88-jarigen ouderdom gest. den 4 October 1691,
was pastoor van Saint-Josse te Parijs, later bisschop
van Rhodez en van Bayonne. Hij was de biechtvader
geweest van Mazarin. Hij is de schrijver van een
Leven van SI. Vincentius de Paula Wiens vriend hij
geweest was, en van een werk getiteld Medulla
theologica (de Pit der godgeleerdheid; in het Fransch:
la Moelle theologique). Tegenwoordig zou hij geheel
onbekend zijn, ware het niet dat Boileau in den
4en zang van zijn Lutrin op hem zinspeelde, en
hem, op zijn werk doelende, den naam gaf van : le
moelleux Abelli (de pittige Abell') ,'welken naam
hem bij zijn leven reeds de Jansenisten gegeven
hadden, van wie hij een heftig bestrijder was.
Abellinum, tegenwoordig AVELLINO.
Abellinum Marsicum, het tegenwoordige
MARSICO VETERE.
A BELITEN.
Abeloniten. Zie —BELITEN.
Abets (Jan), een Fries en inwoner van Dockum,

beroemd Watergeus, was in 1568 een der scheepsbevelhebbers op de Eems en Lodewijk van Nassau
behulpzaam in diens aanslagen op Groningerland.
Vervolgens was hij van grooten invloed op de overwinning, die op den spaanschgezinden admiraal
Francois van Boshuizen behaald werd. Hij was in
1572 ook bij de vloot, die den Briel innam.
A. (Fokke),zoon van den voorgaande, als Watergeus
een woeste vrijbuiter en een stout drinker ; werd
17 Mei 1572 door Alba gebannen, omdat hij kapitein
bij Lodewijk van Nassau was geweest.—A. (Tamme),
broeder van Jan, en almede Watergeus ; van dezen
is weinig bekend.
Abeley, bisschop van Rhodez. Zie ABELLI.

Aben•Esra
Aben, een woord dat in de semitische talen
(Hebreeuwsch, Arabisch, enz.) zoon beteekent, en
client om de personen beter te onderscheiden, zoodat men het aantreft in zamenstelling met een aantal eigennamen, bijvoorbeeld Aben-Esra, Aben-Zoar,
enz. Aven, Ben, Ebn, Ibu, zijn verbasteringen en
hebben de zelfde beteekenis. Mogt men dus namen te
vergeefs op Aben zoeken , dan zal men die op Aven,
op Ben , enz., of op den eigennaam kunnen vinden.
Abenaqui (de) zijn een yolk van den stain
der Lennapen (N.-Amerika), en met de Mohicanen
de voornaamste tak van eene voorheen zeer talrijke
en over verscheidene gedeelten van Nieuw-Engeland
en Nieuw-York verspreide natie, die thans echter
meerendeels met de confederatie Mohawak ineengesmolten is; enkelen hunner bewonen den oostelijken uithoek van Long Island.
Abenberg, stad in Beijeren, kreis Mittelfranken, landgerigt Plainfeld, met 1450 mw.; glas- en
spiegel-fabrikaadje, naalden, kant.
Abencerragen, een magtige moorsche yolkstam, nit welken Aben Cerag (Ebn Serradzj ), door de
Christenen ondersteund, in 1453 de tegenstander
was van Ismael als vice-koning van Grenada, doch
in 1457 overwonnen werd. Toen een der Abencerragen met de zuster van koning Aboe Hassan eene
hefdetrekking had aangeknoopt, het deze al de leven
van den stam op de Alhambra lokken en ze daar om
hals brengen. Slechts enkelen , die gewaarschuwd
waren, ontgingen dat lot en ondersteunden later
Mohammed Aboe Abdallah (Boabdil), die de laatste
moorsche koning van Grenada is geweest, en die, na
de Abencerragon te hebben uitgeroeid, in 1 492 zelf
van den troo p werd geworpen door Ferdinand den
Katholieke en Izabella. De val van het koningrijk
Grenada werd met weinig verhaast door de bloedige
oorlogen tusschen den stam der A. en lien der
Zegris van 1480-1492 (Zie ZEIRITEN), Welker romantisch-tragisch lot de stof heeft geleverd tot
mew treffend verhaal.
Abendberg, berg in het zwitsersche kanton
Bern, bezuiden het Thunermeer; in den laatsten tijd
meer bekend geworden door de genees- en bewaarinrigting, op deszelfs gezonde hoogte aangelegd
door Dr. Guggenbuhl ten behoeve van Cretinen (dat
zijn ziekelijke, misvormde, onnoozele schepselen).
Abendroth (Amandus Aug.), verdienstelijk
hamburger raadsheer, geb. 16 Octob. 1767, studeerde
sedert 1787 te Erlangen en Gottingen in de regten,
en practiseerde sedert 179'2 in zijne vaderstad, waar
hij weldra den naam van een bekwaam en regtschapen man verwierf. Hij werd dus reeds in 1800 tot
raadsheer gekozen, en na de inlijving van Hamburg
bij het fransche keizerrijk (1810) tot maire der stad
beroemd. Vooral tijdens de vreemde overheersching
maakte hij zich in hooge mate verdienstelijk jegens
de stad en zijne medeburgers, viler belangen hij tegenover den franschen druk op manmoedige wijze trachtte te handhaven. Nadat hij in 1821 weder zitting
had genomen in den Senaat en van 1831-1835
als burgemeester gefungeerd had, stierf hij den
16 Dec. 1842. Van zijne vier zonen hebben zich
vooral August, Ernst en Karel Eduard eveneens
jegens hunne vaderstad zeer verdienstelijk gemaakt.
Aben—Esra , eigentlijk Abraham-ben-Meirben-Esra, geb. omstreeks 1093 in Spanje (te Toledo),
gest. 23 Jan. 1167 te Rome, was een der begaafdste
mannen onder de Joden der 12e eeuw; hij was te gelijk
sterrekundige, wijsgeer,, geneeskundige , dichter en
taalkenner. Blijvenden roem heeft hij zich verworven
in al die vakken ; zijne talrijke geschriften, waaron-

Abenpace

Abergavenny
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der zijne commentarien op een groot gedeelte van
Aberdalgie, schotsch kerspel, 4 mijl ten z. o.
het Oude Testament, doen hem kennen als een kunvan Perth, aan de Earn; 600 mw. Zalmvangst. In
dig en talentvol, scherpzinnig en in het Hebreeuwsch
1332 werd hier den bloedigen slag van Dupplin geleverd, waarbij de graaf van Marr, regent van Schotland,
doorkneed denker. Van enkelen zijner werken heeft
eene latijnsche vertaling het licht gezien.
door Edward Bahol en de Engelschen werd geslagen.
Abenpace. Zie AVENPACE.
Aberdeen, graafschap (Aberdeenshire) in het
Abens (of Ambs), rivier in den beijerschen oostelijk gedeelte van Schotland, beslaat 92 vierk.
mijlen met. ruim 200,000 inw. Het ten zuldwesten
kreis Neder-Beijeren, ontlast zich ten oosten van
Neustadt in den Donau.
aan het Grampian gebergte grenzende gedeelte is
Abensberg, landgerigts-district en stad in raw en woest bergland, ten deele met wereldoude
bosschen overdekt , en naar de kust vlakker worBeijeren , kreis Neder-Beijeren. 1)e stad Abensberg
(Aventinum of Abusina), aan de Abens, met ver van
dende, loch weinig vruchtbaar; de kusten zijn rotsig
hare ontlasting in den Donau, heeft 1400 mw.; mine- en steil, op ontelbare plaatsen door de zee uitgehold (de Bailers van Buchan). Voornaamste rivieren:
raalbronnen ; laken- en wollenstoffen-fabriekaadje ;
de Deveron, de Dee, de Don met de Urie en de Ugie.
het made kasteel der graven van A. Slag tusschen
Het klimaat is in de laagliggende streken gematigd ;
de Oostenrijkers en de Franschen (20 April 1809)
algemeene takken van nijverheid zijn het mijnwezen,
waarin prins Karel door Napoleon werd geslagen.
Vaderstad van den beijerschen geschiedschrijver de visscherij en de veeteelt ; handel en verkeer zijn
aanzienlijk. — De hoofdstad van het graafschap is
J. Turnmayr (Aventinus bijgenaamd).
Abensperg en Traun, een oostenrijksch A., hoofdstation van den Aberdeen and Great North
of Scotland spoorweg, en wordt door de Dee, over
geslacht, afstammend van graaf Babo van Scheyern,
welke onder anderen eene fraaije brug ligt, die
en reeds in de 13e en 14e eeuw uitstekende helden
een boog van 132 voet vormt, in Oud en Nieuw A.
tellende. In 1705 verwierf graaf Otto de waardigheid
gesplitst. Nieuw-Aberdeen , de aanzienlijkste stad
van rijkshanierdrager erfelijk voor zijn geslacht.
van Noord-Schotland, met ruime straten en huizen
Tegenwoordig is het geslacht in twee staken gesplitst;
van gramet , heeft omstreeks 50,000 inw., ligt
het hoofd der oudste linie is graaf Frans Xaverms,geb.
aan de uitvloeijing van de Dee in de Noordzee
1804 ; dat der jongste lime graaf Otto Ehrenreich,
en bezit eene goed beveiligde en behoorlijk vergeb. 1818 , erflandbanierdrager van Oostenrijk.
sterkte haven ; universiteit, bibliotheek, observatoAbenzoar. Zie AVENZOAR.
Aberbrothick (Aberbrothwick, Arbroath), rium, museum voor natuurlijke historie en archeologie; aanzienlijke manufacturen voor wollen, katoezee- en koopstad aan de Noordzee, in het schotsche
nen en linnen waren ; een belangrijke koophandel ,
graafschap Forfar, met 18,000 inw.;heeft eene kleine,
die onderhouden wordt door meer dan 400 eigene
maar veilige haven , beschut door een havenhoofd,
schepen. Oud Aberdeen heeft circa 25,000 inw., eene
voor schepen van 100 ton, en eenepeuwe in 1841
omstreeks 1357 gebouwde kathedraalkerk, eene in
voltooide haven met 15 voet water bij hoogen vloed
1505 gestichte hoogeschool (King's College), welke
en 9 voet bij laag water ; wol-, katoen- en zeildoekmet die van Nieuw A. eene universiteit vormt.
fabrieken ; fraaijen lichttoren of vuurbaak. De vermaarde .abdij van Aberbrothock", gesticht omstreeks
Aberdeen (George Hamilton Gordon , graaf
van), als britsch pair viscount Gordon, geb. 28 Jan.
1178, is eene mine.
Abercombie (John), schotsch geleerde, gest. 1784, volgde zijnen grootvader als vierde graaf van
Londen 1606, heeft een Woordenboek van Onbouw
A. (een schotsch pairschap) den 13 Augustus 1801
op, en werd den 1 Junij 1814 britsch pair. In zijne
en plantenkunde (111,4",1779) nagelaten, en verscheijeugd bereisde hij het Vasteland, hield zich geruimen
dene andere verdienstelijke botanische werken.
Aberconway (of Conway), engelsche zeestad tijd in Griekenland op, en stichtte in 1804 in Londen de Athenian Society; in 1813 ging hij als gezant
in het land van Wales, 9 mijlen benoordoosten
naar Oostenrijk ; 1828-30 was hij minister van
Carnavon, bij den mond van den Conway; 1,300
Buitenlandsche Zaken, 1834-35 minister van Koinw. Eertijds eene zeer sterke stad, met een kasteel
'omen, 1841-46 weder minister van Buitenlandsche
gesticht door Eduard I (1284). De stad was eerst
Zaken. In het Hoogerhuis wordt A. beschouwd als
versterkt geworden door Willem den Veroveraar en
de leider der gematigde Tories bij de behandeling
werd genomen door Cromwell (1645).
Abercromby, een oud schotsch geslacht. — van buitenlandsche aangelegenheden. Na de aftreA. (Ralph), werd generaal-majoor, streed 1793 in ding van het ministerie Derby in December 1852,
belastte hij zich met de zamenstelling van het zooVlaanderen, ging naar West-Indie, werd 1797 gougenaamde coalitie-ministerie, in hetwelk hij den
verneur van het eiland Wight, 1798 opperbevelhebpresidents-zetel innam zonder portefeuille.
ber der armee in lerland, streed 1799 in Holland ,
voerde in 1800 het bevel over de landtroepen tegen
Aberfoyle, dorp en kerspel in Schotland,
graafschap Perth, bekend om zijn schilderachtig
Bonaparte in Egypte, en viel bij Abukir. —A. (James), een der zonen van den voorgaande, geb. 1776, landschap en als het tooneel, waar Sir Walter Scott
zijn Rob Roy laat spelen.
was voorzitter van den rand der schatkist, kwam
1832 voor Edinburg in het parlement en was een
Abergavenny (Abergonium), stad in Engeland, graafschap Monmouth, in de nabijheid van
rededaar van het Lagerhuis ; hij was Wigh en voor
radicale reform; in 1839 nam hij wegens ziekte zijn den Hereford and Tredegar spoorweg, aan de
zamenvloeijing van de Gavenny met de Usk, in eene
ontslag en werd tot baron van Dunfermline verheven. Hij stied in 1858. — A. (Sir Ralph), zoon
vallei aan den voet van den berg Derry gelegen,
met eene schoone brug van 15 Bogen, en circa 6000
van den voorgaande, ward in 1836 buitengewoon
inw. ; wolmanufacturen, ijzerwerken, steenkolenmijgezant en gevolmagtigd minister van Groot-Brittanje
nen. De stad is zeer oud en wordt door sommigen
bij het hof van Florence, later als zoodanig overgeplaatst bij het hof van 's Gravenhage, en earn, na gehouden voor het Gobannzum der Romeinen. Het
den flood van zijnen varier baron van Dunfermline is de geboorteploats van Thaliassin, een gallisch
geworden, den 15 Oct. 1858 zijn ontslag en keerde
bard. In 1837 is hier een gallisch feest gevierd,
dat door fransche Bretagners werd bijgewoond.
tot het ambtelooze leven in Engeland terug.

Aberli

Abimelech

Aberli (Jolt. Ludw.), geb. 1723 te Winterthur,
beroemd teekenaar. Leerling van J. Grimm te Bern,
was hij eerst portretschilder, begat zich toen, door
zijne zucht voor het landschap-schilderen gedreven,
in 1759 naar Parijs, van waar hij, na zich zeer in
die kunst volmaakt te hebben, naar Bern terugkeerde, waar hij in 1786 stierf. Zijn grootste naam
maakte hij door zijne geillumineerde teekeningen
van zwitsersche land.schappen en volksdragten.
Abernethy, kerspel in Scliotland (Elgin en
Inverness), 10 mijien bezuidoosten Inverness, aan de
Tay en de golf van Forth, bij den berg Cairngorm,
waar men edelgesteenten vindt, was, naar men beweert, het verblijf van de oude pictische koningen.
Abernethy (John), geb. 1763 te Derby in
Ierland, gest. 1831 te Londen, beroemd heelkundige, leerling van). Hunter, was leeraar in de ontleed- en heelkunde aan het Collegie der chirurgen
te Londen, later directeur van het Bartholomeushospitaal, welks pathologisch-anatomische verzameling door hem in het aanzijn werd geroepen. Jegens
de chirurgische anatomic heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Zijne ),Surgical and physiological
works" (4 din., Londen 1831) zijn naar verdienste
op prijs geschat.
Abersee (ook St. Wolfgangssee genaamd),
een meer in Oostenrijk boven de Enns, tot
liet gebied der Traun behoorende, ten zuiden van
de Mond- (d. Maan-) en Attersee, 2 uren ling en
1 uur breed, bij eene aanmerkelijke diepte. Langs dit
meer verheffen zich de voorste gebergten der Alpen.
Abertham, bergstadje in Bohemen, kreis Eger,
districts-hoofdmanschap Joachimsthai, met ruirn
2000 inw. Mijnwezen.
Aberystwith. 1) Havenstad in Wales (Engeland), graafschap Cardigan, aan de invloeijing van
de Ystwith in de golf van Cardigan, met ruim 5000
inw. Zeebadplaats met een schouwburg, ruinen van
een oud kasteel, vrij aanzienlijken handel, uitvoer
van lood en tin uit de mijnen van Plinlimmon.
2) Kerspel in Engeland, graafschap Monmouth, met
circa 8000 iqw.; rijke steenkolenmijnen en aanzienlijke ijzermijnen.
Abezan, of Ibzan, achtste regter in Israel.
Abgar, algemeene titel der vorsten van het osrhoenische rijk te Edessa (137 voor Christus tot
216 na Chr.). Onder de 28 koningen van dat rijk is
vooral Abgar Uchomo (d. i. de Zwarte), een tijdgefoot van Augustus en Tiberius, vermaard geworden
door zijne beweerde briefwisseling met Christi's.
Die brieven, van welke het eerst melding gemaakt
wordt door Eusebius, zijn evenwel onecht. Ook eene
afbeelding van Christus, door dezen naar het beet
aan A. gezonden , wordt reeds vroeg vermeld.
Abgatorium. Zie -A-B-C-TUORIUM.
Abhorrers noemde men, onder Karel II van
Engeland, de royalisten en de leden der Anglicaansche of Episcopale Kerk, dewiji zij verklaarden de
grondstellingen hunner tegenstanders te abhorreren,
d. te verafschuwen.
Abia (of Abiam), 1) Koning van Juda, zoon
van Rehabeam en kleinzoon van Salomon, regeerde
sedert de na Salomons dood plaats gegrepen hebbende splitsing van het joodsche rijk in twee rijken,
Juda en Israel, 3 jaren, gedurende welken tijd hij
aanhoudend in oorlog was met Jeroboam, koning van
Israel, op wien hij eene groote overwinning behaalde. — 2) Een nakomeling van Aaron (1 Chron.
24: 10), naar men een der 24 priesterklassen, namelijk de achtste, de klasse Abia's genaamd werd
(Luc. 1: 5).

Abiathar (d. i. de voortreffelijke), hoogepriester der Joden, zoon en opvolger van Achimelech,
lung David aan en werd deswege door Saul vervolgd. Salomon ontzette hem tut de hoogepriesterlijke waardigheid, omdat hij de partij van diens tegenstander Adonia toegedaan was. Zijn naam wordt
verwisseld tegen lien zijns vaders, II Sam. 8:17,
I Chiron. 18: 16 en 24 : 6.
Abibo, een martelaar, wiens lijk ten tijde van
vorst Honorius te Jeruzalem werd gevonden. Zijn
jaardag is 3 Augustus.
Abibus, een martelaar, die onder den romeinschen keizer Licinius den marteldood stierf. Zijn
gedachtemsdag is 15 November.
Abiezer. Zie ACHIOZER.
Abigail, eene joodsche vrouw van uitstekende
schoonheid, huisvrouw van den rijken veebezitter
Nabal te Carmel, wist koning David eenen onwederstaanbaren hartstogt in te boezemen, en werd door
hem, na haars mans dood, in den koninklijken
harem opgenomen. Nog tegenwoordig zegt men: eene
sluwe Abigail.
Abikam. Zie ACH1KAM.
Abildgaard, een deensch geslacht, uit hetwelk verscheidene personen beroemd zijn geworden. — A. (Soren), gest. 1791, teekende uitmuntende gedenkstukken der oudheid. — A. (Peter
Christian), gest. 1810), zoon van den voorgaande,
was geneesheer en oprigter van het genootschap
voor natuur-onderzoek en van de veeartsenijschool te
Koppenhagen, en schreef verscheidene veeartsenijkundige werken. — A. (Nicolaas), broeder van den
voorgaande, gest. 1809, was een uitmuntend schilder, en later directeur der akademie van schoone
kunsten. Hij schilderde verscheidene voortreffelijke
historie-stukken, die echter meerendeels in 1794
verbrand zijn. Verscheidene zijner schilderijen bevinden zich buitenslands. Een zijner leerlingen was
Thorwaldsen.
Abilene, een landschap in Ccelesyrie (lat. Abila Lysanite, aldus genaamd naar een zijner tetrarchen Lysanias, vermeld Lucas 3: 1); den naam van
A. ontleende dit landschap aan de stad Abila (tegenwoordig Nebi Abel), 38 mijlen van Heliopolis en 18
mijlen van Damascus gelegen. Zie ABEL.
Abimaaz. Zie ACH1MAAZ.
Abiman. Zie ACH1MAN.
Abimelech (misschien wel een ambtsnaam, gelijk Pharao).1)naam van den philistijnschen koning
van Gerara in Arable, tijdgenoot van Abraham, wien
hij (Genesis 20) zijne huisvrouw Sara ontnam, denkende dat zij Abrahams zuster was, doch zoodra hij
zijne dwaling begreep gaf hij haar aan haren man
terug. Zijn zoon Abimelech beging de zelfde dwaling
ten aanzien van Rebecca, de huisvrouw van Izaak.—
2) A., naam van verscheidene in den Bijbel voorkomende Israeliten, inzonderheid Abimelech , zoon
van den regter Gideon, die 70 zijner broeders ombragt en zich, na zijns vaders dood, door de Sichemiten tot koning liet kiezen. Reeds in het derde
jaar zijner onregtmatig verkregene en met wreedheden aangevangene regering, kwam Sichem tegen
hem in opstand; hij bedwong de stad, het de inwoners ombrengen, rukte toen tegen het Brie mijien
verder gelegene, eveneens in opstand gekomene Thebez op, doch werd door eene vrouwehand met een
steenworp gedood ; vergelijk Rigteren 8 en 9. —
3) Door eene letterverwisseling, die bij de Zeventig
Overzetters dikwijls voorkomt, wordt ook Achimelech (1 Chron. 18: 16), de vader van Abia thar,
Abimelech genoemd.
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A

bingdon

Abingdon (lat. Abindonia), stad in het engelsche graafschap Berks, 5 mijlen benoordwesten
Reading, aan de Isis, met circa 7000 inw. ; "Innenen zeildoek-vervaardiging; levendige graanhandel.—
In de Vereenigde Staten van N. Amerika dragen
verscheidene steden dezen naam.
Abinoam. Zle A_CHINOHAM.
Ab intestato. Zonder testament.
Abio. Zie ACHIO.
Abiponen, indische ruiterstam in Zuld-Ainerika, woonde in de provincie Chaco en langs de oevers van de Rio de la Plata (in de Argentijnsche
Republiek), tusschen 28 en 30 graden Zuiderbreedte ; door hunne aanhoudende oorlogen is deze
stam ingesmolten tot omstreeks 5000 mien.

Abira. Zie AcimiA.
Abiram, een "evict, met Korah en Dathan
oproerig tegen Mozes en Aaron, werd even als zijne
beide medestanders door de opensplutende aarde
levend verzwolgen.
Abisag, eene schoone sunamitische maagd, tot
gezelschap aan David gegeven toen hij oud was.
I Kon. 1 : 3.
Abisahar. Zie ACHIS.
Abisai, zoon van Davids zuster Zeruja, en
broeder van Joab en Asaliel (I Chron. 2: 16), een
van Davids beste veldheeren. De in psalm 60 : 2 aan
Jeiab toegeschrevene overwinning op de Edomiten,
werd bevochten door Abisai, vergelijk I Chron. 18.

Abisar. Zle ACHISAR.
Abitophel. Zie ACH1TOPHEL.
A
Abjatar. Zie ,_B1ATHAR.
Abjuratie (afzwering). Sedert Willem HI werd
in Engeland van de ambtenaren eenen bijzonderen
afzwerings-eed (oath of abjuration) gevorderd, dat
zij de afstammelingen van den Pretendent (dit
wil zeggen de Stuarts) van den troon mtgesloten
zouden houden.
Ablach, eene ontspringt in Baden ,
stroomt door Hohenzollern-Sigmaringen en valt bij
Mengen, in den wurtembergschen Donau-kreis, in
den Donau.
Ablaing (Johan Daniel d'),Jrijheer van Giesenburg, geb. te Utrecht 1705, gest. 1775; was
president der Staten van Utrecht, bevorderde aldaar
de omwenteling in 1747 en werd, met zeven anderen, door prinses Anna tot voogd over haven zoon
aangesteld.
Ablancourt (Perrot d'), onvermoeid vertaler,
te Chalons-sur-Marne in 1606 geboren, omhelsde
het protestantismus, bezocht Holland en Engeland,
en vestigde zich eindelijk met der woon te Parijs,
waar hij zich eenen naam maakte door zijne vele
overzettmgen. die IN el uitmunten door schoonheid
van stijl , doch minder door naauwkeurigheid, zoo
zelfs dat ze door zijne tijdgenooten Belles titfidéles
genoemd werden. Hij werd lid van de fransche Academie, en stierf in 1664. Zie FREMONT D'ABLANCOURT.
Ablegaat, zooveel als legaat (gezant).
Ablon, fransche stad in het departement van
Seine-et-Oise, op den regteroever van de Seine, 3
a 4 mijlen bezuiden Parij s, heeft groote kelders Noor
de Bourgogne-wijnen, die naar Parijs komen.
AbluItie (afwassching)beduidt in de rooinschkatholieke kerk het met wij n omspoelen van den kelk
nadat die gebruikt is bij de Mis, terwijl de priester
alsdan ook zijne vingertoppen met wijn en water
afwascht.

Abned. Zle A_
.BANED
Abner, zusterskind en veldoverste van Saul,
na wrens dood hij diens zoon Isboseth op den troon

Abolitie

23

plaatste als koning over Israel, terwijl alleen de stam
Juda zich aan David hield. Later evenwel koos Abner de zijde van David, doch werd door diens veldheer Joab verraderlijk Nermoord.
Abnoba, volgens Tacitus en Plinius den berg
aan den zuidoostzijde van het tegenwoordige Zwartewoud, op welken berg de Donau ontspringt.
Abo. Zie (den vuurspuwenden berg) ABOR.
Abo (spreek uit Obo, Finsch Toerkoe, lat. Aboa),
de na 1157 door de Zweden gestichte hoofdstad van
het Ian of district van dien naam, in russisch Finland, aan de invloeijing van de Aurajoki (die ook
de haven der stad vormt) in de Bothnische golf,
40 mijlen bewesten Helsingfors gelegen, telt 15
a 16 duizend inw., is de zetel van eenen lutherschen aartsbisschop, alsook van het Hof van appel
voor Zuid-Finland ; heeft eene schoone kathedraalkerk, een schouwburg, eene oude citadel, een gymnasium, eene school voor de zeevaart, eene Bank en
scheepswerven. De in 1640 alhier gestichte universiteit werd, ten gevolge van den grooten brand in
1827, in dat jaar verlegd naar Helsingfors. Deze stad
heeft veal gelegen door branden, inzonderheid door
dien van 1775. De handel is niet onbelangrijk,
voornamelijk in linnen, graan, ijzer, bout en teer.
In 1743, den 17 Augustus, werd hier de vrede
(vrede van Abo) geteekend tusschen Zweden en
Rusland, waarbij aan laatstgenoemd rijk ward afgestaan de finsche provincie Kymenegard met Frederikshamn en Wilmanstrand, alsook de vesting Nyslot.
Abo (de archipel van), gelegen voor de stad
Abo en langs de zuidoostkust van Finland, is een
doolhof van ontelbare, scherppuntig uitstekende klippen, zeer gevaarlijk voor de zeeheden.
Aboe. Voor alle hier met vermelde met den
klank Aboe aanvangende woorden, zie ABC.
Aboe 1) A. (Abo, Awoe), de noordelijkste
vuurspuwende berg van Nederl. India, op het eiland
Sangir. Vreeselijke uitbarstingen van 10 tot 16
December 1711, waarbij duizenden menschen omkwamen. In 181'2 rigtte eene nieuwe uitbarsting
groote verwoestingen aan, de lavastroomen rukten
de schoonste klapperbosschen nit den grond en
spoelden die weg. Sedert 1812 bleef de vulkaan
aanhoudend rooken, tot er in Maart 1856 andermaal
tutbarstingen plaats grepen, waarbij de vreeselijkste
verwoestingen aangerigt werden en 2806 personen,
zoo manners als vrouwen en kinderen, den dood
vonden. — 2) berg op Java, regentschap Badong in
de Preanger regentschappen. — 3) berg in Radzjpoetana, eene landstreek in het westen van Britsch
lndie ; de hoogste piek is 4 a 5 duizend voet boven
de oppervlakte der zee. Midden op den berg, ter
plaatse genaamd Dilwera, is eene bedevaartplaats
voor de Dzjains, die hier verscheidene tempels hebben. In 1847 werd een sanitarium gevormd op den
top van den berg.
Aboegaga (of Amboegaga), een dorp op het
eiland Flores. Nergens in den Indischen archipel
vindt men zooveel kokosboomen als in den omtrek
van dit dorp, welks bewoners (die daaruit kokosof klapperohe bereiden, welke naar Singapore wordt
uitgevoerd), dikwijls genoodzaakt zijn (onder anderen nog in Mei 1844) het dorp te ontvlugten, voor
de uitbarstingen van een nabijgelegen vuurspuwenden berg.
Aboel. Zie ABUL.
Abolitie is de van de hoogste staatsmagt
uitgaande opheffing van eene strafbepaling of
afschaffing van eene wetsverordening.

Abolitionisten

Abrahamsz

Abolitionisten zijn voorstanders van afschaffing ; in Amerika zijn het de aanhangers eener
partij, die tut philanthropische en godsdienstige beginselen voor de afschaffing der slavernij ijvert.
Abomey, de slecht gebouwde hoofdstad van
het koningrijk Dahomey in Guinea, op de Slavenkust in Afrika, 20 mijlen van de kust gelegen, met
24,000 inw.
Aboriginers, hemming van latijnschen oorsprong (ab engine) voor hen, die van den oorsprong
der tijden af een land bewoond hebben ; de Autochthonen der Grieken. De Romeinen echter verstaan
onder Aboriginers een bepaald yolk, dat voor de immigratie der Trojanen in Midden-Italie woonde, en
van hetwelk zij de Latijnen en dus ook zich zelven
doen afstammen.
Aborras, rivier in Mesopotamie, tegenwoordig

A ugustijner monnik, van 1669 af hofprediker te
Weenen, een geboren volksredenaar, vooral bekend
door zijne dikwijls herdrukte predication en geschriften vol geestige scherts en luim, en daardoor
zeer bemind en in menig opzigt nuttig.
Abraham Ecchellensis, een geleerde maromet, geboortig uit S yrie, onderwees de syrische en
arabische talen, eerst te Rome, later aan het Collegie van Frankrijk, werwaarts hij (omstreeks 1630)
geroepen was door den beroemden Le Jay, om het
opzigt te voeren over de uitgave van diens Bijbel in
verscheidene talen. Hij keerde later naar Rome terug, en stierf daar in 1664. Hij heeft uit het Arabisch in het Latijn vertaald het 5e, 6e en 7e boek der
Kegelsneden van Apollonius, met eene verhandeling
van Archimedes (Florence 1661). Wijders zijn van
hem: Institutio linguw Syrtacce, Rome 1628 in 126;
Synopsis philosophia, Ortentaltum, Parijs 1641 in 4°;
Chronicon Orientate, Parijs 1651 in folio enz.
Abrahamiten, eene in de 9e eeuw naar
Abraham nit Antiochie genoemde kettersche sekte,
die de godheid van Chnstus loochende. — In later
tijd (1782) eene in het pardubitzer gebied in Bohemen opgestane sekte, welke, behalve de leer van
66nen God en het Onze Vader, nets uit den Bijbel
aannam (boheems-che deisten); door krachtdadige
maatregelen werd deze sekte zeer spoedig onderdrukt.
Abrahams (Gerard), bijgenaamd Lekkerbeetje,
geb. te '5 Bosch ; een dergenen, die in 1589 Geertruidenberg aan de Spanjaarden verkochten; was
later luitenant in spaansche dienst onder Antoni
Schets, baron van Grobbendonck, bevelhebber van
's Hertogenbosch. Vooral befaamd geworden door
een roekeloos gevecht den 5 Februarij 1600 op de
Vuchterheide, tegen den franschen officier Beautr6,
waarbij A. sneuvelde, terwijl Beautr6 gevangen gemaakt en te 's Bosch in koelen bloede door zijne
tegenpartijders vermoord werd. Zie BEAUTRE.
Abrahamsen (Isaac), geb. 15 Aug. 1663 te
Vlissingen, en aldaar gest. 4 Oct. 1714, was krankenbezoeker, heeft als zoodanig eenige werkjes
geschreven ; maar verdient vermelding om zijn
boekje : Kronijk-register van de voornaamste kerkeliike en ivereldlijke gesehiedenissen, enz. gedrukt te
Middelburg 1713, later verscheidene malen herdrukt
en veel nergens elders te vinden wetenswaardige
bijzonderheden bevattende over deze landen en over
rte zes zeenwsche steden.
Abrahamson (Werner Hans Friedr.), geb.
1744, nam in 1787 zijn ontslag als kapitein bij de
deensche artillerie , en wijdde zich vervolgens nitsluitend aan letterkundigen arbeid en aan de ontwikkeling van den krijgsmans-stand. Hij is een
voornaam esthetisch criticus en navorscher der
noordsche oudheden. Onder zijne geschriften noemen wij eene deensche spraakkunst voor Duitschers
en eene verdienstelijke verzamehng van liederen.
Hij stierf in 1812. — A. (Jos. Nicola' Benjamin),
zoon van den voorgaande, luitenant-generaal in
deensche dienst, bekend door de invoering van het
wederkeerig onderwijs in Denemarken.
Abrahams–plains, vlakte bij Quebec in
Canada, waar de engelsche generaal Wolf, na zijne
op de Amenkanen bevochtene overwinning, den
geest gaf in 1759.
Abrahams–schoot, naar de voorstellingen
der Hebreers, het genot der boogste zaligheid na
den dood; en in figuurlijken zin het genot van alle
wenschelijke genoegens en tevredenheden.
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KHABOER.

Abrabanel (ook Abravanel, Abarbenel, Barbanella, Barbinellus, Ravanella) Don Isaac, een beroemd rabbijn, een der uitstekendste joodsche mannen der 15e eeuw, werd in 1437 te Lissabon geboren. Hij stond in hooge gunst bij koning Alfons V
van Portugal; en na diens dood bij diens opvolger
Johan II zwart gemaakt, vlugtte hij op 45-jarigen
leeftijd naar Castilie, waar hij al spoedig in hoog
aanzien kwam bij koning Ferdinand, dien hij van
1484 tot 1492 diende. In laatstgenoemd jaar echter
werden bij koninklijk decreet alle Joden uit Spanje
verbannen, en Abrabanel nam met de zijnen de wijk
naar Napels. Ook bier stond hij weldra in hooge
gunst bij koning Ferdinand, en daarna ook bij diens
opvolger Alfons ; toen laatstgenoemde voor Karel
VIII van Frankrijk naar Messina vlugtte, vergezelde
hem Abrabanel derwaarts; loch kort daarop overleed
zijn koninklijke beschermheer, en A. vertrok naar
Corfu. In 1496 zette hij zich neder te Monopoll, eene stad in Apulie, waar hij gedurende zes
jaren zijne meeste geschriften uitwerkte. In 1503
reisde hij met zijnen zoon Jozef naar Venetie, waar
hij als onderhandelaar tusschen die republiek en
Portugal optiad en de gerezene geschillen tot vereffening bragiAort daarna (1508) stierf hij in zijn
71ste levensjaar ; zijn lijk werd naar Padua overgebragt en daar met groote eerbewijzen van wege de
Venetiaansche republiek begraven. Men heeft van
hem Commentarien op het Oude Testament , eene
het Christendom zeer vijandige Verhandeling over
de profetien aangaande den Messias , en meer andere geschriften. — Van zijne zonen werd inzonderheid Jehuda of Leone bekend door zijn
veelgelezene, en in vele talen overgezette, wijsgeerige
werk »Dialoghi di amore" (Rome 1535).
Abraham (vader der volken ; vroeger Abram,
verhevene vader), zoon van Therah, met zijne huisvrouw Sara uit Ur in Mesopotamie naar Canaan gekomen, was (Genesis 11 en volg.) de stamvader van
het Israelitische yolk. Naar de tijdrekening van den
hebreeuwschen tekst is Abraham geboren in het jaar
1946 der wereld of het 290ste jaar na den Zondvloed ; hij was 175 jaren oud toen hij stierf. Jacobus 2 : 23 wordt hij genoemd de v r i end Gods;
bij dien naam (Khalil-Allah of kortaf el-Khalil)
wordt hij nog heden ten dage genoemd door de mahomedaansche Oosterlingen. De rabbijnsche overlevering noemt hem den uitvinder van het letterschrift, den eersten meester en leeraar der astronomie , astrologie, chemie en philosophie.
Abraham a Sancta Clara, kloosternaarn
van Ulrich Megerle (geb. te Krahenheimstetten in
Z waben 4 Junij 1642, gest. te Weenen 1 Dec.1709),

Abrahamsz (Galenus), ook genaamd Galenus

Abrona

Abram
Abrahamsz de Haan , geb. te Zierikzee 8 Nov.
1622, studeerde in de medicijnen te Leyden ,
promoveerde 1645 en zette zich te Amsterdam 'leder, trad daar 1646 den 16 Sept. in het huwelijk
met de dochter van den doopsgezinden predikant
Bierens, legde zich sedert op godgel. studien toe, en
werd 1648 tot leeraar bij de doopsgezinden te Amsterdam aangesteld. In zij ne beide vakken verwierf
hij zich veel roem, dock ondervond in het laatste
zeer veel onaangenaams, door de vele godsd. geschillen, in welke hij gewikkeld wend. 1680 werd hij
hoogleeraar der doopsgezinden , en stied, sedert
1692 emeritus, den 19 April 1706.
Abram. Zie A BRAHAM.
Abrambo, plaats in het binnenland van de
Goudkust van Guinea ; goud en markten.
Abramson (Abraham), geb. te Potsdam 1734,
beroemd stempelsnijder. Door zijnen 1780 als koninklijk medailleur te Berlijn gestorven varier Jacob
A. gevormd, wend hij 1792 tot koninklijk medailleur
en stempelsnijder benoemd, en stierf als muntmeester te Berlijn 1811. Zijn naam werd voornamelijk
gevestigd door eene reeks van gedenkpenningen op
beroemde geleerden.
Abrantes, stad in Portugal, prov. Estramadura, 15 mijl. n. oostw. van Lissabon, op den regteroever van den Taag, met 5,000 inwoners, een
groot kasteel en, onder meer andere kerken, die van
St.Vincentius, eene der prachtigste in geheel Portugal;
graan- , ooft- en olie-handel , voornamelijk op
Lissabon.
Abrantes (Andoche Junot, hertog van), fransche maarschalk, geb. te Bussy-les-Forges, dept.
Cote d'Or, 23 Oct. 1771, studeerde in de regten, en
trad 1792 als grenadier in krijgsdienst. Door zijne
onverschrokkenheid bij de belegering van Toulon
1793, won hij voor het eerst de genegenheid van
Bonaparte, werd diens adjudant, en later gouverneur
van Parijs. 1805 gflig hij als gezant naar Lissabon,
kreeg 1807 het bevel over het legerkorps dat Portugal bezette, rukte It) Nov. Lissabon binnen, verklaarde zich 1 Febr. 1808 tot gouverneur-generaal
van Portugal, en bekwam den titel van hertog van
Abrantes. Door de Engelschen in Aug. 1808 genoodzaakt tot de capitulatie van Cintra, viel hij bij Napoleon in ongenade, nam 1809 deel aan den oostenrijkschen oorlog, en werd gouverneur der illyrische
provincien. Uit den russischen veldtogt wegens gebrek aan energie teruggezonden, ging hij zielekrank
naar Frankrijk, en stied* 28 Julij 1813 te Montbard. — Zijn oudste zoon, Napoleon, werd in Jan.
1815 door Lodewijk XVIII in het voeren van den
Mel van hertog van A. bestendigd.
Abrantes (Josephine Junot , hertogin van),
echtgenoot van den maarschalk, geb. 6 Nov. 1784 te
Montpellier, was eene freule Permon, stamde in de
moederlijke hnie of van eenen tak der naar Corsica
gevlugte Comnenen, woonde later met hare moeder in
Parijs, en had hier gelegenheid Napoleon in vriendschappelijke betrekking te leeren kennen. Na Napoleons val trachtte zij hare knellende omstandigheden
te verzachten door werken voor de pens te schrijven,
onder welke hare Memotres (18 dln. Par. '1831-34)
benevens het vervolg daarop (6 dln. Par. 1836-37)
eene blijvende waarde bezitten door derzelver uitvoerige bijzonderheden omtrent Napoleon en hetgeen hem omringde. Zij stied nagenoeg in nooddruft
7 Junij 1838.
Abravanel. Zie ABRABANEL.
Abrax, een der paarden van Aurora.
Abraxas-steenen,zekere menigvuldig voor-
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komende gesnedene steenen, waarop een menschelijke romp met armen, een hanenkop en slangevoeten,
met het bijschrift Abraxas, of meermalen Abrasar, in
grieksche letters. Men meent dat deze steenen herkomstig zijn van eerie christensekte nit de vroegste
eeuwen; loch. daar het woord Abraxas een intheernsch woord is, waarvan men te vergeefs den
waren zin heeft gezocht, alles dienaangaande
slechts gissing; men wil dat die Christenen er zich
van bedienden, nu eens als een symboliek leerunddel, dan als herkenningsteeken, en dan weder als
amulet.
Abreiro, stad in Portugal, Traz-os-Montes,
1200 inwoners.
Abrentius, was door Hannibal, toen deze in
Italie oorloogde, aangesteld als bevelhebber van
Tarentum,doch verliefde op een meisje van ongemeene
schoonheid, en gaf, op haar verzoek, de stad aan den
romeinschen dictator Q. Fabius Maximus over.
Abreojos, ook Abrojos of Abrolhos, eene rij
klippen van 80 zeemijlen lang aan de kust van BraAbresch (Frederik Lodewijk), geb. 1699 te
Homburg in Hessen, werd 1723 connector te Middelburg, vertrok naar Zwolle 1741, was een der
voornaamste letterkundigen van z ijnen tijd ; heeft
verscheidene geleerde werken mtgegeven, o. a. aanteekeningen op ,Eschylus en Anstwnetus. Op 't
voetspoor van den leydschen hoogleeraar Alberti,
leerde hij ook het N. T. ophelderen nit de oude
grieksche schrijvers, blijkens zijne 1755 uitgegevene
Deluetdattottes Theoeydete. Als hoogleeraar in de
welsprekendheid en geschiedenis, en rector, overleed
hij te Zwolle 1782.
Abreseh (Pettus), zoon van den voorg., geb.
1735 te Middelburg, wijdde zich aan de studie der
godgeleerdheid en der oostersche letterkunde ; 1773
wend hij tot hoogleeraar in de theologie en akaftemie-prediker te Groningen benoemd, heeft zich
beroemd gemaakt door zijne mtlegkunde van het
N. T. op 't voetspoor van Ernest'. Het schoonste
gedenkstuk van zijne uagebreide taalkennis, zijne
gezonde uitlegkunde en zijnen goeden smaak is zijn
1786, 1787 en 1790 te Leyden intgegeven werk in
dire stukken Paraphrasts et annot. in Eprst. ad Hebr.
,spectmen. Overleed te Groningen in Dec. 1812.
Abreschweiler, doip in Frankrijk, dep. de
la Meurthe, arr. Sarrebourg, met bosschen, papieren glas-fabr., 2000 inwoners.
Abrettenum,kleme landstred rn Mysie, in het
zuidoosten, aan de grensscheiding van Bithyme,
werd bevochtigd door den Rhyndacus.
Abries, vlek in Frankrijk, dept. Boven-Alpen,
arr. Briancon, gewigtige looijerijen, 1600 inw. In de
nabijheid een gevaarlijke weg over de Grajische
Alpen naar Piemont.
Abrinc0a (crvitas Abrineatum), oude naam
van Avranches in Frankrijk, en hoofdplaats van het
tegenwoordige hanaal-departement (departement de
la Manche), destijds bewoond door eenen galhschen
volkstam, de Abrincatui.
Abrogeren rs afschaffen, en Abrogatie is
afschaffing.
Abrolhos (of Abroholles), naam (lien men in
verscheidene streken aan klippen geeft. Zie ook
ABREOJOS.

Abron, rivier in Frankrijk ; ontspringt in het
departement de !'Allier, en ontlast zich in de Loire.
Abrona, of Ebrona , was eene legerplaats
der Israeliten (Num. 33 : 34 en 35) aan de kust
der Schelfzee.

Abrota

Absyrtus

Abrota, gemalin van Nisus, koning van Megara
in den Peloponnesus. Zij was beroemd om hare ingelogenheid en kuischheid van zeden ; na haren dood
gelastte de koning, dat alle vrouwen voortaan, de
overledene ter eere, een kleed rnoesten dragen van
den zelfden vorm als die, welke A. gewoonlijk gedragen had.
Abrudbanya (Groot-Schlatten, Altenburg),
een op eenen berg gelegen vlek in Zevenbergen, n.w.
waarts van Karlsburg, in eene enge vallei aan den
Andy, met 4500 zoo walachijsche en hongaarsche
als duitsche inwoners, die meerendeels bestaan van
de good- en zilver-delving in het nabijgelegene
Borospatak.
Abruzzen, de, (it. Abruzzo) een het noorderdeel van 't voormalig koningrijk Napels beslaand, door
de Apennijnen gevormd hoogland, hetwelk in het
N. W. en W. aan den Kerkelijken Staat, in het N.O.
aan de Adriatische Zee, in het Z. 0. aan Apulie, en
in het Z. aan de prov. Terra di Lavoro grenst, en
het hoogste gedeelte van het apennijnsche gebergte
uitmaakt. Door de rivier Pescara en den Monte
Elvino wordt het in 3 districten gedeeld : Abruzzo
citeriore met 324,000 inw., het zuidoostel. gedeelte;
Abruzzo ulteriore I. met 239,000 inw. en Abruzzo
ulteriore II. met 335,000 inw., het n.westel. gedeelte.
Het land, vol Bergen en holle wegen, is niet zeer
vruchtbaar, het klimaat gezond; op de veeteelt legt
men zich inzonderheid toe, op den akkerbouw weinig. De voortbrengselen zijn : rijst, safraan, olijven.
De voorouders der bevolking, tegenwoordig een
ontzenuwde, ten deele echter nog roofzuchtige yolkslam, zijn de Samniten, Marsen, Sabijnen en Vestijnen geweest. Door hunne ligging en bljzondere
gesteldheid vormen de Abruzzen, in een strategisch
opzigt, voor het koningrijk Italie een gewigtigen
sch utsmuur.
Abs, een vlek in Frankrijk, Languedoc, dept.
Ardeche, met vele oudheden, 850 inw.
Absalom (beteekent.: vader des vredes),derde
zoon van den joodschen koning David, een naar
ligehaam en geest begaafd man; berucht door den
opstand tegen zijnen vader, welke aan dezen hijna
troon en levee had gekost.
Absalon, Aartsbisschop van Lund; zie AXEL.
Absam, dorp in Tyrol, aan den voet van den
Haller-Saltzberg ; is eene 'bedevaartplaats.
Absarus, rivier . in Colchis (Armenie), die
ontspringt in het gebergte , dat Pariadri genoemd werd door de Ouden; deze rivier ontlast
zich in de Zwarte Zee. 2) oudtijds eene zeer
volkrijke stad, aim de rivier van den zelfden
naam.
Abschatz (Hans Assman, vrijheer van), een
der beste dichters van de 47e eeuw, geb. 4 Febr.
1646 te WUrbitz in Silezie, vormde zich te Liegnitz,
Straatsburg en Leyden, bereisde Holland, Frankrijk
en Italie, en aanvaarde op zijn 21e jaar het beheer
over zijn vaderlijk erfgoed. Na den dood van den
laatsten Piast, hertog Georg Wilhelm (1675) bewees
als afgevaardigde te Breslau en als silezisch
gezant te Weenen, aan zijn vaderland de gewigtigste diensten, en stierf 22 April 1699. Zijne gedichten, na zijnen dood te Breslau in het Licht
verschenen (1704), zijn niet vrij te pleiten van
gezwollenheid en overdrijving, doch velen onderscheiden zich door innigheid des gevoels en mannelijke kracht.
Absdorf, vlek in Bohemen, gebied Leitomisjl,
2000 inw.; met een vorstelijk kasteel der Lichtensteins,

Absel (Willem), geb. 1400 te Breda, onder
den naam van Gulielmus Abselius prior van het
karthuizerklooster te Brugge , alrtaar gest. 1471,
geroemd om zijne vroomheid en geleerdheid, en
tevpns als dichter ; heeft verscheidene, nog lang
na zijnen dood zeer geachte, werken nagelaten.
Absimar-Tiberius. Zie :IBERIUS III.
Absolutie, zoo heet de kwijtschelding van
goddelijke en kerkelijke straffen na afgelegde bekentenis van zonden in de biecht. Het regt en de magt
om zonden te vergeven bezit in de kath. kerk de
priester; bij de protestanten schenkt de geestelijke
dusdanige vrijspraak niet, doch wijst den boetvaardige tot God als den alleenmagtige om zonden te
vergeven.
Absolutie–daalder, gedenkpenning, die koning Hendrik IV van Frankrijk in 1595 liet slaan
ter gedachtenis van de opheffing van den op hem
liggenden pauselijken ban; op de eene zijne vertoont
die penning de beeldtenis van pans Clemens VIII, op
de keerzijde die van den koning.
Absolutismus in het staatkundige, noemt
men de onbeperktheid van magt en het daarnaar
ingerigte regering-stelsel; absoluut is de onbeperkte heerschapilvoerder. Daar er geen algeheele
onbeperktheid bestaat, ten minste niet in beschaafde
rijken, verstaat men onder die benaming het nietbeperkt-zijn door parlementaire instellingen. Ook
(:le absolute monarch moet geen despoot wezen,maar
begrijpen, dat hij onder verpligtingen ligt tegenover
het yolk en tegenover de wet, en dat het welzijn
der natie zijn hoogste streven behoort te zijn. Men
spreekt ook van den absoluten staat, en bedoelt
daarmede de onbeperktheid van den staatswil. Doch
ook de Staat behoort boven zich de wet van regt en
zedelijkheid, van edele menschelijkheid en der godsdienst te erkennen, en niet noodeloos in te grijpen
in de vrijheid der staatsburgers. — De voorstanders
der onbepaalde vorsten-heerschappij noemt men
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Absolutisten.
Abstadt, dorp in Wurtemberg, Neckarkreis,
1000 inw.; in de nabijheid het bergslot Wildeck.
Abstemius (Laurens) , in het Italiaansch
A,stentio, fabeldichter, geboren te Macerata (Ancona),
bloeide in het begin der 16e eeuw, was hoogleeraar
in de letterkunde to Urbino en bibliothecaris van den
hertog Bier stad. Men heeft van hem, onder den
titel van ,,Hecatomythium", eene verzameling van
'100 fabelen, ten deele vertaald nit het Grieksch, ten
deele van zijne eigene vinding, voor het eerst in het
licht verschenen te Venetie 1495, met eene vertaling van de fabelen van Esopus; later liet hij nog
100 andere fabelen volgen onder den titel van
))Hecatomythium secundum -, Venetie 1499. Die twee
verzamelingen zijn vereenigd in de uitgave in 16°
(Frankfort 1520). De fransche dichter La Fontaine
heeft eenige fabelen daaraan ontleend; Pillot heeft
van alien eene vertaling geleverd (Douai 1814).
Abstinentie. Zie -NTROLDING.
Absyrtides, hij de Ouden eenige eilanden
nabij de kust van illyrie in de Adriatische zee, des
genoemd ter gedachtenis aan den moord door
Medea op Absyrtus gepleegd. De voornaamste zijn
Crepsa (Cherso), Apsorus (Ossero), Asia (Arba),
Curicta (Veglia), Cissa (Pago).
Absyrtus, zoon van Etes, koning van Colchis.
Zijne zuster Medea door Jason geschaa.kt zijnde,
werd hij door zijn vader gezonden om hen te vervolgen, doch werd, Coen hij hen had ingehaald, door
zijne zuster en haren schaker wreedaardiglijk vermoord; zij hakten zijn lijk aan stukken, wierpen die
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Abt

Abukelb

op den weg, en plaatsten het hoofd en de handers
van den vermoorde op eene hoogte, om door deze
vertooning haren vader, die hen insgelijks vervolgde,
op te houden en zoodoende gelegenheid te hebben
om te ontkomen, hetgeen hun dan ook gelukte.
Abt (van Ab, Abba, vader. Rom. 8 : 15) oorspronkelijk iedere oude vrome monnik ; sedert de
5e eeuw het hoofd van een klooster, thans in de
katholieke kerk het hoofd van eene abdij bij de benedictijnen, cisterciensers, enz., in rang op den
bisschop volgende. Met de schatten der kloosters
nam het aanzien der Abten toe, die zich allengs aan
het gezag der bisschoppen onttrokken en zich, als
prelaten der kerk, bisschoppelijke regten aanmatigden. De keus der abten geschiedde door de leden
der Abdij (het kapittel), -onder bekrachtiging van
den Pans en der bisschoppen, dikwijls ook door de
landsvorsten. De Abten zijn te onderscheiden in
twee hoofdklassen : regulares en seculares. Wereldlijke abten zijrr wereldgeestelijken (clerici seculares),
die het genot van de abdij hebben als een kerkelijk
beneficium, en de pligten, welke de Orde hun oplegt,
laten vervullen door eenen monnik, als vicaris.
Heeft zulk een abt slechts de tonsuur (zooals vroeger in Frankrijk de Abbës), dan is eene algeheele
vertegenwoordiging noodig. Met geestelijken van
hoogeren rang, aan wie het genot van eene abdij
verleend wordt, is het anders gesteld. Wordt hem
de abdij slechts in genot (in commendam) gegeven
voor eenen zekeren tijd, dan heeft zoodanige cornmendataire abt (abbas commendalarius), behalve het
yruchtgenot, slechts de eere-regten, maar de jurisdictie wordt uitgeoefend door een regulieren abt. Is
de commendataire abt benoemd voor zijn levee, dan
kan hem ook de jurisdictie worden opgedragen.
Van de seculaire abten zijn te onderscheiden de leekabten (abbates laici), dat wil zeggen : leeken, die
de inkomsten van een klooster trekkers. In het
frankische rijk werden door de Heeren, inzonderheid
door de Koningen, dikwijls leenmannen op die wijze
begiftigd. Ze korner), voor als Wales milites,
abbacornites (abtgraven) der koninklijke kloosters
(monasteria regalia) in de achtste tot de tiende
eeuw, en hielden eerst op te bestaan, toen de door
hen verwaarloosde tucht weder met kracht hersteld
was. Met de leek-abten moet men niet verwarren
de veld-abten (abbates castrenses), die werkelijke
reguliere abten waren, en slechts hij oorlogstijd de
plaats bekleedden van proost te velde. De reguliere
abten zijn de oppersten in orde-kloosters en de
werkelijke monniken. Gelijk hoven gezegd, waren
allengs abten ontstaan, die niet aan de jurisdictie
van den bisschop onderworpen waren, maar die
zelfstandig hun kerspel bestuurden als ware het een
bisdom; zulke abten hadden ook het refit om de
bisschoppelijke insignien te voeren (het jus mitrw
et baculi), en werden dienovereenkomstig gemijterde abten (abbates mitrati) genoemd. Sommigen
hadden ook prinselijke regten, en zitting en stem
in de rijksvergaderingen, en werden vorstelijke
abten genoemd. Ook in sommige protestantsche
landen is de naam A. als bet hoofd van voormalige
kloosters, die, ten gevolge der Kerkhervorming, zoo
Met aan het domein vervallen, in scholen, seminarien of inrigtingen van liefdadigheid voor ongehuwde vrouwen veranderd zijn, tot, nu toe in zwang,
gebleven. In de grieksche kerk heeten de hoofden
van afzonderlijke kloosters Higumenen, Mandriten;
in hoogeren rang (dezulken aan wie het opzigt
over verscheidenen is toevertrouwd) dragen zij den
naam van Arehimandriten.

Abtswoude, eerie buurt tusschen Kethel en
Delft, dus genoemd naar de abten van Egmond, aan
wie eertijds de omliggende landerijen toebehoorden;
vermeldenswaardig als de geboorteplaats van den
dichter Hubert Corncliszoon Poot.
Abtnaundorf, een dorp, een uur gaans van
Leipzig, met kasteel, tuin, vele ooftplantingen, is
de geliefkoosde wandeling der Leipzigers.
Abu, dikwijls verkort voorkomende Be (spreek
nit Boe), is Arabisch, staat gelijk met het hebreeuwsche ABI (verkort AB), en beteekent vader ; wordt
menigmaal gebruikt om mansnamen te vormen,
door welke somwijlen tevens werkelijk het vaderschap wordt aangeduid (bijv. Abu-Bekr, vader der
rnaagd, d. i. van Aisja). Meestal echter heeft het de
beteekenis van bezitter, bijv. Bu-Maza, bezitter der
gei ten ;Abul-Feda, bezitter der trouw,d.i.de getrouwe.
Abu–Arisj, 1) arab. landschap aan de Roode
Zee,tot Yemen behoorende, dor en van weinig water
voorzien. 2) hoofdstad van den zelfden naam,
steenzout-groeven, velerhande vruchten.
Abu–Bekr (beteekent vader der maagd),
eigentlijk Abdallah-ben-Othmanal-Koraisj, een aanzienlijk man onder de Koraisjiten, was de vader van
Aisja, de eenige van Mahomeds vrouwen, die maagd
was toen zij in den harem van den Profeet werd
opgenomen. Hij ging tot den Islam over, en werd,
bij Mahorneds flood (632), diens opvolger en tot
eersten kalif verkozen. Hij was de eerste, die de
verspreide bladen van den Koran tot een geheel
heeft gebragt ; hij voerde gelukkig oorlog, onderwierp Syrie, droeg krachtdadig bij tot de verbreiding van het Mahomedanismus; hij stierf in 635,
circa Brie en zestig jaren oud, en werd met zijne
dochter Aisja naast den Profeet begraven te Medina.
Abu–Dzjirdzjeh, stad in Midden-Egypte,
18 mijlen bezuidoosten Beni-Soeweyf. Veldslag
tusschen de Franschen en de Egyptenaren in 1799.
Abufeda, bergketen in Midden-Egypte, langs
den Nijl, met talrijke grotten, eens de verblijfplaatsen
van vele vrchmesanachoreten, tegenwoordig aan roovers tot schuilplaatsen dienende.
Abuga, zijtak van de riv. Tobol, merkwaardig
wegens de tallooze zwermen wilde ganzen en zwanen, door de vangst van welke aan de schulprijke
oevers een aantal menschen bezigheid vinden. De
vederen vormen een voornaam handelsartikel.
Abugay, zijtak van de rivier Tobol, stroomt
onderaards over groote afstanden ; bet water is
wegens deszelfs aluingehalte ondrinkbaar.
Abu–Hanifeh, of Abu-Hanifah, opperste der
Hanefiten, een der vier orthodoxe musulmann.
sekten, geb. te Koefah 699, onderscheidde zich door
zijne vroomheid en zijnen ijver om het geloof rein
te bewares. Zich verzet hebbende tegen de woede
van Almanzor, die Mossoel wilde vernielen, werd
hij op last van dezen omgebragt door vergif in 767;
zijne volgelingen beschouwen hem als martelaar.
Hij is schrijver van eene beroemde uitlegging op
den Koran, getiteld Sened (d. i. de Steunpilaar)
Welk werk onder de Mahomedanen kracht van wet
heeft.
Abukais, berg bij Mekka, op welken zich,
volgens de legende, bet graf von Adam bevindt.
Abukara. LIE THEODORUS ABUKARA.
Abukelb, ook Alarkesb, eene eigene egyptische
zilvermunt van 30 medini (tegenwoordig ca. 15
centen) ; loch de hollandsche rijksdaalders, die, in
Turkije, Aslani genoemd werden, droegen bij de
Arahieren en vooral in Egypte den naam van A.,
doordien men den leetiw, die op de eene zijne stond,
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Abukir

voor een hand aanzag, want A. beteekent : piaster
met den hand; die rijksdaalders golden er 115
aspers
3 gl. 17 et.
Abukir (fr. Bequiére, het oude Canopus), klein
dorp aan de egyptische kust, oostelijk van Alexandrie,
met versterkt kasteel, is voornamelijk vermaard door
den zeeslag in de golf of baai van A. den 1-3
Aug. 1798, in welken de engelsche admiraal Nelson
door eene hoogst vermetele manoeuvre de fransche
vloot vernielde, waarbij de fransche admiraal de
13rueys door een kanonkogel gedood werd, en liens
schip met 120 stukken geschut en 1000 man in
de lucht vloog. 1799 landde bij A. eene turksche
vloot ; '25 Julij werd het door Napoleon, die van
hier naar Frankrijk terugkeerde, stormenderhand
ingenomen ; 1801 kwam het weder in handen der
Engelschen. In de baai is eene gevaarlijke bank,
een rif van rotsen, genaamd Culloden's rif, en het
eiland A. of Nelson-eiland.
Abul—Abbas, bijgenaamd Al-Saffah, d. i. de
Bloeddorstige, eerste kalif uit het geslacht der
Abbassiden, werd op den troon gebragt door de
hulp van zijn oom Abdallah en van Abu-Moslem,
landvoogd van Korassan. Hij regeerde vier jaren
(van 750 tot 754), zonder iets merkwaardigs nit
te rigten, en toonde zich snood ondankbaar jegens
hen, die hem tot den troon hadden geholpen.
Abulcasis. Zie ABULKASIM.
Abulfaradzj. Zi e _ARHEBRIEUS.
Abul—Fazel, perzisch schrijver uit de zestiende eeuw, leefde ander den mongoolschen keizer
Akbar, heeft geschreven eene geschiedenis van de
regering en de instellingen van dien vorst (vertaald
en uitgegeven door Gladwin. Calcutta 1783, in
kwarto 3 dln.). Hij was groot-vizier van keizer
Akbar, en stierf, vermoord, in 1604.
Abulfeda (Ismael), ander de aardrijks- en geschiedkundige schrijvers der Arabieren een der bekendste, geb. 1273, behoorde tot het geslacht der
Ajoebiden en regeerde 1310-31 als vorst van
Hemath in Syrie. Onder zijne geschriften zijn de
.Annales 'i*noslentici" (uitgegeven door Reiske, met
lat. vertaling, 5 dl. Koppenhagen 1789-94), benevens de daarbij behoorende ),Historic anteislantica"
(uitgegeven door Fleischer, Lpz. 1831) en zijne
'Geographie" (tekst van Schier, Dresd. 1842, met
fransche vertaling van Reinaud en Guckin de Slane,
2 dln. Parijs 1848) de belangrijkste.
Abulfeira, zoutmeer in Portugal, prov. Estramadura, slechts door een dam van de zee gescheiden ; zoutbereiding.
Abulghazi Behadur, khan van Khiwa, nit
de familie van Gengis-Khan, geb. 1605, beklom den
troon 1644 en stierf 1663, nadat hij kort te voren
ten gunste van zijnen zoon afstand gedaan had. In
het Oosten werd hij voornamelijk bekend door zijne
genealogische ,,Geschiedenis der Turken" in 9 hoeken , welke in de oost-turksche of tartaarsche taal
eene vrij authentieke geschiedenis der GengisKhaniden behelst (tekst eerst Kasan 1825, daarna
van Beresia, Kasan 1850; Duitsch van Messerschmid
ander den titel »Geslachtboek der niongaalsch ntogulische khans", Gottingen 1780; Russisch van Sabloekoff, Kasan 1852),
Abulkasim (Chalaf-ibn-Abhas), gemeenlijk
ALBUCAS1S genaamd, arabisch geneesheer nit Zahera
bij Cordova, gest. 1166, is de schrijver van een beroemd werk over chirurgische operation, benevens
beschrijving der chirurg. werktuigen en hun gebruik,
uitgegeven door Channing ander den titel van
,Abulcasis de Chirurgia" (2 dln. Oxford 1778).

Abydos
Abullonia of Abullionte (lat. Apollonia ad
Rhyndacum), turksche stad op een eilandje in het
meer van gelijken naam in Anatolie, provincie of
zandsjak Kodavendkiar ; heeft eene grieksche kerk.
Het meer A. bevat ontelbare eilandjes, door welke
de Rhyndacus stroomt, en voorziet Brussa van visch.
Abu—Moslem landvoogd van Korassan,
droeg veel bij tot de verdrijving der Ommiaden en
de vestiging van de dynastie der Abbassiden (746);
werd niettemin door Aboel-Abbas, den eersten
abhassidischen kalif, ter flood gebragt.
Abundantia (lat. overvloed, volheid) eene in
vrouwegedaante voorgestelde godheid der Romeinen ; werd ook Ubertas genoemd. — Men moet deze
godheid met verwarren met DOMINA ABUNDIA , in
oud fransche dichtingen DAME HABONDE, een goedaardig, vriendelijk wezen van het celtische en
germaansche Heidendom.
Abura, landschap op de Goudkust van Guinea;
goud- en slavenhandel.
Abus, eene rivier, tegenwoordig de HUMBER.
Abusabel, stad in Neder-Egypte, waar door
Mehemed-Ali een militair hospitaal werd opgerigt,
waaraan eene door het gansche land beroemde
inrigting voor onderwijs in de geneeskunde en
kweekschool voor vroedvrouwen verbonden was
(een en ander later verlegd naar Cairo); plantentuin,
zoologisch museum, enz.
Abu—Said, laatste vorst uit het geslacht van
Gengis-Khan; regeerde van 1317 tot 1335. Na
hem kwam Perzie tot ontbinding.
Abushehr (Aboesjeer, Boesjeer, Bendersjeer,
Aboesj Boesjier ; beteekent : varier der steden), stad
met haven aan de oostkust van de Perzische golf,
in de perzische provincie Farsistan, met 15,000
inwoners; slecht gebouwde stad zonder drinkwater;
na Bassora evenwel de gewigtigste zeeplaats aan
de Perzische golf. A. heeft eene factorij der
engelsch-oostindische compagnie en client inzonderheid als tusschenplaats voor den handel tusschen
Perzie en Oost-Indie. Uitvoer-artikelen paarden,
vruchten, cachemirshawls, edelgesteenten, parelen,
zijne, rozenolie en droogerijen. Invoerartikelen:
suiker, indigo, ijzer, load, laken, enz.
A
Abusing. Zie -BENSBERG.
Abusir, 1) stad in Neder-Egypte, het oude
Busiris, vermaard door de eeredienst van Osiris,
met het praalgraf van Apis. Een tempel van Isis
werd bier verwoest door Diocletiaan. — 2) vlek in
Midden-Egypte, op den linkeroever van den Nijl,
met rumen van piramiden en vermaarde catacomben
van vogels ; werd ook wel Busiris genoemd. —
3) eene sterkte op de kust van Neder-Egypte, 10
mijlen bewesten Alexandrie, genaamd Toren der
Arabieren, het eerste landpunt, dat men in het gezigt krijgt als men uit zee komt.
Abu—Temam, beroemd arab. dichter, geb. in
Syrie 807, gest. in Mossoel 845. Op eene winterreis
in Hamadan door digten sneeuwval verhinderd zijnen
togt te vervolgen, verwierf hij zich veel verdienste
door uit de bibliotheken aldaar de schoonste der
oud-arabische volksliederen bijeen te zamelen, die
hij openbaar heeft gemaakt onder den titel Hamaa.
Abutis, stad in Opper-Egypte, op den westeroever van den Nijl; de omstreken leveren de beste
kwaliteit levantijnsche opium.
Aby, groote vlakte in Zweden, prov. Schonen,
heeft jaarlijks in Julij eene aanzienlijke markt.
Abydos, 1) stad in Klein-Azie, aan den Hellespont, tegenover Sestos gelegen, is het tegenwoordige Nagara-Boeroen. Hier liet Xerxes, bij zijn bin-

Abyla
nenrukken in Griekenland, eene groote schipbrug
leggen ; buitendien is het bekend door Hero en
Leander. — 2) stad in Opper-Egypte, op den linkeroever van den Nijl, ten tijde der eerste egyptische
dynastien een der bloeijendste steden van die landstreek. Hier ontdekte W. J. Bankes 1818 de beroemde
TAFEL VAN A., welke eene genealogie der 18e dynastie van de egyptische pharaonen behelst. Dit Abydos
is het tegenwoordige Mandfoeneh.
Abyla (tegenwoordig Ceuta), berg en kaap van
Noord-Afrika tegenover den berg Calp6 in Spanje.
Die twee bergen zijn slechts door eenige mijlen afstands gescheiden en vormen de Zuilen van Hercules.
Abyla, stad in Judea. Zie ABILENE en ABEL.
Abyssinia (Habesch, Ethiopie) heet dat groote
gebied in oostelijk Afrika,-hetwelk ten noorden aan
Nubia, ten westen aan Nubia en Kordofan, ten oosten aan de Roode Zee grenst, en ten zuiden in nog
.ten deele onbekende gebergten nitloopt ; het vormt
van het oosten terrasvormig klimmende hoogvlakten met kloven en bergketens, van welke laatste de
voornaamste, die van Simen en Godjam, zich 14,000
voet hoog verheffen. Onder de ontelbare rivieren
dezer zuidelijke Nijistreek zijn de meest meldenswaardige : de Hawasch, Tacazze, Gosjob en Blaauwe
NijI (Bahr el Azrek). De laatste doorstroomt het
Tzana-meer, het grootste van de vele meren in dit
gebied. Het klimaat is in de bergstrekeil meest
gematigd, in de vlakten heet en ongezond; het land is
vruchtbaar en rijk aan voortbrengselen, en levert, wat
delfstoffen betreft: goud, ijzer en steenzout. Behalve
alle graansoorten van Europa, gedijen bier de meeste
cerealien van het Oosten en uit de tropische gewesten, als : boomwol, suikerriet, olie- en specerijplanten, pisang, koffij en, in enkele streken, de dadelpalm; bijzondere vermelding verdient de teff
(Poa-Abyssinica), waarvan het brood wordt bereid,
dat in A. algemeen gebruikt wordt. Wat betreft
het dierenrijk
benevens de meeste europesche
huisdieren , bier inheemsch : olifant, buffel, rivierpaard , neushoorn , .1feuw, hyena, jakhals, beer,
giraffe, zebra, aap, krokodil, arend, gier, valk, enz.
en vele slangsoorten. — De Abyssiniers behooran tot het ethiopische ras; hunne taal, van
semitischen oorsprong , bevat verscheidene dialekten en idiomen. In sommige deelen zijn vreemde
stammen onder hen zeer talrijk geworden, voornamelijk in het zuiden de wilde Gallas. Van de oud christelijke, eons onder hen inheemsche beschaving zijn
nog duidelijke sporen aanwezig. Het christendom,
dat in de 4 eeuw ingang vond, is thans tot onkenbaarheid verbasterd en ontaard; overigens bevinden
zich onder hen Joden en belijders van den Islam.
Dit groote, eons een enkelen staat uitmakende gebied
is thans, met eene oppervlakte van 245.000 vierk.
mijlen en ongeveer 4,500,000 inw., g4splitst in verscheidene staten , van welke de gewigtigste zijn:
1) Het koningrijk Tigre, het noordoostelijke deel van
het hoogland in zich sluitende. 2) Het rijk Gondar
(Amhara), westelijk van Tacazze en het gebergte Simen. 3) Het zuidelijk gelegen koningrijk Sjoa. Doze
staten beloven eenmaal voor het europesche verkeer gewigtig to zullen worden. Frankrijk en Engeland trachten daar betrekkingen aan to knoopen.
Wat laatstgenoemd rijk betreft, is het gezantschap
van den majoor Harris naar Sjoa in 1840 to verme/den, die door zijn work ),the Highlands of lEthiopia (3 dln., London 1844; Duitsch 2 dln.,Stuttg.1845
—47) gewigtige bijdragen tot de kennis der landen
en volkeren van Oost-Afrika geleverd heeft. Voor de
protestanten werkten in de zuidelijke districten en
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onder de wilde Gallas-stammen de duitsche zendelingen Krapf en Isenberg met ijver, lang evenwel zonder het gewenschte gevolg. Door de zendelings- en handels-bemoeijingen wordt de litteratuur
over A. gestadig rijker. Onder de oude geschriften is
te linemen Ludolfs ,,Historia cethiopice (Frkf.1681),
alsmede Caninentarius ad historiam wthiopicant
(Frankf. 1691). Onder de nieuwe reisbeschrijvingen
verdienen vooral genoemd : die van Bruce , Travels
to discover the source of the Nile in the years 1768
—73 (5 dln., Edinburg 1790) ; Ruppell, Reise in
Abyssinien (2 dln., Frkf. 1838-40); in de eerste en
voornaamste plaats evenwel het verslag van eene
fransche wetenschappelijke commissie, bestaande uit
Lefebre, Petit, Quartin-Dillon en Vignot, hetwelk seBert 1845 te Parijs verschijnt. Vergelijk nog Ritter
Ein blip in das Nil-Quelland (Berlijn 1844).
Abzac, 1)vlek in Frankrijk, dept. Charente, arr.
Confolens, aan de Vienne, 1300 inw., nabij het kasteel Serres, de geboorteplaats van Montespan —
2) een dorp in Frankrijk, dept. Gironde, 1600 inw.
Aea, Zie ACCA.
Acacius 1) A. bijgenaamd de Eenoog, leerling
van Eusebius en sedert 340 diens opvolger als bisschop van Cesarea, een der hoofden van de strong
ariaansche partij, en daarom door de synoden van
Antiochie 341 en Selencia 359 afgezet. Hij stierf in
363, den naam achter zich latende van een heerschzuchtig en wankelmoedig karakter. — 2) A., bisschop en patriarch van Constantinopel sedert 471,
wist keizer Zeno over to halen om de Eutycheanen te
beschermen, en word door het concilie te Rome 484,
op voorstel van den roomschen bisschop Felix, in den
ban gedaan. Hij stierf in 488.-3) A., vroeger klnizenaar, sedert 378 bisschop van I3eroea en Syria,
een der hevigste vijanden va,1 bisschop Johannes,
bijgenaamd Chrysostomus, doch schijnt later jegens
dien miskenden man van gevoelen veranderd to zijn.
Op het concilie van Ephesus in 431 deed hij, door
zijnen plaatsbekleeder den bisschop van Emesa, stemmen voor de veroordeeling van Nestor, zonder zich
echter met Cyrillus en diens partij to kunnen vereenigen. Hij word 110 jaren oud en stierf in 436.
Acadia, 1) een graafschap in den staat Louisiana, Noord Amerika. — 2) vroegere naam van Nova
Scotia ; zie N1EUW SCHOTLAND.
Academia (gr.), was een tuin buiten Athene,
dus genaamd naar den eigenaar ACADEMUS. De groote
grieksche wijsgeer Plato was gewoon bier, al leerende, met zijne discipelen to verwijlen :vandaar noemt
men tegenwoordig eene plaats, waar de hoogere wetenschappen onderwezen worden A., akademie of
hoogeschool.
Academie. Zie ARADEMIE.
Acadinus, zoo heette eene bron op het oil.
Sicilie ; bij het eedzweren oultijds moest men de
woorden van den eed op een bordje schrijven en in
die bron werpen; dreef het bordje, dan was de eed
zuiver, doch zonk het, dan was de dader een meineedige.
Acajutla, havenstad in den staat San Salvador, Centraal-Amerika.
Acamboe, koningrijk in Guinea, rijk aan goud
en zout.
Acan (ook JaAcan of Jahacan geheeten), een afstammeling van Sea. Genesis 36 : 27.
Acanes, stad in Guinea, hoofdplaats van het
Kustland; aanzienlijke uitvoer van goud.
Acange, of Acangi, turksche partijganger.
Acanthus, I) macedonische stad in Chalcis, ten
noorden van den berg Athos, aan de zee. — 2) stad
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in Egypte aan den NijI, bezuiden Memphis. — 5)
goding te beurt, en hare nagedachtenis werd door
het feest der Accalia of Larentinalia gevierd.
stad in Carie, op het schiereiland Cnidus.
Acapulco(spaansch Los Reges),stad in Mexico,
ACcama (Bernardus) , geb. te Leeuwarden
aan de Stille Zuidzee, met 4000 inw. en uitmun1697, was een hekwaam schilder; vervaardigde
tende haven ; ten zuidoosten ligt eene kleine baai, vele portretten, waaronder die van de stadhouders
die ook eene zeer veilige ankerplaats is. Verderfelijk
ilit bet huis van Nassau, vroeger een sieraad van
en pestaardig klimaat. Levendig handelsverkeer met
het stadhuis te Leeuwarden, loch in 1795 vernield;
Manilla. Uitvoer : zilver, indigo, cochenille. Invoer:
hij stierf 1756. — A. (Matthijs), broeder van den
produkten. Gedurende de apaansche overheersching
voorgaande, geb. te Leeuwarden 1702, kunstschilvertrok jaarlijks uit A. een schip met eene rijke der van naam, bezocht Italie, en stierf 1783, even
lading goederen en specie naar
als zijn broeder in zijne geboorteplaats.
Accaron, stad der Philistijnen, bij de zee, tusAcaray, stad in Paraguay, door de Jezuiten gesticht.
schen Azoth en Jamnia, werd vervolgens begrepen
Acarnanie, landstreek van Oud-Griekenland, in Palestina (stain van Dan). Men aanbad er Beelzebuth.
tegenwoordig een gedeelte uitmakende van Albanie
en Livadie. Het lag aan de zee, aan het westeinde
Acceptanten noemde men in het tweede
van het eigentlijke Griekenland, ten oosten van EtotOperk der Jansenistische woelingen in Frankrijk
lie, ten zuiden van Epirus, waarvan bet door de golf alien, die de bul Unigenitus van Clemens XI van
van Ambracie was gescheiden. Het werd besproeid
1713 aannamen, terwijl die bul na den dood van
door den Achelous (tegenwoordig Aspropotamo). Lodewijk XIV in 1715 door vele leven der fransche
Woeste , krijgzuchtige bevolking, wier ruwe aard
Kerk werd verworpen of de aanneming er van
aanleiding gaf tot bet scheldwoord porcus Acarnas.
afhankelijk gemaakt van de uitspraak van een
Onder de Romeinen telde deze landstreek 200,000
concilie, waarom de tegenstanders genoemd werden
APPELLANTEN.
inw. De voornaamste steden waren Stratos, Metropolis en Actium. De Acarnaniers waren dikAccerra, een wierookvat bij de oude Romeinen,
wijls in oorlog met de Etoliers ; onder Antigonus
dat gebruikt werd bij godsdienstige plegtigheden,
Doson werden zij onderworpen aan Macedonie (ombij vreugdefeesten en ook bij lijken ; bij de wetten
streeks 225 voor Christus) ; zij herkregen de vrijwas het A. als een voorwerp van weelde verboden.
heid van de Romeinen na den slag van CynocephaAccerronia, eene vrouw in 't gevolg van keiles (197 v. Chr.), werden vervolgens ingedeeld bij
zer Nero's moeder ; toen de keizer een aanslag op
de romeinsche provincie Achaia (146 v. Chr.). Na
het leven zijner moeder liet doen, gaf zij zich voor
de verovering van Constantinopel door de Turken,
de keizerin nit en vond zoo den dood.
werd Acarnanie ingelijfd bij het gebied van Rumelie.
Accettura, vlek in Napels, prov. Basilicata ;
Acastus, koning van Iolcos. Zie ASTYDAMIA en mijnwezen, akkerbouw en ooftteelt. 3200 inw.
PELEUS.
Accia (of Actia), de moeder van keizer Augustus.
Acatholici, beteekent Niet-Katholieken.
Acciajoli of Acciajuoli, eene beroemde floAcca (of Aca), bisschop van Hagulstad, was
een groot vriend van den engelschen geleerde
rentijnsche familie.—A. (Nicol.), geb. 1310, veldS. Beda, en een der eerste verkondigers van het
beer van koning Robert van Napels, onder koningin
Evangelic bier te laude, inzonderheid in Friesland;
Johanna groot-senechal des rijks, gouverneur der
stierf 704.'
Romagna, gest. 1366 als onderkoning van Apulie.
Acca (Akja of St. Jean d'Acre; in den overouden —zijn neef A. (Reinier) was aan het hof van Maria
tijd Acco, later Ptolemais), versterkte stad in Syrie,
van Bourbon, keizerin van Constantinopel, en werd
aan de baai van den zelfden naam in de Middellandin het begin der 15e eeuw beer van Athene, Corinsche zee, aan den voet van den Carmel, 30 mijlen ten
the en een gedeelte van Beotie. Zijne erfgenamen
noorden van Jeruzalem, met eene eenigzins vlakke
werden door sultan Mohammed II in 1455 verdrondoch goede haven en 20,000 inw. ; katoenhandel.
gen.—A. (Donatus), geb. 1428, maakte zich op zeer
In den romeinschen tijd droeg het den naam
onhaatzuchtige wijze verdienstelijk ten aanzien van
van Ptolemais , en komt onder dien naam ook
de belangen zijner vaderstad Florence, welke dan
voor in het eerste bock der Maccabeen, alsook
ook nit erkentelijkheid, na zijnen 1470 plaats gegreHand. 21 : 7. In bet jaar 1004 werd A. door
pen hebbenden dood, aan zijne dochter een uitzet
de Genuezen, 1187 door sultan Saladin veroverd ;
schonk en aan zijne Brie zonen den beroemden Lauaan dezen ontnomen en intusschen zetel der
rens de Medici tot voogd gaf. Hij was tevens een
Johanniter-orde geworden, kwam het later onder
voornaam geschiedschrijver.
A. (Filippo), geb.
egyptische, en 1517 onder turksche beerschappij.
1637, was Maltezer ridder, bereisde alle werelddee1799 werd het door de Franschen belegerd, en 1833
len, dichtte en componeerde operaas, en was de nitdoor Ibrahim Pacha stormenderhand ingenomen;
winder der tegenwoordige tooneel-machinerien; gest.
1840 viel het, met behulp der Engelschen en Ooste Rome 1700.
tenrijkers, weder in handen der Turken.
Accion Lacus, denkelijk het Meer van GeAecad , een der door Nimrod gebouwde neve.
steden in bet landschap Sinear, Gen. 10:10. Zie
ACCiUs. Zie AMPS.
AKE
11 .-KOEF.
ACC°, I ) een aanvoerder der Seonen in Gallic,
Acca Laurentia of Acca Larentia, volgens wordt door Cesar in diens Gallischen Oorlog verde legende de voedster van Romulus en Remus. Zij
meld. — 2) eene stad in den stam van Azer, Rigtewas de vrouw van een herder, Faustulus genaamd,
ren I : 31; zie AccA.
en ging door voor eene vrouw, die onkuischheid beAccolade (van het lat. ad collum, om den hats),
dreef, waarom zij den scheldnaam had van lupa, bede omarming, eene ceremonie, waarmede eertijds
teekenende lichtekooi; maar dat woord is ook bet
in Engeland door den koning diegenen vereerd
feinininum van lupus, wolf: vandaar bet sprookje,
werden, die tot ridder werden geslagen Ook de
dat Romulus en Remus gezoogd zijn geworden (1001'
plegtigheid, waarmede de grootmeester van eene
hare!' dood viel liaar de eer der vereene
orde den adspirant als ridder aantiain.
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Acerbi (Giuseppe), geb. to Castel-Goffredo bij
Accomac, graafschap in Virginie, poster-distr.;
Mantua, gest. 1846 in zijne geboorteplaats als oostelde in 1830: 20,000 inw., in 1840 : 17,000. —
tenrijksch gouv.-raad, bekend door zijne reizen door
De hoofdplaats draagt den zelfden naam.
Accolti, een toskaansch geslacht, van hetwelk Denemarken, Zweden, Fin- en Lapland, waarbij hij
tot aan de Noordkaap doordrong, en als grondlegger
verscheidene leden zich beroemd hebben gemaakt.
der Biblioteca italiana 1816 to Milaan, aan welke hij
—1)A. (Benedict.), regtsgeleerde en geschiedschrijook als oostenrijksch consul-generaal in Egypte (1826
ver, geb. te Arezzo in 1415, gest. in 1466. Hij
oefende eerst de regtspraktijk nit te Florence, doch —36) belangrijke bijdragen leverde over dat land.
Hij maakte zijn verblijf aldaar dienstbaar aan het
wijdde zich vervolgens geheel aan de geschiedenis.
Onder den titel van : De bello a Christianis contra doen van reizen on aan het verzamelen van naturali&L,
waarmede hij de musea van Milaan, Pavia, Padua
barbaros gesti pro Christi sepulchro gaf hij eene geen Weenen verrijkte. — A. (Enrico) geb. 1785 to
schiedenis in het licht van den eersten kruistogt,
Castano en gest. 1827 als hospitaal-geneesheer to
waaraan Tasso gezegd wordt de grondgedachte van
Milaan, is in Italie als geneeskundig schrijver bezijn dichtstuk te hebben ontleend. — 2) A. (Berroemd en werd zeer geacht als clinisch onderwijzer.
nard), dichter, zoon van den voorgaande, geb. to
Arezzo omstreeks 1440. Hij leefde aan het hof der Zijn voornaamste werk is: Dottrina teoretico-pratica
del nzorbo pelecchiale en de' contagi in genere (Mipausen Urbanus en Leo X, en stood bij zijn leven
laan 1822).
zoo hoog aangeschreven, dat zijne tijdgenooten hem
Acerenza (Acherontia), stad in de napolitaanUnico Aretino noemden. De nakomelingschap heeft
sche provincie Basilicata, niet ver van Brandano,
een ander oordeel over hem geveld, en misschien
5 mijlen benoordoosten Potenza ; circa 4000 inw.
leeft er op dit oogenblik niemand, die zijne gedichAartsbisdom (met Matera).
ten gelezen heeft.Een gedeelte zijner werken is uitAcerno (Acernum), stad in Nape's, 7 mijlen
gegeven to Florence in 1513, en het overige gedeelte
benoordoosten Salerno; gesticht op de bouwvallon
te Venetia in 1519. — 3) A. (Franciscus), brooder
van Picenza. Bisdom.
van Benedictus A., geb. te Arezzo in 1418, gest. in
Acerra (het oude Accrue in Campanie), 4 mij1483. Hij was de grootste regtsgeleerde van zijne
len benoordoosten Napels, aan de Agno ; circa 7000
eeuw. Behalve verscheidene regtsgel. werken, heeft
inw. Bisdom. Het oude A. was, naar men vermoedt,
hij eene latijnsche vertaling nagelaten van St. Jogesticht door de Etruriers ; door Hannibal verwoest,
hannes Chrysostomus, wijders eene uitgave met
werd het ten koste der Romeinsche republiek wader
latijnsche overzetting van de Brieven van Phalaris,
opgebouwd.
enz.
Acerrw, 1) stad in Campanie (Zie -CERRA).
A
Accorso (Franciscus), ook: Accursius (F.), be— 2) (tegenwoordig Acere), stad in cispadaansch
roemd regtsgeleerde, door zijne tijdgenooten bijgeGallie aan de Addua, 10 mijlen bewesten Ticinum
naamd de Afgod der regtsgeleerden", geb. to Flo(tegenwoordig Pavia).
rence 1151, gest. 1229, gaf onderwijs in de regten
Acesines (Sjennab), rivier van het Oude
te Bologne, en heeft in een groot work de beste nitwierp zich in den Indus, na in haren loop de rivieren
spraken verzameld van alle hem voorafgegane regtsHydraotus en Hydaspus to hebben opgenomen.
geleerden over bet romeinsche regt. De beste uitAcesta, stad in SiciD. Zie SECESTA.
gave van doze Groote Glose is die van Godefroy(Lyon
Acestes, koning van Acosta of Segesta in Sici1589, 6 dln. in for.). Hij liet verscheidene kinderen
lië, verleende hulp aan Priam in den trojaansehen
na, die alien in regtsgeleerd onderwijs-geven hebben
oorlog, en schonk gastvrijheid aan Eneas, Loon deze
uitgemunt.
Accous, kantons-hoofdplaats (Lage Pyrene01), worst in Siciliè kwam. Virgilius heeft hem bezongen in den y en zang van de iEneide.
arrondissement Oloron , 6 mijlen bezuiden Oloron,
Aceyr—G-hor, stad in Hindostan, 4 mijlen
1800 inw. Minerale wateren.
benoorden Boerhampoer, hoofdplaats der provincie
Accra. Zie ACRA.
Accum (Friedr.), praktisch scheikundige, den Kandeych. Vroeger zeer sterk; word door Akbar
voroverd, later door de Engelschen aan de Mahrat29sten Maart 1769 in Bilckeburg geboren, woondo
ten ontnomen in 1803 en 1819.
van 1793 in London, waar hij sedert 1801 proAchab, 1) zoon en opvolger van Omri, was
fessor in de chemie en mineralogie aan de Surreykoning van Israel 918-897 vOOr Christus. Hij nam
Institution was; keerde Men naar Duitschland
tot gemalin Jesabel, dochter van koning Ethbaal van
terug , werd in 1822 bevorderd tot prof. aan het
Sidon, en weed door baron rampzaligen invloed tot
instituut van nijverheid en de bou.w-akademie in
afgoderij (Baalsdienst) en onregtvaardigheden verBerlijn, en stierf in 1838. Voornamelijk maakte
leid. In zijnen laatsten veldtogt tegen den koning
hij zich verdienstelijk door zijne bemoeijingen tot
van Syria, Benhadad, word hij door een pijl gedood,
invoering der gasverlichting, tot welk einde hi) zijn
en zijn geheele geslacht onder koning John uitgewerk: A practical treatise on gas-lights (Londe!'
roeid (1 Kon. 21 en volg.). — 2) een valsche pro1815) uitgaf, dat verscheidene malen hordrukt en
feet ten tijde van Jeremia (Jeremia 29 : 21).
in velen talon overgezet is.
Acheeers. Zie ACHEtRS.
Accursius (F.). Zie ACCORSO.
Achmus. Zie ACHEUS.
ACCUrSiLLS (Marie-Angelo), een van de geleerd Achaia. Behalve het eigentlijke Achaia (Zie
ste critici der 16e eenw, geb. to Aquila, leefde aan
bet art. hieronder), wordt die naam ook nog gegehet hof van Karel V., die hem verscheidene gewigtige
von aan de volgeude landstreken : 1) Een gedeelte
zendingen opdroeg. In zijne Biatriba? in Alison, etc.
van Phthiotis in Thessalia (hoofdplaats Alos), waar
(Rome 1524, in fol.) heeft hij een aantal tot op zijnen
Acheus, de kleinzoon van IIellen, regeerde.-2) de
tijd verkeerd begrepene zinnen van oude schrijvers
romeinsche provincie na de ontbinding van den Acheiopgehelderd.
Acepsimas, bisschop en martelaar, die met schen Bond en de verovering van Corinthe (146 v.
Chr.) gevormd door de vereeniging van den Poloeen aantal andere bisschoppen omkwam in de groote
ponnesus, het eigentlijke Griekenland, Thessalie en
Christenvervolging onder den pert. koning Sapor.
Epirus. —3) een vorstendom, gevormd in 1205 door
Herinneringsdag 22 April.
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Willem van Champlitte, te midden van de ontbinding van het grieksche rijk, veroverd door de wapenen der latijnsche kruisvaarders. fret bevatte den geheelen Peloponnesus, met het suzereine gebied van
Athene en van Thebe. Het werd weldra overweldigd door Godfried de Villehardouin. Isabelle de Villehardouin droeg de souvereiniteit over Achaia op
verschillende huizen over,terwijl die andererzijds door
Boudewijn II., den onttroonden keizer van Constantinopel, werd afgestaan aan Karel I van Anjou, koning van Napels. Maria van Bourbon, weduwe van
Philippe de Tarente, liet die souvereiniteit in 1387
over aan haren neef Lodewijk, hertog van Bourbon,
die er echter geen bezit van konde nemen. Het
vorstendom splitste zich in het Corinthische rijk,
het hertogdom Sparta, Messenie, Elis, enz. Alleen
Elis, bij de Genuezen in bezit, behield den naam
van vorstendom Achaia. — 4) eene provincie van
het tegenwoordige Griekenland, beslaande ongeveer
de plaats van het oude Achaia; de hoofdplaats is
Patras (oudt. Patree). — 5) een klein rijk in OudA zie, ten noorden van Colchis, aan de oevers van de
Zwarte Zee, ongeveer het tegenwoordige Abchasie.
Achaia, het noordwestelijk gouvernement van
het grieksche schiereiland Morea, ten zuiden door
Elis, Arcadia en Argolis, ten noorden en oosten door
de golf van Corinthe en ten westen door de IOnische
zee begrensd, is doorloopen door zijtakken van het
Arcadische gebergte, welks hoogste toppers de 5918
vt. hooge Voida in het N. en de 6820 vt. hooge Olonos in het Z. zijn, en wordt besproeid door eene
menigte kleine rivieren. De grond is vruchtbaar ;
handel en verkeer zijn van luttel beteekenis. A.,
oorspronkelijk een bond vormende van 12 kleine
staten, de zoogenaamde ACHELSCHE BOND (Zie dat
woord), welker hoofdplaatsen yEginum, Leontinum
en Patra waren, bevatte de landstreek in 't noorden
van den Peloponnesus, op de landtong. Later, ten
tijde der romeinsche heerschappij, werd onder de
benaming A. geheel Griekenland verstaan, met nitzondering alleen van Thessalie. De hoofdplaats van
het tegenwoordige A. is Patras met 29,500 inw.
Achalm, bergkruin der ruwe Alpen in den
wurternb. Zwarte-woud-kreis, bij Reutlingen, met
de rumen van de oude burgt A. en eene koninki.
schapenfokkerij.
Achaltsickee (Achaltzik, d. i. de nieuwe vesting), een der 11 pachaliks van bet grusino-imerethische gouvernement in het aziat.-russische gebied
van den Boven-Koer (of Kur), begrensd ten N. en
ten N. 0. door Tiflis en Alexandropol, ten Z. O. door
de turksche pachaliks Tsjaldir en Kars, ten W. door
de russische pachaliks Osoergeti en Koetniss, met
de hoofdstad Achaltzik aan den Poskho (Dlaki). Het
land is over het geheel woest en kaal, met uitzondering van de dalen, die door de twee voornaamste
rivieren des lands (den Koer of Kur en den Poskho)
doorstroomd worden. Handelsartikelen : honig en
zijde. Oudzijds heette A. Opper- en Hoog-Karthli
en was loon Georgiers bewoond. Na bloedige, het
land verwoestende oorlogen tusschen de Perzen en
de Turken, werd het in 1579 door laatstgenoernden
in bezit genomen, en kwarn door den vrede van
Adrianopel 1829 aan Rusland. Het pachalik of district A. heeft ruim 50,000 inw.; de gelijken naam
dragende hoofdstad en vesting, telt ruin 12,000 zielen, bezit de beroemde moskee van Achmed, en werd
in 1828 ingenomen door Paskewitsj.
Achan, of Hachan (in I Chron. 2 : 7 genoemd
Achar), lit den stam Juda, werd met de zijnen wegens
diefstal gesteenigd (Jozua 7) en zijne have verbrand.

AcheIsche Bond
Achanta, een aan de Ashantis schatpligtig
rijk op de Goudkust in westelijk Afrika, tusschen de
rivieren Ancobra en Busembra. Voortbrengselen des
lands zijn : suikerriet, znidervruchten, verscheidene
houtsoorten en goud. De inwoners zijn minder wild
dan de aangrenzende stammen, en tarnelijk toegankelijk voor de europesche beschaving.
Achar. Zie AcHis.
Achard (Franz Karl), den 28sten April 1754
te Berlijn geboren, den 20sten April 1821 te Eunern
gestorven, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt
door de bereiding van suiker uit beetwortels, daar
hij, partij trekkende van de proeven door Marggraf
genomen, de ontwikkeling van de gecristalliseerde
suiker in de beetwortels vergrootte, en de bereiding
van deze suiker op groote schaal trachtte in
te voeren. Hij genoot daarbij de ondersteuning van
Friedrich Wilhelm III van Pruisen, die hem het
landgoed Eunern in den Nederlausitz ter oprigting
van eene beetwortelsuiker-fabriek ten geschenke gaf.
In 1812 werd daar ook eene bijzondere leerschool
voor dezen tak van industrie opgerigt. A. heeft ook
in het laatst den achttiende eeuw in Duitschland den
eersten optischen telegraaf zamengesteld. Onder zijne
geschriften is vooral opmerkelijk het werk getiteld:
De europesche suikerbereiding uit beetwortels (3 deelen , Leipzig 1809; nieuwe uitgave 1812).
Acharius (Erik), in 1757 te Gefle in Zweden
geboren, studeerde onder Linn te Upsala in de
kruid- en geneeskunde, en stierf in 1819 als professor te Wadstena. Hij opende den weg tot bet
bestuderen der lichenographie (kennis van de
mossoorten) en gaf verscheidene geschriften uit over
deze planten-afdeeling, namelijk: Lichenographice
suecicce prodromus (Linkbp. 1798), Lichenographia
universalis (Gott. 1810), en Synopsis methodica
lichenum (Lund 1813). Zijn naam werd aan verscheidene gewassen toegevoegd.
Achas (Achaz of Abaz) , koning van Juda
741-725 voor Chr., zoon en opvolger van Jotham,
was een afgodisch en zwak vorst, die het rijk inzonderheid nadeel toebragt doordien hij, zwaar bestookt door de verbondene Syriers en Israeliten, den
bijstand inriep van Tiglat-Pilesar,, koning van
Assyrie. Onder zijne regering profeteerde Jezaias.
Achasia (Ochozias), 1) zoon en opvolger van
Achab, was koning van Israel 897-896 v. Chr., niet
eens ten voile twee jaren. — 2) zoon en opvolger
van Joram, kleinzoon van Josaphat, was gedurende
een jaar (885 v. Chr.) koning van Juda (II Kon. 8
en 9). Door eene penfout der overschrijvers heet
deze koning in het 2e boek der Chronieken 21 : 17
Joachas en 22 : 6 Asaria.
Achates, 1) oude benaming eener rivier in
Sicilia, tegenwoordig Drillo genaamd. — 2) de getrouwe vriend en wapenbroeder van rEneas.
Achaz, een der nakomelingen van Saul, en
achterkleinzoon van Jonathan. Zie wijders ACHAS.
Achazia. Zie ACHASIA.
Achban, zoon van Abizur. I Chron. 2 : 29. .
Ache, kleine riv. in Saltzburg, ontspringt op
den hoogen Krimler Tauern, van welken zij neerstroomt en bij bad Gastein een indrukwekkenden
270 voet hoogen waterval vormt.
Acheers, de naam van een oud-griekschen
volkstam, oorspronkelijk in Thessalie wonende, later
voornamelijk over den Peloponnesus verspreid.
Homerus geeft dezen naam aan de Grieken in het
algemeen.
AcheIsche Bond. Na, even als geheel bet
overige Griekenland, onderworpen te zijn geweest
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aan de koningen van Macedonia, wierpen de Acheers
omstreeks 284 v. Chr. het juk der overheersching
of en vormden eenen Bond, beroemd geworden
onder den naam van Acheischen Bond, in welken de
voornaamste steden van den Peloponnesus traden,
met name de 12 hoofdsteden van de kleine rijken
van Achaia, t. w. : Dyme, Olenus, IEgira, Helice,
Bura, Cerynia, Leontium, Patrae, Pharw,
Triton en Pellene. Gedurende 138jaren maakte deze
Bond zich geducht en behield hij zijne onafhankelijkheid; zijn voorspoed had hij hoofdzakelijk te
danken aan de bekwaamheden van Aratus (251 v.
Chr.) en van Philopcemen. Lang streed dezelve
tegen de Romeinen voor de vrijheid van Griekenland,
loch werd eindelijk door consul Mummius vernietigd na de verovering van Corinthe, in het jaar 146.
Achelen (Igram van), geb. te 's Hertogenbosch, een zeer welsprekend en schrander regtsgeJeerde, huwde in 1561 Meintje van Hoytema, bij
wier broeder hij door zijne geleerdheid in hooge
achting was gekomen. In 1570 werd hij voorzitter
in het Hof van Friesland ; in 1598 voorzitter van
den Grooten Raad te Mechelen, waar hij 28 October
1604 stierf.
Achelous, tegenwoordig Aspropotamos, de
grootste rivier van Griekenland, ontspringt op den
berg Pindus, scheidt lEtolie van Acarnanie, en heeft
hare uitwatering in de Ionische Zee. — In de
grieksche mythologie komt A. als riviergod voor,
en zoon van Oceanos en Thetis (of van Helios en
Gea), Hercules om het bezit van Dejanira, nu eens
in den vorm van eene slang, dan weder in lien van
een stier, bestrijdende; hij werd door zijn tegenstander van een zijner hoornen beroofd, waarvan de
nimfen den hoorn des overvloeds (cornea copice)
gemaakt hebben.
Achem (Atjin, Achin, Asham). 1) Maleisch
koninkrijk op het eiland Sumatra, het noordelijk
deel daarvan bevattende , met ongeveer 200,000 inwoners , die van ,maleische afkomst zijn en de
Mahomedaansche godsdienst belijden. De grond is
vruchtbaar ; produkten en handelsartikelen : good,
koper, kamfer, rijst, zijde, enz. — 2) hoofdstad van
het koninkrijk van den zelfden naam en residentie
van den sultan van A., aan de monding der rivier
Achem op de uiterste noordwest-punt van Sumatra
gelegen, heeft 8000 inwoners; het heeft eene kleine
haven, en drip handel met Singapore, Batavia en
Oost-India. Zie verder ATJIN.
Achemenes, zoon van Egeus, was de stamvader van het geslacht der perzische koningen vOOr
Darius Codomannus ; naar hem werden de Perzen
in het algemeen Achemeniers genoemd bij
de oude dichters, bij wie het woord Achemenie
ook dikwijls voorkomt als synoniem met Perzie.
Achemeniden , de afstammelingen van
Achemenes, worden ook Kaianiden genoemd.
Achemenides , een der medgezellen van
Ulysses; ontkwam den toeleg van Polyphemus en
verbond zich daarna aan iEneas.
Achen (of Achenthal), bergpas in Tyrol bij
Rottenburg, met een grenskantoor voor in- en uitgaande regten, gelegen aan den uitgang van het dal,
aan het 1 mijl lange meer genaamd Achensee.
Aehen (Johan van), ook Janachen, Fanachen,
Dac, Acken genaamd, beroemd schilder, geb. tusschen 1552 en 1556 te Keulen. Reeds in zijne
vroegste jeugd de blijken gevende van zijnen talentvollen aanleg, begaf hij zich in zijn 22ste levensjaar
naar Italie, waar hij in Venetia bij den nederlandschen schilder Reins studeerde, en vervolgens naar

Rome ging. In Duitschland teruggekeerd, schilderde
hij voor het beijersche hof te Munchen en voor de
familie Fugger te Augsburg, totdat keizer Rudolf
hem naar Praag trok, waar hij in 1615 stierf. Stukken van zijn penseel bevinden zich in de weever
galerij van schilderijen en in de munchener hofkerk.
Zijn naam ontving hij naar Aachen (d. Aken), de
geboorteplaats zijns vaders.
Achenbach ( Bernard Philip), geb. nabij
Nassau-Dietz, een predikantszoon, was majoor in
nederlandsche dienst, en 6 October 1799 in den slag
bij Castricum ontwikkelde hij tegen de overmagt
der Russen eene heldengrootheid, waardoor zij belet werden te overwinnen. Hij stierf, als kolonel
gepensioneerd, in 1810 te Leyden.
Aehenwall (Gottfried), grondvester der statistiek, den 20sten Oct. 1719 te Elbing geboren,
zette zich in 1746 met der woon te Marburg neder,
werd in 1748 prof. in de philosophie, later in de
regten te Gottingen, deed in 1751 en 1759 eene
reis door Zwitserland, Frankrijk, Holland en Engeland, en stierf den 1sten Mei 1772. Zijne werden
over de geschiedenis der europ. staten, over natuuren staatsregt, staathuishoudkunde, enz. zijn van
groote waarde; hij heeft zich echter vooral verdienstelijk gemaakt, doordien hij de statistiek bet
eerst tot vaste regelen heeft gehragt. Zijn vermaardste leerling en navolger in zijn ambt was
Schlbtzer. Zijne gemalin, Sophia Eleonora A.
geb. Walther, was eene zeer geleerde vrouw,
die wegens hare gedichten (1750) in de duitsche
genootschappen te Jena, Helmstedt en Gottingen
opgenomen werd.
Acher, sterk stroomende rivier in den badener
middelrijnkreis, welke aan de stad Achern haren
naam geeft.
Achern, amtsstad in den badener middelrijnkreis, aan den spoorweg tusschen Karlsruhe en Kehl
en de rivier (zie ACHER), met 2100 meest kathol.
inw. Niet ver van bier, digt bij het in de nabijheid
gelegen stadje Sasbach, viel Turenne, 1665. — Het
districts-amt A. telt 19000 inw.
Acheron, 1) naam van verscheidene rivieren
der Oude Wereld, waarbij men zich steeds eene of
andere natuur-bijzonderheid voorstelt (zwart of
bitter water, besmettelijke uitdampingen, enz.),
2) rivier van Oud-Griekenland, tegenwoordig de
Mavropotamos. — 3) in de fabelleer de rivier der
Onderwereld. — 4) een tak van den NW ten zuiden
van Memphis.
Acheus, kleinzoon van Hellen, een moord begaan hebbende, nam uit Thessalia de wijk naar
Argolis met eenen volkstam Hellenen , die zich
naar hem den naam gaven van Acheers.
Acherusia, een meer in de nabijheid van
Heliopolis in Egypte, tusschen deze stad en de
begraafplaats der dooden. Verscheidene geheimzinnige meren in de fabelleer dragen dezen
naam.
Achery (door J. Luc. d'), een geleerd Benedictijner van de congregatie van St. Maur, geb. te
St. Quentin in 1609, gest. to Parijs in 9685 , een
ijverig navorscher van alle onuitgegevene dokumenten, die hetrekking hadden op de kerkelijke geschiedenis; een aantal crier dokumenten is door
hem in het licht gegeven. Zijn belangrijkste werk
is getiteld Veterurn aliquot scriptorium qui in Gallia,
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bibliothecis, ntaximè Benedictortun, latuerant, Spicilegium, 13 dln. in 4', 1653-1677; herdrukt in

1723, 3 dln. in fol.
A
Acherontia. Zie ...CERENZA.
3
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Aehia, 1) kleinzoon van Eli, priester te
Silo; I Sam. 14: 3 en 18. — 2) nakomeling van
Benjamin; I Chron. 8 : 7. — 3) een leviet ,
die over de heilige schatten gesteld was; I Chron.
26 : 20. 4) een zoon van Jerameel ; I Chron.
2 : 25. — 5) een der schrijvers van Salomon ;
I Kon. 4 : 3.— 6) bijgenaamd de Siloniter, een
profeet.
Achiezer, of Abiezer, een vorst in den stam
van Dan. Zie de hoofdstukken 1, 2, 7 en 10 van
het boek Numeri.
Achikam, of Abikam, zoon van Saphan, en
vader van Gedalia ; II Kon. hoofdst. 22 en 25.
Achillas, veldoverste van Ptolemeus-Denys,
koning van Egypte, ried lien vorst aan Pompeus te
doen vermoorden, welke moord dan ook door den
gesnedene Pothin volvoerd werd , in de hoop de
gunst van Cesar te winnen, hetgeen evenwel mislukte. Zie PTOLEMEUS XII.
Achilleos dromos, (Gneksch) naam van
eerie landtong, welke de Borysthenes (Dnieper)
vormt van het Vasteland, en Welke uitsteekt in de
Zwarte Zee.
Achilles, zoon van Peleus, koning van Phthiotis, en de zeegodin Thetis, kleinzoon van /Eacus
en de grootste van al de helden, die zich bij het
beleg van Troje met roem hebben overladen. Bij
zijne geboorte dompelde Thetis hem in den Styx,
hetgeen hem onkwetsbaar maakte over zijn geheele
ligchaam, behalve aan zijnen hiel, waar zij hem vast
had gehouden. (Vandaar nog tegenwoordig de benaming van Achilles–hiel, om aan te duiden
waar iemand het meest gevoelig of kwetsbaar is.)
Hij ontving van den centaur Chiron eene krijgshaftige opvoeding, en gaf reeds vroegtijdig blijk van
zijnen krijgszuchtigen aanleg. Toen de Grieken
zich echter toerustten tot het beleg van Troje, was
Thetis (zijne moeder) bang, dat hij daarbij het levee
zou verliezen, waarom zij hem, als vrouw vermomd,
onder den naam van Pyrrha naar het hof van
Lycomedes op het eiland Scyros zond ; maar Ulysses
ontdekte sivedig de plaats waar hij zich schuil
hield, en na hem op eene behendige wijze in de
noodzakelijkheid te hebben gebragt zich te verraden, nam hij hem mede naar het beleg van Troje.
Het duurde niet lang of Achilles onderscheidde zich
daar door de grootste heldendaden; maar toen
Agamemnon hem eene jonge gevangene, met name
Briseis, die hij liefhad , ontnomen had , was
Achilles daarover derwijze verbitterd, dat hij in zijne
tent ging en niet meer verkoos te vechten. Toen
hij intusschen den dood van Patrocles vernam, vatte
hij de wapenen weder op, om den dood van zijnen
vriend te wreken. Hij doodle Hector, en in zijne
verwoedheid liet hij het lijk met de voeten aan zijn
waren binden, en reed zoo driemaal rondom de muren
van Troje. In het 10e jaar des oorlogs was Achilles
op het punt om Polyxene, de dochter van Priam,
tot vrouw te nemen, toen Paris hem met een pijl
eene doodelijke wonde toebragt aan den hiel. Zijn
dood wordt ook op verscheidene andere wijzen verhaald. Homerus laat hem omkomen op het slagveld
(Odyssea, zang 24 v. 36). De woede van Achilles
na de schaking van Briseis, is het onderwerp der
Iliade. Gedurende zijn verblijf aan het hof van
Lycomedes, nam Achilles in het geheim des konings
dochter Deidamia tot vrouw, en verwekte bij haar
eenen zoon, Pyrrhus of Neoptilemus. Men verhaalt
allerlei wonderlijke dingen van de wapenen van
Achilles : men zeide, dat zijne speer de kracht bezat
om de wooden, die er mede gemaakt waren, te
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heelen, hetgeen misschien zeggen wil, dat hij even
goed wonden wist te heelen als te slaan.
Achilles-eiland, zie LEUCE. (Niet te verwarren met ACH1LL-ISLAND).
Achilles Statius , portugeesch geleerde ,
wiens eigentlijke naam is Estaco, geb. in 1524, gest.
in 1581 te Rome, waar hij secretaris was van Pius V,
heeft commentarien geschreven op Cicero, Horatius,
Catullus, Tibullus, enz.
Achilles Tatius, grieksch geschiedschrijver
nit Alexandrie, leefde in de 4de en 5de eeuw, en
zou in hoogen ouderdom tot het Christendom overgegaan, en zelfs als bisschop gestorven zijn. Een
roemrijken naam verwierf hij door zijn roman :
Leucippe en Clitophon, die in het Latijn vertaald
het best door Jacobs (in 2 dln. Leipz. 1821) uitgegeven, verscheidene malen in het Fransch overgezet in het licht verschenen, en door Ast en Gutdenapfel (Leipz. 1802) in het Duitsch vertaald is.
Achilleus, kwam in opstand onder Diocletiaan in 291, en plaatste zich op den egyptischen
troon, werd gevangen genomen en in 296 te Alexandrie ter dood gebragt.
Achillini (Alexander), wijsgeer en ontleedkundige, geb. te Bologne in 1463, gest. in 1512,
werd • door zijne tijdgenooten bijgenaamd de
.tweede Aristoteles". Hij omhelsde de gevoelens van
Averroes. Men heeft van hem eene verhandeling
De Universalibus (Bologne 1501, in fol.) en verscheidene andere verdienstelijke werken over genees- en.
ontleedkunde. Hij is een der eersten, die menschenlijken ontleed hebben. A. (Jan Philotheus),
broeder van den voorgaande (1466-1538), en
A. (Claudius), een zijner nazaten (1574-1640),
hebben zich gunstig onderscheiden als dichters.
Achill–Island, of Eagle-Island, een eiland
aan de vvestkust van Ierland, beslaat 6 mijlen in
omtrek en telt 6500 inw., die meest van de vischvangst leven. In het noordoosterdeel heeft het
protestantsche zendeling-genootschap zich vasten
voet verzekerd. Zie ACHILLES-EILAND.
Achimaaz , 1) schoonzoon van Salomon
I Kon. 4 : 15. — 2) of Abimaaz, zoon van den
priester Zadok; II Sam. 15 : 27 en I Chron. 6 : 8.
Achiman , of Abiman, een rens te Hebron
(Numeri 13 : 22), werd van daar verdreven door
Caleb (Jozua 15 : 14).
Achimelech, 1) een priester te Nob, door
Saul gedood ; Psalm 52. — 2) Zie ABIATHAR en
ABIMELECH. - 3) A. de Hethither,, een der helden
van David ; I Sam. 26.
Achin. Zie ATJIN.
Achinezen. Zie ATJINEZEN.
Achinoham, 1) een der vrouwen van David,
werd uit Ziklag weggevoerd door de Amalekiten
toen die de stad verwoestten ; I Sam. hoofdst.
25 en 30.-2) of Abinoam, dochter van Achimaaz,
was de vrouw van Saul; 1 Sam. 14 : 50.
Achio, of Abio, een der zonen van Abinadab
die voor de Ark ging; II Sam. 6.
Achira , of Abira, een vorst in den stam
Naphtali; Num. 7.
Achis (ook Abimelech genoemd), koning der
Philistijnen te Gad.
Achis (ook Achar genoemd of Abisahar), nakomeling van Benjamin; I Chron. 7 : 10.
Achisar, of Abisar, hofmeester van Salomon ;
I Kon. 4 : 6.
Achitophel, of Abitophel, van Gila, raadgever
van David en Absalom ; maakte door zich op te hangen een einde aan zijn level', II Sam. 17.

Achivers
Achivers worden de Ache6rs genoemd, toen
zij nog in den Peloponnesus woonden.
Achmed I, de eerste sultan der Osmanen van
dies naam, geb.1589 te Magnesia, was 14 jaren oud
toen hij in 1603 zijnen vader Mohammed III opvolgde op den troon, op welken hij zich, onder oorlogen met Hongarije en Perzie en velerlei binnenlandsche beroeringen, 14 jaren staande hield, totdat
hij den 22 Nov. 1617 overleed. Van geschiedkundige
beteekenis is de door hem den 11 Nov. 1606 to
Sitvatorek met Hongarije gesloten vrede. Met Perzie
kwam de vrede eerst in 1612 tot stand. A. II,
geb. 1642, regeerde van 1691-1695, was iemand
van zeer bekrompene bekwaamheden, zonder kracht
en energie, en had aanhoudend te worstelen met
binnenlandsche onlusten. — Meer belangstelling
verdient A. III, gob. 167-5, sultan van 1703-1730,
zoon van Mohammed IV en opvolger van den onttroonden Mustapha II. Bij hem zocht Karel XII van
Zweden eene wijkplaats na den slag bij Pultawa
(1709), en wikkelde hem in eenen oorlog met Peter
den Groote, welke met den vernederenden vrede
aan de Proeth eindigde. TerwijI Achmed III gelukkig
oorlog voerde tegen de Venetianen, was hij onvoorspoedig in Hongarije en verloor door den vrede van
Passarowitz (1718) groote landstreken aan Oostenrijk. Even ongelukkig eindigde zijn aanvankelijk
met good gevolg gevoerde krijg tegen Perzie. Al
die tegenheden lokten eenen opstand onder de
Janitzaren nit (1730), die hem in den kerker wierpen, waar hij in 1736 stierf. Door hem werd (1727)
de eerste drukkerij in Constantinopel aangelegd.
Achmed—Gitidick, groot-vizier van Mohammed II en een der grootste krijgshelden van
het ottomanische rijk, ontweldigde de Krim aan de
Genuezen, deed eene landing in Apulie en verdreef
de Perzen. Hij word laaghartiglijk geworgd (1482)
door den zoon van Mohammed, Bajazet II, aan wien
hij de grootste diensten had bewezen.
Achmed—Resmi—Effendi, turksch staatsman, werd in 1757 als gezant naar Weenen gezonden, in 1763 ook naar Berlijn ; bekleedde later
verscheidene bongo staatsambten ; onderteekende
den vrede bij Kainardsji, en stierf, ten gevolge van
die vrede-sluiting in ongenade gevallen, in 1788.
Buiten de beschrijving zijner reizen als gezant
(door Hammer in het Duitsch vertaald, Berlijn
1809), schreef hij ook cone Geschiedenis van den
oorlog tusschen de Osmanen en Russen, 1768-74"
(Duitsch van Dietz, Halle 1813). A., pacha
van St.-Jean-d'Acre, zie DJEZZAR.
Achmetha, stad in het landschap Meden; in
bet paleis aldaar werd eene rol gevonden van Cores
(of Cyrus), inhoudende voorschriften aangaande het
herbouwen van den tempel te Jeruzalem ; Ezra 6 : 2.
Aehmoeneim (Permopolis Inagua), stad in
Opper-Egypte, 6 mijlen van Minyeh ; 5000 inw.
Prachtige rumen:Achnagar, stad in Kaboel (Alrghanistan),
8 mijlen benoordoosten Attock. Vroeger bloeijende
handel, die tegenwoordig in verval is.
Achor, of Hachor, een dal, gelegen niet ver van
Jericho , aan den Jordaan , bij den ingang van
Canaan, dus genoemd omdat de beroerder of verstoorder van Israel met name Achan (of Achar) daar
gesteenigd word.
Achos. Zie ABA.
Achraf (of Echref), stad in Iran (Mazenderan),
niet ver van Farhabad, Y mijI van de Caspische
Zee en 51 mijlen benoordoosten Teheran, 12 a 15
duizend inw. Zeer in verval. Overblijfselen van een
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prachtig paleis van Abbas den Groote, die er zijne
residentie en de scheepswerven zijner oorlogs-marine
wilde vestigen.
Achrida, stad in Europ. Turkije. ZieOcumnit.
Achsa, dochter van Caleb, vrouw van den regter Othniel; Jozua 15 en Rigt. 1.
Achsaph, eene stad in Azer en een van Azers
landpalen ; Jozua 19 : 25.
Acht, dorp in Noord-Braband. In 1848 werd
hier aan den straatweg naar Eindhoven (dat op
anderhalf uur gaans afstand ligt) eene germaansche
begraafplaats ontdekt, nit welke eenige urnen worden opgedolven.
Acht oude streken (Duitsch : Acht alte
Orte) heeten de zwitsersche kantons Uri, Schwytz,
Unterwalden, Lucern, Glarus, Zurich, Zug en Bern,
omdat doze acht kantons aanvankelijk den eedgenootschappelijken Bond vormden.
Achterfeld (Joh. Heinr.), hoogleeraar in de
kathol. theologie te Bonn, geb. 17 Junij 1788 te
Wezel. Nadat hij in 1813 de priesterwijding ontvangen en, sedert 1814 kapellaan, to Wezel als zielverzorger werkzaam geweest was, word hij 1817 als
hoogleeraar naar Brunswijk beroepen. In 1826 kreeg
hij een beroep als professor der kath. theologische
faculteit naar Bonn, waar horn in 1827 de hetrekking
werd opgedragen van inspecteur in het kath. theol.
convictorium. Hier was hij te gelijk werkzaam met
zijnen vroegeren leermeester Hermes, wiens Christ.
kathol. Dogmatiek hij na den dood van Hermes in
het licht gaf. Het leerstelsel van Hermes werd door
den pauselijken stool verworpen als eene dwaalleer
(zie HERMESIANISMUS), en Achterfeld als diens aanhanger in de uitoefening van zijne geestelijke
bedieningen geschorst (1843). Sedert dat jaar gaf
A. met Braun het Tijdschrift voor philosophie en
kath. theologie uit, aan welk tijdschrift hij reeds
sedert 1832 als mode-arbeider werkzaam was.
Achterwals—eilanden worden de in de
Banda-zee gelegene oostelijke Aroe-eilanden genoemd, met name Noba,, Warria, Joddin, Kola,
Wanna, Kalfanie, Narim, Watelee, Dokor, Karwaro,
Kobrohor, Jobdie en Workay ; door het vaarwater
Kobie Watoe worden ze van de westelijke Aroeeilanden, die ook onder den naam van Voorwalseilanden bekend zijn, gescheiden.
Achthal, een dal in Opper-Beijeren, landgerigt Traunstein, nabij den Kressenberg, tusschen
Siegsdorf en Neukirchen, met rijke ijzermijnen.
Achtschelling (Lucas), landschapschilder
nit Brussel, leefde omstreeks 1600, en was een
leerling van Lodewijk de Vadder, dien hij overtrof.
Achtyrka, stad in het russisch gouvernement
Charkow, aan drie moron gelegen, heeft tien kerken en 15,000 inw. Vervaardiging van wollen
stoffen, wolspinnerij, tamelijk handelsverkeer.
Achzai, een der priesteren ; Nehemia 11 : 13.
Achib, 1) stad in Juda; Jozua 15 en 19.
2) stad in Azer ; Rigt. 1.
Aci. Zie ACI-REALE.
Acidallij, fontein in Bootie, ten N., nabij
Orchomenus, was aan Venus en de Gratien gewijd.
Acidalius (Valens), commentator, geb. in
1567 to Witstock (Brandenburg), gest. in 1595, in
den ouderdom van 28 jaren. Hij bezorgde eene
uitgave van Vell. Paterculus (1590), commentarien
op Quintus-Curtius (1594) , en hield zich met
nieuwen arbeid bezig, toen de dood hem aan de
letteren ontrukte. Na zijnen dood gaf men zijne
Aanteekeningen in het licht op Plautus 1595, die
op de nude Panegyrieken 1607, enz.
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Acilius Glabrio

Acilius Glabrio, consul in het jaar 191 v.
Chr. met P. Scipio Nasica, behaalde de overwinning
op Antiochus koning van Syrie in den slag der
'Thermopylen, en onderwierp Etolie.
Acimincum, tegenwoordig SALANKEMEN.
Acincum (of Aquincum), tegenwoordig -EUDA.
Aci–Beale (Acis) of Aci, stad aan de oostkust
van Sicilie, prov. Catania, aan de monding van
de rivier Aci en aan den voet van den Etna,
op lava-massaas gebouwd, met 16,000 inw., eene
akademie, haven en tamelijk levendig handelsverkeer in wijnen, ooft, granen, boomwol en lijnwaad.
In de nabijheid de grot van Galatea en de spelonk
van Polyphemus.
Aciris (tegenwoordig AGRI), kleine rivier in
Italie, langs de grenzen van Apulie en van Brutium
(tegenwoordig Calabrie), en zich ontlastende in de
golf van Tarente.
Acis. Zie ACI-REALE.
Acis, zoon van Faunus 'en de nimf Symethis,
beminde de nimf Galatea en werd door zijnen medeminnaar, den cycloop Polyphemus, met een rotsblok
van den Etna doodgeslagen. Galatea veranderde het
onder de rotsklomp uitvloeijende bloed van haren
beminde in de rivier Acis (Aci), die van de Etna of
in zee stroomt. Deze mythe komt alleen in de
Metamorphosen van Ovidius voor.
Acken. Zie ACHEN (Johan van).
Acker (Jacobus op den), geb. te Meurs 6 Dec.
1649 uit nederlandsche ouders, studeerde te Leyden,
vertrok 1678 naar Ceylon, was daar te Jaffanapatnam
predikant tot in 1688, werd toen verplaatst naar
Batavia, waar hij predikte in het Portugeesch, in
welke taal hij ook den Bijbel overzette, en stierf
aldaar 6 April 1731.
Acker (Vopiscus Horatius), studeerde te Groningen , werd in 1785 privaat docent in Latijn en
Grieksch te Leyden, vervolgens rector te Hattem.
Als latijnsch dichter bekend door zijne Carmina
(Groningen 1789).
Ackermann (Konr. Ernst), geb. 1710 in
Zweden, benoemd tooneelist als komiek, benevens
Eckhof en Schtinemann de schepper van het nieuwe
duitsche tooneel. Sedert 1753 voerde hij eene eigene
directie, eerst te Koningsbergen, waar hij een schouwburg liet bouwen voor eigen rekening, vervolgens
(1760-1763) te Maintz, en eindelijk (1765), ondersteund door de dramaturgische medewerking van
Lessing, te Hamburg, waar hij in 1771 stied.
(Sophie Charlotte) geboren Biereichel, sedert
—A.
1745 echtgenoot van den voorgaande, was de
weduwe van den organist Schroder te Berlijn en
moeder van den grooten Schroder. Beroemd als
tooneelspeelster in de eerste rollen van treurspel en
blijspel, en later als vormster van jonge talenten,
stierf zij in 1792 te Hamburg. — A. (Charlotte),
dochter der beide voorgaanden, was een uitstekend
talent in de mimiek, loch stierf reeds op jeugdigen
leeftijd in 1775.
Ackermann (Rudolf), geb. 20 April 1764 te
Stollberg in Saksen. Zoon van een zadelmaker, bezocht hij de latijnsche school, leerde zijns vaders
handwerk , en aanvaardde vervolgens zijne beroepsreis. Te Parijs en te Brussel maakte hij zich
bijzonder bekwaam in het uitdenken en teekenen
van model-rijtuigen en andere mode-artikelen. Naar
Londen overgestoken, leverde hij de kunstbladen
voor een mode-journaal en rigtte vervolgens, met
medewerking van andere kunstenaars, een kunstmagazijn op, waarbij hij de lithographie in Engeland
invoerde. Met 1823 aanvangende gaf hij de eerste
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engelsche Annuals uit, op de wijze der duitsche
Taschenbileher, alsook reeds sedert 1814 het modejournaal Repository of arts, literature, fashions, gelijk hij ook goede engelsche werken in het Spaansch
liet vertalen en die verspreidde in Amerika, waar
zijn oudste zoon zich (in Mexico) als boek- en
kunsthandelaar gevestigd had. Buitendien was hij
de ondernemer van belangrijke topographische geillustreerde werken, en een bevorderaar van de
engelsche houtsnijkunst en van de gasverlichting.
Door zijne uitvinding om wollen stoffen, vilt, leder en
papier waterdigt te maken, schiep hij een aanzienlijken nieuwen tak van volksvlijt. Vooral verdienstelijk jegens zijne duitsche landslieden maakte
hij zich als lid (1813) van eene vereeniging tot
ondersteuning van hen, die door den oorlog in
Duitschland ongelukkig waren geworden. Hij
stierf 30 Maart 1834.
Ackersdijck (Mr. Willem Cornelis), geb. te
's Hertogenbosch 12 Dec. 1760 , studeerde te
Utrecht, werd 1779 doctor in de beide regten,
wijdde zich tot 1820 aan de regtspraktijk, en zette
zich toen als ambteloos burger te Rotterdam neder,
waar hij 7 Februarij 1843 overleed. Hij was een
onvermoeid en zeer gelukkig beoefenaar van de
letteren en de geschied- en oudheidkunde.
Ackersdijck (Mr. Jan), geb. te 's Hertogenbosch 22 October 1790, zoon van den voorgaande,
studeerde te Utrecht, zette zich in 1811 aldaar als
advokaat neder, bekleedde er vervolgens, na onze afwerping van het fransche juk, verscheidene eervolle
betrekkingen, en werd in het laatst van 1825 benoemd tot opvolger van den in dat zelfde jaar overledenen, met roem bekend en Wagemann, hoogleeraar
in de staatswetenschappen te Luik. Door de belgische
omwenteling in 1830 genoodzaakt zijn ambt neder
te leggen , werd hij in het begin van 1831 als buitengewoon hoogleeraar toegevoegd aan de regtsgeleerde faculteit der Hoogeschool te Utrecht, waar hij
in 1840 benoemd werd tot gewoon hoogleeraar,
welke betrekking hij bleef bekleeden tot hem in October 1860 een eervol emeritaat verleend werd. A.
had zeer veel gereisd in verschillende landen van
Europa, onder anderen in Rusland, van welke reis
hij eene beschrijving in het licht heeft gegeven. Een
aantal andere werken van zijne pen hebben hem doen
kennen als een uitstekend regtsgeleerde, geschiedvorscher en staathuishoudkundige ; vooral heeft de
statistiek en ook het stelsel van handelsvrijheid zeer
veel te danken gehad aan zijn werkzaam leven, dat
den 13 Julij 1861 te Utrecht door den flood werd
besloten.
Ackmaryp, dorp in Friesland, kanton Heerenveen ; in 1844 is de toren afgebroken en door een
klokkehuis vervangen.
Ackooy. Zie ACQUOY.
Acolhuacans (of Acolhues) zijn een yolk, dat
voor de Azteken in het mexicaansche gebied
heerschte, voornamelijk te Tezcuco.
Acomb, of Akeham, kerspel in Engeland, district Ainsty, onder het regtsgebied van York ; op
Siver's Hill, in dit kerspel, werd (volgens de overlevering) het lijk van keizer Septimius Severus
verbrand.
Aconcagua, eene stad (vroeger de hoofdplaats) van de provincie van lien naam in Chili
18 mijlen benoordoosten Santiago, met 5000 inw.,
koper- en zilvermijnen. De stad A. ligt aan de rivier
Aconcagua, die in het Andes-gebergte ontspringt en
zich omstreeks vier mijlen ten westen van Quillota
in de Stille Zuidzee outlast.

Acontius

Acronius

Acontius (Jacob), geb. te Trente, studeerde
aan de hoogescholen in Italie in de regten, omhelsde
het protestantismus, most deswege in 1557 zijn
vaderland ruimen, en nam de wijk tiaar Engeland,
waar hij 1566 stierf.
Acosta (Gabriel of Uriel), portugeesch edelman nit een vroeger joodsch geweest geslacht, werd
1587 te Oporto geboren . en in het katholicismus
opgevoed. Twijfel aan de goddelijkheid van bet
Christendom bragt hem in de noodzakelijkheid
te vlugten en de wijk te nemen naar Amsterdam,
waar hij, onder den naam van Uriel, tot het Jodendom overging. Om zijne vrijgeestige begrippen geraakte hij echter ook met de rabbijnen in strijd, en
werd, naar aanleiding van zijn verdedigings-geschrift,
in 1624 door de Joden bij de christen-overheid
aangeklaagd en beschuldigd van atheismus, ten
gevolge waarvan hij voor zeven jaren gebannen en
zijn vermogen verbeurd verklaard werd. Later
onderwierp hij zich wel is waar aan vernederende
tuchtigingen, ten einde in zijne bezittingen hersteld
te worden, doch het duurde niet lang of hij werd
weder van atheismus verdacht, waarop hij, in eene
vlaag van wanhoop, in 1640 (anderen zeggen in
1647) zich zelven van het leven beroofde. Kort
voor zijnen flood had hij zijne eigene levensbeschrijving te book gesteld, die onder den titel van Exemplar vita, humane het Licht zag bij Limborch
(Amsterdam 1687), en welk werk in 1847 te Leipzig is uitgegeven met duitsche vertaling naast den
latijnschen tekst. Poetisch is zijn leven behandeld
door den Duitscher Gutzkow in eene novelle getiteld
De Sadduceer in Amsterdam, en later in een drama
getiteld Uriel Acosta.
Acosta (Joseph), een spaansch Jezuit, geb.
omstreeks 1539 te Medina del Campo, word provinciaal zijner Orde in Peru. Hij stierf in Spanje in
1600 als rector van Salamanca. Men heeft van hem
eene Natuur- en Zedekundige beschrijving van Indict,
in het Spaansch '(Sevilla, 1509, in 4°), en verscheidene godgeleerde werken.
Acoste (ChristOphorus), een portugeesch geneeskundige in de eerste heeft der 16e eeuw, deed
eene reis door Oost-Indict, en bragt vele nieuwe
kruiden, enz. in gebruik.
Acqs (lat.Aqua, ), stad in Frarikrijk.Zie Ax en DAX.
Acquw Statiellce. Zie ACQU1.
Acquapendente (lat. Acula), stad in den
Kerkelijken Staat, geheel van lava gebouwd, eenige
mijlen ten westen van Orvieto. Het is de geboorteplaats van den beroemden anatomist Jer. Fabrizius.
S ANTA
A
i ABBA-SANTA.
Acqua Santa. Z ie
Acquaviva, twee napolitaansche steden dragen dien naam : de eerste met circa 6,000 inw.
eenige mijlen ten zuiden van Bari ; de andere, in de
16e eeuw door de Slaven gesticht, ligt eenige
mijlen ten noordoosten van Campobasso.
Acquaviva, aanzienlijk geslacht in het vroogore koningrijk Napels, heeft een aantal beroemde
mannen voortgebragt, waarvan de voornaamsten
zijn : 1) A. (Andreas Matthews d'), hertog van Atri,
prins van Teramo, geb. omstreeks 1456, gest. to
Napels in 1528, beschermde de geleerden, en beoefende zelf met good gevolg de letteren. — 2) A.
(Belisarius d'), brooder van den voorgaande, schrijver van eene verhandeling De Venatione et Aucupio,
Bazel 1518. — 3) A. (Claudius d'), generaal der
Jezuiten, geb. in 1542, gest. in 1645, die den regel genaamd Ratio studiorunt vaststelde, Rome 1586, waarin
hij de studien regelde ; hij verbood aan de Jezuiten
alle geschrijf over het vraagstuk van tirannenmoord.

Acqui (lat. Acquce Statielke), stad in de italiaansche provincie Piemont en de onder-intendance
Alessandria, aan de rivier Bormida, met circa 7000
inw., was reeds ten tijde der Romeinen en is nog
heden ten dage beroemd wegens zijne warme zwavelbaden ; men vindt bier de overblijfselen eener
romeinsche waterleiding. De Franschen sloegen bier
de Engelschen en Piemontezen in het jaar 1794.
Het is de hoofdplaats van het district Acqui, hetwelk vruchtbaar 'is in graan en ooft, en ook zijne
voortbrengt.
Acquoy, dorp in Gelderland, word 1140 door
Jan VIII, Heer van Arkel, gesticht na zijne terugkomst van den kruistogt naar het Heilige Land.
A. is de geboorteplaats van den yperschen bisschop
Cornelius Jansenius, naar wien de roomsch-katholieken van de oudbisschoppelijke clerezij den naam
van Jansenisten dragon.
Acra, een rijk ter kuste van Guinea, op de
Goudkust, met onuitputtelijke zoutmijnen en levendig verkeer. De Nedetlanders hebben bier het fort
Crevecoeur, de Engelschen het fort St. James Castle,
anders gezegd Hollandsch Acra en Engelsch Acra.
Acragas, grieksche naam van Agrigentum of
Girgenti, en van een riviertje in Sicilie (tegenwoordig Fiume di Girgenti), dat zich nabij Agrigentum in
de Middellandsche Zee ontlast.
Acre (St. Jean d'). Zie ACCA.
Acrisius, koning van Argos, vader van Danae.
Acritas, tegenwoordig Kaap GALLO.
Acro, een grieksch geneesheer, geb. to Agrigentum op Sicilie, en tijdgenoot van Empedocles.
Hij wordt door Plinius en Galenus genoemd de
stichter der empirische sekte. Bij het heerschen
van de pest to Athene liet hij vuren branden voor
de huizen der besmetten.
Acroceraunii monies (tegenwoordig : gebergte delle Chimera of Khimiaroli), bergketen in
Epirus, ten noordoosten, nabij de kust, dus genaamd
omdat deszelfs hooge toppen dikwerf door den
bliksem werken getroffen (van de grieksche woorden
acron : top, en ceraunios : blootgesteld aan den
bliksem).
Acrocorinthe (van het grieksche woord
acros : hoog), citadel van Corinthe, gelegen in het
hoogste gedeelte der stad.
Acron (Helenius), latijnsch scholiast, leefde op
zijn laatst omstreeks het einde der vierde eeuw.
Men heeft onder zijnen naam een Comntentarium op
Horatius, uitgegeven to Milaan in 1474 in 4° , en
herdrukt in verscheidene uitgaven van Horatius.
Men schrijft ook aan hem toe verscheidene fragmouton van een Commentarium op de Adelphen van
Terentius, bewaard gebleven door Sosipater Charisins, en een Comntentarium, op de satiren van A. Persius Flaccus, uitgegeven onder den naam van Cor,.
nutus den spraakkunstenaar.
Acronius. 1) A. (Johannes), geb. to Akkrum
in Friesland, gest. in den bloei zijns levens 1563 to
Bazel, waar hij hoogleeraar was in de wis- en geneeskunde; wegens zijne geleerdheid en door zijne
schriften zeer beroemd. — 2) A. (Johannes), van
friesche afkomst, predikantszoon en zelf predikant
eerst to Eilsum in Oost-Friesland, 1601 to Groningen, 1611 to Wezel. In April 1617 hoogleeraar te
Franeker ; 1619 beroepen to Haarlem, waar hij 29
Sept. 1627 overleed. Hij was een onverdraagzaam
mensch en een vinnig bestrijder van de leerstellingen
van Arminius. 3) A. (Ruardus), broeder van
laatstgenoemden; eerst pastoor, vervolgens domino.
Hij was een der vier predikanten, door Gomarus
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Acunha

Acropolis

gekozen om dezen te ondersteunen in zijne verdediging tegen Arminius. Hij was een zeer geleerd man,
maar nog onverdraagzamer en vinniger heethoofd
dan zijn broeder; hij stierf omstreeks 1612.
4) A. (Daniel), gaf in 1651 eene Geschiedenis der
Steden in het licht.
Acropolis (van de grieksclie woorden acros :
hoog, en polis : stad), hoogstgelegen gedeelte van
Athene. Daar bevonden zich de citadel, de Propyleen
en het Parthenon.
Acropolite (George), geb. te Constantinopel
in 1220, is de schrijver van eene Kronijk van het
grieksche rijk, loopende van de verovering van Constantinopel door de Latijnen tot aan de herovering
van die stad door Michael Paleologos, en behoorende
tot de byzantijnsche geschiedboeken. Hij was opperlogothetos, d.i. eerste minister, onder keizer Theodoor
Lascaris, en stierf in 1282.
Acs (spreek uit : aatsj), klein magyaarsch dorp
in het hottgaarsch komitaat Komori', op den regteroever van den Donau, niet ve# van de vestingwerken
van Komorn, nit yen strategisch oogpunt gewigtig
door het aangrenzende bosch, en nit dien hoofde in
1849 herhaaldelijk de schouwplaats geweest van
heete gevechten.
Acteon, een groot jager, zoon van Aristeus en
Autonoe, zijn oog hebbende laten vallen op Diana,
terwijl zij bezig was met badeii, werd door haar in
een hert veranderd, en door zijne eigene honden
verscheurd.
Actia, de moeder van keizer Augustus.
Actium, voorgebergte en stad op de westkust
van Griekenland, de noordelijkste punt van Acarnanie,
aan den ingang van de golf van Ambracie, vermaard
door den zeeslag den 2 Septemb. in het jaar 31
Christus, waarin Octavianus Augustus de overwinning behaalde op Antonius, en zoodoende een eiride
maakte aan het romeinsche gemeenebest. Tot een
aandenken aan dien zeeslag stichtte Octavianus de
stad Nicopolis tegenover Actium, deed den tempel
van Apollo 4ctiacus weder ophouwen, en veriiieuwde
de actiacische spelen, die hij overbragt naar Rome.
De stad Actium beet tegenwoordig Azio, en het
voorgebergte wordt Cabo di Figolo of punta della
Civola genoemd.
Actius (Lucius), 1) een beroemd redenaar ten
tijde van Cicero. — 2) romeinsch treurspeldichter
(ook L. Attius), geb. 172 voor Chr. te Rome , en in
hoogen ouderdom overleden ; te oordeelen naar de
weinige brokstukken, die van zijne 11 meerendeels
aan het Grieksch ontleende treurspelen tot ons gekomen zijn, was zijn stijl uitermate gezwollen. Die
fragmental zijn verzameld door Robert Etienne en
door E. Egger in zijne Religuiw, 1843.
Actius Neevius, wigchelaar ten tijde van
Tarquinius den Oude, die hem op de proef stelde
door de vraag, of bet mogelijk zou zijn te verrigten
hetgeen waarmede op dat oogenblik zijne gedachten
bezig waren ; op bet bevestigend antwoord, zeide
de koning, dat hij een slijpsteen met een scheermes
wenschte te zien doorsnijden ; A. nam aanstonds het
mes, en speed den steel' door midden als ware het
koek geweest : dit bragt de wigchelaars in groote
achting bij de Romeinen, en na den dood van A.
werd hem een standbeeld opgerigt.
Actius Tullus. Zie Tuns.
Acton (Joseph) , eerste minister van het
koningrijk Napels, was in 1737 geboren te Besancon,
waar zijn varier, een iersch geneesheer, zich met der
woon had gevestigd. Na eenigen tijd in fransche
zeedienst doorgebragt te hebben, verliet bij Frank-

rijk, en nam eerst dienst in Toskanen als fregatkapitein, streed met goed geluk tegen de barbarijsche
zeeschnimers, ging vervolgens in napelsche dienst
over, wist daar de gunst te verwerveri van koningin
Carolina, die hem minister van marine, van oorlog,
van financien maakte, en eindelijk eersten minister.
Hij rtiaakte echter op eene willekeurige wijze misbruik van zijne magt, list zich door hartstogtelijkheid en haat tegen Frankrijk verleiden tot maatregelen, die allernadeeligst terugwerkten op de koninklijke
familie, totdat hij eindelijk, op verlangen van Frankrijk, in 1803 als minister ontslagen, doch met den
titel van prins begiftigd werd. Hij ging als ambteloos
burger naar Sicilie,keerde echter weldra terug om
op:nieuw Napoleon tegen te werken, totdat Engeland
hem niet langer staande konde houden en hij voor
goed van bet staatkundig tooneel verdween ; hij stierf
in 1808, veracht en gehaat door alle partijen.
Acton—Burnell, kerspel in Engeland, graafschap Shropshire. In 1283 hield Edward I bier een
parlement, waarin eene wet tot stand kwam op de
invordering van schulden en de gijzeling van schuldenaars.
Actopan, stad in Mexico (prov.Mexico); 14,000
inwoners. Handel in schapenvachten en geitenvellen.
Actuarius (Johannes), grieksch geneeskundige, leefde omstreeks de 13e of He eeuw, is de
schrijver van eene verhandeling De actionibus et
affectibus spiritus aninialis, in 1556 met eenige
andere werkjes, in het Latijn vertaald, te Parijs uitgegeven. Hij is de eerste, die manna, cassia en sennebladeren gebruikt heeft als purgeermiddelen. Actuarius is overigens geen geslachtsnaam, maar
beteekende te Constantinopel zooveel als secretaris
of notaris of grittier of protocol-schrijver.

Acula. Zie ACQUAPENDENTE.
Acunha (don Antonio Osorio d'), bisschop
van Zamora onder Ferdinand den Katholieke en
Karel den Vijfde, trad in het Heilig Verbond, dat
aan Karel V den troon betwistte en de regten verdedigde van Johanna de Waanzinnige , vormde een
regement van priesters en streed aan hun hoofd met
de grootste hardnekkigheid. Na de nederlaag (1522)
van Johannes van Padilla, den opperste van het
Verbond, werd hij gevat en op last van Karel V ter
dood gebragt.
Acunha (Christophorus d'), spaansch missionaris, doorkrniste Peru en Chili en gaf na zijnen
terugkeer, in 1641, in het licht een Verslag van de
ontdekking der Aniazonen-rivier.

Acunha (Carillo d'), aartsbisschop van Toledo.
Zie CARILLO.

Acunha (Fernand d'), geb. te Madrid, gest. in
1580, onderscheidde zich aan het hof van Karel den
Vijfde evenzeer als krijgsman en als dichter. Hij
vertaalde op verdienstelijke wijze het werk getiteld:
le Chevalier delibe'lY van Olivier de la Marche.
Acunha (don Rodrigo d'), aartsbisschop van
Lissabon, was een der hoofden van de zamenzwering,
die Portugal van Spanje losscheurde en den hertog
van Braganza op den troop plaatste (1640). Hij
deed aan den nieuwen koning den eed van getrouwheid namens de geheele geestelijkheid.
Acunha (Tristan d'), portugeesch kapitein,
went in 1506 door koning Emmanuel naar Indic
gezonden ter hulp van Frans d'Almeida ; bragt in
1508 in dat land den onderkoning Albuquerque, en
onderscheidde zich door zijne dapperheid. In 1514
werd hij als anibassadeur naar Rome gezonden. In
1506 bad hij de eilanden ontdekt, die naar hem genoemd werden Tristan d'Acunha-eilanden.

Acunha
Acunha (Eilanden van Tristan d') eene eilandgroep in den Atlantischen Oceaan, 13" 4' westerlengte, 37° 5' zuiderbreedte. Het voornaamste dier
eilanden, het eigentlijk gezegde Tristan d'Acunha,
heeft mini 10 mijlen in omtrek, en goed water.
Sedert 1816 is het hewoond door eenige Engelschen.
In 1506 werden deze eilanden ontdekt door den
portugeschen kapitein Tristan d'Acunha.
Acunum , stad in Pannonia, tegenwoordig
Petenvardein.

Acusilaus, oud grieksch geschiedschrijver,
leefde voor den medischen oorlog, heeft geschreven
over de chronologie der koningen van Argos; er
bestaan ' nog slechts ettelijke brokstukken -van het
werk van Acusilaus, bijeenverzanield door Wilh.
Stutz, Gera, 1798 in 8'.
Ada, I) een der twee vrouwen van Lamech ;
Genesis 4. — 2) anders genaamd Basmath , huisvrouw van Ezau ; Genesis 36.
Ada, gravin van Holland, dochter van graaf"
Dirk VII , werd door de kuiperijen harer heerschzuchtige moeder Adelheide van Cleef in 1205 in den
echt verbonden met Lodewijk, graaf van Loon (of
Looz, een graafschap in de tegenwoordige belgische
provincie Luik), terwip haar vader nog boven aarde
stond. Pas 18 dagen gehuwd, zag zij hare ongelukken beginnen. Vele edelen, misnoegd over gravin
Adelheid, waren voornemens moeder en dochter
gevangen te nemen en ze over te leveren aan graaf
Willem, broeder van den overledene. Ada nam de
wijk op den burgt te Leyden, vial daar in handen
van haren oom, die haar gevankelijk near Texel
bragt ; hier bleef zij echter niet lang, maar werd in
het laatst van 1203 naar Engeland gezonden, waar
haar man in 1'207 eindelijk toegang tot haar kreeg,
en in 1208 met haar terugkeerde naar zijn graafschap Loon, waar hij den 29 Julij 1218 stierf. Zij
heeft hem niet tang overleefd en is bij haren gemaal
te Herkenrade begraven, na een leven, aanvankelijk bestemd voor girootheid, magt en aanzien, maar
dat, ten gevolge van de kuiperijen harer moeder,
cerder het leven van eene vrome zuster geleek.
Adad, koning van Syrie. Zie BEN-ADAD.
Adada, stad in den stam Jude ; Jozua 15 : 22.
Adad—Remmon , stad in Judea, in den
stam van Manasse, ten noordoosten van Samaria.
Nechas, koning van Egypte, sloeg hier Josias,
koning van Judea, omstreeks 608 v. Chr. Onder het
romeinsche rijk nam daze stad den naam aan van
Maxirnianopolis, ter eere van keizer Maximiaan.
Adaja, negen verschillende mannen in de
Heilige Schrift dragen dezen naam, te weten II Kon.
22 : 1 ; 1 Chron. 6 : 41, 8 : 21 en 9 : 12 ; II Chron.
23 : 1 ; Ezra 10 : 29 en 10 : 39; Nehemia 11 : 5
en 11 : 12.
A
Adalard. Zie —DELARD.
Adalberon, aartsbisschop van Rheims en

grootkanselier van Frankrijk onder de koningen
Lotharius, Lodewijk V en Hugo Capet, was een der
geleerdste prelaten van zijne eeuw. Verscheidene
brieven van hem vindt men onder die van zijnen
opvolger Gerbert. Door hem werd Hugo Capet tot
koning gezalfd.
Adalberon, bisschop van Laon, geb. in Lotharingen in het midden der 10e eeuw, gest. in 1030 ;
door hem warden Karel, hertog van Lotharingen, die
naar den troon stood, en Arnould, aartsbisschop van
Rheims, overgeleverd in de handen van Hugo Capet.
Men heeft van hem een satiriek dichtstuk op den
toestand des rijks (in het 10e deal van de Historicsehrijvers van Frankrijk).

Adalgar
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Adalbert I en II, vorsten, die in Toskanen
regeerden met den titel van hertog : de eerste van
845 tot 890, de tweede van 890 tot 917. —
A. III regeerde van 1001 tot 1014.
Adalbert werd door zijnen vader Berenger op
den troon vari Italie geplaatst in 950. Hij werd nit
zijne states verheven door keizer Otto I en nam
de wijk naar Constantinopel.
Adalbert van Praag, de heilige, apostel
van Pruisen, geb. omstreeks 950 in Bohemen, nit
adellijke ouders, ontving zijne opleiding in de school
wan het Mauritsklooster te Maagdenburg, werd
29 Junij 983 tot bisschop gewijd en tot bisschop
van Praag gekozen. In 988 verliet hij intusschen zijn bisdom, en ging als prediker van het
Evangelic naar Hongarije en Polen, waar hij tot
aartsbisschop van Gnesen verheven werd. Als verkondiger van het Christendom onder de heidensche
Pruisen vond hij in 997, in den omtrek van het
tegenwoordige Fischhausen, den marteldood. Gedachtenisdag 1 Junij.
Adalbert, nit het huis der paltzgraven van
Saksen, werd door zijnen bloedverwant keizer Hendrik III in 1043 tot aartsbisschop van Bremen en
Hamburg verheven. Gedurende de minderjarigheid
van keizer Hendrik IV oefende hij eenen grooten
invloed op de vorsten van Duitschland uit, en stierf
te Gotzlar 17 Mei 1072.
Adalbert (Heinr. Wilh.), prins van Pruisen,
zoos van prins Wilhelm van Pruisen, geb. 29 Oct.
1811 te Berlijn, trail vroegtijdig de militaire loopbaan werd in 1839 als overste belast met het
bevel over de brigade garde-artillerie en in 1840
tot generaal-majoor bevorderd. Vele reizen, 1826
in Holland, 1832 in Engeland en Schotland, 1834
en 1837 in Rusland, Turkije, Griekenland en op de
lônische eilanden droegen niet weinig bij tot zijne
wetenschappelijke en praktische ontwikkeling. Eene
groote zeereis deed hij in 1842 van Genua naar
Brazilie, van waar hij belangrijke schatten voor de
wetenschap medebragt. In Julij 1843 benoemde
hem de koning tot eersten inspecteur-generaal over
het geheele wapen der pruisische artillerie, en 31
Maart 1846 tot luitenant-generaal. In 1848 werkte
hij met zijnen raad, die door het frankforter voorloopige centraal bestuur was ingeroepen, krachtig
made tot het tot stand brengen van eene duitsche
vloot, ward vervolgens door het rijksministerie
benoemd tot voorzitter der bedoelde marinecommissie, en werd vervolgens opperbevelhebber
over de geheele pruisische marine.
Adalgar, vroeger monnik in Corvey, beklom
in den zomer van 888 den aartsbisschoppelijken
stoel van Bremen, als tweede opvolger van den
noordschen apostel Anscarius. De keulsche aartsbisschop Herimann, door den aartsbisschop Hatto van
Maintz geholpen, wist echter te bewerken, dat de
rijks-synode van Tribur in 895 zijne aanspraken
erkende en Bremen verklaarde geen zelfstandig
aartsbisdom te maar onder het aartsbisdom
Keulen to behooren. Doch toen in 904 Sergius III
tot pans was verheven, bewerkte Adalgar, in het
geheim door den saksischen hertog Otto ondersteund, dat doze pans in Februarij 809 eene but
nitvaardigde, waarbij de besluiten der synode van
Tribur nul en nietig verklaard werden en de regten
van den aartsbisschoppelijken stool van Bremen
hersteld werden. De sluwe Hatto wist echter met
staatkundige behendigheid de in werking treding
van daze but to voorkomen, en Adalgar stierf 9 Mei
909, zonder to mogen beleven dat (einde 911)
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Lotharingen met de kerkelijke hoofdstad Keulen
onder Frankrijk's schepter kwam, en toen eerst
werd Bremen door pans Anastasius III voor goed
als aartsbisdom bestendigd.
Adalhard en Wala, abten van Corbie en
gebroeders, twee mannen, die in de frankische geschiedenis onder Karel den Groote en Lodewijk den
Vrome eene belangrijke rol speelden. De eerste stierf
2 Januarij 826, en werd toen als abt van Corbie
door zijn broeder opgevolgd. Beiden waren warme
voorstanders van de eenheid van het Duitsche rijk.
Dat groote beginsel zegevierde in Junij 833 ; loch
de jonge keizer Lotharius beging grove misslagen,
en reeds in 835 had Lodewijk de Vrome weder de
overhand. Mismoedig over de onbekwaamheid van
Lotharius, en voortaan aan de zaak der Rijks-eenheid
twijfelend, zocht Wala de afzondering in de lombardische abdij Bobbio, hem door den jongen keizer
geschonken, en stierf daar in 836.
A DELGISUS.
Adalgisus. Zie —
Adalia , een der tien zonen van Haman ;

Esther 9 : 8.

Adalia en Eski–Adalia (lat. Attalea), stad
in aziatisch Turkije. Zie SATALIEH en SIDE.
Adam. (hebr. de mensch), naam van den eersten
mensch die, op den laatsten dag der Schepping geschapen, in het Paradijs of den hof van Eden werd
geplaatst, waar hij met Eva (hebr. Havva, leven,
moeder van alle leven) verbleef, totdat hunne ongehoorzaamheid veroorzaakte, dat zij daaruit verdreven werken. Naar de overlevering, die ons in den
Bijbel bewaard is, zijn doze twee menschen de
stamouders van het geheele menschdom. Adam
leefde 930 jaren en was de varier van Abel, Cain,
Seth , en van meer kinderen, die niet met name
genoemd worden.
Adam, eene stad beoosten den Jordaan, tegenover Gilgal ; Jozua 3 : 16.
Adam, van Bremen, domheer en scholiast aldaar, gest. omstreeks 1076. Behalve dat hij zich
verdienstelijk gemaakt heeft jegens de uitbreiding
van het Christendom, is zijne op oorkonden en oude
aanteekeningen gebaseerde geschiedenis van het
aartsbisdom Hamburg van 788-1072 (gewoonlijk
Historia ecclesiastica genaamd) een werk niet zonder verdienste, gedrukt Helmstaedt 1678 ; en de
eenigste van eenige heteekenis zijnde bron uit lien
tijd voor de geschiedenis van het Noorden is zijne
Geographische beschrijving van Scandinavia, gedrukt
Leyden 1629, en later herhaalde malen herdrukt.
Adam (Albr.), beroemd dieren- en veldslagenschilder, geb. te NOrdlingen 1786, bekwaamde zich
van 1803 af te Neurenberg en van 1807 af te Munchen. In 1809 vergezelde hij den graaf van Frohberg-Montjois op de veld togten tegen Oostenrijk.
Zijne daardoor in het aanzijn geroepene -veldslagschilderijen noopten Eugenius, destijds onderkoning
van Italie, A. in zijne dienst te nemen, in welke
betrekking de schilder ook den veldtogt naar Rusland medemaakte, en na zijnen terugkeer tot 1815
in Italie bleef. Toen kwam hij naar Munchen, waar
hij tot in den laatsten tijd de bescherming genoot
van koning Lodewijk. Als schilder van paarden wordt
A. door gees een meester in de kunst overtroffen.
Hij gaf ook een groot gelithographieerd prachtwerk
in het licht, getiteld : Voyage pittoresque militaire.
Adam (Alexandre), schotsch geleerde, geb. in
het graafschap Murray in 1741, gest. in 1809, was
geruimen tijd rector der voornaamste school van
Edinburg. Hij is de schrijver van Gronden der engelsche en latUnsehe spraakkunst, dikwijls herdrukt ;

Adam Billaut
van de Romeinsche oudheden, 1791 in 8°, een verdienstelijk werk, dat door Laubepin in het Fransch is
vertaald, Parijs 1818, 2 din. in 8°; van eene kleine
Klassieke Biographie, 1802 in 8', enz.
Adam (Lambert-Sigisbert), geb. te Nancy
1700, gest. 1759, is, even als zijn broeder Nicolaas
Sebastiaan (geb. 1705, gest. 1778), beroemd als
beeldhouwer. Beiden hebben verscheidene stukken
geleverd, die tot sieraad dienen in de parken van
Saint Cloud en Versailles. L. Adam gaf in 1754 eene
Verzameling van antieke beeldhouwwerken in het
licht.
Adam (Louis), beroemd klavier-virtuoos, cornponist en muziekmeester, geb. 1758 te Miettersholtz
aan den Beneden-Rijn. Door onvermoeide vlijt en
beoefening van de werken van beroemde meesters
bragt hij het in de kunst weldra tot zulk eene
hoogte, dat hij reeds op zijn zeventiende jaar, naar
Parijs gekomen, door zijne virtuositeit en zijne
composition de aandacht op zich vestigde. In 1797
werd hij als leeraar aan het Conservatoire aangesteld, schreef als zoodanig eene Klavierschool van
het parijsche Conservatoire, en vormde uitstekende
kunstenaars. Hij stierf 3 Dec. 1848.—A. (Adolphe
Charles), zoon van den voorgaande, geb. 8 Januarij
1803 te Parijs, bekend componist. Sedert 1817 in
het parijsche Conservatoire gevormd, wijdde hij zich
aanvankelijk aan het pianoforte-spel en componeerde
daarvoor. Sedert 1829 legde hij zich met goed gevolg op vaudeville- en opera-compositie toe,
inzonderheid in het komieke. Zijne meest geliefde
werken zijn : De postilion van Lonjumeau (1836),
In den trouwen Herder (1838), en De bierbrouwer
van Preston (1839).
Adam (Melchior), rector te Heidelberg, gest.
1622, is de schrijver van twee historische werken :
Vita germanorum philosophorum (Heidelberg 1615),
en Decades duo continentes vitas theologorum (Frankfort 1618).
Adama, I) eerie stad in den stam Naphtali ;
Jozua 19 : 36. — 2) eene stad in de vlakte van den
Jordaan, werd met Sodom, Gomorra en Zeboim
verdelgd door vuur van den hemel ; Genesis 10 en
14 ; Deut. 29.
Adama (Lollius), geb. 1544, vermoedelijk
te Sneek, studeerde te Groningen, werd rector te
Dordrecht, en in 1585 hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker, waar hij 1609 stierf.
A. (Augustinus Lollius), zoon van den vorige, geb.
vermoedelijk te Dordrecht, studeerde te Franeker,
werd 1605 rector te Kampen, 1808 hoogleeraar in
de geneeskunde te Franeker, en nam daar het
rectoraat waar, toen hij in December 1615 van zijnen
post ontzet werd, om welke reden is onbekend ; hij
stierf in 1616.
Adam Billaut, bekend onder den naam van
maitre Adam, schrijnwerker te Nevers en in die stad
gest. in 1662, is vermaard door zijne gedichten, die
niet zeer uitmunten door bevalligheid,maar overvloeijen van oorspronkelijkheid en dichterlijken gloed. Hij
verdeelde zijne gedichten in Brie verzamelingen,
die hij, op zijn handwerk zinspelende, betitelde: Les
Chevilles (de pennetjes of spijkertjes), le Vilbrequin
(de boor) en le Robot (de schaaf). Tissot heeft in
1806 eene bloemlezing nit zijne werken uitgegeven
1 dl. in 12°. Le Maitre Adam was bij zijn leven zeer
bekend en werd bijgenaamd le Virgile au rabot (d. i.
de Virgilius van de schaafbank). Hij muntte vooral
nit in het drinklied. Hij ontving een jaargeld
van kardinaal Richelieu en van den hertog van
Orleans.

Adam de Fulda
Adam de Fulda, een geleerde monnik ten
tijde der Hervorming, als schrijver zeer verdienstelijk ten aanzien van de in die dagen bestaande
muzikale theorie.
Adam de la Hale, beroemd dich ter en cornponist, geb. omstreeks 1240 te Arras. Aanvankelijk
voor den geestelijken stand bestemd, doch moest
daarvan afzien wegens zijne misvormde gestalte(vandaar zijn bijnaam le bossy d'Arras), en legde zich
Coen op de kunst toe. Te Parijs trad hij in dienst
van graaf Robert van Artois, dien hij in 1282 naar
Napels vergezelde, waar hij in 1287 stierf. Hij
schreef vele liederen en liederspelen (jeux); vooral
onderscheidde hij zich in de geschiedenis der toonkunst, doordien hij de eerste was, die op yrije wijze
meerstemmig componeerde.
Adamberger (Anna Maria), beroemd tooneelspeelster, geb. 1752 te Weenen, dochter van
den hoftooneelist Jacquet. Van der jeugd of aan op
het tooneel te huis, bereikte zij in het naive eerier'
hoogen trap. In 1781 met den hofzanger Adamberger gehuwd, stierf zij in 1804, bijna tot aan
haren flood werkzaam geweest zijnde op het tooneel. — A. (Antonia), dochter van de voorgaande,
geb. omstreeks 1784 te Weenen, was de verloofde
van Theodoor Korner en tot 1817 eene actrice van
groot talent. Zij verliet het tooneel om zich in den
echt te begeven.
Adami–Nekeb , een stad in Naphtali ;
Jozua 19 : 33.
A.damiten (of Adamianen) waren de aanhangers eener gnostische sekte in Noord-Afrika in de
2e en 3e eeuw, die door beteugeling der zinnelijke
neigingen den staat der onschuld van voor den zondeval wilden herstellen, den echten staat verwierpen,
en, ter oefening in de kuischheid, naakt liepen.
Onder den zelfden naam trad in de 15e eeuw eerie
sekte wilde dweepers op, naar haren stichter, den
Franschman Picard, de sekte der Picardiers genaamd,
die niets gemeens wilden hebben met de Hussiten,
daarom door Ziska agruwelijk vervolgd werden , zonder te kunnen warden uitgeroeid. Zelfs in
1849, na de proclamatie der godsdienst-vrijheid in
Oostenrijk, waagde deze sekte, met hare vrijgeestige
en communistische ideen, het nogmaals te voorschijn te komen, zooals onder verschillende vormen
de zoogenaamde Adamiterij zich bijna in alle
eeuwen heeft vertoond.
Adams, aan verscheidene steden, graafschappen, enz. in de Vereenigde Staten heeft men dezen
naam gegeven, ter eere van de twee presidenten
John Adams en John Quincy Adams. — Men geeft
ook dien naam aan een fort aan den Mississipi, hetwelk die rivier bestrijkt ; het ligt circa 17 mijlen
ten zuidoosten van Washington.
Adams (John), geb. te Braintree in Massachusetts 19 October 1735, uit eene in 1630 nit Engeland germmigreerde familie, wijdde zich aan de
regtskundige loopbaan , werd 1774 lid van het
Congres, 1777 naar Frankrijk gezonden, 1780 naar
Holland, 1785 naar Engeland ; in 1789 werd hij
vice-president en in 1797 president der Vereenigde
Staten. Hij stierf te New-York 4 Julij 1826, joist
den dag waarop hij, vijftig jaren te voren, in het
Congres de onafhankelijkheid van zijii vaderland
uitgeroepen had. A. (John Quincy), zoon van
den voorgaande, geb. 11 Julij 1767, bragt zijn jongen tijd meerendeels in Europa door, werd gezant
te Berlijn, 1801 hoogleeraar aan de Universiteit te
Harvard, nam vervolgens in den Senaat zitting, werd
under Madison tot gezant bij het russische hof be-
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noemd en later als zoodanig bij het engelsche hof,
in 1817 secretaris van staat en in 1825 president
tot 1 829. Hij stierf te Washington 17 Februarij 1848.
Adams (Samuel), geb. te Boston 27 Sept.1722,
aanvankelijk theologant, vervolgens koopman en ontvanger der belastingen, 1762 lid der Wetgevende
Vergadering, van Massachusetts, afgevaardigde bij het
Congres, 1794-97 gouverneur van Massachusetts,
stierf te Boston 2 October 1802.
Adams–brug, eene aaneenschakeling vadrotsell, dwars door de golf van Manaar tusschen Ceylon
en het schiereiland van Hindostan.
Adams–klooster. Zie ADMANS-KLQ0STEB.
Adams–piek (Hamazel, Salmala, Samanella),
een berg in het binnenland van het eiland Ceylon,
6680 voet boven de oppervlakte der zee. Op het plat..
form van den top vindt men een 5 voet langen
voetstap ingedrukt, volgens de christelijke legende
herkomstig van den heiligen Thomas, volgens
de Buddhisten daar gezet door Buddha, en volgens de
Mahomedanen afkomstig van Adam, die bier zijne
verdrijving nit het Paradijs beweend en zoo lang
op zijn eene been gestaan heeft tot God hem zijne
zonde vergeven had.
Adana, of ltsjil, Turksch pachalik in zuidoostelijk Klein-Azie, was lang de twistappel tusschen Egypte en de Verhevene Porte, totdat die
geschillen door tusschenkomst van de europesche
groote mogendheden in het voordeel van laatstgenoemd rijk beslist werden. — A. (Bathnle),
van het zooevengenoemde pachalik de hoofdstad
aan den Sichan (den Sarus der Ouden), niet
ver van de Middellandsche Zee, telt 25,000 inw., en
drip, aan den grooten weg naar Aleppo gelegen,
als stapelstad tusschen Syria en Klein-Azie, een
niet onaanzienlijken handel. Gedurende de heete
zomermaanden wordt deze stad, wegens de ongezondheid van het klimaat, door een groot gedeelte
der inwoners verlaten. Het land is vruchtbaar en
rijk aan graan, wijn en ooft. De stad heeft een kasteel, en over de rivier Sichan ligt eene brug, die gezegd wordt op last van keizer Justinianus gebouwd
to zijn.
Adanara, I) Adenara, Adinara, Andanara, een
eiland in den Molukschen archipel, benoordoosten
het eiland Flores ; de bevolking telt omstreeks
36,000 zielen. Sedert 6 Augustus 1851 behoort dit
eiland, dat 144 geogr. mijlen beslaat, geheel aan
Nederland. Vroeger behoorde het aan de Portugezen,
die het Odonaro noemden en ook wel Sabrao, en
ook Sarbite. — 2) A. hoofdplaats van het eiland,
met eene haven, en residentie van den radja.
Adanson (Michel), geb. to Aix 1727 ; eigentlijk voor den geestelijken stand bestemd, bestudeerde
hij echter onder B. de Jussieu en Reaumur de natuurwetenschappen. Beroemd werd hij voornamelijk
door zijne reis naar Afrika (1748-1753), waar hij
onmetelijke schatten uit al de rijken der Natuur bijeen zamelde. Door een nieuw systeem zocht hij,
doch zonder daarin to slagen, dat van Linne to verdringen. Zijne pogingen tot de uitgave van eene groote
encyclopedia kostten hem zijn vermogen, en tijdens
de Omwenteling verviel hij tot de grootste armoede. Hij stierf 1806. Van zijne geschriften verdienen
inzonderheid vermelding: Histoire naturelle do
Semfgal (Parijs 1757); Famine des plantes (2 din.
Parijs 1763). Zijne groote encyclopedic is niet tot
stand gekomen ; hij heeft echter eene uitgebreide verzameling manuscripten nagelaten. Naar hem werd
cone plantensoort (de Apenbroodhoom) Adansonia
genoemd.
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Adar (hebr.), de 6e maand van het burgerlijke,
of de 12e van het kerkelijke jaar der Joden.
Adar, eene stall in Juda; Jona 15 : 3.
Adbeel, een zoon van Ismail; Genesis 25 en
I Chron. 1.
Ad calendas greacas is eene romeinsche
spreekwijze, die haar ontstaan heeft to danken aan
een schertsend gezegde van keizer Augustus, en gelijk staat met ons ,te Sint Jutmis,als de kalveren op
het ijs dansen". Calendw heette namelijk in den
romeinschen kalender de eerste dag van elke maand,
die in het verkeer gewoonlijk als betaaldag gold.
Daar nu de Grieken geen Calendw hadden, moesten
verhindtenissen, waarbij de betaling op zoodanigen
dag was vastgesteld, natuurlijk nul en van geener
waarde zijn.
Adda (lat. Adduct), ri v. in het lomb.-venetiaansch
gebied, ontspringt in de provincie Sondrio, loopt
door het lange en schoone Adda-dal (Val-Tellina),
stroomt Sondrio voorbij, doorsnijdt het meer Como
en het nieer Lecco, raakt Lodi en Pizzighettone, en
ontlast zich, na den Serio in zich te hebben opgenomen, als eene bevaarbare 'shier die 35 mijlen
lengte heeft, in de Po. Onder het eerste fransche
keizerrijk gaf de Adda haren naam aan een der
departementen van het toenmalige koniAgrijk
Italie.
Addan, of Addon, een der wedergekeerden nit
Babel ; Ezra 2 : 59.
Addar, of Ard , zoonszoon van Benjamin;
I Chron. 8 : 3.
Addi, de 4e maand van bet joodsche jaar.
Adding (Egge), hoofdling te Westerwolde,
een heerschzuchtig en onregtvaardig man, bragt het
door die hoedanigheden zoover, dat de ingezetenen
van Westerwolde in 1447 en 1448 tegen hero in
verzet kwamen. Eene andere onregtmatige daad, de
gevangenneming van ieniand die onder de bescherming van Hamburg stolid, was oorzaak, dat de
Hamburgers zich gereed maakten om zijnen hurgt
te Wedde gewapenderhand aan to vallen en den
gevangene te hevrjjden. De raad van Groningen liet
zich aan de zaak der Westerwolders zoowel als aan
die der Hamburgers gelegen liggen ; doch als leenman van Munster, en waarschijnlijk met opolfering
van geld, wist Egge Adding den bisschop van Munster over te halen zich voor hem in de bres te stellen; zoodoende word aan den raad van Groningen
onder bisschoppelijke hedreigingen gelast zich Met
verder met die zaken in to laten; dit had een gewenscht gevolg, en ook de Hamburgers werden
gesust. Doch Egge Adding, van dien tijd of stork
door den steun van den munsterschen bisschop,
bleef voortgaan onregt to plegen dorwijze, dat het
yolk eindelijk in 1475 woedend to hoop liep, en
hens van het leven beroofde. — A. (Hugo), zoon
van den voorgaande en zijnen vader volkomen
waardig, pleegde allerlei gruwelen, wreedheden en
zwelgerijen, moedigde zijn dienstvolk aan om de
priesterschap to honen, en ontzag zich niet den
pastoor van Onstwedde, dien hij bij zich had outboden op zijn slot, op de meest barbaarsche wijze
to later' mishandelen; dit Met genoeg, brak hij des
nachts met zijn yolk bij den priester in , vernielde
alles, roofde de gewijde kostbaarheden, en liet den
pastoor naar buiten slepen onder slaan en schoppen,
en hem vervolgens in het water werpen en verdrinken. Hierover verontwaardigd kwam het yolk tegen
hem in opstand, (loch de zaak word door den invloed der Munsterschen gesust. Hij stierf na 1486;
het juiste tijdstip is niet bekend.

Addington, eene klip in de straat van Makassar, dus genoemd naar het engelsche schip
Henry Addington, dat 12 November 1805 op doze
klip aan den grond geraakte.
Addington (Henry), britsch staatsman. Zie
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Addison (Joseph), dicker, geleerde en staatsman, gob. 1 Mei 1672 to Milston in Wiltshire. Op
zijn 15e jaar studeerde hij to Oxford en word door
Montague en den Lord kanselier Somers bestemd
voor de staatkundige loopbaan. Reeds tijdens zijne
studiejaren maakte hij naam door zijne latijnsche
verzen, en venaardigde op 22-jarigen leeftijd eon
dichtstuk op den Rijswijkschen vrede, hetwelk hij
opdroeg aan koning Willem, die hem ter belooning
daarvoor een jaargeld toelegde van 300 ponden sterling. Hij deed eene reis door Frankrijk en Italie,
en na zijne terugkomst weed hij in 1706 ondersecretaris van sta g , vervolgens lid van hetparlement
en in 1708 eerste secretaris van Ierland, totdat lrij
in 1710 met de Whigs viol. Bij den flood van koningin Anna keerde hij in de staatsdienst terug en
word in 1717 benoemd tot secretaris van staat, voor
welken post hij intusschen niet berekend was, zoodat hij reeds in 1718 zijn ontslag nam en hem bij
wijze van schadeloosstelling een jaargeld word toegekend van 1500 ponden sterling, waarvan hij echter
niet fang genot had, d.aar hij reeds den 17 Junij 1719
overleed. Zijn room verwierf hij hoofdzakelijk doordien hij in het weekschrift .The Spectator", dat door
Steele was opgerigt en voornamelijk door de bijdragon van Addison grooten opgang maakte, nitmuntende schetsen leverde betretfende de zeden van
zijnen tijd. Van zijne overige geschriften verdienen
nog vermelding : .Evidence of the christian religion"
en zijn trenrspel ,,Cato" (1713).
Additioneel (lat.), aanvullend, toegevoegd
wordend. Additionele acte heette de wet
van 22 April 1815, welke Napoleon, bij zijn terugkeer van het eiland Elba, in den vorm van een aanhangsel op de Constitution des keizerrijks uitvaardigde, doch welke eigentlijk een volledigen overgang
tot het stelsel van den constitutionelen regeringsvorm bevat. De wetgevende magt word verdeeld
tusschen den keizer en de beide Kamers, van welke
het lid maatschap in de Kamer der Pairs erfelijk zoude
zijn, terwijl de leden van de Kamer der Vertegenwoordigers slechts voor een tijdvak van vijf jaren
werden gekozen.
Addon. Zie ADDAN.
Addua,rivier in cisalpijnsch Gallie,tegenwoordig
ADD A,

Ade, 1) vorstendom op het eiland Timor; in
dit vorstendom ligt de zoogenaamde Koperberg. —
2) A. een dorp in dat vorstendom, met kopermijnen.
Adegeest, een adellijk huis in Rijnland in
het oosteinde van het dorp Voorschoten, reeds vOOr
1100 gebouwd, behoorde eertijds aan het huis van
Wassenaar, word 14 Fehr, 1394 aan Albrecht van
Beijeren opgedragen,in de spaansche beroerten bijna
geheel verwoest , doch later weder opgebouwd.
Adel. Het ligt in den acrd der zaak, dat het
aanzien, waarin de vader gestaan heeft, ook, althans
voor een gedeelte, wordt overgedragen op de kinderen ; hieruit, alsmede nit de zorg, die ieder vader
aanwendt om de hem to beurt gevallene voordeelen
ook aan zijne nakomelingen to verzekeren, en uit de
erfelijkheid van den invloed, dien het bezit van rijkdom geeft, heeft zich bij de meeste volkeren eenen
stand gevormd, die aanzienlijk en voornaam is door
geboorte, doch die naar het verschil van tijden en
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volken ook verschilde in staatkundige en staatsregterlijke beteekenis. De Optimaten der Grieken, de
Patriciers der Romeinen, de aanzienlijke Kasten in
Indie en Egypte, de Adel der Zuidzee-volkeren, de
germaansche Feodale Adel, de Patriciers der middeleeuvven hebben alien eenige punten van overeenkomst, doch tevens hebben ze ieder in meerdere of
mindere mate iets bijzonders, dat niet wordt aangetroffen bij de overigen. Bij de germaansche volken
schijnen aanvankelijk slechts de leden van het regerend geslacht eenen Adel gevormd te hebben. Later
ontstond onder de lieden van hun gevolg een krijgsadel, die door de veroveringen buitenslands een
grond- en leen-adel werd; en met de erfelijkheid
der leenen ontwikkelde zich ook de erfelijkheid van
den Adel. Sedert de 10e en Lie eeuwen zien wij
dien erfelijken Adel zich; geheel Europa door, meer
en meer boven het overige yolk verheffen; later
groeide hij hog aan door de hoogste ministerialen
der vorsten, en nog later door den papieren Adel,
doch splitste zich ook in hoogen en lagen Adel, met
een aantal onder-afdeelingen. In Engeland, Schotland, Ierland, Spanje, en ten deele ook in Italie,
werd de hooge Adel majoraats-adel. In Duitschland
was zulks minder het geval; wel echter erlangde
hier de hooge Adel regeringsregten, welke hij tot
aan de ontbinding van het Duitsche Rijk behield.
In Nederland behooren tot den hoogen adel alleen
de graven; de lage adel is verdeeld in baronnen en
jonkheeren. In Duitschland bestaat de hooge Adel
nit prinsen (Fuirsten) en nit de voorheen werkelijke rijksgraven ; de lage adel is zamengesteld nit
graven, vrijheeren, edelen von en heeren von. Tot
den hoogen adel in Engeland behooren de hertogen,
markiezen, graven (earls) , burggraven (viscounts)
en baronnen, de lage adel in Engeland bevat de
baronets en de gentlemen, tot welke laatste klasse
eigentlijk alien behooren, die in Holland aanspraak
hebben op den titel »WelEdele Heer" of in Duitschland op het »Wohlgeboren" achter hunnen naam. In
Frankrijk is de Adel ingedeeld in de klassen van
Prince, Due, Marquis, Comte, Vicomte, Baron, Chevalier, Seigneur. In Spanje onderscheidt men de
Grandee en Titulados (hoogen adel) van de Hidalgos (lagen adel). Overigens worden de equivalenten
der fransche benamingen in hijna alle europesche
talon aangetroffen. In Amerika bestaan geen adellijke
titels, uitgenomen in de europesche kolonin, in Brazilie en in het rijk van den zwarten keizer van Haiti.
In de oostersche rijken is de Adel onbekend, voor
zooverre niet de hasten der Hindoos daarmede eenige
overeenkomst hebben.In de laatste tijden heeft men in
vele landen, in navolging van Rusland, eenen ambtsadel met den geboorte-adel verbonden. In Denemarken heeft men, om het indringen van den zweedschen adel te keer te gaan, den Adel geheel afgeschaft.
Ook elders is dat beproefd, maar nergens is het, gelijk in Denemarken, van duur geweest. Het is dais
ook overigens eene divaasheid zich tegen het voerde
van adellijke titels te verklaren, die op zich zelveit
onschadelijk zijn; doch als een afzonderlijk lichaam
in den staat hehoort de Adel niet meer tot onze
eeuw ; aan den adelstand behooren geen voorregten te
worden toegekend, die drukkend zijn voor de overige
standen ; en daarom is in de hedendaagsche maatschappij, in de meeste landen en ook in Nederland,
de adelstand als een geprivilegieerd staatsligchaatn
opgeheven.
Adel (of A daiel, ook Somaulei genaamd), een
rijk in het oostelijk gedeelte van Afrika, ten zuidoosten van Abyssinia, strekt zich uit van de zee-
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6ngte van Bab-el-Mandel tot aan kaap Guardaful.
Zeilah, de hoofdstad, werd in de 17e eeuw als zoodanig vervangen door Aussa-Guriel. In de 16e en 17e
eeuw was Adel een magtig rijk, doch is zeer in verval
geraakt. Het heeft veelvuldige geschillen gehad met
Portugal.
Adel, I) koning van een landschap in Indie,
door de (Ride friesche schrijvers Reuedieta Frisia
genoemd, bij latere aardrijksbeschrijvers onder den
naam van Prasidw, en bij Quintus Curtius als Pharasii voorkomende. Hij werd door den dwingeland
Agrammes nit zijn rijk verdreven, en nam (met
zijne Brie zonen Friso, Saxo en Bruno) de wijk naar
Athene. Hier werd Saxo een leerling van Plato;
doch Friso koos den krijgsmansstand, Warn onder
Philippus van Macedonie en vervolgens under Alexander den Groote deal aan hunne oorlogen, en
landde 313 jaren voor Chr. met zijne vloot in Friesland. Friso wordt voor den stamvader der Friezen
gehouden. — 2) kleinzoon van den voorgaande en
oudste zoon van Friso, wordt gezegd 245 v. Chr.
zijnen wader in de regering te zijn opgevolgd. Hij
regeerde tot 151 v. Chr., due 94 jaren, err daar hij
met al zijne nahuren steeds in vrede en vriendschap
geleefd hail was zijn dood een zwaar verli es voor zijne
onderdanen. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon
Ubbo, en hem ter eere werden na zijnen :dood alle
wellevende lieden van aanzien ADEL1NGEN genoemd.
ln 220 v. Chr. zond A. zijus brooders zoon Schottus
met een hoop yolks naar het noorderdeel van Brittannic ; deze stichtte dear eene volkplanting, en naar
hem draagt bet land tot op den huidigen dag den naam
van Schotlanct.
Adela, of Athela, gel). omstreeks 955, tweede
dochter van Wichman graaf in Hameland, stierf in
armoede omstreeks 1020. Zie het verdere haar betreffende onder THELA.
Adelaar (Cord Sivertsen), geb. 1622 te Brevig
in Noorwegen, was, na den hollandschen admiraal
de Ruyter, de grootste zeeheld van zijnen tijd. Hij
diende van matroos of en voerde eindelijk, in venetiaansche dienst, bevel over een schip, waarmede
hij zich den 16 Maart 1654 in den oorlog tegen de
Turken door 67 galeijen heensloeg, van welke hij er
15 in den grond hoorde en 5000 Turken den dood
gaf. Hij klom op tot de waardigheid van luitenantadmiraal-generaal.In 1661 kwam hij, op het destijds
ontzaggelijk hooge traktement van 7200 deensche
daalders jaars, aan het hoofd der deensche vloot,
en voerde in 1675 het bevel over dezelve tegen de
Zweden. Den bijnaam van »Adelaar" gaf men hem
wegens zijne groote vlugheid ter zee.
Adelaar, zijtak der Elve. Zie ADLER.
Adelaar (lat. Aquila). Deze koning der vogelen
is reeds sinds onheugelijke tijden het zinnebeeld van
oppermagt en heerschappij, en als zoodanig tot symbool gekozen door volken, vorsten en legerscharen.
Met den Adelaar prijkten de standaarden der Perzen
en der eg yptisehe Ptolemeussen. Onder bet romeinsche gemeenebest (sedert Marius) en onder het keizerrijk, zag men den Adelaar boven de vaandels der
legioenen. Karel de , Groote koos het zelfde zinnebeeld, en werd daarin nagevolgd door de keizers van
Duitschland. Napoleon gaf den Adelaar aanFrankitk
in 1804; met hem verdween hij, doch werd in 1852
op de fransche vanen hersteld. Hoe de zwarte A.
het wapen van het Duitsche Rijk is geworden, is tot
nog toe eene onuitgemaakte zaak, doch hij was zulks
reeds in 797. De A. met twee koppen ontmoeten
wij het eerst onder Karel IV (1546) en is sinds 1433
bestendig het symbool des keizers; de russische
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dubbele A. is aan het griekschekeizerrijk ontleend.—
Ook in de wapens van vele vorstelijke en andere geslachten treft men den A. aan in verschillende kleuren. — De A. is ook het teeken van verscheidene
ridderorden (Zie dadelijk hieronder).
Adelaars—orden.-1) De Orde van den Z war.
ten Adelaar werd in 1701 ingesteld door koning
Frederik I van Pruisen, en is de hoogste Orde in het
pruisische rijk. Dezelve heeft slechts eerie klasse, en
het orde-teeken is een gouden, achtpuntig, blaauw
geemailleerd kruis, in welks 4 hoeken zwarte adelaars staan met uitgespreide vleugelen ; het middenvak prijkt met het naamcijfer des konings FR. Het
lint is oranje, daaraan behoort eene zilveren, achtpuntige ster met den zwarten adelaar en de ordelens : Sarum cuique. — 2) De Orde van den Rooden
Adelaar werd onder den naam van Ordre de la sinceriW in 1705 ingesteld door den erfprins Georg
Wilhelm van Baireuth, in 1777 op nieuw geconstitueerd en in 1791 tot den rang van tweede Orde
der pruisische monarchie verheven. Sedert 1830
bestaat dezelve uit 4 klassen. De decoratie is een
eenvoudig gouden wit geemailleerd kruis, in welks
middenschild de roode gekroonde Adelaar met een
lauwertakje in een zijner klaauwen, en op de rugzijde
het naamcijfer F. W. onder eene kroon. Het lint is wit
met oranjekleurige randen. De ridders der eerste
klasse dragen nog eene achtpuntige zilveren ster op
de borst, in welker middenschild de roode Adelaar
met het hohenzollernsche wapen en de leus : Sincere
et constanter. Deze borst-ster ontvangen ook de oudste
ridders der tweede klasse. Wie reeds ridder van de
tweede en derde klasse was, ontvangt de Orde met
eikenloof, d.i. drie gouden eikenbladeren aan het kruis
en ook aan de bovenste punt der ster. Ridders der
derde klasse, die vroeger ridder van de vierde klasse
waren, ontvangen een band van de kleur van het
ordelint over het kruis. De ridders der eerste klasse
dragen het orde-teeken aan een breed lint over de
schouders; die der tweede klasse om den hals, die
der derde en vierde klasse aan een smaller lint in
het knoopsgat. Sedert 1853 wordt de roode Adelaar
ook aan verdienstelijke mannen van het joodsche
geloof door den koning verleend , doch heeft alsdan
niet den vorm van een kruis, maar dien eener zilveren zon, ter grootte ongeveer van een pruisischen
daalder, in welks midden zich op email een roode
Adelaar bevindt. Op de rugzijde vertoont zich in
gouden letters het naamschrift F. W. R. — 3) De
Orde van den Witten Adelaar in Rusland heeft
slechts eerie klasse en regelt zich naar de AlexanderNewski-Orde. Dezelve werd in 1326 gesticht door
Wladislaw V van Polen en in 1705 door Augustus I1
vernieuwd. Na de verdeeling van Polen verviel de
Orde, werd in 1807 weder vernieuwd en is sedert
1815 eene russische Orde geworden en met de Stanislaus-Orde verbonden. Het orde-teeken is een
gouden, achtpuntig, rood geemailleerd kruis met,
eene koningskroon en in de 4 hoeken gouden vlammen. In het middenschild is een Witte Adelaar en
op de rugzijde het naamcijfer A. R. en het devies :
Pro fide, rege et lege. Het lint is lichtblaauw. Op de
borst wordt eene naar het orde-teeken gelijkende
achtpuntige ster gedragen, op welke zich een kruis
bevindt. — 4) Eene Orde van den Gouden Adelaar
werd in 1806 ingesteld door Frederik I van Wurtemberg bij het aanvaarden van de koningskroon,
welke Orde echter in 1818 met de Orde van de
Wurtembergsche kroon werd vereenigd. — 5) Eene
andere Orde van den Gouden Adelaar werd ingesteld
in 1861 ter gelegenheid van de krooning van honing
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Willem I van Pruisen. — 6) Eene Orde van den
Adelaar van Este werd in 1856 in het hertogdom
Modena ingesteld.
Adelaide, de door de rivier de Torrens in
Noord- en Zuid-Adelaide gesplitste hoofdstad van
de het land en de golf St. Vincent in zich bevattende
engelsche kolonie in Zuid-Australia, met 25,000
inw. Eerst in 1837 gesticht, verheugt A. zich in den
laatsten tijd in eene ongemeene opkomst. De stad ligt
op een 'uur afstands van hare haven, heeft eene
Bank, verscheidene kerken, eenen schouwburg, en
onderhoudt door middel van eenen spoorweg ge.
meenschap met verscheidene andere steden. De
schapenfokkerij is belangrijk ; het mijnwezen levert
looderts en koper.
Adelaide (of Aleid). Zie ADELHEID.
Adelaide, keizerin. Zie ADELHEID, de heilige.
Adelaide. Deze naam is gedragen door verscheidene fransche vorstinnen onder anderen :1) A.,
die in den echt trad met Lodewijk den Stotteraar
en moeder werd van Karel den Onnoozele. —
2) A., die trouwde met Hugo Capet, en moeder werd
van koning Robert. — 3) A., ook genaamd Alix de
Savoie, huwde met Lodewijk den Dikke, en trad na
diens dood in den echt met den Connetable Matthieu
de Montmorency. — 4) De meest bekende prinses
echter, die dezen naam heeft gedragen, is Madame
Adelaide, dochter van Lodewijk XV en tante van
Lodewijk XVI, geb. in 1732 ; zij verliet Frankrijk
den 21 Februarij 1791, om de woelingen der Omwenteling te ontgaan, en nam de wijk naar Rome,
vervolgens naar Napels,en eindelijk naar Triest, waar
zij in 1800 stierf.
Adelaide (Eugenie Adelaide Louise), Mademoiselle d'Orkans, geb. 25 Aug. 1777, dochter van
hertog Lodewijk Filips Jozef van Orleans, door Madame de Geniis opgevoed, gedurende de woelingen
der Omwenteling in Engeland, Zwitserland, Beijeren, van 1797-1809 bij hare moeder in Spanje,
vervolgens in Sicilia, van waar zij in 1814 met haren
broeder Lodewijk Filips naar Frankrijk terugkeerde
en ook daar zijne onafscheidelijke huisgezellin en
raadgeefster was, aan wie men veel doorzigt, beleid
en geestkracht toeschreef. Zij wordt gezegd met den
generaal graaf d'Athalin door een geheim huwelijk
in den echt verbonden te zijn geweest en in die
verhouding met hem geleefd te hebben. Zij stierf,
na eene kortstondige ziekte, 31 December 1847.
Adelard (of Adalard), kleinzoon van Karel
Martel, door graaf Bernard, en neef van Karel den
Groote, geb. in 753, gest. in 827, ontving de geestelijke wijding, werd abt van Corbie, en vervolgens
voornaamste minister van Pepijn, koning van Italie
(796), even als later van diens zoon Bernard, voerde
een wijs beheer, viel desniettegenstaande in onge,
Wade bij Lodewijk den Zachtmoedige, die hem verbande, en werd eerst 7 jaren later weder in genade
aangenomen. Hij was lid van de door Karel den
Groote gestichte palatijnsche akademie, en heeft
eenige geschriften nagelaten.
Adelard (of Adhelard) van Bath, geb. te Bath
in Engeland, leefde in het begin der XIIe eeuw, bereisde, door zijne zucht voor de wetenschap gedreven, verscheidene landen, Frankrijk, Spanje, Egypte,
Arabia en Griekenland, en keerde onder de regering
van Hendrik I naar zijn vaderland terug. Hij vertaalde uit het Arabisch verscheidene belangrijke
werken, onder anderen de Elenzenten van Euclides,
van hetwelk men destijds het grieksche origineel
nog niet kende. Wijders is hij de schrijver van
Natuurlijke vraaystukken en eene verhandeling De

Adelard

Adelheid

Eodem et Diverso, zijnde dit laatste echter nooit in
zijn geheel in druk uitgegeven, hoe belangrijk ook
overigens voor de geschiedenis der wijsbegeerte,
A. behoorde tot de Orde van Sint Benedictus en is
meer algemeen bekend onder den naam van ,,Philosophus Anglorum".
Adelard, abt van Ludingakerk, in Friesland,
omstreeks 1170, trad als bemiddelaar op its de
twisten tusschen de friesche edelen, en bragt onder
hen een verdrag tot stand. Tako Harliga, het hoofd
van een der twistende partijen, schond telkens dit
verdrag weder, waarom A. zich eindelijk meester
van hem maakte, hem ter dood bragt en zijn kasteel
tot den grond sloopte; zoodoende kwam er aan de
gedurige twisten voor goed een einde.
Adelbaldus. Zie ADELBOLDUS.

hij dezen aanhoudend tegen en wist hem bij keizer
Hendrik II mart te maken, zoodat deze op den rijksdag bevel gaf den hollandschen graaf tot rede te brengen ; doch in een gevecht aan den Rijn den 10 Julij
1018 werden die van bisschop A. door die van graaf
Dirk geslagen. Hierop volgde echter den 29 Julij
van het zelfde jaar een gezamentlijke aanval van verbondenen tegen graaf Dirk, die hen in de nabijheid
van Dordrecht ontving, en zulk eene vreeselijke slagting onder hen aanrigtte, dat men in deze landen
sedert den tijd van Karel den Groote zulk een bloedbad niet aanschouwd had. A. zelf ontkwam slechts
met moeite in een schuitje, met weinigen bij zich ;
hij stierf 27 November 1027.
Adelbonden heeten vrije boeren in het Holsteinsche.
Adelbrieus, vierde bisschop van Utrecht. Zie

Adelberon. Zie ADELDOLDUS.
Adelbert. Zie ADALBERT ; ook AALBERT.
Adelbert, een engelsche monnik, kwam in 690

naar Friesland met Willibrord, die hem vervolgens
naar Kennemerland zond, waar hij door zijne minzaamheid en door zijn vromen levenswandel zeer
velen tot het Christendom bragt. Ten huize van
zekeren Eggo, ter plaatse die later Egmond genoemd
is, hield hij geruimen tijd verblijf. Zoo daar,, als
geheel Friesland door, heeft hij jaren tang ijverig
en met goed gevolg het 'Christendom voortgeplant,
totdat hij den 24 Junij 745 (of 740) stierf.
Adelbert, of Aldehert, een Frank en tegenstander van Bonifacius bij diens optreden in het
frankische rijk, had zich uit den geringsten stand
weten te verheffen tot de bisschoppelijke waardigheid, edoch zonder bisdom. Als verbreider van
dwaalleeringen en kerkelijk bedrieger werd hij in
den zomer van 743 gevangen genomen en door de
synode van Soissons 744 veroordeeld.
Adelbert, oudste zoon van Aarnoud, graaf van
Holland, erfde na zijns vaders dood in het laatst der
10e eeuw al de staten, die zijn vader in Vlaanderen
bezeten had. Later voor zijnen oom Adelbert, die naar
den bisschoppelijke& zetel van Trier stond, bevelvoerende in het slot te Trier, verdedigde hij dit
kloekmoedig tegen de aanhangers van Poppo, die
door den keizer tot bisschop was aangesteld ; doch
eindelijk zag A., door eene list van zijn eigen broeder Sikko, het slot door den vijand overrompelen,
waarbij hij in het heetst van het gevecht sneuvelde.
Adelbodenthal, een eng bergdal in het zwitsersche kanton Bern, wordt doorstroomd door de
Engstlen, is begrensd ten oosten door Mittagshorn,
Elfigenberg en Lohner, ten westen door den Niesen,
en opent zich niet ver van Frutingen. De bewoners
van dit dal vormen vier gemeenten met 1300 inw.
Adelbold, tweede hertog van Friesland, zoon
van Ascon, een woelziek en krijgzuchtig man, rigtte
scholen op, waar de friesche jongelingschap boven
de 15 jaren in den wapenhandel werd geoefend. Hij
zond zijn bastaardbroeder Titus Bojocalis met hulptroepen naar het leger van keizer Marcus Aurelius
tegen de Vandalen ; en door eene slepende ziekte
aangetast, liet hij in 187 zijnen genoemden broeder
Titus tot hertog der Friezen uitroepen. Ofschoon
hij later van zijne ziekte herstelde, scheen zijn oorlogzuchtige aard toch geheel gedempt; althans
hij liet Titus de hertogelijke waardigheid behouden
en stierf in 208.
Adelboldus (Adelbaldus, Albaldus, Athalbaldius, Adelberon), een Fries van edele geboorte, was
de negentiende bisschop van Utrecht, tot Welke waardigheid hij omstreeks het jaar 1000 werd verheven.
Een vijand van graaf Dirk III van Holland, werkte
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ALBRICUS.

Adelen, een adellijk geslacht, afstammend van
Adgillus II koning van Friesland, die 739 stierf. Het
geslacht A. is in het begin der 18e eeuw uitgestorven. Zie Ferwerda's Wapenboek, derde deel. Uit dit
geslacht vinden wij inzonderheid vermeld A. (Adelbricus van), derde potestaat van Friesland, omstreeks
830, neef van de utrechtsche bisschoppen Frederik
en Alfricus. Bij eenen inval der Noormannen in
Friesland werden deze door hem ter hoogte van
Kollum geslagen.— A. (Klaas), de laatste van dit geslacht. stierf in 1567 op zijn slot of sties te Sexbierum
in Friesland.
Adelfricus, negende bisschop van Utrecht.
Zie ALBRICUS.
Adelger, eerst kanunnik te Luik, later monnik
te Cluny, leefde in de XIIe eeuw, en schreef een
werk over den vrijen wil (De libero arbitrio), dat
van zeer veel scherpzinnigheid getuigt.
Adelgisus werd op den troon geplaatst door
zijnen vader Diederik, koning der Lombarden, en
huwde eene zuster van Karel den Groote, hetgeen
dezen evenwel niet weerhield hem (775) van zijne
staten te berooven.
Adelgisus, vorst van Benevento, 853-878,
screed met goed geluk tegen de invallen der afrikaansche Mooren, en stierf eindelijk, omgebragt door
zijne behuwdzonen en neven.
Adelgonde, eene heilige maagd, uit het geslacht der frankische koningen, geb. 630 in Henegouwen. In 661 nam zij den sluijer aan en stichtte
het vrouwenklooster Maubeuge aan de Sambre, van
hetwelk zij de eerste abdis werd. Zij stierf in 680
den 30 Januarij, op welken dag ook kerkelijk hare
nagedachtenis in eere wordt gehouden.
Adelheid, de heilige, geb. 933, was de dochter van koning Rudolf II van Bourgondie, die den
troon van Italie betwistte aan Hugo, graaf van Provence, met wiens zoon Lotharius zij in het huwelijk
trad (947) en zoodoende een waarborg werd voor
den vrede. Na den dood van Lotharius wilde Berenger II, die den troon van Italie overweldigd had,
haar dwingen om de vrouw te werden van zijnen
zoon Adalbert, en liet haar opsluiten in eenen toren,
waaruit zij verlost werd door Alberto Azzo, prins
van Canosa ; vervolgens (951) werd ztij de gemalin
van keizer Otto I, die haar eenen gelukkigen invloed
liet uitoefenen op de zaken van Duitschland, welken
invloed zij ook onder zoon en kleinzoon (Otto II en
Otto III) bleef behouden. Zij stierf in 999, den 16 December, welke dag haar kerkelijke gedachtenisdag is.
Adelheid (Sint), dochter van Mengendosa,
graaf van Gelderland, abdis van Ooze Lieve Vrouw
te Keulen, stierf in 1015.Gedachtenisdag 5 Februarij.
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Adelung

Adelheid, of Aleid, fl gemalin van graaf Dirk
Ad.elingen, lieden van adel. Zie ADEL 2).blz.45.
VI' van Holland, %WS de dochter van graaf Dirk van
Adelmann von Adelmansfelden, een
Cleve en eene zeer krijgshaftige vrouw, maar tevens
nod Zwabisch geslacht, dat zijnen naam draagt naar
zeer eerzuchtig en bedreven in staatkundige kuipeden bragt Adelmansfelden in bet Wernitzdal bij Ellrijen, waarvan hare dochter het slagtoffer werd. Zie
wangen. Reeds in de 14e eeuw wordt een Conrad
ADA. — 2) A., of Aleid, dochter van Otto I graaf von A. genoemd, en in 1675 is een der leden van dit
van Gelre en Zutphen, trail in 1198 in den echt met
geslacht als erfrnaarschalk van het stift Ellwangen
jonkheer Willem van Holland, broeder van Dirk VIE.
bekend. Keizer Ferdinand I gaf in 1680 aan Wilhelm
Door dit huwelijk kwam eene verzoening tot stand
von A., voor hem en zijne nakomelingen, den titel
tusschen de geldersche en hollandsche graven. Na
van Vrijheer, en in 1790 werd Wilhelms kleinzoon,
het overlijden van Dirk VII beklom A. met haren
Clemens Anselm, in den rijksgravenstand verheven.
gemaal den grafelijken troon van Holland. Zij stierf Clemens Wenceslaus, geb. 1771, gest. 1826, had zes
in 1218 en was de moeder van Floris IV graaf van
zonen, die deels in wurternbergsche burgerlijke staatsHolland. — 3) A., of Aleid, dochter van den hotdienst, deels in wurternb. en oostenrijksche krijgslandschen graaf Floris IV en Machteld van Lotharindienst hunne loopbaan vonden. Tegenwoordig beget), was gehuwd- met Jan van Avesnes, graaf van
hooren deriddergoederen Holienstatt enSchechingen,
Henegouwen. In 1257 weduwe geworden, werd zij in het wurtembergsche oberamt Aalen, in eigendom
belast met de opvoeding van haren neef, den jongen toe aan dezen familie.
graaf Floris V, en nam in 1258, na den dood van
Adelmannus, geb. te Tours in 998, gest. in
haren broeder Floris >,de Voogd", die aan eene bij
1088 op het eilandje St. Come nabij Tours, was een
gelegenheid van een steekspel te Antwerpen bekogodgeleerde, die bet dogma der transsubstantiatie
merle wonde overleed, ook de teugels van het landsverwierp en bestreed. Zijn eigentlijke naam was Bebestuur in handers, zich den titel gevende van .Voogrengarius. Zie BERENGAR1US van Tours.
des van Holland en Zeeland". Vele edelen, hierover
Adelnau (Odolanow), kreisstad in bet pruisiverbitterd, vormden eene magtige partij tegen haar,
sche regeringsdistrict Posen, ten zuidwesten van
en droegen de voogdij over den jongen graaf aan
Ostrowo, op den linkeroever van den Bartsch-stroom,
Otto III graaf van Gelre op, die haar leger versloeg met 2000 inw. en veel looijerijen.
op bet eiland Zuid-Beveland, waarna zij van de
Adels (Wiert), tijdens den oorlog met Frankrijk
voogdij ontzet werd, doch nog altijd belast bleef met
in het laatst der 18e eeuw stuurman op een kofde opvoeding van den jongen graaf. Van diem argeschip, dat, met graan van Libau naar Amsterdam
loosheid maakte zij echter grovelijk misbruik, zoobestemd, den 1 Augustus 1794 door een fransohen
dat zij zich in 1277 genoodzaakt zag Holland te kaper prijsgemaakt werd, tien mijlen van de hollandruimen en de wijk te nemen naar Henegouwen, waar sche knst af. De kapitein en vijf matrozen werden
haar eigen zoon Jan het bewind voerde.
aan boord van den kaper gebragt, en op de kof bleef
Adelheid van Poelgeest. Zie, POELGEEST van de bemanning slechts de stuurman en een jon(Adelheid).
gen, terwijI een prijsmeester met vier matrozen en
Adelheidsbron, eene reeds in oude tijden een jongen op de kof werden geplaatst, om het schip
bekende mineraalwaterbron, die in het dorp Heilop te brengen naar Duinkerken. Den tweeden avond
bron, 8 uren gaans van Munchen, ontspringt. Zij
echter, waren de vier fransche matrozen in het voordraagt haren naam naar de gemalin van keurvorst
ouder ; A. wierp het luik digt en sloot lien daar op;
Ferdinand van Beijeren. Het water van deze bron
den prijsmeester smeet hij over boord ; en met bebevat zoutzure natron en eene kleine hoeveelheid
hulp van de twee jongens bragt A. de kof behouden
bromium, en wordt daarom (gelijk Ems, Schlangente Hellevoetsluis binnen, waar hij de fransche matrobad, Wildbad en Bilin) onder de alkalische bronnen zen als krijgsgevangenen overleverde aan 's lands
wachtschip.
gerangschikt en tegen alle mogelijke ziekten der
klieren en der geslachts-organen aanbevolen.
Adelsberg (slay . Poistoina), marktvlek in de
Adelholzerbad, een krachtdadig en zeer Drain, aan den grooten weg naar Triest, met circa
bezocht wildbad bij het dorpje Adelholzen in Opper2000 inw., vroeger hoofdplaats van eenen gelijken
Beijeren, I mijl ten zuidwesten van Traunstein genaam dragenden kreis, tegenwoordig de zetel -van
een districts-hoofdmanschap en eene districts-regtleden.
Adelia (of, ter eere van Engelands koningin ge- bank. In de nabijheid bevindt zich eene groote dropnoemd : Victoria), is de naam, dien men aan het stee p -spelonk, de Adelsberger Grot. Eerie
zesde werelddeel geeft, op 71° 56' zuiderlireedte en
sterk stroomende beck, de Poike, vliet door deze spe171° 7' oosterlengte. Ofschoon reeds vOOr hem door
conk, welke zij splitst in de 143 vademen lange oude
anderen gevonden, was nog niemand zoo ver doorgrot en in de aan de andere zijde der beck gelegene
gedrongen als de engelsche kapitein Ross, de eerste
nieuwe grot, die in 1816 ontdekt word en 1425 vadie met zijne onderhebbenden !tier voet aan wal zette
demen meet. De spelonk is gesloten en kan niet
den 12 Januarij 1841 en er de engelsche vlag plantte
antlers dan onder geleide van beeedigde gidsen beom bezit van dit, werelddeel to nemen, hetgeen volzocht worden. Een nevengang is de Johannis-grot,
bragt word niet zonder een duchtigen tegenstand
en een weinig verder gelegen de Magdalena-grot.
van de zijde der inlanders, niet van menschen,want die
Adelstan, koning van Engeland. Zie ATHELSTAN.
woven bier niet, maar van de pinguins (eene vogelAdelung (Job. Christoph), beroemd taalgeleerde, geb. 8 Aug. 1732 to Spantekow in Pommeren,
soort), die in digte zwermen met hunne snavels de
werd 1759 hoogleeraar to Erfurt, woonde sedert
vreemde gasten het aan land komen trachtten to beletten. De pinguin weegt 60 a 75 ponder', en kan niet
1761 to Leipzig, en van 1787 tot aan zijnen dood
(10 September 1806), als opper-biblrothecaris, to
vliegen, maar zeer good zweinmen. Exemplaren van
Dresden. Zijn voornaamste work is het Graminatischdoze vogelsoort vindt men in 's •Rijks Museum van
Kritische Woordenboek van den Hoogduitschen tongNatuurlijke Historic to Leyden.
Adelin, of Adelingus, nit Friesland, leefde ten vat (dl. 1-5 afd. 1, Leipzig 1774-86 ; 2e druk
tijde van Karel den Groote, en is bekend door zijne
1795-1801). Buitendien is to vermehlen : GlossaThin?, media, et infinite latinitatis (6 41n. Halle 1772
beschrijving van de zeden en leefwijze der Indianen.

A demar

Adhemar

—84) ; Uitvoerig leergebouw der duitsche taal (2 dln.
Berlijn 1781-82) ; Over den duitschen stijl (3 din.
Leipzig 1785-86; 4e Truk 2 dln. 1800) ; en als
laatste zijner werken, waarin hij de bevindingen van
al zijne taalkundige nasporingen heeft willen te boek
stellen: Mithridates of algemeene taalkunde (4 dln.
Berlijn 1806-17), door hem begonnen, door Va ter
te .Halle voortgezet en door diens neef voltooid. —
A. (Friedr. v.), russisch staatsraad in werkelijke
dienst, neef van den voorgaande, geb. te Stettin
1768, gest. to Petersburg 1843, bekend als linguist
en geschiedvorscher, schreef, behalve het 4e deel van
den Mithridates en andere werken, de Biographie
van vrijheer Siegwart von Herberstein (Petersburg
1817) en Bibliotheca sanscrita (Petersburg 1837).
Ademar (of Aymar), een monnik en kronijkschrijver, geb. in 988, gest. op eene reis naar het
Heilige Land in 1030, heeft geschreven eene Kronijk
van Frankrijk, van het ontstaan der monarchie tot
1029, welke kronijk in het licht is gegeven door
pater Labbe in de Nouvelle Bibliotheque des manu-

Ader (of Tadela), provincie van het rijk der
Fellahs in Midden-Nigritie, maakte eertijds een gedeelte nit van Goober. In de prov. Ader ligt Sackatoe.
Ader, een der nakomelingen van Benjamin;
I Chron. 8 : 15.
Aderbeidzjan (of Adzerbeidzjan), nagenoeg
bet Atropatenus der Ouden, eene landstreek van Iran,
tusschen Irak-Adzjemi en Koerdistan. Tauris
is de hoofdplaats van doze landstreek, die ijzer, koper, overvloedig zout voortbrengt, vele bronnen heeft
en anderhalf millioen zielen telt, waaronder nog vele
Guebren of Vuur-aanbidders.
Aderklaa, een tot het gebied Snssenbrunn behoorend dorp in Oostenrijk beneden de Enns, districts-hoofdmanschap Korn-neuburg, 1 uur gaans van
Duitsch-Wagram in het Marchfeld gelegen; bij dit
dorp word 6 Julij 1809 den slag van Wagram beslist.
Aderno (lat. Adranum, van welke nude stad
nog rumen aanwezig zijn), siciliaansche stad in Catana, aan den voet van den Etna, circa 7 mijlen
benoordoosten Catana.
Adersbaeher Pelson (of Steinwald) een
2 mijlen lang, mij1 breed, omstreeks 200 voet
hoog zandsteen-gevaarte in het districts-hoofdmanschap Bratmau van den gitschiner kreis
Bohemen, aanvangende bij het aan de silezische
grenzen gelegene dorp Adershach. De ontelbare en
merkwaardige rotsvormingen dozer partij maken
die tot een der interessantste van het Reuzengebergte.

serits.

Ademar, bisschop van Puy. Zie ADHEMAR.
Aden, stad op het schiereiland Aden, ter westkust van Arabie, ten zuidoosten van Moka gelegen,
met 36,000 inw., sedert 1839 eene britsche bezitting. Begunstigd door zijne voortreffelijke ligging en
een der beste havens van Arabie, onderhoudt A. een
levendig handelsverkeer. VOOr de ontdekking van
den zeeweg om de Kaap de Goede Hoop was A. eene
der voornaamste koopsteden van het Oosten, en zip
middeleeuwsche Inister, die in den loop der tijden
bijna te niet was gegaan, herstelt zich weder rinds
de Engelschen in het bezit van dit grondgebied zijn
getreden. De reeds door Soliman den Groote aangelegde vestingwerken heeft bet engelsche gouvernement uitgebreid, en de plaats van eene behoorlijke
bezetting voorzien. A. is een hoofdstation in de
stoomvaart tusschen Suez en Bombay, en zoowel in
een zeevaartkundig als in een mercantiel opzigt een
hoogstgewigtig punt ; het is regtstreeks onderworpen aan het Presidenitschap te Bombay. Het klimaat
is bij uitnemendheid gezond, en het land vruchtbaar
aan grain, rijst, katoen, koflij, enz.
Adenara (of Sabrao), eilandje in den archipel
van Sumbawa-Timor in Oceanie, behoorde vroeger
aan de Portugezen. Zie ADANARA.
Adenau, kreisstad in de pruisische Rijnprovincie, regerings-district Coblentz, met 1600 inw.,
lakenfabrieken, dito voor wollen stoffen en lijnwaadvervaardiging.
Adenez, minstreel nit de Mlle eenw, was verbonden aan het hof van Hendrik III, hertog van
Vlaatideren en Braband, en vervolgens aan dat van
Filips den Stoute, koning van Frankrijk. Hij is de
schrijver van een aantal romans, die zich in manuscript in ettelijke bibliotheken bevinden en ten titel
voeren : Willem van Oranje stompneus ; De kinderjaren van Ogier den p een; Pepyn en Bertha groatvoet; Cleomades. Allen zijn in verzen. Laatstgenoemd

werk, door Ph. Camus in fransch proza overgebragt,
is verscheidene malen herdrukt.
Adeodatus (d. i. van God gegeven), pans van
672-678, in de monotheletische twisten een ijverig
verdediger van de leer van twee willen in Christus.
Adepten heetten eertijds die alchimisten, die
voorgaven dat ze de kunst verstonden om goud to
makers en dat ze den steen der wijzen hadden gevonden. Paracelsus en verscheidene zijner leerlingen
noemden zich zoo, oindat zij zich in het bezit wainden van eene bijzondere wetenschap.
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Adgillus, of
Adgilt, ook Adalgisus genaamd, vijfde koning
van Friesland, was een edelaardig en good vorst, die
het welzijn van zijne onderdanen zeer bevorderde.
Toon Wilfrid, als bisschop van York afgezet, zich nit,
Engeland naar Rome begat om aan den pans zijn
beklag deswege to doer, landde hij in Friesland aan
en word met zijn gevolg door koning A. zeer voorkomend ontvangen. Een aanzoek van Wilfrids vijanden, om den bisschop om to brengen, woes koning A.
met verontwaardiging van de hand ; den brief, daartoe strekkende, las hij aan Wilfrid en de zijnen voor,
en liet toen het geschrift verbranden ; zelfs vergunde
hij den bisschop , die wegens het ruwe jaargetijde
zijne reis nog niet vervolgen kon, het Evangelie onder
de Friezen to verkondigen, zoodat duizenden gedoopt werken. A. stierf na eene weldadige regering
in 679, en word opgevolgd door zijnen zoon Radbond. — Adgilt II, zoon van Radboud, volgde als
koning van Friesland zijnen vader op omstreeks 723.
Hij had het Christendom ornhelsd, regeerde met
zachtmoedigheid, maar tevens met vastheid, en werd,
na zijnen flood in 737, to Stavoren bij de begraafplaats zips vaders bijgezet : zijn zoon Gondebalt
volgde hem op in de regering ; zijn zoon Radboud
beyond zich tijdens zijn overlijden aan het deensche
hof; en zijne dochter Conivella was gehuwd met een
voornamen Fries, Adelbricus, die een slot bij Sixbierum gesticht had, in die omstreken vele goederen
bezat, en de stamheer was van het geslacht der van
Adelens.
Adhemar (A. de Monteil), bisschop van Pay
in Velay, krijgszuchtig en welsprekend prelaat, nit
een aanzienitjk geslacht in Provence, was de eerste
die op het concilie van Clermont (1095) verscheen
om aan pans Urbanus Il het kruis to vragen, en vertrok naar het Heilige Land met Raymond , graaf van
Toulouse. De pans benoemde hem tot zijnen legaat
bij de kruisvaarders, onder wie hij krijgstucht en
eendragt bewaarde door zijne welsprekende vermaningen ; hij oefende grooten invloed op hen nit en
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briderscheidde zich door moed en dapperheid in
verscheidene gevechten, alsook inzonderheid bij
het beleg van Antiochie, terwijl hij kort daarna
overfeed. Tasso laat hem eene eervolle plaats inAdhemar
neinen in zijn Bevrijd Jeruzalein.
( de kronijkschrijver). Zie ADEMAR.
Adherbal, karthaagsche veldheer, behaalde
op den romeinschen consul Claudius Pulcher eene
groote overwinning ter zee, in de nabijheid der
Siciliaansche kust, in het jaar 249 voor Christus.
Adherbal, zoon van Micipsa en kleinzoon van
Massinissa, koning van Numidie, werd in Cirta
belegerd, gevangen genomen en ter dood gebragt
door Jugurtha, na te vergeefs de hulp der Romeinen
te hebben ingeroepen (112 voor Chr.).
Adiab (of Zab), rivier in AZiê. Zie ZAB.
Adiabene , tegenwoordig een gedeelte van
Koerdistan, oudtijds eene landstreek in Azie, ten
oosten van den Tiger, besproeid door de rivier
Adiab of Zab. Deze landstreek was nu eens een
gewest van de groote perzische, seleucidische, parthische, sannasidische rijken, en vormde dan eens
een onafhankelijk rijk op zich zelven.
Adiaphora, de meervoudige vorm van het
grieksche woord adiaphoron, is de benaming van
dingen die onverschillig zijn, die niets aan de zaak
af- noch toedoen, en van welke men kan zeggen :
),baat het niet, dan schaadt het niet". In de protestantsche kerk werden sedert 1459 aanhoudend
Adiaphoristisehe twisten gevoerd. De
eene partij, onder Melanchton, beschouwde de kerkelijke ceremonien van het katholicismus als
adiaphora, die men, om der wille van vrede en
verdraagzaamheid, kande aannemen, zonder daardoor iets te kort te doen aan het evangelisch geloof.
De andere partij, onder Flacius, zag in de aanneming
van katholieke ceremonien groot gevaar voor de
zuiverheid der Evangelie-leer, daar met die ceremonien naauw zijn verbonden sommige zeer bepaalde geloofsbegrippen. De Formula concordiw heeft de
zaak in den. pest der laatstgenoemde partij beslist.
Adi—Buddha, de oorspronkelijke Godheid,
volgens eene sekte der Buddhisten, voelde behoefte
om uit de eenheid te treden door zijn wezen te vermenigvuldigen, en werd zoo de vader van alle dingen.
Adiel, 1) een der nakomelingen van Simeon,
I Chron. 4. — 2) een uit het priesterlijk geslacht ;
I Chron. 9.-3) de vader van een der schatmeesteren van David ; I Chron. 27.
Adige (lat. Athesis), rivier in Italie, die wij
Etsch noemen. Zie ETSCH.
Adigetto, een der voornaamste takken van de
rivier Etsch (ital. Adige), stroomt tangs Badia,
Lendinara, Rovigo, en verbindt de Etsch met de Po.
Adilehisko (turksch, d. : stoel der geregtigheid), eene soort van troon in het open veld, op
welken troon de turksche sultan is gezeten als hij
over krijgslieden het vonnis velt van leven of dood.
Adin, een der voorvaderen van de wedergekeerden uit Babel; Ezra 2 en 8; Nehemia 7 en 10.
Adina, een van Davids helden ; I Chron. 11 : 42.
Adinara. Zie ADANARA.
Adingen (Jan van), edelman, werd verdacht
in verstandhouding te staan met de partij van den
krankzinnigen graaf Willem, en daarom op last van
den Ruwaard, hertog Albrecht van Beijeren (later
graaf van Holland) wederregtelijk gevat en onthoofd
te Quesnoi in Henegouwen in 1366. De zes broeders
van A. zochten zich over lien moord te wreken.
Adino, een der voornaamste helden van David;
H Sam. 23 : 8.

Adlersparre
Adis (lat. Rhades), Wine stad in karthaagsch
Afrika, op het grondgebied van Karthago, niet ver
van Bagradas, is beroemd door de beslissende overwinning, die Regulus op de Karthagers behaalde in
het jaar 256 voor Christus.
Adithaim, stad in stain Juda ; Jozua 15 : 36.
Adje Lammerts. Zie LAMMERTS (Adje).
Adjemi. Zie IRAK-ADJEMI.
Adjmir (of Adjimir). Zie ADZJMIR.
Adlai, de vader van een der rundermeesteren
van David ; I Chron. 27 : 29.
Ad latus, eene latijnsche uitdrukking voor
toegevoegd. Generaals ad latus zijn in Oostenrijk
zij, die den opperbevelhebber ter zijde staan. Ook
aan gezanten werden weleer bekwame diplomaten
ad latus toegevoegd.
Adler, zijtak van de Elve in Bohemen, wordt
door de twee bronstroomen de Wilde A. en de Stifle
A. gevormd, en valt, na eenen loop van 11 mijlen,
bij Koniggratz in de Elve.
Adlercreutz (Karel Joh., graaf), zweedsch
generaal, geb. 27 April 1757, verhief zich van korporaal af zeer spoedig, was hij de uitbarsting van
den finschen oorlog (1808) brigade-generaal, en,
nadat de generaal-adjudant graaf L8wenhjelm in
handen der Russen was gevallen, trad hij in diens
plaats en bragt het krijgsgeluk weder aan de zijde
der Zweden, die hij ter overwinning aanvoerde bij
Sikajoki , Rivolar, Ny-Carleby, Lappo, Alavo en
Kuortane. Ook de eindelijk noodzakelijk gewordene
terugtogt werd door A. met groote bekwaamheid
uitgevoerd, en bij zijn terugkeer in Stokholm werd
hij met gejuich ontvangen. Hij sloot zich slechts bij
dezulken aan, die de voor Zweden verderfelijke
staatkunde van Gustaaf IV tegenwerkten, en was
ook degene, die eindelijk, nadat alle pogingen om
tot eene minnelijke schikking te geraken vruchteloos waren geweest, den 13 Maart 1809 in den
naam der natie den koning gevangen nam. Tot
luitenant-generaal benoemd, ging hij in 1813 als
chef van den generalen staf der zweedsche armee
naar Duitschland, en in gelijke hoedanigheid later
naar Noorwegen, om uitvoering te geven aan de
conventie van Kiel van 1814, weswege A. in den
gravenstand werd verheven. Hij stierf 21 Aug. 1815.
Adlersparre (George, graaf), geb. 1760 in
Jemtland in Zweden, bezocht jong de universiteit
van Upsal en trad in 1775 in krijgsdienst. Na den
dood van Gustaaf III nam hij zijn ontslag als ritmeester, en gaf 1797-1800 een liberaal tijdschrift
nit. Vervolgens leefde hij in de grootste afzondering,
totdat hem in 1809 een kommando bij de Westarmee werd opgedragen, waar hij spoedig tot
luitenant-generaal wend bevorderd. In die hoedanigheid was hij een der hoofdleiders in de zamenzwering, die Gustaaf IV van den troon wierp, werd
toen staatsraad, generaal-majoor, generaal-adjudant,
comthur en vrijheer. Na den dood van kroonprins
Christiaan August, onttrok hij zich in zooverre aan
het openbaar leven, dat hij slechts de waardigheid
bekleedde van landshoofdman over het Skaraborgfan, loch werd nog in 1811 verheven tot grootkruis
der Orde van het Zwaard en in den gravenstand
opgenomen ; in 1817 werd hij een der Heeren van
bet rijk, excellentie en ridden der Seraphijnen-Orde.
De door hem uitgegevene Doeumenten betreffende de
oude, latere, en jongste geschiedenis van Zweden berokkenden hem in 1831 een drukpers-proces. Hij
stierf op zijn landgoed Gusta ysrik in Wermland, 23
Sept. 1835. A. (Karel Aug.), oudste zoon van
den voorgaande, heeft zich doen kennen als dichter.

Adlung
Adlung (Jacob), beroemd ofgelspeler, leeraar
in de muziek en schrijver over dat kunstvak, geb.
1699 te Biedersleben bij Erfurt. In 1720 beoefende
hij in Erfurt de muziek onder de leiding van
Reichard, en werd sedert 1736 schrijver en instrumentmaker, nadat hij reeds vroeger te Erfurt aangesteld was geweest als muziek-onderwijzer en organist.
Hij schreef in 1758 het beroemde werk: Aanleiding
tot muzikale vaardigheid, voor bespelers van het
orgel een zeer belangrijk boek, alsook de Musica
mechanica en De muzikale zevenstar. Hij stierf in 1762.
Admans–klooster, eertijds een franciscaner
nonnenklooster, te Zutphen op het Oudewand.
Admatha, een der vorsten van Ahasveros ;
Esther 1 : 14.
Admetus, zoon van Pheres, koning te Pheres
in Thessalia, bloedverwnnt van Jason, was een der
Argonauten en maakte merle jagt op het wilde zwijn
van Calydon. Toen Apollo uit den heinel verdreven
was, trail hij in dienst bij dezen vorst en hoedde
diens kudden. Op den troon gekomen na zijns vaders
dood, deed Admetus aanzoek om de hand van Alcestis de dochter van Pelias. Pelias beloofde haar
aan hem, wanneer hij in staat was een leeuw en .een
everzwijn voor eenen wagers te spannen. Dit gelukte
hem met behulp van Apollo. die vervolgens de beschermgod werd van zijn huis. Toen Admetus door
eene doodelijke ziekte aangetast was, wist Apollo de
Schikgodinnen te bewegen den levensdraad van
Admetus alsnog te verlengen, op voorwaarde echter,
dat een zijner naaste betrekkingen den dood zou
ingaan in zijne plaats. Zijne gale verklaarde zich
daartoe bereid en stierf voor hem. Intusschen werd
zij weder aan Hades ontworsteld door Hercules, die
haar terugbragt aan haren echtgenoot.
Adminius, zoon van den koning der Britten
Cinobellinus, werd door zijnen vader uit diens rijk
gejaagd. Volgens het gevoelen van sommigen werd
hem door den romeinschen keizer Caligula het hof
van Agrippina bij Katwijk afgestaan om daar verblijf
te houden (anno 40 na Chr.), waarnaar het dan ook
sedert den naam heft gedragen van het Huis der
Britten.
Admiraal is de hoogste bevelhebber ter zee.
Het woord stamt of van het Arabisch (Emir of
Amir krijgsbevelhebber), en kwam in Europa in
zwang tijdens de kruistogten. tinder den eigentlijken
Admiraal staat nog een vice-admiraal, die de tweede,
en een schout-bij-nacht of contre-admiraal, die de
derde afdeeling der vloot kommandeert. In Engeland
onderscheidt men de Admiraals in die der roode,
der blaauwe en der witte vlag, in Rusland in die der
witte, der roode en der blaauwe vlag. De Admiraal
vorst de vlag aan den grooten mast, de vice-admiraal en de schout-bij-nacht daarentegen aan den
voorsten mast. Het schip waarop zich de A. bevindt
heet het Admiraalschip, en het bestuur der
zeezaken is in sommige landen, bijv. in Engeland, opgedragen aan eenen raad, die den naam draagt van
Admiraliteit, terwijl het Admiraliteitshof uitspraak heeft te doers over alle zaken de prijsvaart betreffende, o. a. het nemen van schepen of
zoogenaamde prijzen, enz. In de middeleeuwen had
men ook Admiraals in de koopvaardij. In die tijden,
toen het op zee wemelde van zeeroovers, lion een
koopvaardijschip op zich zelven staande Been verre
reizen wagen; om die reden verbonden zich dan
altijd verscheidene reeders en vereenigden lupine
schepen tot eene Admiraalschap, voor welke
zij dan zelven, voor die reis, eenen Admiraal benoemden, die het bevel voerde over de flotille.
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Admiraals–baai, eene baai van Nieuw-Grenada, ten noordwesten van het meer van Chiriqui,
gemeenschap hebbende met de zee der Antilles door
de Boca del Drago. Columbus was op zijne vierde
reis in deze baai bijna verongelukt.
Admiral (Jan 1'), afstammende van een aanzienlijk geslacht in Normandije, geb. in 1698, werd
met zijnen brooder door hunnen vader naar Londen
gezonden, beoefende daar, onder de leiding van Leblon, het makers van prentteekeningen, met kleuren
gedrukt, en vervaardigde vervolgens, gezamentlijk
met zijnen broeder, een groot portret van den franschen koning Lodewijk XV ; beiden vestigden zich
daarna te Amsterdam. Hij muntte uit in het vervaardigen van ontleedkundige platen (— in portretten minder —), en stierf te Amsterdam 2 Junij
1773. — A. (Jacob I'), broeder van den voorgaande, geb. 1699, onderscheidde zich door zijne teekeningen van insekten en vlinders, bekleedde te Amsterdam de betrekking van ijkrneester-generaal, en
stierf aldaar 12 Sept. 1770.
Admiraliteits–eiland, een groot eiland van
Noord-Amerika aan de westkust, tusschen het Vasteland en den archipel van koning Georges, tusschen
137 0 10' en 137° 48 westerlengte, 57° 2' en 58° 24'
noorderbreedte. Het beslaat 82 mijlen in omtrek en
behoort aan de Engelschen. Het is ontdekt door den
Engelschman Vancouver.
Admiraliteits–eilanden noemt men eene
groep van omstreeks 40 eilanden van Polynesia ten
noorden van Nieuw-Bretanje, op 144° 30' oosterlengte en 2 p 12' zuiderbreedte. Op het grootste na
(het groote Admiraliteits-eiland, beslaande een omtrek van circa 26 mijlen) zijn ze alien zeer klein,
bergachtig, met steile kusten. Ze hebben een zeer
aangenaam klimaat en een vruchtbaren grond. De
meeste zijn onbewoond ; van de andere zijn de inboorlingen Negritoos en Papoeaas (kroesharig ras),
welke naakt loopen. Deze eilandgroep werd in 1656
door de Hollanders ontdekt, en vervolgens bezocht
in 1767 door Carteret, in 1781 door Morello, in 1793
door d'Entrecasteaux.
Admiranten–eilanden noemt men eene
uit 12 eilandjes bestaande eilandgroep in de Indische
Zee tusschen 51' 21' en 52° 50 oosterlengte, 5' en
6" 13 zuiderbreedte, ten noorden van Madagascar
naast de Sesjellen-eilanden. Ze zijn door de Portugezen ontdekt en staan tegenwoordig onder het
engelsche gouvernement te Mauritius (Isle-deFrance).
Admont,marktvlek in Stiermarken,kreis Bruck,
districts-hoofdmanschap Lietzen, aan de Enns, ten
noorden van Judenburg, met 1100 inw., heeft eene
rijke Benedictijner-abdij, gesticht in 1074, met eene
groote boekerij ; het kasteel Rothelstein ; in de nabijheid ijzermijnen.
Admorticatie, een latijns-± woord, waarmede
in de iniddeleenwen in de taal der regtsgeleerden
bedoeld werd de overgang van landerijên aan de Kerk,
waardoor ze onvervreemdbaar werden dus de
overgang iii de doode hand.
Adna, 1) een der oversten van Josaphat;
II Citron. 17 : 14. — 2) een der Israditen die
vreemde vrouwen hadden; Ezra 10 : 30. — 3) een
voornaam priester ten tijde van den hoogepriester
Jojakim; Numeri 12 : 15.
Adnah, een der holden van David nit Manasse;
I Chron. 12 : 20.
Ado (Virsunges), grootvader van St. Ludgerus,
was een zeer vrooin man, ten tijde van Radboud,
koning der Friezen. Hij trachtte zijn vaderland van
4

50

Ado

Adolf

dezen dwingeland te verlossen; en dientengevolge
weigerachtig daartoe betoonde, werd hij zelf in hechzijn leven niet meer zeker,, vlugtte hij met zijne
tenis genomen en in 1473 te Valenciennes in eene
vrouw Adelharda en eenen zoon Notgrinus naar
vergadering van Guldenvlies-ridders tot levensFrankrijk, waar zij goed werden ontvangen door
Lange gevangenschap veroordeeld en te Kortrijk geGrimoald, een der zonen van Pepijn. Zij omhelsden kerkerd. Toen hertog Karel den 5 Januarij 1477 in
daar het Christendom , bleven aan het frankische den slag bij Nancy was gesneuveld, :schuddeden de
hof tot na den dood van Radboud, en keerden toen
Gelderschen het bourgondische juk of en verkozen
terug naar hun vaderland, waar A. door Karel Martel
A. tot hertog, die, door de Vlamingen uit zijne gein 740 met eenige landen in de omstreek van Utrecht
vangenis ontslagen, dezen aanvoerde tegen de Franwerd begiftigd.
schen. Hij . sloeg het beleg op voor Doornik, en vond
Ado, de heilige, geb. onder Karel den Groote daar in den vroegen ochtend van 22 Julij 1477, bij
uit een aanzienlijk frankisch geslacht omstreeks
een hevigen uitval der Franschen, den dood. Toen
800 in Champagne, was een Benedictijner, die op de
de vijand hem herkende, werd zijn lijk op een paard
kerkelijke en staatkundige gebeurtenissen van zijnen
gelegd, binnen de stad gebragt, en gebalsemd bijtijd zeer grooten invloed uitoefende en zich ondergezet in de St. Maria-kerk. Later echter, in de
scheidde door zijne geleerdheid. Hij schreef een
beeldstormerij, werd zijn graf door het y olk openChronicon de sex mtatibus mundi en een Martyrogebroken en het lijk nit de kist gerukt en smadelijk
logium, en stierf,'sedert 860 tot aartsbisschop van
bejegend, onder het geroep : dat iemand, die den
Viennes verheven, den 16 December 875. Zijn sterfman, aan wien hij naast God het aanzijn had te
dag is zijn kerkelijke gedachtenisdag.
danken, zoo snood had behandeld, geen rustplaats
Adoeani. Zie ADONI.
in de aarde waardig was!
Adolf van Nassau, duitsch koning, geb.
Adolf, graaf van Nassau, zoon van Johan, graaf
tusschen 1250 en 1255, een zoon van graaf Walram
van Nassau, en Maria, Engelbrecht van Nassau's
van Nassau, werd 10 Mei 1292, na den dood van
dochter, werd door keizer Maximiliaan tot zeer geRudolf van Habsburg, eenstemmiglijk tot duitsch
wigtige staatsambten geroepen, werd 1481 stadhoukoning verkozen en den 24 Junij binnen Aken geder van Zutphen en 1488 tevens stadhouder van
kroond. In zijne pogingen om zich neffens de waarGelre. Toen hertog Karel, de zoon van Adolf van
digheid magt te veroveren, die hij inzonderheid Gelre (zie het vorige artikel), uit zijne gevangenook tegen Thuringen en Meissen rigtte, was hij
Schap in Frankrijk terugkeerde, huldigden de Gelechter minder gelukkig dan de Habsburgers. Eene
derschen dezen dadelijk als hunnen heer, en vertegenpartij sprak den 23 Junij 1298 zijne afzetting
klaarden den eed van getrouwheid, aan Maximiliaan
uit, en verkoos Albrecht van Habsburg. In den strijd
gezworen, voor vervallen. Adolf keerde nu (1491)
tegen dezen viel hij tusschen Gellheim en Rosenthal,
naar Duitschland terug, bekleedde daar nog menige
bij Worms, 2 Julij 1298. Zie verder hieronder nog
gewigtige betrekking, vervulde menig gezantschap
meer artikels ADOLF VAN NASSAU.
en stierf 1511.
Adolf, graaf van den Bergh, een onbeschaamd
Adolf van Nassau, geb. 11 Julij 1540,
en opvliegend man, vermeesterde in 1423 na den
vierde zoon van graaf Willem van Nassau (den oude)
dood van Reinald V, hertog van Gelre en Gulik, dit
en van Juliana, de dochter van Botho graaf van Stollaatste hertogdom, en wist door kuiperijen en geberg, rukte met zijnen broeder Lodewijk het land
schenken te-bewerken, dat keizer Sigismund kern in
van Groningen binnen tegen de Spanjaarden, deed
1425 ook met het hertogdom Gelre beleende. Aarmet honderd ruiters den eersten aanval in den slag
nowt van Egmond, die reeds twee jaren hertog
bij het klooster Heiligerlee, waarbij hij sneuvelde,
van Gelre was, verzette zich echter daartegen en
ter plaatse waar in 1826 een gedenkteeken is opvoerde aanhoudend krijg tegen hem, waardoor A.
gerigt.
diep in schulden geraakte, die hij zocht te dekken
Adolf van Nassau (de jonge), geb. 8 Nodoor zware lasten op zijne onderdanen te leggen. Hij
vember 1584, derde zoon van Jan, graaf van Nassaustierf kinderloos in 1437 te Keulen.
Siegen, en Magdalena, de dochter van Samuel, graaf
Adolf, hertog van Gelre, eenige zoon van Aar- van Waldeck. Hij trail zeer jong in nederlandsche
p out en Catharina van Cleve, geb. 1438, was onder dienst, en nam in 1608 de taak op zich om de zeer
anderen ridder van het Gulden Vlies en gehuwd met traag opgebragt wordende brandschatting in het
Catharina van Bourbon, die den 21 Mei 1469 over- Luxemburgsche te gaan innen. Die taak met zeer
Teed en begraven werd in het koor der St. Stevensgoed gevolg volbragt, nam hij op den terugtogt 60
kerk te Nijmegen, waar eene kostbare graftombe
vijandelijke soldaten nit Rijnberk gevangen, die hij
voor haar werd opgerigt. Hij staat in de gescbiedeechter edelmoedig weder losliet. Zij beloonden hem
nis aangeschreven met zwarte letteren. Door zijne
daarvoor door hem te verraden aan den spaanschen
heerschzuchtige en ontaarde moeder liet hij zich opgouverneur van Rijnberk. Een gedeelte zijner ruizetten tegen zijnen vader, ligtte dien in 1465 te Grave
ters, in het dorp Finen beneden Xanten vernachtenvan zijn bed, bragt hem zoo, ongekleed, over de
de, werd door 768 man overvallen, en wie zich niet
bevrozene grachten, liet hem toen te paard stijgen door de vlugt konden redden werden gevangen geen in den guren winternacht bijna vier uren ver nomen. Daarop trok de spaansche bende op het dorp
rijden naar het versterkte tolhuis te Lobith,van waar Wanum aan, waar Adolf met de zijnen en zijnen buit
hij hem den volgenden nacht naar het slot te Buren nachtverblijf hield. Hij rende met dertig zijner ruiliet overbrengen. Hier hield hij hem vijf jaren geters op de overmagt los, en deed wonderers van dapvangen. Een ernstig schrijven dienaangaande van
perheid ; hoezeer zijne inmiddels allen aangerende
pans Paulus III had op den ontaarden zoon geen de ruiters eene glansrijke overwinning bevochten, beminste uitwerking. De paus en de keizer riepen nu
zweek graaf Adolf reeds ITOOr den afloop aan de vele
de tusschenkomst in van hertog Karel van Bourernstige wooden, door hem te midden van de overgondie, wien het na veel moeite gelukte de invrijmagt bekomen. Zijn dood werd diep betreurd, want
heidstelling van Aarnout te bewerken, waarop hij
hij was een jonkman van uitstekenden moed, groot
tusschen dezen en zijnen zoon eene verzoening tot
beleid en vele edele deugden.
stand trachtte te brengen. Toen A. zich volstrekt
Adolf, graaf van Meurs, gouverneur van Gel-
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Berland en Utrecht, belette in 1585 dat Arnhem
zich overgaf aan de Spanjaarden. In 1586 veroverde
hij Nuis bij verrassing, leed in den slag bij A merongen tegen de Spanjaarden de nederlaag, en verloor
in 1589 het leven door eene ontploffing van nieuw
uitgevondene vuurwerken in het tuighuis te Arnhem.
Adolf, graaf van Nieuwenaar. Zie NIEUWENAAR.
Adolf (Pieter), geb. te Vlissingen, een dapper
zeekapitein; hij sloeg den duinkerkschen admiraal
Collard en nam hem gevangen.
Adolf Frederik, hertog van HolsteinGottorp, koning van Zweden, geb. 14 Mei 1719,
zoon van Christiaan August, die administrator der
holstein-gottorpsche landen en bisschop van Lubeck
was, en van Albertine Frederika van Baden-Durlach,
werd na zijns vaders dood 1727 tot bisschop van
Lubeck, 1739 tot administrator te Gottorp, 1743
door russischen invloed tot troonopvolger in Zweden
gekozen, uit het koninklijk geslacht van welk land
-zijne grootmoeder afstamde. Hij kwam op den
troon 5 April 1751, herstelde den vrede met Rusland en was een beschermer van kunsten en wetenschappen en van den koophandel; hij had echter
veel te lijden van de zweedsche oligarchic, welker
juk de wel is waar' verstandige en regtschapene,
maar phlegmatieke man veel geduldiger droeg dan
zijne gemalin Louise Ulrica van Pruisen. Onder
zijne regering ontstond de partij der Hoeden en die
der Mutsen; eerstgenoemde was koningsgezind, de
andere was voor het yolk. A.-F. was op het punt
om de kroon neder te leggen, toen hij 12 Februarij
1771 stierf. Hij werd opgevolgd door zijn talentvollen zoon Gustaaf III.
Adolfsplaat, volgens sommigen (doch zeer
onwaarschijnlijk) is dit de oorspronkelijke naam van
OOLTGENSPLAAT. Zie aldaar.
Adolfszoon (Christoffel), uitstekend stempelsnijder in de zeventiende eeuw. Onder anderen vervaardigde hij een gedenkpenning met de afbeelding
van admiraal de Rayter ; een dito op den Bredaschen
vrede ; enz.
Adorn, of Adam;, stad in Judea, aan den Jordaan,
nabij het Asphalt-meer (Jozua 3 :16). Hier ter plaatse
openden zich de wateren der rivier oin de kinderen Israèls, onder aanvoering van Jozua, droogvoets
door te laten.
Adorn, of Adon, of Adou, klein rijk in Nigritie,
op de Goudkust, tusschen de rivieren Sama en Ankobar ; het land is zeer vruchtbaar ; de bevolking
wreed en oorlogzuchtig. Wij bezitten hier het fortje
St. Sebastiaan.
Adonai, (dat wil zeggen: Amijn Heer") is de
hebreeuwsche meervoudige vorm, Welke, de beteekenis van het woord versterkende , uitsluitend gebezigd wordt voor God. Om den eigentlijken en heiligen naam Gods (Jehova) niet uit te spreken, lezen
de Joden, op alle plaatsen des Ouden Testaments
waar die naam voorkomt, Adonai.
Adoni (of Adoeani), stad in Engelsch Hindostan,
presidentschap Madras, ruim 15 mijlen benoordoosten Bellary. Eertijds prachtig en sterk; zetel
van een prinsdom van Patans ; in de 18e eeuw
onafhankelijk ; door Tippoe Saib veroverd en verwoest in 1787; aan de Engelschen verkocht in 1800.
Adoni–Bezec, een der Canadnitische Koningen te Bezek; Rigt. 1 : 5 enz.
Adoni–Zedec, koning van Jeruzalem, werd
met nog vier andere naburige koningen door Jozua
overwonnen op dien gedenkwaardigen dag, toen God
de zon liet stilstaan.
Adonias, 1) vierde zoon van David. Door Joab
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geruggesteund stond hij na zijns vaders dood naar
den troon, doch Salomon liet hem ter dood brengen
(1001 v. Chr.) ; zie I Kon. 1 en 2. — 2) een voornaam leviet ten tijde van Josaphat ; II Chron. 17.—
3) een volksoverste der wedergekeerden nit Babel;
Nehemia 10.
Adonicam, een der voorvaderen van de wedergekeerden uit Babel; Ezra 2 en 8; Nehemia 7.
Adoniram, of Adoram of Hadoram , schatmeester van Salonion en van Rehabeam ; I Kon. 4 en 5
en 12.
Adonis (tegenwoordig Ibrahim-Nahr) , een
riviertje in Phenicie, ontspringt op den Libanon, en
stort zich tusschen Byblos en Beryte in de zee. Op
zekere tijden hadden de wateren dezer rivier eene
roodachtige kleur, te weeg gebragt door het zand
dat ze medevoerden. Men hield die kleur voor het
gevolg van het bloed van Adonis. Zie ABANA.
Adonis, een jongeling van ongemeene schoonheid; was, volgens de Grieken, de vrucht der
bloedschande van Cinyras met zijne dochter Myrrha.
Hij werd door Aphrodite (d. i. Venus) bemind. Op
zekeren dag in de bosschen van den Libanon op de
jagt zijnde, in weerwil van het uitdrukkelijk verbod
der godin, werd hij doodelijk gewond door een
everzwijn, zijnde dit god Mars, die ijverzuchtig was
in hem eenen bevoorregten medeminnaar te zien.
Maar Zeus (d. i. Jupiter) liet zich door de tranen
van Aphrodite bewegen, dat Adonis het licht des
hemels zou mogen aanschouwen gedurende de helft
des jaars ; maar de andere helft des jaars was hij
gedoemd bij Persephone (d. Proserpine) te blijyen. Adonis schijnt slechts een zinnebeeld te zijn
van de zon ; en de tijd , dien hij eerst op de aarde
en dan in de Onderwereld doorbrengt, vertegenwoordigt de zes zomermaanden en de zes maanden
van den winter. Adonis werd Thammoez genoemd
in Syria, in Phenicie, in Egypte. De Adonis-feesten
werden met grooten luister gevierd te Byblos, te
Alexandria, enz. Bij zijn heengaan naar de Onderwereld was bet een treurfeest en bij zijnen terugkeer een vreugdefeest. Op grond van zijne uitstekende schoonheid, geeft men den naam van
Adonis aan ieder goed-uitziend jongeling.
Adoptiaansche twist was een twist, die
door den aartsbisscliop van Toledo, Elipandus, en
bisschop Felix van Urgel, tegen het einde der
8e eeuw werd opgeworpen, doordien zij beweerden,
dat Christus wel reeds volgens zijne goddelijke
natuur van nature Gods eeniggeboren zoon was,
maar dat hij volgens zijne menschelijke natuur tot
eerstgeboren zoon Gods door God was aangenomen
(geadopteerd). Door de synoden te Regensburg (792)
en te Frankfort (794) werd de leerstelling van het
Adoptianismus veroordeeld.
Adoptie–loges zijn maconnieke loges, welker
leden uit dames bestaan. Daar de vrouwen oorspronkelijk uit den bond der Vrijmetselaren uitgesloten zijn, werd omstreeks het jaar 1774 te Parijs
het rite d adoption uitgedacht, volgens welk ritus
ook vrouwen in de Orde opgenomen kunnen worden,
doch afzonderlijke loges vormen. Buiten Frankrijk
zijn tle pogingen, om zulke loges in te voeren,
nooit gelukt.
Adoraim, eene stad in Juda ; II Chron. 11: 9
Adoram, 1) schatmeester van David ; II Sam.
20 : 24. — 2) Zie ADONIRAM.
Adorf, stad in Saksen, kreisdirectie-district
Zwickau , 11 mijl bezuiden Voigtsberg, 6 mijlen
bezuiden Zwickau, aan den linkeroever van de Witte
Elster, in de nabijheid der boheemsche en beijersche
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grenzen, aan den grooten weg van Plauen naar
Franzensbad en Eger, heeft 3000 inw. Vervaardiging
op groote schaal van muziek-instrumenten, weverij,
akkerbouw en veeteelt.
Adorno, naam van een plebeisch geslacht te
Genua, van de partij der Gibellijnen, welk geslacht
verscheidene Dogen heeft geleverd en over de 200
jaren lang de tegenstander is geweest van het geslacht Fregoso. De Dogen, uit het geslacht A. gesproten, zijn : 1) Gabriel, die in 1363 door het
yolk werd verkoren als opvolger van Simon
Boccanera, den eersten Doge van Genua ; hij werd
in 1371 verbannen en vervangen door Dominico
Fregoso. — 2) Antonio, die in 1384 gekozen, en
vier malen afgezet en weder aangesteld werd.
3) George, verkoren in 1413, deed twee ejaren later
afstand. 4)- Thomas, regeerde van 1415 tot
1421. — 5) Raphael, gekozen in 1443, trad of in
1447. — 6) Barnabas, maakte zich bij de aftreding
van Raphael meester van het bewind in 1447, en
had Jan Fregoso te bestrijden. — 7) Prosper, verkoren in 1461, verdreef de Franschen uit Genua, en
werd door de Fregoso-partij twee malen genoodzaakt zijn vaderland te verlaten. — 8) Antonio II,
verkoren in 1513, werd het zelfde jaar van zijne
waardigheid ontzet door Octavianus Fregoso, vervolgens in 1522 door de hulp van Karel V in zijne
magt hersteld, en eindelijk in 1528 andermaal verdreven door Andrea Doria aan het hoofd eener
fransche vloot. Andrea Doria maakte voor goed een
einde aan de twisten der familien Adorno en Fregoso,
doordien hij den invloed van beiden fnuikte en ze
noodzaakte eenen anderen geslachtsnaam aan te
nemen.
Adou. Zie ADOM.
Adour (lat. Aturus), rivier in zuidoostelijk
Frankrijk, ontspringt in het departement der OpperPyreneen, stroomt door het dal Campan, besproeit
Bagnéres de Bigorre, Tarbes, Aire, St. Sever en
Dax, loopt alzoo over eenen afstand van 40 mijlen,
neemt de wateren van de Douze, de Luy, de met de
Gave d'Olo'ron aangegroeide Gave de Pau, enz. in
zich op, en outlast zich door den Boucault-neuf,
zijnde een in 1559 aangelegd kanaal, bij Bayonne in
de golf van Gascogne.
Adouse (lat. Audus), afrikaansche rivier in
Algerie, ontspringt op den berg Atlas, loopt in eene
noordoostelijke rigting circa 48 mijlen, en stort
zich bij Boedzjeiah in de Middellandsche Zee. Men
noemt haar ook Nazabath en Summan.
Adowa (Adoeweh), belangrijkste koopstad in
het abyssinische koningrijk Tigre, eertijds de hoofdstad des rijks, heeft 9000 inw., meerendeels belijders van den Islam. De katoenen stof, die bier
vervaardigd wordt, heeft in het geheele koningrijk
koers als geld.
Adra (lat. Abdera), spaansche stad en zeehaven
in Andaluzie, aan de Middell. Zee, met 8000 inw. en
loodmijnen.
Adramelech (d. heerlijke koning), een
afgod der Assyriers en der inwoners van Samaria,
waarschijnlijk verwant aan den Moloch, misschien
wel de zonnegod. Op de aan hem gewijde altaren
verbrandde men kinderen als offerande ; II Kon. 17.
Adramelech, zoon van den assyrischen koning
Sanherib, vermoordde met zijnen broeder zijn vader
697 v. Chr. Beiden moesten vlugten ; II Kon. 19.
Adramiti (lat. Adramyttium), stad in Aziatisch
Turkije (Anatolie), hij de oostkust van den Archipel
aan de golf van Adramiti en bijna tegenover het
eiland Mytilene (het nude Lesbos). Voert olijven en
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wol uit naar Constantinopel, en galnoten naar andere europesche havens.
Adramyttium, tegenwoordig ADRAMITI.
Adrana (tegenwoordig de Eder), rivier in
Germanie, zich ontlastende in de Fulda. Germanicus
versloeg de Germanen aan den oever van deze rivier
in.het jaar 15 v. Chr.
Adranum. Zie ADERNO.
Adrara, stadje in Lombardije, niet ver van
Bergamo, met een oud kasteel, vermaard uit de oorlogen der Guelphen en Gibellijnen.
Adrastea, dat is de onontvliedbare, is een
bijnaam van Nemesis, de godin der vergelding. —
A. heette ook eene nimf, die met hare zuster Ida
den god Zeus (d. i. Jupiter) grootbragt. — A., stad
en landschap in Mysie aan den Granicus, met een
tempel en orakel van Apollo en Diana.
Adrastus, zoon van Talaus en Lysimache,
koning van Argos, die aan de verdrevene troonopvolgers Tydeus nit Calydon en Polynikes uit
Theben eene wijkplaats en hulp verleende. Aan
Polynikes, den zoon van Edipus, gaf Adrastus zijne
dochter ten huwelijk, en rukte toen tegen Theben
op om zijnen schoonzoon op den troon te herstellen.
Doch deze oorlog, genaamd der ,,zeven aanvoerders"
mislukte geheel en al, en al die helden, Adrastus
zelf alleen uitgezonderd, vonden voor Theben den
dood. Tien jaren later voerde hij hunne zonen
(die zich Epigonen noemden, d. Overlevenden) op
nieuw tegen Theben aan, en thans om overwinnend
nit den strijd te treden ; dock in dezen oorlog verloor hij zijnen zoon Egialeus, en stierf van verdriet over dat verlies. Om zijn edelaardig karakter
en zijne regtvaardigheid werd hij als halfgod vereerd.
Adrets (les), stad in het departement der
Isere, 2} mijl ten oosten van Grenoble. Land van
den baron des Adrets.
Adrets (Francois de Beaumont, baron des),
vermaard aanvoerder der Hugenoten, geb. in 1513
in Dauphine, omhelsde de partij der Hervorming
ten gevolge van eenen twist met den hertog van
Guise, ontnam den Katholieken verscheidene steden
en onderscheidde zich door zijne dapperheid. Later
verliet hij de partij der Protestanten en ging weder
tot die der Katholieken over, uit wrevel dat men
hem het bestuur over het Lyonnesche had geweigerd.
Hij stierf in 1586, evenzeer verafschuwd door beide
partijen.
Adria (oudtijds Hadria). 1) stad in de venetiaansche provincie Rovigo, pretuur van den zelfden
naam, aan de beide oevers van het kanaal Bianco,
met 12000 inw., zetel van een bisdom. A. werd omstreeks 1376 voor Christus door eene kolonie van
Pelasgers (Etruriers) gesticht. De Galliers veroverden bet vervolgens, en de Romeinen verwoestten het
gedeeltelijk omstreeks 213 voor Chr. Deze stad, rijk
aan oudheden, lag aanvankelijk aan den oever der
zee ; doch door aanhoudende aanslibbingen van de Po
ligt zij tegenwoordig twee mijlen landwaarts in. Zij
heeft Karen naam gegeven aan de Adriatische Zee of
Golf. In 1382 kwam Clemens VII, pans van Avignon,
op het denkbeeld om ten behoeve van Lodewijk van
Anjou een koningrijk Adria te stichten, ten nadeele
van den Kerkelijken Staat zamengesteld uit de
Romagna, de Marken en het hertogdom Spoleto ;
dit ontwerp is echter niet tot uitvoering gekomen.—
2) Eene stad in Picenum (tegenwoordig Atri) droeg
insgelijks den naam van Adria.
Adriaan (P. JElius Adrianus of Hadrianus),
romeinsch keizer, geb. anno 76 v. Chr., neef en aan-
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genomen zoon van Trajanus, kwam op den troon in
het jaar 117. Hij sloot den vrede met de Parthen,
overwon de Alanen, de Sarmaten en de Daciers, en
besteedde het grootste gedeelte van den tijd zijner
regering aan het bezoeken van de verschillende gewesten zijns rijks. Hij liet eenen muur bouwen van
80 mijlen lengte tusschen Schotland en Engeland,
om de invallen der Barbaren tegen te gaan. Op de
vertoogen van Quadratus en Aristides, tweeehristenwijsgeeren, liet hij de vervolgingen ophouden, waaraan de Christenen waren blootgesteld. De Joden
kwamen onder zijne regering tweemaal in opstand;
hij bragt hen tot onderwerping : den eersten keer
verwoestte hij hunne stad, den tweeden keer verdreef hij hen voor immer nit hun land (anno 136).
Hij stierf te Baia (anno 138) in den ouderdom van
62 jaren, den troon nalatende aan Titus Antoninus,
door wien hij den jongen Verus tot zoon liet aannemen. Adriaan maakte wijze wetten en gaf aan zijn
rijk het wetboek, bekend onder den naam van'Eeuwig edict. Hij was een beminnaar en beschermer van
kunsten en wetenschappen, heoefende zelf met zeer
goed gevolg de dichtkunst; doch hij maakte zich te
schande door zijne ingenomenheid met de bijgeloovigheden van het Heidendom en door zijnen eervergeten hartstogt voor Antinous.
Adriaan, sophist en redenaar der 2e eeuw, geb.
te Tyr in Phenicie, bestudeerde de welsprekendheid te
Athene onder Herodes Atticus, en werd door Marcus
Aurelius naar Rome gebragt, om daar als redenaar
werkzaam te zijn. Hij stierf tijdens de regering van
Commodus. Men vindt eenige uittreksels uit zijne
Declamatien, uitgegeven in het Grieksch en Latijn
door Leo Allatius in de verzameling getiteld Excerpta
varia Grwcorum Sophistarum ac Rhetorum, Rome
1641 in 8..
Adriaan (Heilige). In de geschiedenis der Martelaren vindt men vier heiligen van dezen naam.
1) Een olficier in het Leger van Galerus, en die tegen
de Christenen streed, werd bekeerd op het zien van
den heldenmoed zither vijanden en stierf den marteldood te Nicomedie omstreeks 306 (zijne nagedachtenis wordt kerkelijk gevierd 8 September). —
2) Deze onderging den dood te Cesarea in Palestina,
in het jaar 309 (gedachtenisdag 5 Maart).— 3) Deze
werd door pans Vitalianus gezonden om het Evangelie te prediken in Groot-Brittannie en stierf daar
in 720 (herinneringsdag 9 Januarij). — 4) Deze
was bisschop van St. Andreas in Schotland ; onderging den marteldood in 874 (gedachtenisdag 4 Maart).
Adriaan ( p aus). Er zijn zes pausen geweest
van dien naam. 1) A. 1, geb. te Rome, verkoren
772, gest. 795, werd verontrust door Diederik, koning der Lombarden, en gewroken door Karel den
Groote. Under zijn pausschap werd (787) het tweede
Concilie van Nicea gehouden. — 2) A. II, geb. te
Rome, verkoren 867, na tweemaal voor de verheffing tot pans bedankt te hebben ; hij hief den banvloek op, onder welken Lotharius koning van Lotharingen lag dewijl hij zijne vrouw had verstooten.
Deze paus hield een Concilie te Rome tegen Photius,
patriarch van Constantinopel, dien hij liet afzetten ;
hij had geschillen met den keizer en den nieuwen
griekschen patriarch, ter zake van de scheuring door
Photius bewerkt, en ook met Karel den Kale over
eenen in Frankrijk veroordeeld geworden zijnden
bisschop. Hij stierf in 872. 3) A. HI, geb. te
Rome, verkoren 884, gest. 885, handhaafde gestrengelijk de maatregelen tegen Photius, patriarch van
Constantinopel. — 4) A. IV. (Nicolaas Breakspear,
de eenigste engelsche paus, geb. te Abbots-Langley,

in Hertfordshire, was de zoon van een bedelaar en
was gedurende eenigen tijd genoodzaakt zelf te bedelen. In Frankrijk gekomen, werd hij knecht bij de
kanunniken van Saint-Ruf, bij Avignon, werd vervolgens broeder in dat klooster, en was weldra superieur in hetzelve. Paus Eugenius III verhief hem
tot kardinaal van Albano en zond hem als legaat
naar Denemarken en Noorwegen, waar hij groote
hervormingen bragt in de zeden der geestelijkheid.
Tot paus verkoren in 1154 had hij te worstelen
tegen die der Roomschgezinden, die Arnaud van
Brescia voorstonden, alsook tegen Willem, koning
van Siciliè, en tegen keizer Frederik, die zich had
meester gemaakt van de goederen der Kerk. Hij
stierf in 1159. — 5) A. V, geb. te Genua, neef van
Innocentius IV, werd verkoren 1276 en stierf eene
maand daarna. — 6) A. VI (Adriaan Floriszoon),
zoon van een schuitenmaker en houtkooper te Utrecht
geb. 28 Februarij 1459, onderwees eerst de theologie te Leuven, werd onder-kanselier bij de Universiteit dier stad, toen leermeester van Karel V, vervolgens bisschop van Tortosa, onder-koning van
Spanje, en werd eindelijk in 1522 door den invloed
van Karel V tot den pauselijken zetel verheven. Hij
voerde eene belangrijke briefwisseling met Erasmus,
roeide eenige misbruiken uit aan zijn hof, en voerde
een zuiniger beheer in ; doch stierf, vermoedelijk
verge ven, reeds den 30 September 1523.
Adriaans (Gerardus), geb. te Drunen bij Waalwijk, en uit dien hoofde ook dikwijls Gerardus Drunaaus genoemd, werd geestelijke in 1557, en in 1573
pastoor te Rethy bij Turnhout, waar hij 23 Januarij
1601 overleed. Hij was een uitstekend wiskundige.
Adriaanssens, geb. omstreeks 1530 te Antwerpen, werd 1547 Jezuit te Leuven, werd na den
dood van St. Ignatius (den eersten generaal der Orde)
naar Rome ontboden om aan de verkiezing van een
nieuwen generaal deel te nemen, keerde echter
spoedig naar Leuven terug, waar hij in 1581 stierf.
Schreef vele boeken en verhandelingen.
_ ET1US.
__e m
Adriaansz (Adriaan en .1 h) Zie
Adriaansz (Cornelis), meer bekend onder den
naam van Broer Cornelis van Brugge, geb. te Dordrecht in 1521, werd in 1548 geestelijke en vervolgens Franciscaner monnik te Brugge. Zeer glad van
tong zijnde, werkte hij in zijne sermoenen zoozeer
op de verbeeldingskracht van getrouwde vrouwen
en ongehuwde meisjes, dat het hem spoedig gelukte
de zoogenaamde Orde der Devotarissen in te stellen,
bestemd om boete te doen voor gewetensbezwaren
betreffende de kuischheid van gedachten. In zijne
Orde nam hij echter geen andere leden op dan dezulken, die er goed uitzagen. Daar hij zijne Devotarissen eenen Buren eed van geheimhouding liet zweren,
was het hem lang mogelijk de misleide boetelingen
te laten zwijgen over hetgeen hij, onder een Blimp
van heiligheid, met haar voor had. Twee eerbare
dochters echter, Betje Maas en Kalleke Pieters, deden
over hetgeen van haar gevergd was in 1563 haar beklag aan den Gardiaan van het klooster; Broeder
Cornelis, daarover verbolgen, noemde haar opentlijk
op den preekstoel kettersch en verdoemd. Nu trok
de regering van Brugge zich de zaak aan, nam de
heide jonge dochters in het verhoor, en zoo kwam
alles aan het Licht. Ten einde openbare ergenis te
vermijden, werd Broeder Cornelis door den overste
van het klooster naar Yperen gezonden. Gebruikmakende van de beroerten in de Nederlanden, keerde
hij reeds in 1566 zonder verlof naar Brugge terug,
predikte weder, voer in zijne sermoenen hevig uit
tegen de regering van Brugge, de Algemeene Staten,

53

54

Adriaansz

den prins van Oranje, de Geuzen, enz. In 1572 echter hing hij den huik naar den wind, en raasde toen
op den preekstoel even hard in eenen anderen geest,
tegen den hertog van Alva en de Spanjaarden ; loch
op het laatst maakte hij het zoo boot, dat hem in
1576 het prediken verboden, en het klooster opgeheven werd. Na dien tijd leidde hij een zeer ellendig
leven, worstelde met ziekten en kwalen, de gevolgen
van zijne ongebondenheid, en stierf 14 Julij 1581.
Adriaansz (Jasper), geb. te 's Hage, was een
aanhanger der nieuwe predikanten, had eenigen
hunner gehuisvest, had deelgenomen aan de beeldstormerij, en werd deswege door Alva tegen den 20
Mei 1568 te 's Hage ingedaagd ; hij werd uit 's Gravenhage verbannen, en zijne goederen werden verbeurd verklaard.
Adriaansz (Thonis), een beroemd schilder,
leefde te Alkmaar in het begin der 16e eeuw.
Adriaansz (Willemszoon). Zie BOIZET.
Adriaanszen (Hendrik), schoenlapper en factor van de oudkamer der Pellicanisten te Haarlem,
werd daar den 29 Junij 1568 opgehangen, omdat
hij schimpliedekens, honende balladen en scheldende
echoos gedicht en verspreid had tegen ),Papen en
Moniken", en zoo voorts.
Adrian (Joh. Valent.), geb. 17 Sept. 1793 te
Klingenberg aan den Main, nam in 1813 en 1814
als vrijwilliger deel aan den veldtogt tegen Frankrijk,
studeerde te Wurtzburg, bragt toen eenigen tijd in
fransch Zwitserland en Italie door, reisde naar Parijs
en naar Engeland, en werd 1823 hoogleeraar te Giessen en vervolgens opper-bibliothecaris aldaar. Hij
schreef: Beelden uit Engeland (2 din. Frankfort
1827-28) ; Provencaalsche Spraakkunst en Chrestomathie (Frankfort 1825) en verscheidene vertalingen, onder anderen uit de gedichten van Byron.
Adriani (Forum), eene voormalige romeinsche
burgt in Zuid-Holland. Zie ARENTSBURG.
Adriani eene linie van 23 sterkten,
verbonden door eenen muurvan 32mijlen lengte,voorzien van 81 torens en eene menigte bolwerken, aangelegd door keizer Adriaan ten noorden van Romeinsch Brittannie ; die muur liep van den mond der
Tynna (Tyne) tot de Ituna cestuarium (golfvan Solway). Deze muur was het ware bolwerk van Bretagne.
Adrianopel, of Andrianopel, (bij de Grieken
Orestea, vervolgens Adrianopolis, turksch Edreneh),
tweede stad van het osmanische rijk, in Rumelie
(het oude Thracie), 24 mijlen henoordoosten Constantinopel, deels gebouwd op eenen heuvel, deels
aan de beide oevers van de Toendzja, waar die zich
met de Maritza vereenigt, met 100,000 inw., van
welke de heeft Turken, een derde Grieken en Bulgaren, de overigen Armeniers en Joden zijn. A. wordt
door eene citadel beschermd, is door nude muren
omringd, heeft een tuighnis, eene kanongieterij, en
is de zetel van eenen griekschen metropolitaan. De
stad heeft weverijen, zijde- en leder-fabrieken, en
drijft eenen niet onaanzienlijken handel, voornamelijk uitgevoerd wordende nit de haven van Enos.
Het omliggende land is goed behouwd ; aan de Maritza liggen de schoonste lusthoven. Onder 40 moskeen der stad gelden als de prachtigste die van
Selim II en van Murad I ; van de overige gebouwen
verdienen inzonderheid vermelding het Eski-Serai
of nude paleis der Sultans (1366-1453) en de bazar
van Ali Pacha. De stad is zeer oud en werd door
keizer Adriaan gesticht op de plaats waar oudtijds
Orestea gestaan heeft. In 1360 door de Turken veroverd, was A. tot op de inname van Constantinopel
hoofdstad van het turksche rijk. Ofschoon goed ver-
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sterkt, werd het in den russisch-turkschen oorlog
den 20 Augustus 1829 door generaal Diebitsch ingenomen, ten gevolge waarvan de voor Rusland gunstige
Vrede van A. den 19 Sept. 1829 geteekend werd.
De Porte bekwam daardoor Wallachije en Moldavie,
zoomede alle veroveringen in Bulgarije en Rumelie
terug ; daarentegen bleef het geheele kustland der
Zwarte Zee, van den mond van den Kuban tot aan
de haven St. Nicolaas, de Caucasische landen, het
grootste gedeelte van het pachalik Achaltsickee in
hander van Rusland, welk rijk tevens handelsvrijheid verkreeg in geheel het turksche rijk. Sedert heeft
Rusland zijnen invloed op den Divan en zijn overwigt
in het Oosten van Europa meer en meer bestendigd,
totdat de Krim-oorlog (1853-1855) dien invloed
en dat overwigt binnen zekere grenzen terugbragt.
Adrianopolis, stad in het nude Thracie, tegenwoordig ADRIANOPEL.
Adrianus VI. Zie ADRIAAN vi (Pans).
Adrianus (Mattheus), geb. tusschen 1470 en
1480 uit joodsche ouders in Spanje, ging later tot
het Christendom over, begaf zich 1513 naar Bazel
waar hij het Hebreeuwsch onderwees, en van daar naar
Heidelberg. Op aanzoek van Erasmus kwam hij in
1516 naar Leuven, werd aldaar 1517 tot hoogleeraar
voor het Hebreeuwsch aangesteld, ging later in gelijke hetrekking naar Wittemberg, waar hij stierf, na
onder anderen geschreven te hebben eene Introductio
in linguam hebraicam.

Adrianus de Veteri Busco, aldus bijgenaamd naar het in Noord-Braband gelegene Oudenbosch, waar hij geacht wordt geboren te zijn, was
een geestelijke van het St. Laurentius klooster to
Luik. Als een vervolg op de onuitgegevene kronijk
van Janus Stabulanus (dat is : Jan van Stavelo)
schreef hij een Chronicon Leodiense, loopende van
1449 tot 1483, welke Chronicon in 1727 in het licht
werd gegeven door de Benedictijners van St. Maur.
Adriatische Zee (of Adriatische Golf; lat.
Adriaticuns of Hadrialicum of Adrianum mare), groote
golf der Middellandsche Zee, tusschen Italie, Dalmatie en Griekenland, ontleent baron naam aan de
stad Adria, en was aanvankelijk slechts eene voor
die stad gelegene kleine golf, die tegenwoordig door
de aanslibbingen nit de Po geheel verzand is. De
tegenwoordige Adr. Zee strekt zich in noordoostelijke rigting uit, tusschen Capo d'Otranto en Capo
Linguetta, over eene lengte van omstreeks 130 mijlen, bij 30 a 35 mijlen breedte, zoodat zij eene oppervlakte beslaat van omstreeks 4000 vierkante
mijlen. Ten noordoosten en ten oosten is zij begrensd
door Illyrie, Croatie, Dalmatie, Ragusa, Cattaro en
Albanie; ten zuidwesten en ten westen door de
napelsche en romeinsche kusten ; ten noordwesten
en ten noorden door de Romagna, Ferrara en Venetie.
Het noordereinde vormt de golf van Venetie, aan
welke zich de zeeboezems van Manfredonia, Triest
en Quarnero aansluiten. De voornaamste rivieren,
die zich in de A. Z. ontlasten, zijn de Etsch en de
Po. De noordoostelijke en oostelijke steile, afgebrokene, meest onherbergzame kust is door eene aaneenschakeling van ontelbare rots-eilanden en ritren
omzoonnd. De gewigtigste havensteden zijn: Ancona,
Venetie en Triest ; laatstgenoemde is de voornaamste, vooral door de geregelde vaart der stoombooten
van den triester Lloyd.
Adrichem, of Adrichum, hij verkorting Arkum , voorheen een kasteel in Noord-Holland aan
het sedert drooggemaakte Zwaansmeer, behoorde aan
de Heeren van Adrichem nit het geslacht van Brederode. Bij testament van Karel Martel (gest. 741)
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werd dit kasteel geschonken aan de kerk te Utrecht.
Later in de binnenlandsche onlusten verwoest, bouwde Antony van der Burg, de erfgenaam van moederszijde, er een huis, in de laatste helft der 16e
eeuw; doch ook dit is in 1810 gesloopt.
Adrichem, of Adrichum. — 1.) A. (Nicolaas van), geb. te Adrichem, een geletterd man, was
in 1576 abt van Egmond. — 2.) A. (Christiaan
van), ook wel Christiaan Kruik van Adrichem of in
het Latijn Christianus Crucius of Christianus Adrichemius, werd geb. te Delft 14 Februarij 1533, was
een zoon van den burgemeester aldaar; hij werd
opgeleid tot geestelijke, ontving 7 Maart 1566 de
priesterwijding, en werd al spoedig tot overste aangesteld in het St. Barbara klooster te Delft. Met Cornelis Musius leefde hij in groote vriendschap, en
stond in hooge gunst bij Maximiliaan van Bourgondie.
Door de eerste kerkberoeringen nit Holland verdreven, bragt hij eenigen tijd te Mechelen door, daarna
te Utrecht en het laatst te Keulen, waar hij eene verdienstelijke beschrijving van Jeruzalem en het Heilige Land zamenstelde en 20 Junij 1585 stierf. —
3.) A. (Cornelia van), nit het edele hollandsche
geslacht van Adrichem in Kennemerland, was non
in het klooster Nazareth van de reguliere kanunniken te Beverwijk, bragt de Psalmen Davids in latijnsche verzen over, dichtte en schreef nog meer geestelijke werkjes in het Latijn en stond in hooge achting
bij Cornelis Musius.
ZieA_DRICHEM 2).
Adrichemius (Christi anus,.) Zi
Adriel, een zoon van Barzillai en schoonzoon
van Saul ; I Sam. 18 ; II Sam. 21.
Adrumetum of Hadrumetum (later Justiniana, tegenwoordig Hamamet of Soeza), , eene zeestad
in Afrika, tegenwoordig vervallen, 34 mijlen ten
zuiden van Carthago in Byzacene (rijk van Tunis),
gesticht door de Pheniciers. Cesar landde hier (47
jaren voor Christus) toen hij den oorlog in Afrika
kwam voeren.
Aduani. Zie ADOMI.
Aduard, eendorpje en vroeger eene heerlijkhe id
in Groningerland. 'Het dorpje ligt 2 uren gaans van
Groningen en heeft waarschijnlijk zijn ontstaan te
danken aan de abdij van Bernardijners, die hier den 5
Junij 1192 werd gesticht,en die door telkens daaraan
gedane schenkingen derwijze in vermogen toenam,
dat in 1342 bij openbaar plakkaat aan de geestelijken moest worden verboden meer landerijen en verdere goederen aan te koopen. Deze abdij, met hare
vele gebouwen en tuinen, was door eenen sterken
wal en eene breede gracht omringd, en geleek van
buiten naar eene stad. Zij bezet eene beroeinde school,
die eerder eene akademie had mogen heeten, en eene
kostbare boekerij, benevens het regtsgebied over
Aduard en nog zes naburige dorpen. In 1520 echter
werd haar dit regtsgebied, benevens het regt van
patronaatschap over Zuidhorn, Wierum en de kapel
op Gaickingadijk bij vonnis ontnomen, omdat twee
broeders nit het adellijk geslacht van Gaickinga,
aan welk geslacht dit klooster zooveel te danken
had, door eenige kloosterlingen vermoord waren. In
1561 begiftigde eene bul van pans Pius IV den nieuw
benoemden bisschop van Groningen Joannes Knijf
met de abdij; doch de monniken verzetteden zich
daartegen uit alle rnagt, totdat zij in 1576 eene
overeenkomst met den bisschop troffen, waarbij zij
zich verbonden hem jaarlijks zes duizend gulden te
zullen betalen. In 1580 werd de abdij door het
krijgsvolk der Staten, dat door Rennenberg vervolgd
werd, in brand gestoken, en de kostbare boekverzameling, benevens de oude gedenkstukken van het

55

klooster, werden eene prooi der vlammen. In 1594
werden alle geestelijke goederen door de Staten van
Groningen in beslag genomen, en deze abdij tot den
grond geslecht. Van 1539 tot 1543 beyond zich
onder de monniken dezer abdij zekere Albertus Riswus Hardenberg, die de gronden der Hervorming
ingang bij hen trachtte te doen vinden, en na laatstgemeld jaar de roomsche kerk verliet en opvolgend
domind werd te Bremen, Sengwerden en Emden.—
Klein A. of Sint Anna Klooster (oudtijds Lutteke)
was een in 1345 door de abdij van A. gesticht klooster van Cisterci6nser nonnen.
Aduarderzijl, een gehucht, dus genaamd naar
de zijl (d. i. sluis) nabij Aduard ter lozing van het
water aangelegd in het begin der 14e eeuw. In 1501
bouwden de Saksers bier een blokhuis, om de scheepvaart der Groningers te weren, waarom deze schans
,,Weer-Groningen" genoemd werd. In 1515 werd
de schans door de Groningers belegerd, den 17 Maart
veroverd en tot den grond geslecht. Eenige jaren
later weder opgebouwd , werd zij 14 Augustus 1580
door het yolk van Rennenberg veroverd, door het
krijgsvolk der Staten kort daarna hernomen, en 23 Mei
1581 door Rennenberg stormenderhand andermaal
bemagtigd. In 1593 met staatskrijgsvolk bezet, werd
zij door graaf Willem van den Berg met storm genomen en de geheele bezetting over de kling gejaagd ;
dit werd echter reeds in 1594 aan de Spanjaarden
betaald gezet door graaf Willem van Nassau, die de
schans insgelijks stormenderhand vermeesterde en
de geheele bezetting (135 man) met haren bevelhebber kapitein Prenger, eveneens over de kling liet
jaren. In 1672 (25 Julij) werd een troep van den
bisschop van Munster, die hier een aanval kwam
doen, door de onzen met groot verlies teruggeslagen.
En toen in 1813 de Franschen ons land ruimden,
werd ongeveer bier een schip, beladen met geld en
met 32 gewapende dortaniers aan boord, door Roelof
Schenkel met acht andere schippersgasten overrompeld en naar Groningen opgebragt , waar het geld
in 's lands kas werd gestort.
,,
Aduardswoude, oude : naam van het dorp
HAZERSWOUDE.

Aduatici, de naam van een gallisch yolk in
Neder-Germanic, bewoonde de streek, die tegenwoordig de belgische provincie Namen beslaat.
Aduaticorum oppidum (Falais sur la
Mehaigne), circa 8 mijlen ten zuidwesten van Atuatuca (d. i. van het tegenwoordige Tongeren), werd
in het jaar 53 v. Chr. door Cesar veroverd.
Aduatuca, ten tijde van Cesar een kasteel in
het land der Eburonen. Zie ATUATUCA.
Aduatuci. Zie ADUATICI.
Adulas mons, tegenwoordig een gedeeltevan
het gebergte ST. GOTHARD.
Adulfus. Zie ADULPHUS.
Adulheri, een der medgezellen van bisschop
Bonifacius, met wien hij in 754 bij het slot Dockenburg door de Friezen overvallen en gedood werd.
Adulis (tegenwoordig Arkiko), stad in Ethiopie
aan de Arabische Golf (Roode Zee), 59 mijlen benoordoosten Axum, was de meest bezochte haven
van die kust. Ptolemeus Evergetes deed hier een
gedenkteeken oprigten, bekend onder den naam van
Monumentuni Adulitanum, van gewigt voor de kennis
van verscheidene punter) der oude geographie.
Adullam, eene stad in Juda ; Jozua 12 en 15;
I Sam. 22 ; II Sam. 23; I Chron. 11 ; II Chron. 11;
Nehemia I1; Micha 1.
Adulphus, volgens sommigen de dadelijke opvolger van Willibrordus als bisschop van Utrecht,
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volgens anderen reeds bij Willibrords leven onder
de mede-bisschoppen geteld wordende of kort voor
diens dood door dezen of genen frankischen koning
aan de Utrechtschen tot bisschop toegezonden,
Adummim, eene stad of plaats in Juda ; Jozua
15 : 7 en 18 : 17.
Adur, rivier in Engeland, ontspringt in het
graafschap Sussex en vormt, daar waar zij zich in
zee ontlast, de haven New-Shoreham.
Advent (lat. komst) of advent-tijd is de tijd
der voorbereiding op de komst, d. de gehoorte
van Christus. Tot die voorbereiding zijn 4 zondagen
bestemd, en zulks om daardoor te doelen op de
vierledige komst van Christus, namelijk : de koinst
in het vleesch ; die tot den dood der zijnen om hen
tot zich te nemen; die ter verwoesting van Jeruzalern; die tot het houden van het laatste oordeel.
Met den eersten zOndag van advent begirt het kerkelijk jaar. De advent-tijd is in de katholieke kerk
een tijd van rouw en boete ; in sommige landen
veroorlooft ook de protestantsche kerk in dies tijd
geen feestvieringen en geen openbare vermakelijkheden.
Adversaria werden bij de romeinsche kooplieden de voorloopige opschrijfboeken genoemd, dus
zooveel als Kladboeken.
Advocatie heette het ambt van den Advocatus
ecclesiEe.
Advocati ecclesiee, in den vroegsten tijd
der middeleeuwen de zaakwaarnemers van geestelijke stichtingen, ter behandeling van alle belangen
buiten het gesticht en om het opzigt te voeren over
de goederen. Uit deze A. E. ontstonden later de
beschermheeren der kerk.
Advocatus diaboli (woordvoerder des
duivels). Bij het onderzoek naar den levenswandel
van eenen afgestorvene, die heilig verklaard zal
worden, is de A. diaboli degene, die ambtshalve
de heiligverklaring bestrijdt, terwijI de verdediger
van den te canoniseren doode A. dei heet.
Adwarth, of Adwirth, of Aetwerth, oude naam
van ADUARD.
Adyacenten, spaansche benaming voor de
Balearische, Pithiusische en Chafarinas-eilanden en
de Presidios of tot gevangenissen dienende kustforten. Zie PRESIDIOS.
Adyrmachiden (Adyrmachida, ) was de naam
van een ouden lybischen volkstam, aan de kust, het
digtst bij Egypte.
Adyton (grieksch : het ontoegankelijke), in
de tempels der Grieken en Romeinen het allerheiligste, hetwelk slechts door de priesters betreden
mogt worden, en waar het beeld der godheid was
geplaatst, aan wie de tempel was toegewijd.
Adzerbeidzjan. Zie ADERBEIDZJAN.
Adzjmir (Adjimir ; Engelsch : Ajmere) ook
Radzjastan of Radzjpoetana genaamd, is een district
in Hindostan, behoorende onder het presidentschap
van Bengalen, grenst ten N. aan de provincien Moeltan, Lahore en Delhi, ten 0. aan Delhi en Agra, ten
Z. aan Goedzjerat en Malwa, ten W. aan Moeltan en
het land Sind. De grond is meerendeels zandig en
onbebouwd. De bevolking bestaat nit Dzjats, een
menscheiiras klein van gestalte en donke y van kleur,
en Radzjpoeten, zijnde groote, schoongebouwde menschen, alien behoorende tot het.krijgzuchtige leven.
Van de heerschappij der Mahratten onder welke zij na
de ontbinding van het rijk der Mongolen waren gekomen, werden zij in 1818 door de Engelschen bevrijd, en staan sedert onder engelsch protectoraat. —
A. (het Daralkhier der Mahomedanen) eene stad in

bovenbedoeld district, ligt 40 mijlen ten zuidwesten
van Delhi en 1 mijl ten zuidwesten van Dzjeypoer,
is eene versterkte plaats en heeft in het fort Taragor
eene engelsche bezetting. Eene halve mijl van hier
ligt de vijver van Fokor, waarheen de Mahomedanen
nog veelvuldige bedevaarten doen.
Ae. De woorden met AE en Ad volgen achter
die met ALE.
..Ea. 1) stad en eiland van Colchis, aan den
mond vats den Phasis, was de woonplaats van
Circe. — 2) oud eiland in de Toskaansche Zee, aan
de kust van Italie, werd later verbonden met het
Vasteland, en vormde het Cireeium promontoriuni.
De fabel plaatst ook bier het woonverblijf van Circe.
lEaciden, afstammelingen van iEacus.
.7Eacus (gr. Aiakos), noon van Zeus en JEgina,
geboren op het woeste eiland CEnone, waarom dit
ook IEgina genoemd wordt, later heerscher over de
bevolking van dat eiland, bestaande uit Myrmidonen,
dit wil zeggen mieren, die veranderd waren in menschen. Als vorst was hij streng regtvaardig, werd
daarom na zijnen dood als halfgod vereerd en benevens Minos en Rhadamantus regter en deurbewaker
in de Onderwereld, en als zoodanig afgebeeld wordende met de zinnebeelden van het regterambt of
met den sleutel van Hades. Onder zijne afstammelingen, de JEaciden, bekleedt Achilles eene eerste
plaats.
lEdesius, neoplatonisch wijsgeer der 4e eeuw,
geb. te Cappadocie, studeerde onder Jamblicus, en
vormde te Pergamus eene vermaarde school, uit
welke Chrysanthes, Maximus van Ephesen en
Julianus voortkwamen. Hij beweerde omgang te
hebben met de goden, om welke dwaze bewering
hij aan eenige moeijelijkheden blootstond onder
Constantijn. Hij stierf in hoogen ouderdom. In
Eunapus vindt men merkwaardige bijzonderheden
over /Edesius.
lEdesius. Zie FRUMENTIUS.
2Edgerus (Cornelius), ook bekend onder den
naam van Cornelius Edgerus van Engenhuys, geb.
1530 te Leeuwarden, was een uitstekend laiidmeter,
bewees aan zijn vaderland, en ook aan naburige landen en steden, groote diensten ; vertrok bij den aanyang der nederlandsche beroeringen naar Keulen,
waar hij eenigen tijd verblijf hield en in 1583 eene
nette, zeer naauwkeurige kaart van het keulsche gebied in het licht gaf. Hij stierf 1590.
.7Edilen waren in Rome overheidspersonen, aan
wie het toezigt was opgedragen over de tempels en
openbare gebouwen, over baden en herbergen, over
de verschillende openbare spelen en over de marktpolicie ; regters in alle geschillen van bouwkundigen
aard, aanvankelijk slechts ten getale van 2 uit het
yolk gekozen, later ook meer in getal, aan de boogere regtsmagt toegevoegd, en met de leven derzelve
deelend in de eene-regten ; bij voorbeeld ook de
JEdilen zaten op de sella curulis.
lEduers liaqui), de naam van een gallisch yolk, tusschen de Loire en de Saone. Van al
de gallische stammen sloot deze zich het eerst aan
de Romeinen aan. De voornaamste stad der Aduers
was Bibracte (het tegenwoordige Anton).
lEgadische eilanden (IE gates, Xgasa, insake of de Geiten-eilanden), groep van 6 eilanden en
verscheidene klippeii aan de westpunt van Sicilie. Ze
heeten : Favignana (oud : Capraria), Cernidesi, Borrone, Levanzo (oud : Phorbantia), Licosia en Maretimu (nod : Hiera). Ze ziju in de geschiedenis vermaard
door de overwinning, die Lutatius hier in het jaar
242 voor Chr. op de Carthagers behaalde, waardoor
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de eerste punische oorlog beslist werd. Favignana is
4 vierk. mijlen groot, met 4000 inw. heeft eenen
vruchtbaren grond en aan de noordzijde eene ankerplaats. Maretimo is voorzien van een fort.
Naam van verscheidene grieksche steden.
De meest bekende zijn: I) eene stad in Macedonia
aan de Erigon, 9 mijlen ten noordwesten van Pella,
droeg ook den naam van Edessa. — 2) eene stad in
Achaia, aan de golf van Corinthe, bij den mond van
den Crathis.
lEgeIsche Zee (..Egeum mare) was oudtijds
de benaming van den tegenwoordigen griel:schen
archipel. De oorsprong van dien naam is onzeker:
de legende schrijft die toe aan het tragische uiteinde
van JEgeus. De oude grenzen waren Thracie en Macedonie ten N.; het eigentlijke Griekenland en den
Peloponnesus ten W.; het eiland Creta ten Z.; en
de westkust van Klein-Azie ten 0. De voornaamste
eilanden waren : Eubea, de Cycladen, de Sporadische eilanden, Lesbos, Chio, enz. ; en in het zuidwesten vormde deze zee de golf van Myrtos en in
het zuidoosten de Icarische Zee. De .,1geische Zee
is een groote zeeboezem van de Middellandsche Zee;
de eilanden behooren tegenwoordig deels aan Griekenland deels aan Turkip. Vooral des zomers heerschen hier felle, de scheepvaart zeer gevaarlijk makende noordenwinden, vooral aan de zuidpunt van
Negropont en tusschen Tenos en Mycone. De om
het bekken der golf gelegene kusten zijn door vele
bogten en zeearmen zeer onregelmatig en ongelijk.
.e EF GER!.
lEgeri. Zie
koning van Athene, zoon van Pandion
en varier van Theseus, regeerde van 1361 tot 1323
voor Chr. Hij beoorloogde Minos, en door dezen
overwonnen, was hij gedwongen hem jaarlijks eene
schatting op te brengen, bestaande in 7 jongelingen
en 7 jonge meisjes, die door den Minotaurus verslonden moesten worden. Theseus bevrijdde Athene
van die afschuwelijke schatting ; rnaar terwijI deze
held reeds in zegepraal terugkeerde, werd het sein
verzuimd dat zijne wederkomst moest aankondigen,
zoodat JEgeus, wanende dat zijn zoon door den Minotaurus verslonden was, uit wanhoop daarover zich
zelven verdronk in hetgeen daarnaar yEgeum mare,
dat is de ./Egeisehe Zee, genoemd werd.
2Egialea, naam die door verscheidene eilanden
en zeesteden der oudheid gedragen werd. Inzonderheid echter werd met dien naam Achara aangeduid, als aan den oever der zee gelegen.
lEgialea, de dochter van Adrastus, koning van
Argos, en de vrouw van Diomedes, is vermaard door
de teugellooze hartstogtelijkheid waarmede Venus
haar vervulde, die zich zoodoende op haar wilde
wreken, dewjjlzij bij het beleg van Troje gekwetst
was geworden door Karen man.
/Egialeus, 1) eerste koning van Sicyone, regeerde van 1835 tot 1783 voor Chr. — 2) zoon van
Adrastus en een der Epigonen, viol bij het beleg van
Thebe. Zie EPIGONEN.
lEgide (gr. Aigis), het door flephestus gesniede
schild van Zeus, die dit zwaait, wanneer hij in toorn
ontsteekt, zoodat het ruischt als een stormwind en
schrik te weeg brengt onder de volkeren. — Ook
het zinnebeeld der godin Athena (d. i. Minerva),
Wier bijzondere wapenrusting het is, nu eens in den
vorm van een schild, dan als harnas; ook wel als
eene bij wijze van mantel over de borst, de schouders of den rug hangende dierenhuid. Op gedenkstukken der kunst wordt het voorgesteld als een
pantser over de Borst der godin, in het midden met
het Gorgonen-hoofd, — Als symbool van de be-
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schermende hoede der goden wordt het woord
tegenwoordig nog zinnebeeldig gebruikt voor bescherming.
2Egidii (Gulielmus). Zie A:G1D1US (Willem).
lEgidius, naam van verscheidene heiligen en
kerkleeraars. — 1) abt in de 7e eeuw, patroon
van vele kerken en kloosters, volgens de overlevering
gesproten uit een atheensch geslacht. Gedachtenisdag 1 September. — 2) de heilige leekebroeder, nit Assisi in'Italie, sedert 1208 als Franciscaner
geordend, was de derde onder de jongeren, die zich
aan Franciscus van Assisi aansloten, en °ride rscheid de
zich door zijne nederigheid en zachtmoedigheid. Hij
stierf te Perosa in 1272 ; gedachtenisdag 27 April.
3) Corboliensis (Gillis van Corbeil), naar zijne
geboorteplaats, leefde in de laatste helft der 12e
eeuw, was lijfarts van koning Filips Augustus, en
vermoedelijk ook hoogleeraar te Parijs; schreef in
latijnsehe verzen eenige geneeskundige werken, door
prof. Choulant op nieuw uitgegeven in 8°. Leipzig
1826.-4) .1. Columna of Roman-us, bijgen. Doctor
fundatissimus, van 1292-1295 generaal van de Orde
der Augustijners, sedert 1296 aartsbisschop van Bourges, was een man van groote geleerdheid. Hij stierf
1316. Zie COLONNA. 5) E. uit Viterbo, Augustijner-generaal, sedert 1517 kardinaal-bisschop van
Viterbo, was ale legaat in Duitschland en in Spanje
werkzaarn, opende 10 Mei 1512 het vijfde LateraanConcilie, en stierf te Rome 12 November 4522.
lEgidius, bijgenaamd graaf Gillis, was grootmeester van de romeinsche militie in Gallie omstreeks de helft der 5e eeuw, en had zich in de
2e afd. van Belgie en in de 4e afd. van het Lyonnesche een klein onafhankelijk rijk gevormd, bevattende Beauvais, Soissons, Amiens, Troyes, Rheims
en het grondgebied van die stetter!. Toen Childeric
in 457 van den troon was gejaagd, werd
verkoren tot opperhoofd der Franken, en wist zijn
gezag te handhaven acht jaren lang ; doch de aanhoudende oorlogen, die hij te voeren had, en de
strengheid van zijn bewind onttrokken hem de genegenheid des yolks. Zoodra Childeric weder verscheen, schaarden al de Franken zich aan zijne zijne.
fEgidius,verlaten, nam tie wijk naar Soissons, waar
hij een gewelddadigen dood stierf in 464, zijn rijk
nalatende aan zijnen zoon Syagrius.
2Egidius (Petrus) of Pieter Gillis, naar zijne
geboorteplaats Delphys of Gillis van Delft gena.amd, leefde in het laatst der 15e eeuw, en was
een boezemvriend van Erasmus, die zelfs in zijnen
was een zeer
Pylades melding van hem maakt.
geleerd man, bekwaa m godgeleerde en gelukkig dichter. — (Petrus), geb. te Antwerpen in 1486.
secretaris in zijne geboorteplaats, wordt om zijne
deugden geprezen hij Thomas Morns; hij dichtte latijnsche Epigrammata en in 1519 een treurdicht op
den dood van keizer Maximiliaan. Hij stierf in 1533.
lEgidius (Willem) of Willem Gilliszoon, geb.
omstreeks de helft der 15e eeuw te Wissekerke op
het eiland Zuid-Beveland, maakte zich eenen naam
als wiskundige door zijn werk De Cirlestiummotuum
indigatione, sire Calculo, Ipris 1494 in 4°. Hij is
meer bekend onder den naam van Gulielmus.,Igidii,
en waarschijnlijk de zelfde, die als vervaardiger van
zeker kunststuk, de wereld in het klein voorstellende,
door H. Cardanus Gulielmus Zelanclics genoemd wordt.
2Egila, stad in Laconie, vermaard door een
tempel van Ceres. Men vierde daar mysterien, waaraan alleen de vronwen mogten deelnemen.
.7Egina, tegenwoordig Egina of Engia, een der
Sporadische eilanden in de Saronisthe golf, Zie EG1NA,
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.Egineta (Paulus), of Paulus van rEgina, een
grieksch geneesheer tijdens keizer Constantinus
Pogonatus (668-685), had zijne opleiding genoten
te Alexandrie, schreef een werk over de geneeskunde in haren ganschen omvang, en was zoo bekwaam, vooral in de heel- en verloskunde, dat de
Arabieren hem >Jen vroedmeester" (Al Kawabili)
noemden.
lEginetische kunst. Het eiland ,Egina was
kort voor en gedurende den oorlog met de Perzen
de hoofdzetel der grieksche kunst, welke zich destijds joist in het tijdperk van haren overgang nit
den ouden tot den hoogeren stijl be yond. De eginetische kunstenaars werkten in leem, hout, erts en
marmer ; ook het eerste zilvergeld moet omstreeks
800 jaren voor Chr. aldaar geslagen zijn. Voornamelijk kennen wij van de kunstenaars op dat eiland:
Smilis, Callon en Onatas. De eginetische stijt was
aanvankelijk ernstig streng, trouw de natuur nahootsend, in het voortbrengen van afzonderlijke gedeelten gelukkiger dan in het zamenstellen tot een geheel, zonder bevalligheid en stijf, de figuren met,
geslotene beenen en aan de heupen vastliggende armen ; later werd er meer losheid en vooruitgang in
bespeurd. De !E. kunst is in onze eeuw vooral bekend geworden door het in 1811 gevormde genootschap van Engelschen, Denen en Duitschers, door
welk genootschap opgravingen gedaan zijn in de
rumen van den tempel van Pallas of van Jupiter Pan.hellenios. Toen werden onder anderen 30 deels geheele figuren, deels brokstukken opgedolven, die
door den toenmaligen kroonprins, later koning Lodewijk van Beijeren aangekocht en door Thorwaldsen
gerestaureerd, tegenwoordig in de iEgineten-zaaleen
der sieraden uitmaken van de Glyptotheek te -Munchen. Na de periode van Phidias ging de kunst
in de algemeene grieksche kunstontwikkeling onder.
stad in Achaia. Zie dat woord.
.7Egirtius, rivier in Aquitanie; tegenwoordig
de GERS.
1Egis,' fret schild van Jupiter, dat hij ten geschenke gaf aan Pallas, die er het hoofd van Medusa
op plaatste. Zie yEGIDE.
2EgiSSUS (tegenwoordig Tulzia), stad in NederMesie, aan den Ister (Donau), nabij het eiland Pence.
Drie mijlen beoosten deze stad sloeg Darius eene
schipbrug over de rivier om in Scythie te vallen.
/Egisthus (gr. Aigasthos), zoon van Thyestes
nit diens hloedschande met zijne eigene dochter
Pelopia, die hem te vondeling liet leggen. Geitenhoeders lieten hem grootbrengen door eene geit
(gr. Argos), vandaar zijn naam. Na zijnen oom Atreus
vermoord te hebben, beklom hij met zijnen vader
Thyestes den mycenischen troo p . Agamemnon, de
zoon van Atreus en wettige troonopvolger, liet hen
echter niet in het bezit der oppermagt,maar bemagtigde zelf de kroon. Hij gunde hun echter het leven ; en
Coen hij optrok naar het beteg van Troje, vertrouwde
hij zelfs aan JEgisthus het bewind toe over zijn rijk.
Deze maakte van de afwezigheid des konings gebruik
om diens gemalin Clytemnestra te verleiden,en bragt
den koning zelven bij diens terugkeer °in het leven.
regeerde zeven jaren, toen werd hij oingebragt
door Orestes, zoon van Agamemnon, die, door zijne
zuster Electra geholpen, nit het paleis was ontkomen, tijdens den moord, op zijnen vader gepleegd.
Oin lien moord te werken, keerde hij later naar
Argos terug en bragt niet alleen Egisthus om, maar
te gelijk ook zijne eigene moeder Clytemnestra.
.7EgiStus was, naar het beweren van sommigen, de eerste geloofsprediker in Friesland, en weal

in het jaar 60 na Chr. door den apostel Petrus nit
Rome naar Friesland gezonden.
lEgium, stad in Achaia, aan de golf van Corinthe, een der twaalf steden van den Achaischen
Bond, en de plaats waar de algemeene vergaderingen
van den bond werden gehouden. Hier stierf Aratus.
Deze in onze eeuw bloeijende koopstad (Vostitza),
met 3000 inw., werd 26 December 1861 door eene
vreeselijke aardbeving in een puinhoop herschapen.
/Egius, of Egio, regtsgeleerde te Spoleto, geb.
aldaar in het begin der zestiende eeuw, gest. 1578,
is de eerste geweest, die (Rome, 1550, in 80.) de
Bibliotheca van Apollodorus in het licht heeft gegeyen naar de handschriften van het Vaticaan, verrijkt
met eene vertaling en geleerde aanteekeningen.
.Egos—Potamos (dat wil zeggen Geitenrivier, tegenwoordig Indzje-limen), kleine rivier in
den Chersonesus van Thracie (het tegenwoordige
schiereiland van Gallipoli), viel in den Hellespont,
een weinig benoorden Sestos. Daar had de zeeslag plaats, die door den Spartaan Lysander op de
Atheners werd gewonnen, en die een einde maakte
aan den Peloponnesischen oorlog , 405 jaren vOOr
Christus.
lEgypte. Zie EGYPTE.
lElana (of Ailath), tegenwoordig Akaba-elMesrini, oude stad in Steenachtig Arabic, aan de
Roode Zee, of eigentlijk aan eene kleine golf, welke
door die zee ten noorden wordt gevormd, en die naar
deze stad den naam droeg van itElanites sinus. Uit
deze stad vertrokken de schepen van Salomon naar
Ophir.
.Ella pens, een aanzienlijk plebeisch geslacht in
Rome, dat voornamelijk overging in de familien der
PiETI en TUBERONES. Zie ook IELIUS.
Capitolina, naam, die aan Jeruzalem
gegeven werd, nadat het door keizer Adriaan (P.
Adrianus) herbouwd was met een aan Jupiter
Capitolinus gewijden tempel.
lElianus, 1) met den bijnaam de Tacticus,leefde
te Rome 100-140 na Chr. onder de regering van
keizer Adriaan, aan wien hij een werk opdroeg over
de wijze van legers in slagorde scharen bij de Grieken. — 2) !E. (Claudius), de Sofist, geb. te
neste, was leeraar in de welsprekendheid te Rome
onder keizer Adriaan. Behalve meer andere werken,
van welke ons niets antlers bekend is dan de titel,
schreef hij een zeer belangrijk werk met verschillende historien in 15 boeken (laatst uitgegeven
Parijs, 1805, bij Koray) ; zoomede een werk over
tie Dieren in 17 boeken (laatste uitgaaf Jena, 1832,
2 dln., bij Jacobs), beiden in t Grieksch. Ofschoon
in Italie geboren, was IE. de grieksche taal zoo
magtig, dat hij geroemd werd als de .honigzoet
sprekende".
JElius Sextus Pattus Catus, romeinsch
regtsgeleerde, was achtereenvolgend edile, consul en
nsorEdile
.
(wijkmeester) zijnde, 200 jaren v.
censor
Chr., maakte hij de regtsformulen openbaar, die
tot dusverre uitsluitend aan de patriciers bekend
waren ; dat gedeelte des regts, hetwelk hij bekend
maakte, ontving naar hem den naam van celiaansch
regt.

/Emilia, provincie van Cisalpijnsch Gallic. Zie
EMILIe.
1:Emilia pens, een zeer oud en beroemd patricisch geslacht in Rome, dat gezegd wordt of te
stammen van Mamercus (zie dat woord), naar het
beet een zoon van Pythagoras of Niinia, en die mu
zijne liefelijkheid van taal den bijitaam
ontvangen had. Tot de aanzienlijkste familien van

Emilia Juliana
dit geslacht behooren : a) de Lepidi ; b) de Mamerci ; c) de Papi of Pappi ; d) de Paulli ; e) de Regilli ;
1) de Seauri. Zie op de woorden : LEPIDUS, INIAMERCUS, PAPUS, PAULLUS, REGILLUS en SCAURUS.
Amnia Juliana, geb. 19 Aug. 1637, dochter van Albrecht Frederik, graaf van Barby, was
eene vrome vrouw, die een aantal geestelijke liederen vervaardigde. In 1665 was zij in den echt
getreden met Albrecht Anton, graaf van Schwartzburg-Rudolstadt, en stierf 2 Dec. 1706.
.7Emilianus was stadhouder van de provincién
Pannonie en Mesie, onder de regering van keizer
Gallus. Hij sloeg de volkeren, die van het oosten
in zijne landen vielen, en verdeelde den buit onder
zijne dapperen, die hem daarvoor tot keizer
pen in 253. Hij overwon en doodle keizer Gallus,
rnoest echter voor diens opvolger Valeriaan onderdoen, en werd urn die reden door zijne soldaten
vermoord.
Zie EMILIUS en !Emma GEMS.
..2Emilius (Anthonius), of eigentlijk Antonie
Melisz, geb. te Aken 20 Dec. 1589, zoon van een
koopman, met name Jan Melisz, die zich eerst te
Antwerpen en vervolgens te Rome had gevestigd,
maar, na tot de hervormde kerk overgegaan te zijn,
zich te Aken, en vervolgens te Doornik nederzette.
De zoon bestudeerde de letteren te Aken, Dordrecht
en Leyden, aanvaardde 1611 eene buitenlandsche
reis, keerde 1615 terug, werd in de plaats van zijn
leermeester Vossius rector te Dordrecht, in 1619
hoogleeraar te Utrecht ; legde in 1638 die betrekking neder wegens zwakke gezondheid, en stierf 12
Dec. 1660.
JEmilius (Georgius), geb. 1517 te Mansfeld,
was een bloedverwant van Luther, en bragt de
Evangelien over in latijnsche verzen.
.7Emilius Probus wordt geacht geleefd te
hebben in de vierde eeuw van onze jaartelling, ten
tijde van keizer Theodosius den Groote. Men houdt
hem voor den schrijver van het onder den naam
van Cornelius *Nepos doorgaande werk Vita excellentium imperatorunt (met uitzondering alleen van
de levensbeschri.Oing van Atticus).
.IEmilius (Robbert), geb. 1663 te Oud-Beijerland, was predikant en geneesheer te Nieuw-Beijerland sedert 1688 tot 1700 ; toen te Delfshaven, en
in 1701 te Leyden; werd daar den 24 Maart 1707
onder-regent, en 1709 regent van het Statencollegie aan de hoogeschool, en stierf in Maart
1729; schreef verscheidene godsdienstige werken.
oude naam van de tegen.7Emodm
woordige SHETLANDSCHE EILANDEN.
.1EMOn.a, stad in Oud-Germanie, tegenwoordig
LAYBACH.

1Emoni6. Zie HEMoNIe.
Anaria (tegenwoordig Ischia), eiland in de
Middellandsche Zee, 7 h. 8 mijlen ten noordwesten
van Pandatarie. Het heette oorspronkelijk Pithecusa
en Inarinte. Onder dit vulkanische eiland, verhaalt
de fabel, werd Typheus neergeslingerd, toen Jupiter
hem met den bliksem doodsloeg.
.7Enem (Henricus), geb. 19 Aug. 1745 te Oudemirdum in Friesland, zoon van een predikant,
studeerde te Leeuwarden en te Franeker, vestigde
zich 1767 als onderwijzer in de wiskunde te Amsterdam, was als zoodanig de leermeester van den
grooten Nieuwland. In 1795 werd hij lid van de
commissie belast met het onderzoek der zeeschepen
in al onze zeehavens; in 1798 werd hij met den
hoogleeraar Jan Hendrik van Swinden naar Parijs
gezonden, ow over het tiendeelig stelsel der maten
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en gewigten mede te beraadslagen; bekleedde later
de betrekking van lid der centrale commissie voor
de zaken der marine ; was inspecteur der maten en
gewigten, en stierf 1 Nov. 1810.
.e E
F NEAS.
Aneas. Zie
2Eneas, de tacticus, leefde omstreeks 340 v.
Chr. en schreef een werk over de krijgskunde, van
hetwelk nog slechts een brokstuk — de belegeringskunst —aanwezig is, uitgegeven door Oreilli (Leipzig 1828).
.7Eneas, bisschop van Parijs onder Karel den
Kale (843-877), maakte zich bekend door zijn,
overigens vrij onbeduidend, geschrift Liber adversus
Grtecos, waarin hij de door Photius als kettersch
aangevallene leerstellingen en gebruiken der roomsche kerk trachtte te verdedigen.
Aneas van Gaza, een wijsgeer van de
nieuw-platonische school, leefde in de vijfde eeuw,
was vroeger Heiden, maar ging tot het Christendom
over, en draagt den bijnaarn van platonisch Christen, omdat hij de platonische wijsbegeerte en het
Christendom zooveel mogelijk in overeenstemming
zocht voor te stellen, ten einde zoodoende den
overgang tot het Christendom aannemelijker en gemakkelijker te maken. Behalve eenige brieven, heeft
men van hem een geschrift over de onsterfelijkheid,
de opstanding, de engelen en demonen, getiteld
T heophrast us.

lEneas Sylvius Bartholomeus PieZie Pius II.

lEnesidemus, een vertegenwoordiger van de
sceptische school, geb. to Cnossus in Greta, onderwees de wijsbegeerte te Alexandrie in de laatste
eeuw voor Christus geboorte. Hij schreef : Pyrrhonische Beschoutvingen", waarin hij op het voetspoor
van Pyrrho de gronden toelichtte tegen de gewisheid
van der menschen weten. Hij heeft acht boeken
ceptische zamenspraken geschreven, waarvan echter
slechts brokstukken tot ons gekomen zijn door Sextus
en door Photius. Gottlieb Ernest Schultze, een
duitsch wijsgeer van de sceptische school , noemde
in een geschrift (Helmstedt 1792) waarin
zich
hij de Kritiek van Kant duchtig doorhaalde.
.7Enos, stad in Thracie. Zie ENO.
.7Eolie. Zie EoLIe.
Moliers. Zie EoLIeRs.
.IEolla Insulee, oude naam van de tegenwoordige LIPAR1SCHE EILANDEN.
2Eo1us. Zie EoLus.
.2Eonen. Zie GNOSTICISMUS.
..2Epinu.s (Fr. Marie Ulrich Theod.), beroemd
natuurkundige, geb. 1724 te Rostock, gest. 1802 te
Derpt in Livonie, heeft zich vooral veel op nasporingen toegelegd op het gebied der electriciteit. Men
heeft onderanderen van hem Tentamen theorice electricitatis et magnetismi (1759, St. Petersburg 1 dl.
in 4 u ), en verscheidene belangrijke verslagen door
hem aan de petersburgsche akademie uitgebragt.
.Equator (lat. -= Evenaar) beet die grootste
denkbeeldige cirkel over den aardbol, die loodregt
op de omwentelings-as rust en de aarde in twee gelijke helften, het noordelijk en het zuidelijk halfrond,
deelt. Hij wordt ook de Linie zonder breedte genaamd of kortweg de Linie, gelijk in de uitdrukking
der zeevarenden ode Linie passeren -. Voor alle plaatsell, die onder den PE. liggen, is de tijd van dag en
nacht altijd even lang, doordien alle punten des hemels zich altijd even lang boven als onder den horizon bevinden.
.ZEquatoriaal-stroom noemt men eene beweging des waters, die zoowel in den Atlantischen
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Oceaan als in de Stille Zuidzee wordt waargenomen,
inzonderheid tusschen de Keerkringen. De rigting
van die stroombeweging is van het oosten naar het
westen, met eene gemiddelde snelheid van 8 a 9
duitsche geographische mijlen per etmaal.
Equen (,Equicola, of f,lciiticularti), een onditaliaansche roof- en oorlogzuchtige volkstam in het
latijnsche bergland, in afkomst verwant aan de Sabijnen. Alba, Carseoli, Pneneste en Tibur waren steden in hun gebied; ook de mons Algidus lag in hetzelve. Nadat zij met de Volscen larger clan eene eeuw
met afwisselend krijgsgeluk oorlog tegen Rome gevoerd hadden, werden zij 389 v. Chr. door Camillus
overwonnen en in den Samniten-oorlog geheel ten
onder gebragt.
lEquinoctium (lat. =_-. nacht-evening) heet
elk der twee tijd -stippen in den loop van een jaar,
wanneer dag en nacht over de geheele aarde even
lang zijn, dos joist 12 uren. Die gelijkheid heeft
plaats in de lente omstreeks 21 Maart en in den herfst
omstreeks 23 September.
lEra, ofschoon niet zelden gebezigd in den zin
van geschiedkundige eeuw, beduidt eigentlijk niets
anders dan tijdrekening, jaartelling. In die beteekenis is A. eene achtereenvolgende reeks van jaren,
aanvangende met een of ander belangrijk tijdstip,
zoodat dan ook bijna ieder yolk historisch zijne
heeft. Over de voornaamste, zie JAARTELL1NG.
}Erianen zijn de aanhangers van den presbyter
Arius te Sebaste in Armenie, die zich omstreeks
de helft der vierde eeuw tegen de verpligte viering
der voorgeschrevene feestdagen, tegen de voorbidding, en tegen het doen van zielrnissen verklaarde,
zoomede tegen de afscheiding van bisschop en presbyter.
2Erius, in zijne jeugd een vriend van Eustathins, naderhand, toen deze in 355 bisschop van
Sebaste was geworden en hem tot presbyter 101
benoemd, diens hevige tegenstander. Zie A'RIANEN.
l_.
(P etrus).
lErodius (P
t
) Zie
Zi k YRAUT
.IEschiues, grieksch redenaar, geb. 389 v. Chr.
te Athene, hall zich in de nicest uiteenloopende levens-toestanden zoodanig weteu te verheffen, dat hij
op drie-en-dertigjarigen leeftijd als staatsredenaar
optreden kon. Hij stond aan het hoofd der partij, die
voor Philips van Macedonie was, terwijl Demosthenes aan het hoofd der tegenpartij stond. Na den
slag van Cheronea (338) in soldij van Antipater, zocht
A. in zijne Redevocring tepee Ctesiphon Demosthenes
de gouden kroon te ontnemen, die aan laatstgenoemden op voordragt van Ctesiphon was toegewezen om
zijne verdiensten jegens bet vaderland. Demosthenes verdedigde zich tegen hem in zijne redevoering
Pro Corona, waarmede hij hem dan ook overwon.
Hierop verliet Athene, en stierf op het eiland
Samos in 314 v. Chr. De nog overige drie redevoeringen, die men aantreft in de verzamelingen der
attische redenaars, uitgegeven door Reiske, Bekker,
Bester en Sauppe, en Didot, alsook afzonderlijk in
het licht gegeven door Bremi (2 dln. Zurich 1823
—24) en door Franke (Leipz. 1841), en vertaald
door Breni (3 deeltjes Stuttg. 1828), behooren tot
de beste overblijfselen van de welsprekendheid der
Ou den.
lEschines. 1) nit Athene, leerling van
Socrates, was zoo arm, dat hij zijnen leermeester
niet betalen kon, en daarom aanbood diens slaaf te
werden. De aan hem toegeschreven wordende zamenspraken over wijsgeerige onderwerpen (uitgegeven door Leclerc. , Gneksch-Latipt, Amsterdam
1711; door 13ockh,Heidelb. 1810; en in het Duitsch
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vertaald door Pfaff, Stuttg. 1827), zijn onecht.
2) A. van Neapolis, leerling van Carneades, leefde
op bet einde der voorlaatste eeuw voor Chr.
3)
een keiter, de dwaalleeringen toegedaan van
Montanus, doch zich van de overige Montanisten
onderscheidende doordien hij leefde, dat Christas in
de hoilige Drieeenheid Zoon en Vader tevens was.
lEschylus (Gr. Aischylos), een der drie beroemdste grieksche treurspeldichters, geb. 525 v.
Chr. le Eleusis in Attica uiteenaanziettlijk atheensch
geslacht, woonde als man den veldslag van Marathon en den zeeslag van Salamis bij, zoomede den
slag van Platea. Hij is als de eigentlijke schepper
van het grieksche treurspel aan te merken; niet alleen
was hij de eerste die geregelde stukken vervaardigde, maar hij grondvestte werkelijk het tooneel. Voor
den rondtrekkenden wager van Thespis stelde hij
eene schouwburgzaal in de plaats, was de eerste die
hij de voorstellingen gebruik maakte van decoratien,
kostumen en muziek, kortom van al het materieel
der drainatische kunst, en bragt ook de declamatie
tot eenen veel hoogeren trap van volkomenbeid. Intusschen had hij op zijnen ouden dag het verdriet
te moeten zien, dat men aan Sophocles de voorkeur
gaf, waarom hij zich naar Sicilie begaf aan het hof
van Hieron, ors geed getuige te zijn van de lauweren, die zijn jonge mededinger mogt inoogsten. Hij
stierf op 69-jarigen leeftijd in 456 v. Chr., men
zegt ten gevolge van een ongeluk, namelijk : doordien een arend eene schildpad liet vallen op zijnen
kalen schedel, hetgeen hem de hersenen verbrijzelde.
Zijne voortbrengselen ademen eene verhevene en
ernstige gentoedsstemrning; niet bet zachte en roerende, het eenvoudig menschelijke, maar het schrikwekkende, bet sombere en noodlottige, het rensachtige en titanische zijn de hoofdtrekken van zijne
tragedies. Vandaar dat zijne taal menigmaal hoogdravend is en duister; zijne karakters zijn doorgaans
avontuurlijk en grootsch. Van de 70 (of naar anderen beweren 90) stukken, die hij geschreven heeft,
zijn er slechts zeven tot ons gekomen, te weten :
1. De geketende Prometheus; 2. de Perzen (waarin
hij den zeeslag van Salamis beschrijft) ; 3. de Zeven
(Aativoerders) voor Thebe; 4. Agamemnon; 5. de
Choephoren; 6. de Eumeniden; 7. de om bescherming smeekenden. Behalve de uitgave van Paw
Cs Hage 1745, 2 dln. in 4°.), verdient vooral vermelding die van G. Hermann (2 dln. Leipzig 1852).
lEsculaap, of iEsculapius (Gr. Asclepios), volgens de gewone legende een zoon van Apollo en
Coronis, werd aan de leiding toevertrouwd van den
centaur Chiron, die hem in de kruidkunde en in de
geneeskunst onderwees, en wel met zulk een gelukki g gevolg , dat niet alleen vele stervelingen in het
Leven behield, alleen door eenige woorden over hen
nit te spreken, maar zelfs gestorvenen opwekte nit
den dooden. Hij vergezelde de Argonauten naar Colchis ; bij zijnen terugkeer gaf hij het levee weder
aan Hippolytus, Welke daad door Zeus (d. i. Jupiter)
beschouwd werd als eene oproerige handeling.Daarbij kwam de klagt van Pluto, dat zijn rijk ontvolkte, waaroin Zeus met zijnen bliksem dezen weldoener der menschheid doodsloeg, doch hem, om
Apollo wegens het verlies van zijnen zoon te troosten, in den hemel opnam, waar hij het sterrebeeld
van de Slangen vorinde, en vervolgens als godheid
lereerd werd, inzonderheid te Epidaurus, Athene,
Pcrgamus en Smyrna. De haan en de slang waren hem
toegewijd, als zinnebeelden der waakzaantheid en der
vuorzigtigheid.
.IEsernia, of Esernia (tegenwoordig Isernia),
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Stad der Samniten aan den Vulturnus; eene volkplanting na den eersten punischen oorlog.
/Eserninus, 1) bijnaam van M. Claudius
Marcellus, die 90 jaren v. Chr. te ,Isernia gevangen
genomen werd. — 2) naam van een beroemd gladiator, met dien van nog, een anderen tot een
spreekwoord geworden : fEserninus cum Pacideiano.
lEsis, tegenwoordig Esi of Esino, kleine rivier
in Italie, scheidde Picenum van Umbrie en ontlastte
zich in de Adriatische Zee.
lEson (Gr. Aison), zoon van Cretheus en stiefbroeder van Pelias, werd na zijns vaders dood honing
van Iolcos, doch van den troon verdreven door zijnen
broeder, die zijnen zoon Jason naar Colchis zond om
de heerschappij te kunnen behouden. Na den terugkeer der Argonauten werd die gebukt ging onder
het wigt van den ouderdom, ten verzoeke van Jason
door diens vrouw, de tooveres Medea, weder jong
gemaakt:
lEsopus, gerneenschappelijke naam van verscheidene rivieren, van welke die in Sicyonie in den
Peloponnesus de bekendste is.— Als riviergod is E.
de vader van eene talrijke familie, wier namen met
geographische toestanden zijn zaamgeweven. Toen
zijne door Zeus geschaakte dochter JEgina zocht
en den Olympus wilde bestormen met zijne baren,
versloeg Zeus hem met zijnen bliksem, sedert welken tijd de rivier kolen in hare stroombedding voerde.
lEsopus, 1) naam van een mythisch persoon,
die vermeld staat als de oudste fabeldichter, en gezegd wordt geleefd te hebben ongeveer 6 eeuwen v.
Chr. als tijdgenoot der Zeven Wijzen. Eerst slaaf
van zekeren Jadmon van Samos, die hem vrijverklaarde, riep Cresus hem vervolgens aan zijn hof,
behandelde hem zeer goed, en zond hem naar Delphos
om het orakel te raadplegen. Hier verbitterde hij
echter bet yolk door zijne vrije manier van spreken;
hij werd onder een loos voorwendsel door hen gevat, en omstreeks 550 v. Chr. van eene rots neergeworpen. lE. was misvormd en wanstaltig. Van de
zoogenaamde Esopische Fabelen wordt reeds door
Plato gewag gemaakt. — 2) /Esopus, beroemd
tooneelspeler, tijdgenoot en vriend van Cicero, mededinger van Roscius, muntte nit in het treurspel
en verwierf grooten rijkdom. Hij liet een zoon na,
die zich niet anders naam heeft gemaakt dan door
zijne buitensporige verteringen.
lEstyi, een yolk in europeesch Sarmatie, van
finschen oorsprong, heeft zijnen naam gegeven aan
Esthonie, maar woonde denkelijk tusschen die landstreek en Pruisen.
/Esula, eene romeinsche volkplanting tusschen
Tibur en Prxneste, wordt bij Horatius vermeld.
.77Eta, koning van Colchis, zoon van de zon, en
vader van Medea. Zie ARGONAUTEN.
lEthali, of ILvA, tegenwoordig het eiland ELBA.
/Ethiopie (en Ethiopiers, en JEthiopische
taal en letterkunde). Zie ETH1OPIe, enz.
lEthnophronen, of Pagasianen, ketters in
de zevende eeuw, die zich wel Christenen noemden,
maar waarzeggerij, tooverij en allerlei heidensch
bijgeloof huldigden.
/Etna. Zie ETNA.
lEtolie (en iEtoliers, en JEtolische Bond). Zie
ETome, enz.
lEzema. Zie AITZEMA.
Aebinga (ook Abbinga of Abinga), een friesch
geslacht, welks naam door het huwelijk van Sjoerd
A. met Beits flumalda in het begin der zestiende
eeuw in Humalda's naam overging. De laatste telg
van dit geslacht, Idserd Aebing van Humalda, was
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een man van grondige geieerdheid, en na 1815
eenige jaren provinciaal gouverneur van Friesland.
Aed—Levwerd, volgens de overlevering een
oud gebouw, aan hetwelk de stad Leeuwarden zijn
ontstaan heeft te danken.
Aedon, dochter van Pandareus, was de gale
van Zethus en de moeder van Itylus. Uit nijd tegen
Niobe wilde zij den oudsten zoon van deze vermoorden, doch bragt bij vergissing haren eigenen
zoon om bet ]even. Op haar smeeken door Zeus in
een nachtegaal (grieksch aedon) veranderd, weeklaagt zij in haren zang over den dood van haren
zoon. De sage haar hetreffende is overigens op
zeer verschillende wijzen uitgesponnen.
A. E. I. 0. U., de leus van verscheidene duitsche keizers, bijv. van Frederik III. Men heeft daarvoor verschillende uitleggingen, als: Austriw Est
Imperium Orbis Unirersi of Alles Erdreich Ist Oestreich
Unterthan (of verhollandscht: Alles Eerbiedigt Immermeer Oostenrijk Uitsluitend). Deze letters waren
ook het symbool van hertog Johan Frederik II van
Saksen, en beteekenden daar Alicia Evangelium Ist
Ohu Veriest (of verhollandscht : Aileen Evangelic
Is Onmogelijk Verlies).

Aelberts (Gerrit), geb. in het laatst der 17e
eeuw te Nijinegen, gest. aldaar omstreeks 1755, was
een portretschilder in den trant van G. Kneller.
Aelf (Samuel), zweedsch hoogleeraar te Upsal
in de 18e eeuw, beroemd als godgeleerde, maar
meer nog als latijnsch dichter.
Aelfric, een geleerde benedictijner monnik in
bet klooster Abingdon in de tweede heeft der 10e
eeuw, in den angelsaksischen tijd, onder den beroemden bisschop Dunstan, die al het mogelijke
deed oin bet Roomsch-katholicismus in Engeland
tot heerschende kerk te maken. Aelfric schreef, ten
behoeve der benedictijner-scholen, een latijnschsaksisch glossarium, eene spraakkunst, een latijnsch
leerboek Colloquia, vertaalde de meeste boeken van
het Oude Testament nit het Latijn in bet Angelsaksisch (gedrukt 1698 te Oxford), en schreef verscheidene godsdienstige boeken. In 994 werd hij
aartsbisschop van Canterbury, bekleedde die hooge
waardigheid, in weerwil van de gedurige invallen
der Denen, met eere en roem, en stierf 16 November 1005.
Aello. Zie HARPIJèN.
Aelst. Zie AALST.
Aemsfort, oude naam van AMERSFOORT.
Aemstel (van). Zie AMSTEL.
Aemstelredam, oude naam van AMSTERDAM.
Aernem, oude naam van ARNHEM.
Aerope, moeder van Agamemnon en Menolaus.
Zie ook CATREUS.

Aerostiers beetle eene bijzonder korps
tairen, dat in 1794 in Frankrijk werd opgerigt, orn
in luchtballons de stellingen van den vijand te verkennel]. De ollicieren stegen 900-2000 voet hoog
in de lucht, en bleven daar gedurende den veldslag
(o. a. bij Fleurus) ; terwijl zij door het uitsteken
van gekleurde vlaggen de stelling van den vijand
aan de oinlaag staande A. seinden. Ook bij de expeditie in Algerie, in 1830, waren A. Het nut dezer
inrigting echter , was altijd slechts van beperkten
aard.
Aersehot (hertog van), brabandsch edele,
weigerde deel te namen aan bet verbond der edelen
van zijn land tegen Filips II, koning van Spanje, en
vatte de wapenen tegen hen op. In 1577 werd hij
benoemd tot burggraaf van Antwerpen, en kort
daarna tot stadhouder van Vlaanderen. Na zijne
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pogingen tegen het huffs van Oranje te hebben zien
mislukken, nam hij de wijk naar Venetie, waar hij
1595 stierf.
Aerssen(van).
( ) Zie
zi —ARSEN.
A
Aertgen van Leyden. Zie AARTJE VAN
LEYDEN.

Aertsweerde. Zie AARTSWAART.
Aesgo, wordt gezegd een zoon te zijn geweest
van Friso, naar wien Friesland, beet het, zijnen
naam draagt.
Aesgo. I) geb. te Winsurn in Friesland, pastoor
en deken aldaar, werd 1384 de negentiende abt van
het klooster te Lidlum, was een zedig, vroom en
deugdzaam man ; gest. 2 Nov. 1386. — 2) geb. te
Sexbierum, priester en pastoor te Oosterbierum,
werd 1471, na den dood van Rofridus Roorda, de
zes-en-twintigste abt van het klooster te Lidlum ;
werd daar door de Roordemaas overvallen en in den
kerker geworpen, doch door Wybe Grovestins, met
behulp van eene goede bende Lidlummers, ontzet
en in zijne waardigheid hersteld, die hij bleef bekleeden tot zijnen dood in 1484. Hij wordt ook
Aesgo de Tweede genoemd.
Aethlios werd in Elis voor den vader van
Endymion gehouden.
Aetianen, aanhangers van de leer van Aetius.
Zie AO. IUS.
Aetion, schilder uit den alexandrijnschen tijd,
beroemd door zijne schilderij, voorstellende het
huwelijk van Alexander den Groote met Roxane.
Volgens anderen is zijn naam EduloN.
Aetius, stichter en !load van de sekte der
Anomeers (naar het Grieksch anomoion), dus genoemd omdat zij de leer voorstonden, dat de Zoon in
alles ongelijk was aan den Vader en een geheel afzonderlijk wezen. Zij vormden de partij van het zuivere
Arianismus, en hunne dwaalleer werd ook omhelsd
door den voornaamsten leerling van Aetius, met
name Eunomius, naar wien ze ook wel Eunomianen
genoemd werden ; wijders door Eudoxus, door Acacius van Cesarea, door Georgius van Alexandria, en
door de meeste westersche Arianen. Door Theodosills den Groote werden de Aetianen nit alle steden
verdreven, weshalve zij zich in de woestijnen ophielden en in geheime iplaatsen hunne bijeenkomsten
hadden, waarom men ze ook Troglodyten noemde.
Aetius droeg, om zijne leer, in de nude kerk den
bijnaam van atheist of godloochenaar; hij was geboortig nit Syra, volgens Philostorgius uit Ccelesyrie, volgens anderen uit Antiochie. Zoon van een
koperslager, oefende hij nog een tijdlang na zijns
vaders dood dit ambacht uit, om zijne moeder te
onderhouden ; en eerst toen deze overleden was,
volgde hij zijne neiging voor eene wetensehappelijke
loopbaan, reisde eene poos rond met een rondtrekkenden geneesmeester, zekeren Popolis, nam deel
aan de geneeskundige colloquien, toonde zich daarbij
een duchtig redetwister, ontwikkelde zich tot een
wijsgeerigen sofist, en mengde zich van toen af in
de ariaansche geschillen. Hij werd gedurende zes
maanden onderwezen door bisschop Paulinus van
Antiochie, en begon van toen af, in een zeer bewogen levensloop, de plaats in te nemen, die hij in de
kerkelijke geschiedenis bekleedt. Hij stierf eindelijk
te Constantinopel, en wij weten van hem, dat hij
brieven aan keizer Constantius geschreven, en dat
hij 300 theologische verhandelingen nagelaten heeft.
Aetius, een der grootste veldheeren uit den
laatsten tijd van het romeinsche keizerrijk, leefde
onder Valentinianus III, keizer van bet Westersche
rijk. Hij verdedigde de Galliers tegen de invallen
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der Franken en Burgundiers, en vernielde de armee
van Attila in de Catalaunische velden (11 Chalons),
anno 451. Hij werd (454) omgebragt door Valentinianus zelven, die naijverig was op zijnen roem en
op de hooge achting, waarin hij stond. Aetius had
bloedige gevechten met graaf Bonifacius, welken
veldheer hij eigenhandig doodle in een gevecht, dat
hij hem levende in Italia.
Aetius Amidenus, dus bijgenaamd naar
zijne gebQorteplaats Amida in Mesopotamia, leefde
omstreeks de helft der zesde eeuw, bestudeerde de
geneeskunde te Alexandria, en werd lijfarts en
conies obsequii te Constantinopel. Hij heeft een
grieksch geneeskundig werk nagelaten in zestien
boeken, waarvan de heeft in het oorspronkelijk gedrukt is te Venetie, in fol., 1534, en het geheel,
in het Latijn vertaald door Cornarius, gedr. te Bazel,
in fol., 1542.
Afarsachiten, een y olk, dat tegen den wederopbouw van Jeruzalem was. Ezra 4, 5 en 6.
Afarsiten, een y olk, tegen den weder-opbouw
van Jeruzalem vijandig. Ezra 4.
Afek. I) eerie stad in Azer, Jozua 12, 13 en
19 ; I Kon. 20 ; II Kon. 13.— 2) eene stad in Juda,
I Sam. 4. — 3) eene stad in Issaschar, I Sam. 29.
Afeka, eene stad in Juda, Jozua 15.
Afeni, of Ofeni, zijn de afstammelingen van
grieksche kooplieden, die in de 15e eeuw als landverhuizers naar Rusland kwamen (Athene beet in
bet Russisch Alini). Ze zijn nog omstreeks 5000
zielen sterk, in verschillende steden verspreid wonende, en alien levende van het rondventers- of
marskramers-bedrijf.
Afer (Domitius), latijnsch redenaar, geboren te
Nimes, 16 jaren v. Chr., gest. in 59 na Chr., werd
een sieraad van de pleitzaal te Rome genoemd, hield
school, en vormde Quintilianus. Vleijer en verklikker, werd hij met eereambten beloond door Tiberius,
Caligula en Claudius. In het jaar 25 was hij praetor;
in 26 aanklager van keizerin Agrippina, werd hij deswege door Caligula vervolgd, maar vrijgesproken;later
werd hij consul. Van zijne redevoeringen vindt men
slechts eenige brokstukken bij Quintilianus.
Affaytadi (Cosmo delli), baron van Ghistelles,
was een der onderteekenaars van het verbond der
edelen, en naar alle waarschijnlijkheid een zoon van
Carlo d'Affaytadi, een milaneesch edelman, die 1545
te Antwerpen woonde, en door aankoop in het
bezit kwam van de baronie Ghistelles in Vlaanderen.
— A. (Jo. Baptista d'), zoon van Ludovicus d'A.,
graaf van Grumelli, overste der ruiterij in dienst
van Karel V in den oorlog met Parma. — A. (Fortunics d'), beroemd genees-, natuur- en sterrekundige en godgeleerde, was in dienst van paus Paulus
III, aan wien bij het door hem geschreven werk
Physicw et Astronomicie considerationes opdroeg.
Affenstein (of Hafesteinius, bij Thuanus),
was van Willem I, prins van Oranje, zaakgelastigde
bij diens broeder Jan, en werd ook met andere
diplomatieke zendingen aan den prins van Conde
belast. Graaf Jan zeide van hem, dat hij ligtvaardig
was en niet goed kon zwijgen, en bewerkte dat de
prins in 1575 niet hem naar Emden zond aan den
graaf van Oost-Friesland, maar dat die zending
werd opgedragen aan Winandt van Breyll. Kort
daarna werd hij met den Heer de Clervant en 2000
ruiters naar het belegerde Rochelle gezonden tot
ontzet van die plaats, maar na een dapper gevecht
werd hij verslagen en sneuvelde.
Affenthal, dorp in den badener Middelrijnkreis, bekend om zijn voortreffelijken rooden wijn,

Afferden
die onder den naam van Affenthaler bekend is. Zie
STEINBACH.

Afferden (Pieter van), meer bekend onder
den naam van Petrus Apherdianus, geb. te Wageningen, in het begin der 16e eeuw, rector te Hardemi* en 1556 conrector te Amsterdam, leverde
van laatstgenoernde stad eene beschrijving in 116
latijnsche verzen, welke met zijn Epigrammatum
moralium in 1560 te Antwerpen gedrukt is ; schreef
ook verscheidene schoolboeken, o. a. Tyrocinium
Latina lingua (1545, 8°.), nog in 1635 herdrukt.
Afiah, een der voorzaten van koning` Saul ;
I Sam. 9.
Afik, eene canaanitische stad ; Rigt. I.
Afflito (Matthews), geb. 1430 te Napels, was
zeer gezien bij koning Ferdinand I, die hem tot
lid van zijnen raad en president der koninklijke
kamer verhief; schreef verscheidene staatkundige en
regtsgeleerde werken, en stierf omstreeks 1510. —
A. (Gaetano), regtsgeleerde, schreef verscheidene
werken, en leefde in de zestiende eeuw. —
A. (Jan Maria), dominicaner monnik, diende lang als
ingenieur in de legers van Don Jan van Oostenrijk,
kwam vervolgens in dienst van de republiek van
Genua, en stierf 1675 te Napels; schreef een italiaansch werk over de genie en eenige godgeleerde
en philosophische mengelingen.
Affo (Ireneus), geb. 1741 te Busetto, hertogdom Parma, 1786 hoogleeraar in de wijsbegeerte
te Guastalla, vervolgens in de geschiedenis aan de
hoogeschool te Parma, eindelijk bewaarder der
hertogelijke bibliotheek, stierf 1797 ; heeft niet
minder dan 121 door hem geschrevene werken
nagelaten. Zijn opvolger, de bibliothecaris Angelo
Pezzana, heeft eene levensbeschrijving over hem in
het licht gégeven.
Affre (Denis Aug.), aartsbisschop van Parijs,
geb. 24 Sept. 1793 te St.-Rome-de-Tarn, werd ten
tijde der Restauratie professor in de theologie aan
het seminarie van St.-Sulpice,1821 vicaris-generaal
te Lucon, 1823 te Amiens, 1834 te Parijs, en 1840
aartsbisschop aldaar.'iOok na de oprigting der Republiek wist hij achting en vertrouwen in te hoezeinen, maar werd het slagtoffer van zijn ijveren
voor den vrede, daar hij 25 Junij 1848, in de voorstad St. Antoine, op het Bastille-plein, eene barrikade beklom, om het yolk tot bet staken van den
heeten strijd en tot verzoening aan te marten. Hij
stierf aan de daar ontvangene wooden twee dagen
later, den 27 Junij. Hij heeft verscheidene theologische geschriften en een werk over egyptische
hieroglyphen nagelaten. De abbe Cruice gaf in 1849
eene levensbeschrijving in 8°. van hem in het licht.
Affrique (St.), stad in Frankrijk, departement
Aveyron, aan de Sorgues, tusschen tuinen, weilanden en wijnbergen; 7000 inw.; kromme straten
met gothische huizen ; handel in Roquefort-kaas.
Affry, oud patricisch geslacht nit het kanton
Freiburg, uit hetwelk Frans van A. afstamde, die
in het begin der 18e eeuw in het fransche leger
diende, en 1734 als divisie-generaal bij Guastalla
sneuvelde. — A. (Lodewijk August Augustijn,
graaf van), zoon des voorgaanden, geb. te Versailles
1713, wijdde zich eerst aan de militaire loopbaan,
en ging 1755 als fransch gezant naar den Haag. In
1756 erlangde hij de grafelijke waardigheid ; 1771
trad hij met den rang van divisie-generaal weder
in dienst bij het leger, en voerde, in den hagchelijken tijd der omwenteling, bet bevel over de
zwitsersche garden. Na de gebeurtenissen van 10
Aug. 1792 werd hij in hechtenis gnomon, doch
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weldra weder op vrije voeten gesteld. Hij stierf
1793, op zijn kasteel St. Barthelemy in Waadland.—
A. (Lodewijk Augustijn Philip, graaf van), zoon
van den vorige, geb. 1743, voerde gedurende de
omwenteling het bevel over de zwitsersche regementen aan den Boven-Rijn, doch trad 1792 van
bet staatstooneel af en vestigde zich to Freiburg.
In 1798 nam hij bet bevel over de kantonstroepen
op zich, en Napoleon benoernde hem 1803 tot
eersten landamman van Zwitserland, werken post
hij tot aan zijnen flood, 26 Junij 1810, bekleedde.—
A. (Karel Philip, graaf van), zoon van den vorige,
geb. 1772, begon zijne loopbaan bij de zwitsersche
garde, bleef vervolgens bij het fransche leger, en
voerde in den russischen veldtogt, 1812, bevel over
een regement. Hij stierf 2 Aug. 1818, op zijn
landgoed bij Freiburg.
Afghanen, of Afghans, de bewoners van Afghanistan.
Afghanistan, d. i. het rijk der Afghanen
(eertijds Drangiana en Ariana) ligt tusschen 29 en
36 grader noorderbreedte en 78-90 graden ousterlengte, en vormt met Sistan het hedendaagsche koningrijk Kaboel (zie dat woord). Het wordt ten
oosten begrensd door Pesjhawur en Sindh, ten zuiden door Beloedzjistan, ten westen door Perzie, en
ten noorden door de turkestansche khanaten Balkh
en Badakhsjan, en telt op eene oppervlakte van 12,200
vierk. mijlen omstreeks 6 millioen inw. De noordelijke grens van dit land, hetwelk slechts eene voortzetting is van bet perzische hoogland, wordt gevorind
door de Hindoe-Koeh, zijnde eene bergketen, die het
Himalaya-gebergte met de hooglanden van WestAzi6 verbindt ; sommige bergen van deze keten hebben eene hoogte van 20,000 voet. Aan deze keten
sluit zich aan de oostzijde het Soliman-gebergte
aan, dat met de Zoutbergen, van Kala-Bagh af, en
met de Kheiber-bergen zuidwaarts loopt en de laaglanden van den Pundzjab en den Beneden-Indus
doorsnijdt met verscheidene bergketenen, slechts
twee bergpassen openlatende, namelijk: een in het
noorden in het dal der Kaboel-rivier met het belangrijke grenspunt Pesjhawur ; en in het zuiden de
Bolan-pas, die d e gemeenschap openhoud t met Sindh.
Deze berg-vertakkingen vormen verscheidene hoogvlakten, bij voorbeeld, die van Kaboel, Ghasnah en
Kandahar, en strekken zich, in verscheidene rigtingen doorloopen met dalstreken, naar de woestijn
van Sedjestan in het zuidwesten uit. Het noordoostelijk strooingebied van A. behoort, met de Kaboel-rivier en de verder zuidwaarts gelegene Moerghab-rivier, tot het stelsel van den Indus (Sindli).
De belangrijkste rivier in het zuidwesten is de
Hirmend , die aan de westzijde in het Solimangebergte ontspringt en zich, na de uit Kandahar
komende Oeryhendab opgenomen te hebben, in het
Zareh-ineer outlast. Het klimaat is zeer verschillend : beet en keerkringachtig in het zuiden, zwoel
en minder gezond in de laaggelegene streken tangs
de rivieren, vinnig koud op het plateau van Ghasnah,
tervvijl het hoogland van Kaboel zich onderscheidt
door groote vruchtbaarheid en een heerlijk bergland-klimaat. Als een gevolg van die verscheidenheid
der luchtgesteldheid vindt men in de oazen der
woestijn van Sedjestan den dadelpalm, terwijl de zuidelijke lager liggende dalen inet schier al de voortbrengselen prijken der indische natuur, en de floordelijke bergstreken bijna alle soorten van europeesch
graan en ooft voortbrengen. De schoone bergvlakten
der plateaux begunstigen de veeteelt en de paardenfokkerij; in de bergstreken vindt men wolven, bee-
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ren, vossen en antilopen, en in de heetere laaglanden
kornen eene menigte schoone vogelsoorten voor, alsook leeuwen, tijgers, luipaarden, jakhalzen en hyenaas. Uit het delfstoffenrijk zijn steenzout en zwavel to noemen. — De Afghanen zijn. Met de norspronkelijke bewoners des lands. Uit twee hoofdstammen— de Gildzjis en de Doeranis—bestaande,
zijn zij vermoedelijk herkomstig nit de berglanden
van den Hindoe-Koeh, en toen zij van daar kwamen
hebben zij waarschijnlijk de Tadzji in het oosten en
de Hindki in het westen des lands ten onder gebragt, zijnde twee volkstammen, die zich op dat tijdstip nog met geen ander yolk vermengd Madden. De
Tadzji zijn nijvere lieden, die dienstwerk verrigten
of den landbouw uitoefenen ; de Hindki , die zich
voornamelijk met handeldrijven bezighouden, worden onderdrukt En veracht. De Afghaan is sterk en
dapper; zijn gelaat draagt de kenteekenen van
rondborstigheid, ernst en overleg. Hij is een hartstogtelijk ijveraar voor de eer van zijn land en van
zijnen stam. Zijne taal, bet Poesjtoeh, is verwant
aan het Perzisch. Hij is Sunniet-Malromedaan en staat
dus vijandig tegenover de Perzen, die Sjyrten
Het land splitst zich in verscheidene afzonderlijke
stammen (Ueloess); aan het hoofd van elk Bier stainmen staat een khan met patriarchaal gezag. De
magtigste vorsten van A. zijn de schach van Kaboel
en de schach van Herat. De belangrijkste steden
voor koophandel en verkeer zijn : Herat, Kaboel,
Ghasnah en Kandahar.
Eerst omstreeks de helft der 18e eeuw vormde
zich het rijk der Afghanen tot een afzonderlijken
staat, nadat Achmed-Schach (1747-73) de Afghanen van de perz. overheersching verlost had. In de volgende jaren werd A. herhaalde mien geteisterd
door binnenlandsche oorlogen en twisters over de erfopvolging. Met Mahrnoed's flood 1829 eindigde de
76 jaren geduurd hebbende Doerani-monarchie, en
met uitzondering van Herat ging het rijk in handers
der Baraksi over, zoodat Dost-Mohammed aan het
bewind kwam in Kaboel, Kohan-Dil in Kandahar en
sultan Mohammed in Pesjhawur. In 1838 verklaarde
de britsche gouverneur-generaal van Indie , Lord
Auckland, aan A. den oorlog, omdat Post-Mohammed
oorlog voerde tegen Randzjit-Singh den koning
van Lahore, die een bondgenoot was van Engeland. Het engelsch-indische leger rukte in Februarij
1839 door de Bolan-pas naar A. op, en nam
7 Aug. 1839 bezit van de hoofdstad Kaboel. Tegen het begin van den winter (2 Nov. 1841) brak
tegen de britsche magt een algemeene opstand nit,
waarbij vele ollicieren der engl.-ind. armee vermoord
werden. De hierop aangeknoopte onderhandelingen
hadden ten gevolge, dat A. door de Engelschen zou
worden ontruimd. Bij dien aftogt werden zij door de
dweepzieke stammen des lands aangevallen , en omstreeks 16,000 der hunnen bezweken, hetzij door de
felle koude, hetzij door de moordbedrijven der Afghanen. Pit had ten gevolge, dat
orn de Afghanen
te tuchtigen nit Kandahar, betwelk in het bezit
der Engelschen was gebleven, onder generaal Nott
een veldtogt ondernomen werd, welke uitliep op de
algeheele vernieling van Ghasnah (6 Sept. 1842) en
van Kaboel, alsmede op de bevrijding der britsche
gevangenen. Later (1846) sloten de Afghanen een
verbond met de Sikh tegen de Engelschen, ten gegevolge waarvan in de Pundzjab verscheidene blocdige gevechten werden geleverd. Bij Goedzjerat werden de Afghanen en de Sikh den 21 Februarij 1849
totaal verslagen , waarop de Engelschen weder A.
binnenrukten err eenen aanvang maakten met het

Atranins
tot onderwerping brengen van de afzonderlijke
stammen.
Afhakker (Jillis), of Agidius Afhakker, geb.
te Vreeswijk aan de Vaart, werd hoogleeraar in de theologie te Keulen en gaf aldaar, onder den aangenomen naam van Salomo Theodotus , student in de
godgeleerdheid, een boekje in het licht (1618), beheliende een historisch overzigt van den oorsprong
en de ontwikkeling der geschillen tusschen de Remonstrauten en Contra-Remonstranten, die in de
Nederlanden zoo vinnig tegenover elkander stonden ;
het boekje was getiteld Henoticon dissecti Belgii.

Afioem—Kara—Hissar

(Apaneea Cibotos),

stad in aziatisch Turkije, hoofdplaats van een livah
van Anatolie, aan den Akharsoe. 60,000 inw. Fraaije
moskee. Tapijten en viltsoorten, yatagans en vuurwapenen. Groote handel in opium (de naam, dien
deze stad draagt, beteekent : Zwart Kasteel van
Opium). Gesticht door Antiochus Soter, of volgens
de Turken door den seldzjoessied Aladin ; vaderlijk
erfgoed van Othman, den eersten sultan der Otto-.
maven.
Afra, een berg. Zie MEISSEN.
Afra, de heilige, naar wie de landsschool te Meissen haren naam draagt, geb. volgens de legende te
Augsburg, was bestemd orn eene dienares van Venus
te worden , werd echter door bisschop Narcissus bekeerd tot het Christendom, en stierf onder Diodetiaan den marteldood ; zij werd in 304 te Augsburg
verbrand.
Afrancesados, dat wil zeggen aanhangers
van Frankrijk, werden in Spanje genoemd allen, die
in 1808 den eed van getrouwheid aan de door de
Franschen gegevene Constitutie en aan koning Jozef
aflegden. Ze werden ook Josephinos genoemd.
Afranius. 1) A. (Lucius), een romeinsch
blijspeldichter, leefde omstreeks 95 jaren voor Chr.
Hij bepaalde zich niet, gelijk Plautus en Terentius,
bij eene navolging der grieksche blijspelen, maar legde
zich er op toe de zeden van zijn land en de dwaasheden van zijne eeuw te schilderen. Hij was de
schepper van het romeinsche rationale blijspel (Fahula togata). Van zijne vele blijspelen zijn echter
slechts eenige fragmenten tot ors gekomen , welke
te vinden zijn in bet Corpus poetarum latinorum. —
2) A. Stellio, de aanvoerder der Romeinen, die te
Uscana in Illyrie door koning Perseus van Macedonia
ingesloten en belegerd werden (169 v. Chr.). Genoodzaakt met hem te onderhandelen wegens de
overgave, brak Perseus de aangegane overeenkomst,
ontwapende de bezetting en hield ze gevangen.
3) A. (C.), bekend nit den strijd tusschen Pompejus
en Cesar als een trouw aanhanger van eerstgenoemden.
Reeds vroeger had hij gediend, eerst in den oorlog
tegen Sertorius, vervolgens tegen Mithridates. Door
de hulp van Pompejus werd hij consul in het jaar
60 v. Chr. ; en toen Pompejus Spanje °raving als wingewest, werd A. er zijn legaat (54 v. Chr.). Toen de
strijd tusschen Cesar en Pompejus uitbrak (v. Chr.
49) be yond A. zich nog in Spanje, en, gemeenschappelijk met zijnen medelegaat Petrejus , verdedigde hij
het maninoedig, loch zag zich eindelijk genoodzaakt
de wapenen neder te leggen. Hij verliet Spanje met
Petrejus, en beiden begaven zich naar Pompejus te
Dyrrhachium. Deze sloeg hunnen verstandigen raad,
zich tegen Italie te keeren, in den wind, en werd
daarop bij Pharsalos geslagen. A. vlugtte naar Afrika,
nam onder Cato , Scipio en Juba deal aan den slag bij
Thapsus (46 v. Ch.), en nam daarop de wijk naar
Spanje tot den jongeren Sextus Pompejus. Kurt
daarop viel, hij benevens verscheidene andere pom-
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heeft ; deels de armoede aan bevaarbare rivieren; en
pejaansche aanvoerders, in handen van Cesar, en
eindelijk voornamelijk ook het meerendeels zeer onwerd of op diens bevel ter dood gebragt Of in eenen
gezonde klimaat, zijn zoovele oorzaken, dat ons van
oploop door diens soldaten vermoord. — 4) A. Burflat ontzaggelijk groote vasteland alleen de kustrus. pr4ectus prcetorio onder keizer Claudius, werkte
strooken, en zelfs deze ten deele nog zeer onvolkomen
gemeenschappelijk met den wijsgeer Seneca niet onbekend zijn. Het midden-gedeelte van A. vormt een
gunstig op keizer Nero, en weigerde dezen vastberaden zijne medewerking tot het vertnoorden van zandig la'agland, dat bijna enkel bestaat in de groote
woestijn van Sahara en in de woestijn van Lybie, en,
Agrippina en van keizerin Octavia , Nero's gemalin.
de ruimte beslaande tusschen den Atlantischen OceHij was een dapper soldaat en een bekwaam staatsman. Waarschijnlijk deed Nero hem omkomen door aan ten westen en Egypte en Nubie ten oosten, ten
noorden begrensd wordt door Barbarije en ten zuivergif, tot groot leedwezen der Romeinen. — 5) A.
den door Nigritie (Soedan). Bij eene inhouds-op(Quintilianus) werd op last van keizer Nero ter dood
pervlakte van meer dan 110,000 vierkante mijlen,
gebragt, als medepligtig aan eene zamenzwering. Met
bedraagt de uitgestrektheid van deze ontzettende
hem stierven Seneca , de dichter Lucanus en vele
zandzee van het westen naar het oosten 600 mijlen,
and eren.
Africa propria werd het na de verovering bij eene breedte van 200 mijlen. Deze groote woestijnstreek wordt ten noorden begrensd door twee,
van Carthago in een wingewest herschapene gedeelte
van elkander door de golf van Sidra (oudtijds de
der noordkust genoemd; het grensde ten westen aan
groote Syrte) gescheidene berglanden , namelijk
Numidie (grens der Toeska-rivier), in het oosten aan
het hoogland van den Atlas of Barbarije (ongeveer
Cyrenaica en de groote Syrte, en was verdeeld in het
zuidelijke Byzacium en in de noordelijke Zeugitana 21,000 vierk. mijlen) en het plateau van Barla (2000
vierk. mijlen). In het noorden en westen van A.
regio.
waaijen nu en dan heete winden, de Sinzoem en de
Africa, werelddeel. Zie AFRIKA.
A M_AHDYA .
Ilarmattan. VVanneer die winden waaijen is de lucht
Zi _L-_
Africa, stall in Tunis. Zie
Africanus (Julius), grieksch geschiedschrij- vervuld van stof , en het vel der menschen wordt
verschroeid en het bout trekt krom.
ver uit de derde eeuw ; leefde te Emmaus. AanvanDe groote indeeling van Afrika is als volgt. Ten
kelijk Heiden, werd hij omstreeks 231 tot het Christendom bekeerd, en schreef eene Chronographic, die noorden: Barbarije, Egypte en de groote woestijn van
Sahara ; —ten westen : Senegambie,Opper- en Nederde geheele geschiedenis omvatte, van Adam al tot
Guinea; ten oosten : Nubie en Abyssinia, de kust
aan de regering van Heliogobalus, en waarin hij vervan Ajan,Zanguebar,Mozambique en het Kafferland;—
scheidene tijdrekenkundige punten aan een critisch
ten zuiden: de Kaap-kolonie; —in het midden: Soeonderzoek onderwierp. Er bestaan nog maar enkele
dan of Nigritie benoorden, en de nog niet lang gelebrokstukken van, die wij bij Eusebius en bij somden ontdekte landen van Zambeze bezuiden den
mige Kerkvaders vermeld vinden.
equator.
Africanus. Zie Sci p io.
Aan stroomende wateren en meren is A. armer
Afrika vomit het ontzaggelijk groote zuidwestedan een der overige werelddeelen. In den Indischen
lijke deel van het Oude Vasteland, waarmede het door
Oceaan ontlasten zich de Guilmance, Cuama, Sofala,
de 15 mijlen breede landengte van Suez verhonden
Sabia en Inhabama ; in den Atlantischen Oceaan de
is, en ligt tusschen 35 graden zuiderbreedte (NaaldSenegal, Gambia, Rio Grande, Niger, Zaire (Congo),
kaap) en 37 graden noorderbreedte (kaap Blanco),
Coanzo en de Oranje-rivier. In de Middellandsche
en tusschen 0°7' (het westelijke, bijna in den meriZee pntlast zich, behalve eenige kustrivieren van
diaan van Ferro vailende punt kaap Verd) en 69°
geen beteekenis, de Nijl, de grootste rivier van A.,
oosterlengte (kaap Guardafui). Dit gedeelte der aarde
die uit de twee Oronstroomen Bahr-el-Asrak (Blaauvormt met de grootste noordelijke helft — in het
wen Nip en Bahr-el-Abiad (Witten Nijl) bestaat.
westen afgerekend van 5°, in het oosten van 10 p oorOnder de vele, loch meerendeels weinig bekende
een trapezium van 400 mijlen hoogte,
derbreedte
zijtakken van den NijI is de Tacazze de beduidendterwijl de zuidelijke helft zich aan dat trapezium
ste. Onder de meren van A. verdienen vermelding:
aansluit als een driehoek, die echter aan de oostzijde
het Demboa-meer in Abyssinie , het Tsjad-meer en
uitspringt, en 650 mijlen grondlijn heeft bij 600
het Nigami-meer in het binnenland van Soedart
mijlen hoogte. Bij eene inhouds-oppervlakte van
(laatstgenoemd nicer in 1849 door den Engelsch545,000 vierkante mijlen (van welke er 363,000
man Levingston niet ver van de negerstad Batauana
voor het land benoorden den wquator,171,000 voor
ontdekt) ; en in Zuid-Afrika de Acheloenda en de
het land bezuiden den wquator, en de rest voor de
Morawi (Zatnbre).
eilanden te rekenen zijn), bedraagt de uitgestrektDe eilanden van A. zijn de volgende. Ten oosten:
heid van het noorden naar bet zuiden 1070 mijlen,
de eilanden Socotora (tegenover kaap Guardafui),
van het westen naar het oosten 1020 mijlen , en de
bet groote eiland Madagascar (ruim 10,000 vierk.
lengte der kusten 3500 mijlen, van welke 1400 mijmijlen), de Mascarenen (Bourbon 112, Mauritius 55
len langs den Atlantischen Oceaan.
vierk. mijlen), de Comoren, de Admiranten en de
De grenzen van A. zijn: Ten oosten Arabia (landSesjellen ; — ten westen : Madera en Porto Santo (18
engte van Suez), de Roode Zee met de bogt van Suez,
vierk. mijlen), de Canarische (154 vierk. mijlen), de
de straat Bab-el-Mandeb en de golf van Aden, de
Kaapverdische (80 vierk. mijlen) en de Bissagos-eiIndische Oceaan met de straat van Mozambique, de
landen; wijders in de Bogt van Guinea de Guineabogt van Sofala en de Da-Lagoa-baai : ten westen de
Atlantische Oceaan, die in de equator-streek de eilanden, t. w. Annobon , St. Thomas, do Principe
en Fernando-Po. Van verder verspreid liggende eigroote bogt van Guinea vormt ; ten noorden de Midlanden worden tot A. gerekend : de Crozet-eilanden,
dellandsche Zee : hier ligt bet, aan de straat van GiKerguelensland, de eilanden St. Paul en Amsterdam
braltar, slechts op 21- mijl afstands van het pyrenein den Indischen Oceaan; de eilanden Ascension,
sche schiereiland, en van bet eiland Sicilia met kaap
St. Helena en de Ververschings-eilanden in den AtBon ligt het 15 mijlen af. Deets het eenvormige en
lantischen Oceaan.
aan diepe bogten en zeeboezems arme kustland , dat
Het klimaat van A. is heeter dan dat der overige
slechts weinig gemeenschap met het binnenland
5
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werelddeelen, want het ligt voor 4 vijfde gedeelten
binnen de keerkringen, en eene oppervlakte van 500
mijien van A.'s vasteland ligt onder den wquator;
hierbij nog de geslotenheid van deszelfs kusten en
het gemis van binnenwateren, de onafzienbare zandwoesttjnen en kale bergvlakten. Bij de beoordeeling
van het klimaat in het algemeen moet er anderscheid gemaakt worden tusschen het kustland, het
waterlooze vlakke land der groote woestijnen , de
midden-terrassen en kruinvlakten der plateaux en
de berglanden. Terwijl in de vlakke streken tangs
de kust meet voor de gezondheid der Europeers
gevaarlijke uitdampingen heerschen , terwijl in de
woestijnstreken de felle hitte overdag afgewisseld
wordt door ongemeene kilheid des nachts, zijn de
midden-terrassen meerendeels van eene aangename
luchtgesteldheid, en waait in de bergstreken eene
zuivere , gezonde lucht.
Wat voortbrengselen betreft bevat A. zeer rijke ,
voor het meerendeel nog niet ontdekte schatten.
Wanneer eenmaal de binnenlanden van dit werelddeel geheel ontsloten zullen zijn , zullen ze de bronnen hebben geopend van een onberekenbaar handelsverkeer. Wat aangaat delfstoffen, heeft A. gond ,
met name in Abyssinie, in Soedan, en verder zuidwestwaarts tot aan de Goudkust ; zilver, koper en
ijzer wordt gevonden in Marokko, Soedan, Abyssinie
Madagascar en het Kaapland ; koper voornamelijk te
Majomba, lood in Algiers; edelgesteenten, met nitzondering van diamanten, worden voornamelijk
Egypte, Soedan en Madagascar gevonden ; zout, salpeter, natron, sal-ammoniac op verscheidene plaatsen. — De plantengroei is in de vruchtbare streken
zeer welig en rijk aan verscheidenheid , ofschoon zij
in dit opzigt achterstaat bij die van Indie en ZuidAmerika. Benevens vele soorten van palmen , gombooinen, verwhout, peper en specerijen is als karakteristiek te vermelden de Boabab (apenbroodboom)
in Senegambie, het ebbenhout en de drakenboom ;
wijders konien voor: koffij, indigo, tabak en wijn
op Madera, Teneriffe en in het Kaapland. Het noordelijk gedeelte van A. heeft met zijne voortbrengselen uit het plantenrijk eenige overeenkomst met
den plantengroei der zuid-europesche landen, vooral
met lien van het pyrenesche schiereiland. Talrijker
in verscheidenheid is de dierenwereld: de aap is
verspreid over geheel A.; dan moet vermeld worden
de leeuw, de hyena, de tijger, de jakhals en de
olifant, de rhinoceros, het rivierpaard, de giraffe, de
zebra, de quagga, de gnoe, de buffel, de gazelle, de
antilope en de kameel, behalve vele huisdieren, deels
ingevoerd uit Europa. Onder een tal van vogelen
onderscheiden zich de struis, de papegaai en de
flamingo. Onder eene menigte hagedis-soorten is de
krokodil in den Niji en in den Niger gevreesd. Vergiftige slangen, schildpadden en insekten, in groote
menigte en verscheidenheid, worden door geheel A.
schier overal aangetroffen.
Het zielental der bevolking laat zich bij de onbekendheid met A.'s binnenlanden te naauwernood begrootenderwijze bepalen; door sommigen wordt het
gesteld op 60, door anderen op 100 millioen en zelfs
nog meer. Midden- en Zuid-A. wordt bewoond door
volkeren, die tot het ethiopische of negerras behooren; in Noord-A., met inbegrip van Abyssinie, is bet
caucasische ras bet heerschende. Tot eerstgenoemd
ras behooren, behalve de eigentlijke negerstammen,
41e Kaffers, de Bedzjoeanen, de Foelaas, de Fellataas,
de Hottentotten en de Boschmannen , wier huidkleur
.deels zwart, deels bruin is; tot bet caucasische ras
moeten worden gerekend de Mooren, de Berberen
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of Barbarijers , de Arabieren, Egyptenaren, de Abyssiniers en de bewoners van Nubie. Op Madagascar
Leven Maleijers. De hoofdtaal van het Mahomedaansche noorden is het Arabisch ; de barbarijsche en
Shelloeh-taal wordt in Barbarije en in de streken
van het Atlas-gebergte gesproken. Tot de voornaamste talen van het noorden behooren de Mandigo-.
de Tigre- en de Amhara-taal. Wat hunne godsdienst betreft zijn de bewoners Mahomedanen (in
het geheele noorden tot diep in het binnenland),
Fetisch-aanbidders, deels van de ongerijmdste en
ruwste soort, zoomede Joden en Christenen. Van beschaving en nijverheid worden slechts sporen aangetroffen in de noordelijke staten van Egypte en in
Barbarije.
De handel is niet onbelangrijk, in het binnenland
merest karavaanhandel ; stapelplaatsen voor denzelyen zijn Fez, Marokko, Magador, Tanger, Algiers,
Tunis. Tripoli, Kahira, wijders Timboektoe, Dzjinie,
Koeka en andere steden van Soedan. De van de kust
uitgaande zeehandel wordt gedreven door Europeers en Noord-Amerikanen. Uitvoer-artikelen zijn
voornamelijk : stofgoud, ivoor, ebbenhout, struisvederen, gom, katoen, indigo, sennebladeren, was, aloe
en granen; de slavenhandel is, vooral door de bemoeijingen van Engeland, zeer verminderd en wordt
schier niet anders meer gedreven dan in het geheim.
Invoer-artikelen in het binnenland ziju : gedrukte
katoenen stoffen, wapenen, veelkleurige glasparelen,
kramerijen van verschillenden aard , brandewijn ,
rum, enz.
Onder de afrikaansche staten hebben Egypte, Tripoli en Tunis, die onder leenpligtigheid van Turkije
staan, alsook Marokko en Sjoa eenigzins geregelde
maatschappelijke toestanden ; vooral Tunis streeft
sedert de tweede helft der negentiende eeuw magtig
voorwaarts op de baan der beschaving, en is thans
(1862) welligt reeds waardig mede geteld te worden in de rij der beschaafde landen. De overige staten in Guinea, Abyssinie, Senegambie, Sennaar,
Soedan leveren in hunne meerendeels zeer weinig
ontwikkelde vormen eene groote verscheidenheid op.
Kolonien in A. hebben de navolgende europesche
mogendheden:
Engeland : de kaap de Goede Hoop, Gamble, SierraLeone , Mauritius , Cape Coast , Fernando Po, Acera,
St. Helena , Ascension en de Sesjellen.
Frankrijk : de eilanden St. Louis en Goree, Islede-Bourbon, St. Marie , nederzettingen aan den Senegal, en Algiers.
Portugal: de Azorische eilanden, Madera, de eilanden van de Groene Kaap, St. Thomas, Angola,
Benguela en Mozambique.
De Nederlanders, de Dozen en de Noord-Amerikanen hebben nederzettingen en forten in Guinea.
Nadat het noordelijke en noordoostelijke gedeelte
van A., inzonderheid Egypte, reeds zijn aandeel had
genomen in de geschiedenis der vroegste tijden ,
vervolgens onder de overheersching der Romeinen
en der eerste byzantijnsche keizers onder den invloed der oude, en daarna onder het bereik der
christelijke beschaving was gebragt, en eindelijk sedert de helft der 7e eeuw na Chr. door de Arabieren veroverd en aan den Islam onderworpen was
geworden, bleef eehter de overige grootste helft van
dit werelddeel voor de Europeanen nog altijd een
gesloten boek. Eerst sedert het begin der 15e eeuw,
toen de portugesche infant Hendrik, bijgenaamd de
Zeevaarder (1394-1463) ontdekkingsreizen naar
de westkust van A. had aangemoedigd, is A. een
voorwerp geworden van europesche nasporingen.

Arrika (Dud)
Door Netio Tristan werd 1446 de Groene Kaap, door
Bartolomeo Diaz 1486 de Kaap de Goede Hoop ontdekt, en deze laatste in 1498 het eerst omgezeild
door Vasco de Gama. Al spoedig daarop ontstonden
de portugesche volkplantingen , later die der Franschen (aan den Senegal), der Hollanders (Kaap en
Goudkust), der Engelschen en der Denen, waardoor
vooreerst wel is waar slechts de kustlanden bekend
werden, doch wier handelsbelangen, vooral sedert
de helft der 18e eeuw, eensdeels tot naaiiwkeuriger
nasporingen aangaande de natuurlijke toestanden
van de kust-streken zelven noopten , ten andere intusschen ook aanleiding gaven tot meer voorwaarts
dringen het binnenland in, ten einde nieuwe gelegenheden te vinden om koopwaren om te zetten. De
reizigers, die dit laatste hebben zoeken ten uitvoer
te brengen, hetzij door de Sahara, hetzij langs den
Nijl, hetzij tegen den Niger op , zijn op enkele weinige uitzonderingen na het slagtoffer geworden van
hunnen ondernemingsgeest en weetgierigheid : mannen als Mango Park, Laing, Denham en Clapperton,
Lander, Caillie , de duitschers Horneman en Burckhardt, zullen in de ontdekkings-geschiedenis van A.
steeds eenen blijvenden roem behouden. Met gunstiger,, ja inderdaad verrassende uitkomsten zijn
verscheidene togten in den laatsten tijd bekroond
geworden, inzonderheid die der moedige duitschers
Barth en Overweg, die 1850 aanvingen Soedan te
bereizen, uitgaande van Koeka aan het Tsjad-meer ;
die der zendelingen Krapf en Rebmann in het oostelijk gedeelte van A., en die der Engelschen Oswell
en Livingston in de binnenlanden van A.'s transwquatoriale gedeelte. Wijders werd de kennis van
A. in den laatsten tijd aanmerkelijk bevorderd door:
de Exploration Scientifique in Algiers ; de reizen van
Barth in Tripoli en Barka; die van Dahmas, Bouffard, Richardson in de Sahara ; die van Combes,
segger, Lepsius, Knoblecher (1850), Werne, Melly
in de landen aan den Boven-Nijl ; van Combes en
Tamissier, Rochet, d'Hericourt, Isenberg, Harris,
Johnston, Lefebvre; Ferret en Galinier, Beke, de gebroeders d'Abbadie in Abyssinie en aangrenzende
landen ; die van Alexander, Delegorgue, de Vogt,
Napier, Methnen, Moffat, Morrell, Knudsen, Tams in
het trans-mquatoriale gedeelte van A.; van Beecham,
Freeman, Walker, KOler, Forbes, Dancan in Guinea;
van Raffenel in de Senegal-la nden ; van Palme, sheikh
Mohammed-Ibn-Omar-el-Tunsy in het zuiden. De
geschiedenis der ontdekkingsreizen is behandeld
door: WappFeus >Onderzoekingen betreffende de
geographische ontdekkingen der Portugezen onder
Hendrik den Zeevaarder" (Gottingen 1842) ; Kiilb
,,Geschiedenis der reizen en ontdekkingen in Afrika
(Maintz 1841); Murray Historical account of discoveries and travels in Africa (2 din. Edinburg 1817;
3e druk Londen 1840) ; Montemont Voyages nouveaux par mer et par terre (2 dln. Parijs 1847); over
de nieuwste ontdekkingen : Desborough Cooley Inner
Africa laid open (Londen 1852). Zie wijders AFRICA
PROPRIA en AFRIKA (OUD).
Afrika (Oud—), het Lybia der Grieken. Dit
woord heeft Brie verschillende beteekenissen : t. w.:
1) al wat de Ouden van het tegenwoordige werelddeel Afrika kenden ; 2) eene landstreek bevattende
de Mauritanian (M. Cesariensis en M. Sitifensis),
Numidie, Africa propria en het Tripolitaansche ;
3) Africa propria of Proconsulair Afrika , zich nitstrekkende van de kleine Syrte (tegenwoordig golf
van Cahes) tot aan kaap HerrnEeum (tegenw. het
rijk van Tunis en een gedeelte van Tripoli), hoofdstad Utica en later Carthago.

Aga
Afrikaansche oorlog beet de door Julius
Cesar tegen de aanhangers van Pompejus gevoerde
oorlog. Deze hadden zich na den slag bij Pharsalus
onder Metellus Scipio in de provincie Africa verzameld en versterking ontvangen van den numidischen
koning Juda ; doch ze werden, in weerwil van hunne
overmagt, door Cesar overwonnen in den slag bij
Thapsus (6 April 46 v. Chr.). De geschiedenis van
dezen oorlog (De bello africano) vindt men doorgaans als aanhangsel achter de uitgaven van Cesar ;
of die beschrijving van Hirtius is, of wel van Oppius
heiden vrienden van Cesar — daaromtrent was
men reeds in de vroegste tijden in het onzekere.
Afrikeah, of Mahadiah. Zie AL-MAHDYA.
Afzelius is de naam van een zweedsch geslacht
dat vele beroemde geleerden heeft opgeleverd.— A.
(Adam), geb. te Larf in Westgothland 8 October
1750, gest. 26 Januarij 1837, leerling van Linne,
werd 1777 docent in de oostersche letterkunde en
1785 leeraar in de kruidkunde te Upsal; in 1792
ging hij als natuuronderzoeker naar Sierra-Leone in
Afrika, keerde 1794 terug, werd 1796 gezantschapssecretaris te Londen, en was sedert 1799 weder als
akademie-leeraar en laatstelijk als professor in de
Materia medica te Upsal werkzaam. Hij heeft zich
naam gemaakt door verscheidene werken over natuurlijke historie, door de uitgave van eene 'evensbeschrijving van Linne , te boek gesteld door diens
eigen pen, alsook door zijne voor de universiteit
van Upsal aangekochte plantenverzameling. Onderscheidene plantsoorten en insekten (Afzelia) dragen
naar hem hunnen naam. — A. (Joh.), brooder van
den vorige , geb. 1753, gest. 1837, heeft zich sedert 1784 als professor te Upsal jegens de scheikunde
zeer verdienstelijk gemaakt.—A. (Pehr von), broeder van de beide vorigen, geb. 1760, sedert 1801
professor in de geneeskunde te Upsal, 1812 lijfarts
des konings, werd 1816 tot den adelstand verheven,
en stierf in 1839 ; was lang een der beroemdste practiserende geneesheeren van Zweden, en heeft zich
ook jegens de medicinale wetenschap zeer verdienstelijk gemaakt. — A. (Anders Erik), bloedverwant
van de vorigen, geb. 1779, was 0 van 1818-21 leeraar in de regtsgeleerdheid te Abo ; zijne staatkundige rigting deed hem echter zijne betrekking verliezen, en hij bragt eenigen tijd in ballingschap door ;
vervolgens hield hij verblijf te Riga. — A. (Arvid
Aug.) geb. 6 Mei 1785, was sedert 1821 predikant
te EnkOping , en maakte zich eenen naam door zijne
nasporingen op het gebied der oud-noordsche litteratuur, zoomede als dichter. Hij gaf met Geijer de
zweedsche volksliederen (3 dln.) met de oude melodien in het licht , vertaalde de Sdmundar-Edda en
de Hertvara-Saga , schreef een treurspel , getiteld :
Den sista Folkungen, en voltooide 5 alleveringen eener
op volks-overleveringen gegronde geschiedenis van
Zweden.
Aga, of Agha, turksche titel, beteekent heer,
en wordt door de kommandanten der troepen en
door de hoogste beambten van het serail gedragen.—
Janitsaren-A., opperbevelhebber der Janitsaren. Onder hem staan de Nikinotaar-A.,die voor de rijpaarden (en hun toebehooren) van den sultan zorgt, en
buitendien nog verscheidene hofbedienden ; de Boegeneraal der kavallerie; de A. der Dzjebedzji volgt onmiddellijk in rang op den Janitsaren-A., en voert het bevel over de 7000 in odaas
ingedeelde wapensmeden ; de Sipahi-A. is de bevelhebber der Sipahis ; de Topdzji-A. die der artillerie, en de Silidhaar-A. de opperbevelhebber tier
ruiterij.
Onder de Enderoe-Agaas, die de inwen,-
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dige hofdienst hebben, m 3rken wij op : den BabiScadel-A., de opperhofmeester, die ook aan het hoofd
staat van de blanke gesnedenen; den Serai-A. en
den Kisslaail-A., opperste der zwarte gesnedenen,
een der voornaamste hofbearnbten, die door de sultanen, die onder zijn opzigt staan en door hem in
rerzekerde bewaring werden gehonden, menigmaal
een grooten invloed uitoefent op den sultan.
m OHAMMED.
.e M
Aga Mohammed. Zie
Agabli, stad in Afrika, oasis Tuat, op den weg
van Tripoli naar Timbuctoe, met overvloedig water;
is eene aanlegplaats waar de kooplieden van Marokko,
Tripoli, Tunis en P'ezzan b elkander komen.
Agabus, een profeet nit Judea, die eene groote
duurte voorspelde (Hand. 11 : 28), en de gevangenschap van den apostel Paulus (Hand. 21 : 10).
Agadez, stad in Midden-Afrika, hoofdstad van
het koningrijk Ain of Asben. Voorheen 50,000,
tegenw. 8000 inw. Lederhereiding, 6 scholen waar
de kinderen leeren lezen en schrijven.
Agadir, of Santa Cruz, versterkte stad in het
keizerrijk Marokko, ruim 30 mijlen bezuidoosten
Marokko aan de zee, bezat de beste haven des rijks ;
in opstand gekornen tegen Sidi-Mahomed, werd de
stad A. ingenomen en verwoest, en hare bevolking
overgebragt naar Mogador (1773).
Agag, koning der Amalekiten, werd door Saul
in strijd met Gods bevel in het leven gespaard.
Samuel hieuw hem aan stukken te Gilgal voor het
altaar des Heeren; 1 Sam. 15.
Agagiet, of Agagiter. Bijnaam van Haman,
Esther 3, 8 en 9.
Agam. (ook genaamd : Landschap des Zes
Kotaas), een landschap in de Padangsche Bovenlanden op Sumatra. Het staat onder bestuur van een
adsistent-resident en telt eene bevolking van 100,000
zielen, meerendeels bun bestaan vindende in het
blaauwverwers-bedrijf, daar de indigo bier in overvloed grout. Verdere voortbrengselen zijn : zwavel,
salpeter, alnin, hars, tin, aardolie, steenkolen, timmerhout; de ,,rijstvelden leveren een goeden oogst ;
op de hellingen der Bergen wordt kollij, mats, indigo,
tabak, kokospalmen, suikerriet,obies en katjang geteeld; men vindt er wilde zwijnen,• herten, tijgers,
wilde bokken, rhinocerossen, tapirs, alsmede goede
runderen, buffets en paarden. Het klimaat laat niets
te wenschen over. Midden in A. ligt op eene steile
hoogte het fort de Kock, waar de adsistent-resident
woont. — 2) A. (of Batang Agam), rivier op Sumatra's Westkust. Aan deze rivier ligt bet fort Paja
Komba.
Agamedes, broeder van Trophonius. Zie op
TROPHONIUS.

Agamemnon, bij Homerus zoon van Atreus
en broeder van Menelaus (volgens anderen waren
de beide broeders zonen van Plisthenes en kleinzonen van Atreus). A. was de gemaal van Clytemnestra
en koning van Argos en Mycene en opperbevelhebber
over de Grieken in den trojaanschen oorlog; vandaar
zijn bijnaam koning der koningen": hij alleen bragt
100 schepen in de haven van Antis, Daar opgehouden wordende door tegenwind offerde hij zijne dochter Iphigenia aan de goden, ten einde van hen eenen
gunstigen wind te verkrijgen. Zijne oneenigheden
met Achilles (bezongen in de Iliade van Homerus)
waren lang van nadeeligen invloed op de zaak der
Grieken, en namen niet eer een einde dan toen hij
aan Achilles de slavin Brisets,: die hij hem had afgenomen, teruggegeven had. Na de verovering van
'I'roje keerde hij naar Mycene terug met Cassandra,
de dochter van Priamus, die hem als buit was toe-
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gewezen. Naanwelijks te Mycene wedergekeerd, werd
hij door _,Egisthus, die in zijne afwezigheid zijne
gemalin Clytemnestra verleid had, met haar medeweten verraderlijk vermoord. Hij was de vader van
Orestes, Chrysothemis, Iphianassa en LaQdice (de
beide laatstgenoemden herten 1phigenia en Electra
bij de treurspeldichters). A. werd als halfgod vereerd en had standbeelden te Amyclai, Olympia, enz,
Men stelt -zijne regering van 1280 tot 1270 v. Ch.
versterkte stad en hoofdplaats van
Guaijan, een der Dieven-eilanden; residentie van een
spaanschen gouverneur ; heeft 6000 inw., barakken,
scholen en eene goede kerk.
Aganippe. 1) A. itimf van de beroemde hengstenbron van den zelfden naam op den berg Helicon
in Beotië, ontstaan door den hoefslag van den hengst
Pegasus; het water van deze bron had de eigenschap
met dichtvitur te bezielen degenen die bet dronken.
— 2) A., of Euridice, vrouw van Acrisius, moeder
van DanaC.
Agapen (van het grieksch agapei, vriendschap),
liefdetnaaltijden, die de eerste Christeneu gerneenschappelijk in de kerk hielden ter gedachtenis van
den laatsten maaltijd van Jezus, waarbij bet Heilig
Avondrnaal door Hem werd ingesteld. Paulus doelt
daarop in 1 Cor. 2. De A. werden in de 4e eeuw
afgeschaft. Zie LIEFDEMAALTIJDEN.
Agapeten, in de eerste tijden van het Christendom vrouwen, zoowel gehuwde als ongehuwde,
inwonende bij de geestelijken, die door haar broeders genoemd werden en haar weerkeerig zusters
noemden.
A , apeti waren tnannen, die bij de diakonessen
een jaargeld genoten.
Agapetus, een heillge, die onder keizer Aurelianus den marteldood stierf. — A. I, zoon van
den priester Gordianus, was geboren te Rome en was
pans van 535-536, gest. te Constantinopel, waar
hij vrede trachtte te bewerken tusschen Justinianus
en Theodotus, koning der Oost-Gothen. — A. II,
pans van 946 tot 955, maakte zich verdienstelijk
door de uitbreiding die hij aan het Christendom gaf
in bet noorden van Eurol,a; hij riep keizer Otto [
naar Rome tegen Berengarius II, die zich tot koning
van Italie wilde verhetren.
Agar (en Agareers). Zie HAGAR en HAGAREéRS.
Zie ook Galaten 4 : 24 en 25.
Agardh (Karel Adolf), geb. 23 Januarij 1785
te Wstad in Schonen, sedert 1834 bisschop te Carlstad in Zweden, was een ijverig beoefenaar der natuurlijke historic en der kruidkunde. Hij schreef :
Synopsis algarum Scandinavia, (Lund 1817) en Species
algarum (dl. 1-2, stuk I, Greifswald 1820— 23);
gaf daarop Icorties algarum (Lund 1820-23 en 1828
—34) nit, en eindelijk zijn hoofdwerk Systema
algarum (Lund 1824). — A. (Jac. Georg.), zoon
van den vorige, schreef : Synopsis generis Lupini
(Lund 1835) en de Recensio specierum generis Pteritis
(Lund 1839).
Agasias, was in Ephesus een naam, waarmede
waarschijnlijk de kunstenaars-familie werd hedoeld
van eenen beroemden meesterin de beeldhouwkunst,
die in de 4e eeuw voor Cllr. leefde en de maker
was van het schoone beeld De stervende Gladiator,
te Nettuno teruggevonden met den Apollo van Belvedere.
Agasicles, koning van Sparta. Zie SPARTA.
Agasonen, bij de Romeinen stalknechten, behoorden tot den trein der armee of stonden in dienst
van den veldheer en van de hoofd-oilicieren, om de
rijpaarden op te passers en voor het vervoer van de
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bagaadje te zorgen. Zij waren slaven of uit de minderen standen gekomen.
Agassis (Louis) een der uitstekendste natuuronderzoekers, geb. 1807 te Orbe in Waadtland, werd.
1830 doctor in de medicijnen en later professor der
natuurlijke historie te Neufchatel; schreef verscheidene waken over versteende vischsoorten ; haarde
vooral opzien door zijn werk : Etudes stir les glaciers
(Neufch. 1840 met 32 steendrukplaten) ; werd 1846
professor te New-Cambridge bij Boston in Amerika,
en leverde sedert belangrijke bijdragen over de noordamerikaansche dierenwereld.
Agata (St.), naam van verscheidene steden in
Italie. 1) St. A., stage in Toskanen benoordwesten
Scarperia.-2) St. A., of Santhia, stadje in Piernont,
prov. Vercelli. — 3) St. A., stad in Napels, prov.
Terra di Lavoro, district Gaeta, met overhlijfselen
van een prachtig amphitheater en rumen van het
Minturno; 7000 inw.
4) St. A. de Goti (Agathapolis), stad in Napels, district Caserta, ten oosten
van Capua. — 5) St. A. Nuova , stad in Calabrie,
bezuidoosten Reggio, met katoentnolens en ruim
2000 inw.
Agatha, de maagd van Palermo, eene heilige,
onderging tijdens de ChristenvervoIging onder Decius
den afgrijselijksten marteldood op last van den keizerlijken prefect Octaviauus, Wiens liefde zij versmaad had. Gedachtenisdag 5 Februarij.
Agatha (tegenwoordig Agde) stad in Narbonneesch Gallie, bij de Atacini, nabij de uitwatering
van de Arauris (tegenwoordig Herault), gesticht
door de Massilianen, die het den griekschen naam
Agathd Tychl gavel], d. goede fortuin.
Agatha (St.), dorp of gehucht in het land van
Cuyk,prov.Noord-Braband,in de wandeling genoemd
Sint Aagte—draagt zijnen naam naar het St. Agathaklooster.
Agatha—klooster (St.). Verscheidene kloosters in de Nederlanden droegen dezen naam. 1) St.
Agatha-klooster 'te St. Agatha (zie hierhoven), een
monnikenklooster van de Orde der Kruisheeren, waarvan reeds 2 Fehr. '1371 het ontstaan dagteekende,
doordien Diederik van Heurne, Heer van Perwijs en
Duffel, als voogd over Jan 1V Heer van Cuyk in deze
streek het bewind voerende, aan de Orde van het
Heilige Kruis eene kapel ten geschenke gaf, in 1300
gebouwd en aan de H. Agatha gewijd. In den 80-jarigen oorlog had dit klooster veel te lijden ; den 8 Januarij 1644 werd het verbeurd verklaard ten voordeele van den Prins van Oranje,zoodat 14 Aug. 1648
de geestelijken er nit verdreven warden. Later kregen zij weder vergunning om het te bewonen tegen
eene jaarlijksche uitkeering van 1200 gulden aan de
Domemk.amer van Zijne Hoogheid, welke uitkeering
naderhand op 1700 gulden is bepaald. Het kloostergebouw is vrij groot, en bezit fraaije handschriften
nit de 14, 15 en 16 eeuw. — 2) St. Agatha-klooster, een voormalig nonnen-klooster te Zwolle.
3) St. Agatha-klooster, een voorinalig nonnen-klooster te Amersfoort, in 1399 gesticht door Rutgerus
van den Doem en diens huisvrouw Belia. In 1404
gingen de geestelijke zusters van dit klooster in de
Orde der Minunen ; maar in 1455 natnen zij den
re el van St. Augustinus aan. Na de Kerkhervorming
is dit klooster te niet gegaan. — 4) St. Agatha's
Convent, voormalig nonnen-klooster in Rijuland, butten de Rijnsburgsche poort te Leyden, bewoond door
nonnen van de Orde van St. Augustinns, werd in
den 80-jarigen oorlog omvergehaald en bij de vierde
uitlegging van Leyden gedeeltelijk bij de stad getrokken. -- 5) Zie AAGTEN(ST.).
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Agathapolis. Zie (ST.) AGATA 4).
Agatharchides, grieksch aardrijkskundige,
geb. te Cnidus omstreeks 150 j. your Chr., schreef
een Periplus (rondzeiling) van de Roode Zee en lierhandelingen over A;ie en Europa in 10 boeken. Van
zijne werken zijn slechts eenige brokstukken tot ons
gekomen, ,bijeenverzameld door Hudson in zijne
Geographi tninores. Men houdt hem ook voor den
schrijver van eene Geschiedenis van Perzie, waarvan
eenige fragmenten voorkomen in de Excerptte historix,
Frankfort 1559.
Agatharchus, schilder en waarschijnlijk ook
werktuigkundige, tijdgenoot van Aschylus, die hem
gebruikte voor de goede inrigting van zijn tooneel,
err vermoedelijk ook nog van Pericles en Alcibiades.
Hij maakte ernstig werk van tooneel-decoration en
was de eerste, die daarop de regelen der perspectief
in toepassing bragt; hij moet zelfs een boek daarover geschreven hebben.
Agathemeres, grieksch schrijver nit de derde
eeuw na Chr., is de schrijver van eene verkorting
der Geographic van Ptolemeus, getiteld : Hypotyposes geographicte (gr.-lat. Amsterdam 1671).
Agathias, bijgenaamd Scholasticus, geb. te
Myrina in Etolie, was te Alexandria gevormd en
kwam 554 naar Constantinopel. Hij was een uitstekend regtsgeleerde, verwierf echter zijnen meesten
roem door een geschiedkundig werk in 5 boeken, in
zekeren zin een vervolg op Procop.us, en handelende
over de jaren 553-559 van de iegering van Justinianns. De beste nitgave is van Niebuhr (Bonn 1828).
Hij heeft ook eerie Anthologie geschreven in 7 boeken (uitgegeven te Parijs, gr.-lat. 1660 in folio).
Agatho, zoon van Tisammus, en een vriend
van Plato, Euripides en anderen, behoorde tot de
aanzienlijkste en beschaafdste manner' van Athene,
en is als tragisch dichter bekend. Hij was geboren
omstreeks de 83e Olympiade, vierde zijnen eersten
dratnatischen triomf 01. 91, 1. en ging voor 01. 93,4
aan het macedonische hof van koning Archelaus
over; stierf vermoedelijk op het einde der 94e Olyrnpiade. Hij was een man van uitmuntenden levensloon, rijk, en bekend als zeer gesteld op eene goede
tafel. Aristoteles maakt menigmaal gewag van hem.
Agatho (St.), tot pans verkoren 679, gest.
682, veroordeelde de Monotheliten in een concilie
en was de eerste die nalatig bled de schatting te
voldoen, welke iedere pans plagt te betalen aan de
keizers, die hem verkoren. De Roomsche kerk viert
zijnen naamdag den 10 Januarij, en de Grieksche
den 20sten.
Agathoclea, eene egyptische lichtekooi, die
Ptolemeus Philopator tot vrouw nam, na zich van
zijne eerste vrouw Arsinoe ontdaan te hebben. Zij
regeerde fang het geheele land, en trachtte den zoon
des konings van het leven te berooven ; maar de bevolking van Alexandrie,in opstand gekomen ten gevolge van hare misdaden, maakte aan haar schandelijk 'even een einde in 204 v. Chr,
Agathocles, 1) een berucht en vermetel gelukzoeker der ou4heid, in wieus karakter dapperheid
en onwrikbaarheid, heerschzucht en wreedheid de
voornaamste hoofdtrekken zijn ; hij werd omstreeks
360 v. Chr. te Syracuse in Sicilie geboren. Een pottebakkerszoon en aanvankelijk het zelfde beroep
hebbende, ging hij in den krijgsmansstand over, en
verhief zich van gemeen soldaat spoedig tot den rang
van veldheer, maakte zich met geweld wester van
Syracuse en van bijna geheel Sicilie, verdreef nit
Sicilie de Carthagers, ging hen met veel krijgsgeluk
beoorlogen in Afrika, en hield zich, na veel wissel-
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vallige kansen, eindelijk staande als koning van Syracuse. Om zijne wreedheid gehaat, werd hij (289 v.
Chr.) het offer van eene zamenzwering tegen zijn
leven. Zijn schoonzoon Archagatus speelde hem een
vergiftigden tandenstoker in hander, waarvan hij
zich bediende en al spoedig de gevolgen ondervond;
de pijnei die hij leed waren zoo ondragelijk, dat hij
zich door de Syracusers levend liet verbranden in
den ouderdom van 72 jaren, na 28 Jaren geregeerd
te hebben. — 2) A., zoon van Lysimachus, die veldheer van Alexander den Groote en vervolgens koning
van Thracie was. In eenen oorlog tegen de aan den
Donau wonende Geten werd hij gevangen genomen,
en even zoo Lysimachus, toen die zijnen zoon zocht
te bevrijden (292 v. Chr.). Beiden werden echter
door Dromichetes _den koning der Geten op vrijê
voeten gesteld. In een gevecht daarentegen met
Demetrius Poliorcetes om Carie en Lybie (287 v.
Chr.) dwong A. zijnen tegenstander om te wijken.
Eenige jaren later vond A. den flood door de hand
van den nit Egypte gevlugten Ptolemeus Ceraunus,
een zoon van Ptolemeus Lagi. Zijne stiefmoeder
Arsinoè namelijk, zijnde eene zuster van Ceraunus
en tevens behuwdzuster van A. zelveir, die met hare
zuster Lysandra getrouwd was, wist, door nijd en
wraakzucht gedreven, den jongen prins zwart te maken bij zijnen vader door dezen diets te maken, dat
zijn zoon, van wien hij zoo veel hield, naar zijn
leven stond. Aan lien taster geloof hechtende, zocht
Lysimachus hem eerst door vergif nit den weg te
ruimen ; en toen dit Met gelukte liet hij hem door
Ptolemeus Ceraunus ombrengen (284 v. Chr.). De
gemalin van A. zocht met hare kinderen bescherming
bij koning Seleucus van Syrie. — 3) A. was ook de
naam van verscheidene grieksche schrijvers, wier
werken echter verloren zijn gegaan.
Agatho—Demon, 1) een der amen van den
Ouden Nijl. — 2) de egyptische Kneph-slang met een
sperwerskop,een zinnebeeld van weldadig werkende
magi der goden. — 3) bij de Grieken de »goede
geese', ter eere van wien bij het einde van den
maaltijd, eer het Symposion aanving, een offer werd
geplengd van onvermengden wijn.
Agathodemonisten, zooveel als matigheidsmannen, noemde Stenychius hen, die matig
waren in het gebruik van geestrijke dranken, omdat
slechts een kleine dronk een eerbetoon was aan den

verband staat, uitloopt. Voornaamste handels-artikelen : graan, olie, wijn, zout, zijne, wol, taken, scheepstimmerhout. In 506 werd hier een Concilie gehouden, bijeengeroepen door den Gothen-koning Alarik.
Agdesiden, eene uit 4 dalen bestaande landstreek in het stiftsamt Christiania in Noorwegen.
Agdistis, in de stad Pessinus in Galatie een
bijnaam van de aziatische Cybele. Zie overigens
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Agathyrsi,een sarmatisch yolk in het Zevenbergsche, hetwelk zich noemde af te stammen van
zekeren Herus Agathyrsus, zoon van Heracles en
Echidna ; zooals de Gelonen zeiden af te stammen
van zijnen broeder Gelonus. Herodotus zegt van hen
dat ze waren vredelievend, rijk aan goud, in gemeenschap van huwelijk levend, maar zonder wangunst
en nijd ; zij tatoeerden zich waarschijnlijk, vandaar
Picti, welke benaming Avienus echter verklaart nit
hunne veelkleurige kleedij.
Agatii—Wasser, gezondheidsbron in Beijeren
bij Wasserburg, tusschen de Isar en de Inn.
Agaunum, stad der Nantuaten, tegenwoordig
SAINT-MAURICE.

Agave, de moeder van Pentheus. Zie PENTHEUS.
Agde (het oude door de Grieken gestichte
AGATHA), stad in Frankrijk, dept. Herault, aan den
linkeroever van de Herault, nabij de uit-watering in
de Middellandsche Zee; 9000 inw. Levendige kustvaart, ook druk handelsverkeer met Italie, Spanje
en Afrika ; stoomvaart op Marseille ; eene goede haven
voor schepen van 200 ton, in welke het Canal-duMidi (Languedoe-Kanaal) dat met de Garonne in

RHEA CYBELE.

Age. Zie 2 Sam. 23 : 11.
• Agedincum, hoofdstad der Senonen in Celtisch Gallic; het tegeuwoordige Sens in Champagne.
Ageladas, beroemd beeldhouwer der oudheid
van de school te Argos.
Agelaus. 1) A., zoon van Hercules en Omphale,
voorzaat van Cresus.— 2) A., zoon tEneus en Althea,
Meleager's broeder, beef in den slag tusschen de
Calydoniers en Cureten om den kop en de huid van
het calydonische everzwijn. — 3) A., zoon van
Damastor, was een der mededingers naar de liefde
van Penelope. — 4) A., de dienstknecht van Priamus,
legde Paris te vondeling op de Ida, loch toen hij vijf
dagen later eene beerin bij het kind vond, die het
zoogde, nam hij den kleine met zich naar huis en
bragt hem zelf groot.
Agely, in de dorische staters inzonderheid bij
de Cretenzen opgerigte jongelingen-genootschappen,
waarin men op zijn 17e jaar als lid aangenomen
werd en dit lidmaatschap behield tot aan zijn huwelijk. Het does was: ligchaamsoefening en ontwikkeling van vaderlandsche deugden. Ook kampspelen
van A. tegen A. hadden plaats bij muziek van fluit
en tier.
Agema, de koninklijke garde te paard in de
macedonische armee, zamengesteld nit de kloekste
zonen der aanzienlijkste familien. Sommige schiqjvers bezigen den naain A. ook wel ems voor het
voetvolk.
Agen (lat. Aginnum) , hoofdplaats van het dept.
Lot-et-Garonne, op den regter-oever van de rivier
Garonne, in eene vruchtbare streek gelegen, telt 18000
inw.; het heeft naauwe straten, slechte huizen, eene
goede haven, een der schoonste hangbruggen van
Frankrijk, heerlijke wandelingen en omstreken. A. is
zeer oud, was de hoofdstad der Nitiobrigen; pretoriaansche stad onder het keizerrijk; veroverd en heroverd door de Gothen, Hunnen, Alanen,Bourgondiers,
Sarracenen ; behoorde afwisselend aan de koningen
van Frankrijk, aan de hertogen van Aquitanie, aan
de koningen van Engeland, aan de graven van Toulouse ; vooral in de 16e eeuw heeft het veel geleden.
Het is de zetel van een bisschop en van de hoogste
departementale autoriteiten ; heeft veel handel, is
beroemd om zijne sergien en scharlaken-verwerijen.
A. is de geboorteplaats van den geleerden Scaliger,
van B. Palisay en van Lacepéde.
Agenais. Zie AGENO1S.
Agenda (lat., van agere, handelen) beet het
bock, hetwelk den vorm voorschrijft waarin de
godsdienst-oefeningen moeten plaats hebben, zoomede de ambtsverrigtingen der geestelijken, en de
woorden waarvan zij zich daarbij hebben te bedienen.
Ter vaststelling van de godsdienst-vormen in de
Christelijke kerk in het Oosten maakte zich pans
Gregorius I (590--604) zeer verdienstelijk door de
invoering van zijne »Sacramentele Agenda". Door de
Kerkhervorming werd de opvatting van de waarde
en beteekenis der openbare godsdienstplegtigheden
zeer gewijzigd ; en daar de Roornsche Kerk vasthield
aan Naar beginsel de openbare godsdienst-oefeningen
als streng noodwendig voor het hell der zielen te

Agendicum
houden, werd op het concilie van Trente aan den
Paus de magt verleend voor alles formulieren vast
te stellen, en zoo verschenen die voor de tot het
bisschoppelijke ambt behoorende verrigtingen (Pontificate Roinanum), voor de viering van de Mis
(Missale Romanunt),enz. In de Protestantsche Kerk,
waar de eenheid meer gezocht wordt in den geest
dan in den vorm, heeft bijna ieder land zijne bijzondere A. De invoering van dergelijke voorschriften
gaf menigmaal aanleiding tot hevige geschilen. Zie
UN1E.

Agendicum, de zelfde stad als AGEDINCUM.
Agenesehe (het). Zie AGENOIS.
Agenois (Agenais, of het Agenesehe), tegenwoordig deel uitmakende van het dept. Lot-et-Garonne, was eertijds een_district in de oude fransche
provincie Guyenne of Aquitanie, zich uitstrekkende
rondom de stad Agen. Die streek is vermaard door
hare weverijen (ageneesch linnen), zoomede door
hare pruimen (agenesche pruimen) en door haren
aangenamen rooden (ageneschen) wijn.
Agenor. Onder de velen, die dezen naam hebben gedragen, verdienen inzonderheid vertnelding:
1) de zoon van Neptunus in Libya ; hij was koning
van Phenicie, en bij zijne gemalin Telephassa werd
hij vader van Cadmus,Phenix,Cilix en Europe. Then
Europe door Jupiter geschaakt was, zond A. zijne
zonen uit om haar op te sporen en niet zonder haar
terug te keeren; daar zij echter hunne zuster niet
konden vinden, zetteden zij zich in verschilllnde landen neder. Hij was de stainvader van Dido ; vandaar
dat Carthago genoemd wordt Agenoris Urbs. — 2) de
zoon van den Trojaner Antenor en van Theano, was
een der dapperste trojaansche helpen, en schroomde
zelfs den strijd tegen Achilles niet ; Apollo redde
hem toen nit levensgevaar door zijne gedaante aan
te nemen ; doch volgens Pausanias viol A. later door
de hand van Neoptolemus.-3) de zoon van Phegeus,
koning van Psophis in Arcadic; gezatnentlijk met
zijnen broeder Pronous bragt hij Alcmeon um het
Leven, die zijne mister Arsinoe verstooten had.
Ager, rivier in Oostenrijk, stroomt nit het Irrof Zellerineer, neemt de uit het Atter- of 'Kammermeer stroomende Vokla in zich op, en valt na eenen
loop van 3 mijl bij Lambach in de Tram
Agesander, bekwaam beeldhouwer van Rhodes, is de vervaardiger van de faaaije groep van
Laocoon, die onder Julius II door Felix de Fredis
werd teruggevonden, en die nog hedert ten dage
wordt bewonderd als een der meesterstuk ken van
oude beeldhouwkunst. Men is het niet eens omstreeks
welken tijd A. geleefd heeft ; sommigen beweren dat
hij tot het schitterendste tijdperk van Griekenland
behoort (omstreeks de 4e eeuw voor Chr.) ; anderen
zeggen dat hij leefde tijdens de eerste romeinsche
keizers of zelfs onder Vespasianus, kort voor Plinius
den Oude, die gewag maakt en eene beschrijving
levert van den Laocoon.
Agesllaus, koning van Sparta, omstreeks 400
v. Chr., zoon van Archidamus, ofschoon van gestalte
klein, leelijk en kreupel, was groot als krijgsheld en
als mensch. Hij overwon de Perzen, die hij ging beoorlogen in Azié (395) ; de I3eotiers, die van Argos
en de Atheners, die zich tegen hem -verbonlen hadden, werden door hem te Coronea geslagen (394).
Hij verdedigde Laconie tegen Epaminondas (369);
maar werd door dezen geslagen te Mantinea (363).
Op ruim tachtigjarigen leeftijd ging hij Tachys, den
koning van Egypte, helpen in diens oorlug tegen den
perzischen koning Artaxerxes ; doch op de terugreis
door eenen storm overvallen, liep hij in de haven
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Menelaus op de afrikaansche kust binnen, en stierf
daar in 361 voor Chr. Zijn Leven is te boek gesteld
door Cornelius Nepos en door Plutarchus.
Agesinates Cambolectri, waren een yolk
in transalpijnsch Gallie, in het gebied der Picten
(Poitou); hunne woonstreek maakte een deel nit
van Aquitanie II, en strekte zich uit langs de zee tot
aan het land der Santonen (Saintonge).
Agesipolis. Drie koningen van Sparta nit het
geslacht der Agiden, namelijk: 1) de zoon van Pausanias, volgde dezen op in 397 v. Chr. Hij behaalde
eene groote overwinning op de Mantineers en stierf
in 380 v. Chr. 2) de zoon van Cleombrotus, re. geerde slechts een jaar (371 v. Chr.).-3) was nog
zeer jong toen hij op den troon kwam (219 v. Chr.) ;
werd onder voogdij gesteld van Cleomene en Lyclirgus, laatstgenoemde ontweldigde hem de kroon. Zie
LYCURGUS (den dwingeland).
Agge. 1). A. (Pieter), pastoor te Wyckel, in
Friesland, tijdens de hevige twisten tusschen de
Schieringers en Vetkoopers, werd door Wybe Minnema en andere Schieringers, die 1428 het dorp overvielen, nit de pastorij gehaald en deerlijk verwond,
waarna ze hem half zieltogend naar het dorp Sondel
vervoerden tot voor de stins, die zijn zoon daar in
eigendom bezat, orn deze op te eischen, onder bedreiging dat ze den vader voor zijne oogen zouden
doodsteken als hij zich niet overgaf. De stervende
oude man riep zijnen zoon toe de stins niet over te
geven, waarop de Schieringers woedend werden en
hem onder de oogen van zijnen zoon afmaakten.
2) Heer Agge, een aanzienlijk man, zoon van den
vorige, wreekte in 1429 op bloedige wijze den dood
zijns vaders op de Schieringers; eigenhandig bragt
hij daarbij Minnema om, doch zag in 1442 zijne
stins op nieuw door de Schieringers belegeren, en
werd iii een hevig en dapper door hem gestreden
gevecht zoodanig verwond, dat hij voor dood bleef
liggen; badend in zijn bloed door zijne vrienden gevonden, werd hij nogtans weder bijgebragt en kwam
reeds aan de beterhand, toen hij door een huurling
zijner verbitterde vijanden verraderlijk in zijn bed
vermoord werd. — 3) A., ook geboortig van Wyckel,
was de partij der Schieringers toegedaan en abt te
Hemelum en van het klooster te Stavoren; hij had
bloedige twisten met Ige Galama en diens hroeders
Douwe en Hartman, die tot de partij der Vetkoopers
behoorden en aan het Convent van Hemelum vele
landen en renten hadden ontweldigd (1480-1487).
Aggema friesch edelman, mede-onderteekenaar van het verbond der edelen, werd deswege
door Alva den 10 Sept. 1568 uit 's konings landen
gebannen,en zijne goederen werden daarbij verbeurd
verklaard.
Agger, 1) eene aarden wal, ter hoogte van
eenen muur, aan de westzijde van het oude Rome ;
de armen werden hier begraven, en de misdadigers
van boven neergestort. Mecenas legde hier later
plantsoen en wandelplaatsen aan. Hier woonde ook
Tiberius.-2) de A. door I)rusus in Germanie aangelegd, wordt dikwijls bij Tacitus vermeld.
Agger, of Aggere, voormalig dorp en ambachtsheerlijkheid op Zuid-Beveland (prov. Zeeland), denkelijk zijn ontstaan, of althans zijnen naam te danken hebbende aan de Noormannen. Het geslacht van
den Agger was reeds in 1187 bekend ; dus het dorp
moat zeer oud zijn geweest. Herhaalde overstroomingen teisterden deze heerlijkheid, die echter na
den Allerheiligenvloed (de groote watervloed 1 Nov.
1570) niet weder in zijnen vorigen staat hersteld
werd; gedeelten er van zijn later ingedijkt als
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polders, onder den naam van Grooten en Kleinen
Agger.
Agger—Kanaal, eene natuurlijke verbinding
tusschen de Lymfiord en de Noordzee (Denemarken, Noord-Jutland) ; dit kanaal ontstond in 1825
door een geweldigen storm.
Aggerhuus. Stift in het koningrijk Noorwegen, met 1587 vierkante mijlen en 460,000 inw.,
grenst aan Zweden, aan de stiften Christianssand,
Bergen en Monothjen, en aan het Kattegat ; wordt
doorstroomd door verscheidene meren en rivieren
en is ingedeeld in 7 amten : 1. Aggerhuus (met 44
vierk. mijlen en 83,000 inw., hoofdplaats Christiana ;
vroegere hoofdplaats Aggerhuus, zijnde eene stad
met een kasteel aan de golf van Christiania, 5 mijlen
benoorden de tegenwoordige hoofdstad ; naar deze
vroegere hoofdplaats dragen het amt en het stift A.
hunnen naam ; 2.- Smalehnen ; 3. Hedemarken ; 4.
Christiansamt ; 5. Buskerud ; 6. Jarlsberg ; en 7.
Bradsberg.
Aggertie, eiland van Noorwegen, in de golf van
Christiania, met een fort, dat de invaart in de haven
van Frederikstad bestrijkt.
Aghades, stad in Afrika, in de woestijn van
Sahara, hoofdstad van eene oasis, die den zelfden
naam draagt, en van het koningrijk Ashen, bezuiden
het rijk van Tripoli, en grooter en volkrijker dan de
stad Tripoli. A. dient tot stapelplaats voor den handel van het oostelijk deel der woestijn en behoort
aan de Toewarics.
Aghirlik waren de uit juweelen en goud bestaande geschenken, welke aan de menigmaal nog
slechts kinderen zijnde dochters van den Sultan
moesten worden gegeven door de turksche rijksgrooten, aan wie hij haar geliefde nit te huwelijken.
Zulk een bevoorregte was van dat oogenblik of aan
afhankelijk van zijne jonge echtgenoot, moest haar
een jaargeld uitkeeren, en mogt geen andere vrouwen hebben. Dat gebruik is tegenwoordig afgeschaft.
Aghrim, of Aughrim, kerspel in lerland, graafschap Galway, vermaard door de groote overwinning
hier in 1691 door de troepen van Willem III bevochten op die%van Jacobus Ii.
Agiades, turksche sappeurs, die tot het aanleggen van wegen en van vestingwerken worden gebezigd.
Agiden (of Eurystheniden), naam der leden
van een der twee vorstenhuizen, die gelijktijdig te
Sparta regeerden, dus genaamd naar Agis I. De
dynastie der A. stand vijandig tegenover die der
Procliden of Eurypontiden.
Agier (P. J.). geb. 28 Dec. 1748 te Parijs, gest.
aldaar als president van een geregtshof 22 Sept 1823,
behoorde tot eene streng jansenistische familie. Hij
was een groot voorstander van de constitution civile
du clerge ; zijn Train sue le ntariage (1800) is eene
geleerde verhandeling ten gunste van het burgerlijk
h uwelijk.
Agila, koning der Visigothen van Spanje (549
—554), werd, na vijf jaren geregeerd te hebben, omgebragt door zijne onderdanen, die tegen hem in
opstand waren gekomen om zijne dwingelandij. Zie
ATHANAGILDE.

Agileus (Hendrik), of Henricus Agylwus, zoon
van een Italiaan, werd geb. te 's Hertogenbosch 1533 ;
hij was een bekwaam regtsgeleerde en ijverig aanhanger van Leycester, door wiens toedoen hij (1586)
tot raad en procureur-generaal te Utrecht werd aangesteld. De edelen, die tegen de partij van Leycester
waren, leverden in Julij 1588 een bezwaarschrift
in hij de Algemeene staten om verandering in de

Agincourt
regering te Utrecht te bekomen. Dit werd hun zoo
euvel afgenomen, dat A. last ontving om eenige edelen voor het Hof te dagvaarden ; doch eer de zaak
dienen zou vertrok A. naar Engeland, waarschijnlijk
voor de belangen van Leycester, en of hij teruggekomen is weet men niet ; in September 1589 althans
werd tot zijnen post te Utrecht een ander benoemd.
Volgens Valerius Andreas (Bibliotheca Belgica) is A.
in April 1595 overleden.
Agilmari, oude naam van het EGELMEER, in de
prov. Utrecht.
Agilolfingen, de vroegste hertogen der Bojoariers of Beijeren, volgens de overlevering dus genaamd naar den stamheer van hun geslacht Agiloif
of Agilulphus. Historisch vermeld vinden wij allereerst in het laatst der zesde eeuw : Geribald I, behuwdzoon van den Longoharden-koning Autharick.
Zijn opvolger Thassilo I had veelvuldige strijden met
de Slaven en Avaren (tot omstreeks 609). Geribald II
(gest. 628 of 640) bragt het eerste beijersche wetbock tot stand. Onder Theodoor I (tot omstreeks
680) en Theodoor II (gest. 717) werd het Christendom in Beijeren verbreid. Sedert de door Theodoor II
bewerkstelligde verdeeling van het land onder zijne
Brie zonen (702) werd de invloed der Franken gestadig grooter. De weder-vereeniging onder Hugibert
kwam te laat ; hij moest 725 den Nordgau aan Karel
Martel afstaan, en de frankische souvereiniteit erkennen. De pogingen van Odilo en van Thassilo II, om
de onafhankelijkheid weder te herwinnen, liepen
slechts uit op de algeheele nederlaag der Beijeren.
Thassilo II werd ter flood veroordeeld (788), doch
Karel de Groote schonk hem gratie en liet hem met
zijne familie opsluiten in een klooster. Het land werd
toen een frau kisch wingewest.
Agilulphus. I ) hertog van Turijn, werd koning
van Lombardije in 591, door zijn huwelijk met Theodelinde, weduwe van den laatsten koning Autharick.
Hij voerde met zeer veel krijgsgeluk oorlog tegen
verscheidene in opstand gekomene prinsen, tegen
den pans en tegen keizer Phocas. Hij stierf in 615,
na het Christendom te hebben omhelsd. — 2) een
beijersch krijgsheld, die volgens de overlevering omstreeks 530 het juk der Ostrogothen afschudde, de
onafhankelijkheid van Beijeren bewerkte, en de stamheer werd van de dynastie der AGILOLFINGEN.
Agincourt, of Azincourt, dorp in Frankrijk,
dept. Pas de Calais, vermaard door de overwinning
hier den 25 Oct. 1415 door de Engelschen onder
Hendrik V behaald op eene veel grootere fransche
strijdmagt, die geheel werd geslagen.
Agincourt (Jean Baptiste Louis Georges Seroux d'), een fransch oudheidkenner, die zich jegens
de geschiedenis der kunst in de middeleeuwen zeer
verdienstelijk heeft gemaakt. Te Beauvais geb. 5
April 1730, onttrok hij zich aan de hem toegedachte
militaire loopbaan, verwierf zich als staatspachter
een aanzienlijk vermogen, en besteedde dat grootendeels aan de belangen der kunst. Zijne lief hebberij
om oudheden te verzamelen en te verklaren, vooral
uit den tijd der middeleeuwen, werd al spoedig eene
werkelijke kunststudie; hij bereisde in 1777 Engeland, Belgie, Holland en Duitschland, begaf zich in
1778 naar Italie, en vestigde zich te Rome, waar hij
24 Sept. 1814 stierf. Hij stolid daar in vriendschappelijke betrekking met kardinaal Bemis en met ridden
d'Azara, hield ook kennis met Tirahoschi te Modena,
en bragt de resultaten van zijne onvermoeide nasporingen in geschrift in zijne Histoire de l'art par les
monuments depuss sa decadence au 4e siècle jusqa'a
son renouvellement au 167ne (6 din. Parijs 1809--
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1823,in folio met kopergravuren) ; deze uitgave, zooals blijkt uit de datums, is echter eerst na zijnen dood
compleet geworden.
Aginnum (tegenwoordig AGEN), hoofdstad der
Nitiobrigen, een celtisch yolk, woonachtig ten zuiden
van de Petrocorii.
Agion Oros. Zie HAGION OROS en ATHOS.
Agis, naam inzonderheid van vier koningen van
Sparta, van welke er drie behoorden tot de dynastie
der Procliden. De andere 1) was de stichter van de
dynastie der Agiden, een zoon van Eurysthenes,
volgde zijn vader op den troo p omstreeks 1000 v.
Chr. en had tot opvolger Echestrates. Van zijne
regering is niets bekend, dan dat hij, volgens Strabo,
de oorspronkelijke bewoners van Laconie, namelijk
de Heloten,r onderworpen heeft. 2) A. 1, van het
geslacht der Procliden, zoon van Archidamus, regeerde gedurende het grootste gedeelte van den Peloponnesischen oorlog, van 420 tot 397 v. Chr., beoorloogde met goed geluk de Eleers, de Argiven en
de Atheners, bedreigde door de verovering van Decelia de stad Athene zelve, en versloeg met Lysander
de atheensche vloot bij Egos-Potamos. — 3) A. II,
koning 338 v. Chr., sloot uit haat tegen de macedonische overscheersching een verbond met de Perzen, loch kon met de vereenigde magt der Grieken
niets tegen Alexander's stadhouder Antipater uitrigten, en in een gevecht tegen dezen bij Megalopolis in
Arcadie viel hij, na wonderen van dapperheid te hebben verrigt. —4) A. III, koning 244 v. Chr., wilde de
oude lycurgische staatsregeling en te gelijk daarmede
de strenge zeden van vroegeren tijd weder invoeren;
maar zijne pogingen mislukten door geheime kuiperijen van allerlei aard tegen hem, waarin zij, aan wie
hij zijn vertrouwen had geschonken, de hoofdrol
speelden. Op aanhitsen van zijnen oom Agesilaus
werd hij vervolgd, in eenen tempel (waar hij zich
veilig meende te kunnen rekenen) gevangen genornen
en op last der ephoren in zijne gevangenis gewurgd,
anno 240 v. Chr.
Agitator, de wagenmenner (auriga) bij de
wedrennen in de circus-spelen bij de Romeinen. In
den tijd van het keizerrijk ontvingen zij aanzienlijke
geschonken.
Aglabiten, naam der leden van eene musulmansche dynastic, die ongeveer 109 jaren lang in
Afrika regeerde over de landstreek, welke zich nitstrekt van Egypte tot aan Tunis. De stichter van
deze dynastie was Ibrahim-hen-Aglab, die omstreeks het jaar 800 door Haroen-al-Razj id benoemd
werd tot stadhouder over Afrika. Zij zetelden te
Kairoewan, bij Tunis. De laatste vorst uit dit huis,
Ziadat-Allah, werd in 909 van zijne stater beroofd
door de fatimitische kalifen, die over Egypte regeerden.
Aglaia, een der drie Gratien. Zie GRATIeN.
Aglaophamus was een tijdgenoot van Pythagoras, lien hij in de leer der door Orpheus ingestelde
geheimenissen onderwezen moet hebben. Naar hem
heeft Lobeck een mythologisch werk Aglaophantus
getiteld.
Aglaophon, naam van twee beroemde schilders der oudheid ; aan een hunner worden twee schilderijen toegeschreven, Alcibiades voorstellende als
overwinnaar in de worstelspelen.
Aglasoen (lat. Lysinoe), stad in Klein-Azie op
een berg in Anatolie.
stad in Piemont, 2 mijlen bezuidoosten
Ivrea, met een prachtig paleis; 3,500 inw.
Agmondesham, of Amersham, stad in Engeland (Buckingham), 5 mijlen benoordwesten Lon.

Agnes Sorel
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den. Was vier eeuwen lang verstoken van het regt
om afgevaardigden naar het parlement te zenden, en
kreeg dit regt eerst terug in 1623. Een gothisch
kerkgebouw.
Agnadello, milaneesch vlek tusschen de rivieren Adda en Surio, merkwaardig door de zegepraal
van Lodewijk XI1 op de Venetianen (Mei 1509), en
door de overwinning van den hertog van Vendome
op prins Eugenius (1705).
Agnano. 1)' stad in Toskanen, ongeveer drie
uren gaans van Pisa ; minerale bronnen. — 2) een
nicer (Anianus laces) twee uren gaans van Nape's;
ongezond klimaat. Dit meer is de uitgebrande krater van een vulkaan. In de nabijheid liggen de bekende Grotta del Cane (Zie HONDSGROT) en de zwavelbaden van San Gerrnano.
Agnes (de heilige), volgens de legende eene
schoone jonge maagd te Rome, van aanzienlijke geboorte, op haar 13e jaar onder Diocletiaan (304) tot
den brandstapel veroordeeld, en, daar de vlammen
hear ongedeerd lieten, ter dood gebragt met het
zwaard. Twee Agnes-kerken te Rome houden het
aandenken in eere van deze martelares voor het geloof, wier gedachtenisdag 21 Januarij is. Haar symboot is een lam, en in de te Rome voor de Porta Pia
gelegene kerk worden op haren gedenkdag de lammeren gewijd, van welker wol de palladien voor de
investituur van nieuwe bisschoppen worden geweven.
Agnes, koningin van Frankrijk, dochter van
Berthold hertog van Meran of Meranie, trouwde in
1196 met Philips August, die zijne gemalin Ingelburge had verstooten ; maar de straffen, waarrnede hij
deswege door de Kerk getroffen werd, noodzaakten
den koning zijne eerste vrouw terug te nemen (1201),
zoodat Agnes in dat zelfde jaar stierf van verdriet.
Agnes, gravin van Orlamunde, nit het geslacht
der hertogen van Meran , vrouw van graaf Otto van
Orlamunde , wien zij twee kinderen schonk. Na zijnen dood (1293), meet zij in liefde-betrekking gestaan hebben tot Albrecht den Schoone, burggraaf
van Nenrenberg; en in de verbeelding dat deze
weerhouden werd haar te trouwen orndat zij kinderen had , heeft zij harekinderen vermoord , waarna
Albrecht niets meer van haar wilde weten en zij
zelve te Hof in de gevangenis gestorven is. Zij is een
der vrouwen, die door de legende gehouden worden
voor de Witte Vrouw, die gezegd werd in verscheidene kasteelen van het Hohenzollernsche stamhuis
te komen spoken.
Agnes (van Oostenrijk), dochter van keizer Albrecht I, geb. 1280, vrouw van koning Andreas III
van Hongarije, is inzonderheid bekend door de onverzoenlijke wreedheid , waarinede zij de moordenaars van haren vader en hunne familie-betrekkingen
en vrienden vervolgde. Zij liet deswege nagenoeg
duizend menschen orn het levee brengen. Na den
dood vaa haren gernaal ging zij in Zwitserland in
een door haar gesticht klooster (1310) en stierf
daar in 1354 of 1364.
Agnes (van Frankrijk), keizerin van Constantinopel , dochter van Lodewijk den Jonge, koning
van Frankrijk, werd op negenjarigen leeftijd (1180)
uitgehuwelijkt aan Alexis Cornnenus den Jonge ,
keizer van Constatitinopel. Twee jaren later werd zij
gedwongen de gemalin te worden van Andronicus
Comnenus, die Alexis had laten ombrengen en teen
zelf den troon had bernagtigd.
Agnes Sorel, eene fransche vrouw van uitstekende schoonheid en even uitstekende hoedanigheden des geekes; dochter van Sorel de St. Gerard,
een edeltnan, verhonden aan het huis van den graaf
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van Clermont, was zij geboren omstreeks 1410 in het
dorp Fromenteau in Touraine. Zij was staatdame bij
Isabeau van Lotharingen , hertogin van Anjou, toes
deze dame ten hove verscheen van Karel VII, aan
wien zij eene gunst kwam verzoeken (1431). Karel
werd al spoedig smoorlijk verliefd op Agnes, verbond haar aan zijn hof als staatdame van de koningin,
en maakte haar tot zijne maitresse. Van den alvertnogenden invloed, then A. op den koning had, maakte
zij geen ander gebruik , dan om hem aan te sporen
om een einde te maken aan zijne schandelijke werkeloosheid terwijl de Engelschen zich meester maakten van zijn grondgebied (zie KAREL VII), en droeg
veel bij tot heil van Frankrijk. De koning overlaadde
haar met gunstbewijzen en gaf haar onder anderen
ten geschenke het kasteel van Beautd, op den oever
van de Marne bij St. Maur; vandaar haar titel dame
de Peautd. Zelfs de koningin betoonde haar altijd
eene opregte toegenegenheid. In 14i5 voelde Agnes
zich beleedigd door den dauphin (later Lodewijk XI),
verliet het hof en ging stil Leven te Loches, waar
Karel VII een kasteel voor haar had laten bouwen.
Zij stierf in 1450 te Jumieges, waar zij een bezoek
kwam brengen aan den koning ; men hield het er
voor, dat zij door den dauphin vergeven was.
Agnes (St.), kerspel en stadje in Engeland,
graafschap Cornwallis, aan het Bristol-kanaal; 7.000
inw., meest mijnwerkers. In de haven kan men alleen
bij hoog water binnenloopen. De schilder Opie was
bier (1761) geboren.
Agnesberg, of Agnietenklooster, wegens zijne
ligging op den Nemelerberg ook Bergklooster genoemd, een half our gaans van Zwolle in Salland,
prov. Overijssel, aan de Vecht gelegen, werd 1398
door Geert Groete gesticht. De broeders namen den
regel aan van den heiligen Augustin us, en in 13'99 kregen zij tot overste ball nes, een ouderen broeder van
den wereldberoemden Thomas a Kempis, die hier in
dat zelfde jaar zijne kloosterlijke tucht begon, zes
jaren latter kanurinik werd; vervolgens procurator en
tweemaat sub-prior van dit klooster, schreef Thomas
a Kempis bier, behalve eene kronijk van d it gesticht,
zijn uitmuntende werkje : De Imitatione Christi, d. i.
Over de Navolging van Christus. Na de kerkhervorming is dit klooster te niet gegaan. Op bet daarbij
behoorende kerkhof ligt de beroemde Jacobus Kantelaar begraven.
Agnes-convent (St.) Zie ST. AGNIETENKLOOSTER 12).
Agnesi (Maria Gaetana), geb. 16 Mei 1718
te Milaan, dochter van don Pedro di A., sprak reeds
op haar 9e jaar vaardig bet Latijn. Op haar I le jaar
moet zij het Grieksch gesproken hebben even gemakkelijk en goed als hare moedertaal; zeer ervaren was
zij ook in het Fransch, Spaansch en Duitsch, zoomede in de wiskunde en in de wijsbegeerte — men
noemde haar schertsenderwijze de .wandelende polyglotte". ISedert haar 20e jaar beoefende zij met
verdubbelden ijver de wiskunde, schreef eene nitmuntende verhandeling over de kegelsnede, en gar
de Instituzioni analitichi (2 din. Milaan 1748) in
het licht,waarmede zij zooveel naam maakte, dat zij
op haar 32e jaar door pans Benedictus XIV benoemd
werd tot professor in de wiskunde aan de universiteit te Bologna, in de plaats van haren ziekelijk geworden varier. Diens toestand trok zij zich echter
derw-Oze aan , dat zij al hare opgeruimdheid verloor,
den sluijer aannam in de Orde der Blaauwe nonnen
en in 1799 stierf. — Hare zuster Maria Theresia
Agnesi componeerde onder anderen de opera

Agnesklooster (St.), ook Josaphats-huis genaamd. Zie ST. AGNIETENKLOOSTER 4).
Agnetendaal, of Agnietendaal , voormalig
nonnenklooster van de Orde der Minimen in de
Meijerij van den Bosch, 2 wren gaans bezuidwesten
Eindhoven, werd 1452 gesticht door Dirk Bruininx.
In 1716 is het op last van 's lands regering ontruimd.
Agnetendorf, dorp in het pruisische regerings-district Liegnitz, kreis Hirschberg, met een
kasteel van de graven van Schaffgotsch. In de nabijheid liggen de Stormkoppe, het Groote Rad, de Kynast , de drie Sneeuwgroeven en het zoogenaamde
Wandelende Blok , dat reeds vroeger en het laatst
nog in 1818 en 1819 ongeveer 118 voet voorwaarts
verschoven is.
Agnietenklooster (St.). Een aantal kloosters in de Nederlanden, na de kerkhervorming alien
te niet gegaan, droegen dezen naam. 1) te Amersfoo rt, nonnenklooster, 1380 gesticht, 1562 veranderd
:n eene latijnsche school. — 2) te Amsterdam op
den Oudezijds-Achterburgwal, van regulierekanonikessen ; de kerk werd later een pakhuis van de Admiraliteit, en in 1631 ingerigt tot gebouw voor de
doorluchtige school. — 3)te Arnhem, van augustijner
nonnen, die er eene vaste woonplaats kregen in 1404.
Omstreeks de helft der 16e eeuw werd het St. Catharina Gasthuis er overgebragt. — 4) te Delft buiten
de Oostpoort, ook Josaphats-huis genaamd, en meer
bekend onder den naam van Spiringklooster; het
hestond reeds in 1420; later veranderd in woonhuizen. — 5) te Deventer, van reguliere kanonikessen,
gesticht 1303; weed ook het Buyskensklooster genoemd, naar Reinerus Buyskens, die aan de eerste
zustereu kosteloos huisvesting had verleend; deels
afgebroken, deels tot lombard ingerigt. — 6) te
Dordrecht, van augustijner nonnen, gesticht 1326;
werd in 1579 tot een pesthuis verbouwd. — 7) te
Elburg ; zie FRANCICANERKLOOSTER. —8) te Enkhuizen, nonnenklooster, gesticht 1515; in burgerhuizen
veranderd.-9) te Gorinchem, nonnenklooster (Minimen), 1401 gesticht, door zekere weduwe Lysbet
Florisse Sprouks. De laatste regent van dit klooster
is geweest Johan van Oosterwijk, een der negentien
martelaren van Gorinchem. — 10) te Gouda, nonnenklooster, gesticht 1515 ; de kerk is in eene lombard veranderd. — 11) te Gravenhage, in het
Westeinde, nonnenklooster (Minimen) ; in 1576 veranderd in een weeshuis. — 12) te Groningen, OudeEbbingstraat, your nonnen van den derden regel van
St. Franciscus; meer bekend als St. Agnes-Convent ;
woningen geworden voor arme lieden. — 13) te
Harderwijk, van reguliere kanonikessen, gesticht
het begin der 14e eeuw ; verbouwd tot burgerhuizen. — 14) te Hoorn, achter de Groote kerk, gesticht 1385, voor nonnen van den derden regel van
St. Franciscus; in 1586 verbouwd tot admiraliteitshuis; later gedeeltelijk ingerigt tot lokaal voor de
lessen der clinische school. 15) te Kampen, op
den Vloeddijk, gesticht in de 15e eeuw, werd bewoond door 26 nonnen, St. Franciscus derden regel;
thans staat er de stads-armenschool.— 16) te Leyden, van reguliere kanonikessen, digt bij de Vro uwenkerk , verbouwd tot burgerhuizen.---17) te Rhenen,
van reguliere kanonikessen ; naderhand tot paleis
verbouwd voor Elizabeth, dochter van Jacobus I van
Engeland, gemalin van paltsgraaf Frederik V ; tegenwoordig tuinen. —18) in Salland ; zie AGNESBERG.19) in Salland, buiten de Diezerpoort van Zwolle,
gesticht 1454; nonnenklooster, naar de plaats waar

Sofonisbe.

bet gestaan heeft werd, het ook genoemd op de Moat;

Agno
gedeeltelijk veranderd in tuinen, gedeeltelijk weggegraven tot stadsgracht.— 20) te Schoonhoven, nonnenklooster, gesticht 1399, in 1414 den regel der
Minimen aangenomen; afgebroken. — 21) te Tiel,
van franciscaner nonnen, gesticht H43 door Rudolf
van Diepholt, 53sten bisschop van Utrecht ; in de
17e eeuw door de stad van de kloosterlingen overgenomen tegen eene jaarlijksche uitkeering ; de kerk
wordt sedert 1656 tot latijnsche school gebruikt.—
22) te Utrecht, reguliere kationikessen van St. Augustinus ; vermoedelijk 1418 gebouwd, ook bekend
order de benaming van Jeruzalem; later gedeeltelijk
ingerigt tot werkhuis, gedeeltelijk tot een weeshuis, dat in de wand ling het Kinderhuis wordt genoemd.
Agno, district en marktvlek in het zwitsersche
kanton Tessino, aan eene bogt van het Lugauermeer,
Lago d'Agno, gelegen in het vruchtbare dal,dat den
.zelfden naam draagt als de rivier A., di;; het dal
doorstroomt.
Agno6ten, eene partij, ontstaan door den monophysitischen twist in de 6e eeuw. Thernistius,
diaconus der Monophysiten in Alexandria, beweerde, in strijd met het gevoelen van zijnen patriarch
Timotheus, dat Christus als mensch niet alwetend
was geweest. Door Theodotius den opvolger van Timotheus werden de Themistianen of Agnoêten in den
ban gedaan ; ze werden ook door pans Gregorius den
Groote veroordeeld ; deze partij bleef niet 'anger bestaan dan tot in de 8e eeuw.
Agnolo (I3accio), florentijnsch beeldhouwer en
bouwmeester, geb. 1460, gest. 1543, was een tijdgenoot en vriend van Raphael en Michel Angelo. Hij
begon met beeldhouw- en snijwerk te vervaardigen
van hout, en wijdde zich vervolgens geheel aan de
bouwkunde. Florence heeft aan hem eenige gebouwen te danken, die uitmunten door sierlijkheid van
stip en hechtheid van zamenstel. Verscheidene van
die gebouwen prijken met beeldhouwwerk van hout.
Hij liet Brie zonen na, die ten deele zijne groote talenten overgeerfd hathlen.
Agnone, napelsche stad in Abruzzo citeriore,
4 mijlen benoordoosten Isernia, met 8,5oo inw.,
17 kerken en 5 lombarden. A. is beroernd om het
voortreffelijke koperwerk dat er bij uitnemendheid
vervaardigd wordt.
Agnus Del (lat.), Lam Gods, eene benaming
van Jezus (Joh. I : 29). — In de Roomsch Katholieke Kerk beet A. D. een gebed der Mis, dat kort
voor de Communie verrigt wordt, bestaande in driemaal achtereen deze w)orden : »Lam Gods, dat de
zonden der wereld wegneemt, ontferm u onzer!" —
In de muzikale Mis draagt dat gedeelte dezen naam,
hetwelk met A. D. aanvangt. Wijders heeten zoo
penningen (van was der gewijde paaschkaarsen, of
van ouweldeeg, of van zilver of good), die op de
eene zijne het beeld des Lams met het kruis vertoonen,
en door den pans in het eerste jaar 4jiter regering
en vervolgens om de zeven jaren gewijd worden in
de Paaschweek, en den eersten zondag na Paschen
onder het y olk worden uitgedeeld.—In de Grieksch
liatholieke Kerk wordt de met het beeld des Lams
prijkende doek, waarrnede de avondmaalskelk overdekt wordt, ook A. D. genoemd.
Ago arico, een goudzand bevattende zijtak
der rivier Napo in Zuid-Amerika, staat Ecuador;
ontspringt aan den voet van het Andes-gebergte, en
neemt zijnen loop oostwaarts, tot hij den Napo bereikt.
Agobard, geb. in Spanje 779, aartsbisschop van
Lyon in 813, Best. in 840,nam deel aan den opstand
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van Lotharius tegen Lodewijk den Zachtmoedige,
en werd dientengevolge afgezet door het Concilie
van Thionvilte in 835. Hij werd echter kort daarna
in zijne waardigheid hersteld. Hij was, voor zipen
tijd, een verlicht man ; door zijn toedoen werd de
wet Goiribette afgeschaft, waarbij de juridieke duels
vcroorloofd Waren; hij schreef tegen de water- en
vuur-proeven, en tegen het geloof aan toovenaars.
Hij heeft verscheidene geschriften nagelaten, die in
het Licht zijn gegeven door Ballazius, Parijs 1666,
2 dln. in 8..
Agogna, of Gogna, 1) rivier in de sardinische
provincie Novara, stroomt langs Borgomanero, Novara en Mortara, en stort zich beneden Lumello in
de Po. Onder Napoleon I gaf de A. haren naam aan
een departement van het koningrijk Italie, met Novara tot hoofdplaats. — '2) kleine stad met fort aan
de rivier A., ten zuidwesten van Mortara.
Agon, kleine fransche haven, kanaal-departement, eene mijl van Contances. Uitrustingen naar
Terre-neuve (Newfoundland),
Agon (gr.), strijd, wedstrijd. — Agones,
wedstrijd-spelen der Grieken, welke als volksfeesten
op bepaalde tijden in worstelen, harddraven, vechten, wagenmennen, maar ook in muziek, dichtkunde
en danskunst plaats hadden. Het toezigt over die
spelen werd uitgeoefend door de gekozene strijdregters Agonotheten, die voor de handhaving
van gebruiken en wetten te waken, alle geschillen en
twisten te beslechten, en voor de billijke toewijzing
en uitdeeling der prijken te zorgen hadden. De beroemdste Bier wedstrijd-spelen waren de olympische, pythische, nemersche en istbinische.
Agonalia, offerfeesten bij de Roineinen. Zie
AGONIA.

Agong. 1) A. of Piek van Bali, viturspuwende
berg op het eiland Bali in Oost-Indie, met een aan
de goden gewijden tempel. Be Balinezen beschouwen den A. als heilig, en durveii hem Met beklimmen, omdat zij in den waan verkeeren dat hunne
goden er op woven. In 1808 had eene uitbarsting
.plaats. — 2) A., top van het Goentoer-gebergte op
Java, in de Preanger Regentschappen.
Agonia, of Agonalia, offerfeesten hij de Romeinen; ze hadden er verscheidene : Ovidius zegt,
dat in Januarij een Agonium gevierd werd als zoenoffer aan Janus, die als Agonius de beschermheer
was van der menschen werken en ondernemen. In
Maart wend een Agonium Martiale gevierd. De ware
beteekenis der A. is echter onzeker, gelijk ook niet
met juistheid bekend is aan welke goden de A. gebragt werden.
Agonistiek (gr.), bij de Grieken de kunst om
zich te bekwamen tot openbaar worstelstrijder
(athleet). Het hoofdstreven bestond in de ontwikkeling van ligchaamskracht en vlugheid van ledematen.
Agonistikers, d. i. Stripers (van Christus),
noemden zich de wilde, dweepzieke Asceten, die in
de 4e eeuw in Noord-Afrika rondzwierven, het howelijk en den arbeid versmadend, terwijl zij overal
de heidensche afgodsbeelden vernielden en zich vrijwillig in het vuur of in het water stortten. Door de
strengere Donatisten werden zij tot het tell uitvoer
brengen van ruwe gewelddadigheden gebezigd. Geheel en al verdwijnen doen zij eerst ten tijde van de
overheersching der Vandalen.
Agoracritos, grieksch beeldhouwer nit Paros,
beroenid vooral d )or een marmeren beeld van Nemesis, was een leerling van Pheidias.
Agosta (Augusta, oudtijds Megara met den bij-
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naam Hybla) , versterkte siciliaansche stad , op de
oostkust aan de lonische Zee , met eene ruime, veilige haven en 10,000 inw. Door den duitschen keizer Frederik II gesticht. Hier werd de vereenigde
spaansch-hollandsche vloot onder prins Montesarchio en admiraal de Ruyter in 1676 door den franschen admiraal Duquesne "geslagen, waarbij admiraal
de Rnyter doodelijk gekwetst werd. In 1693 werd
A. door eene vreeselijke aardbeving verwoest, waarbij
meer dan een derde van de inwoners onder de puinhoopen den dood vonden ; in 1848 rigtte hier wederom eene aardbeving groote verwoestingen aan.
In de nabijheid van A. ligt de Timpa of Vallei ,
merkwaardig door hare grotten.
Agostini (Nicolo degli), venetiaansch dichter
uit de 16e eeuw , heeft getracht het beroemde dichtstuk Rolando amoroso, dat Botardo onafgewerkt had
gelaten, te voltooijen; maar de drie boeken, door
hem er bij gevoegd, staan verre beneden het oorspronkelijke. Zijne overige gedichten zijn geheel in
vergetelheid geraakt.
Agostini (Leonardo) , oudheidkundige nit de
17e eeuw, geb. te Siena in Toskanen, heeft eene
nieuwe uitgave van Philips Paruta's Sicilie bezorgd
(Rome, 1649); is ook de schrijver van eene geachte
verzameling getiteld Gemme antiche figurate (Rome
1656-57).
Agoty (Gautier d'). Zie GAUTIER.
Agra (Akbar-abad), provincie, district en stad
in Hindostan, behoorende tot het presidentschap van
Calcutta. De provincie A., gelegen tusschen 25 en 28
graden noorderbreedte en 73 en 78 graden oosterlengte , grenst ten noorden aan Delhi, ten oosten aan
Oude , ten zuidoosten aan Allahabad, ten zuiden aan
Malwah, ten westen aan Adzjmir,, en beslaat circa
500 vierkante mijlen met nagenoeg 7 tnillioen inw.,
zoo Hindoes als Mahomedanen. Het noordoostelijk
gedeelte der provincie vormt eene kale hoog ylakte ,
terwijl de . grond in het zuidwesten hergachtig is.
De voornaamste rivieren zijn de Ganges , de Djemna
en de Tsjemboel, alien bevaarbaar. Er wordt sinker,
indigo eti %katoen geteeld , vooral het laatste is in
den jongsten tijd een hoofd-produkt. A. was een der
oudste provincien of soebahs van het rijk der Mongolen. — De stad A., op den regteroever van de
Djemna, is zeer groot van omtrek, telt 70 a 90 duizend inw., is garnizoens-hoofdplaats van het angloindische rijk en zetel van een stadhouder (Lieutenant-governor) voor de noordwestelijke provincien ;
ook hoofdzetel van het engelsch-episcopaalsche zendeling-genootschap. De stad A. gaat door voor de
geboorteplaats van den Wisjnoew. Onder den Grooten mogol Akbar (1556-1605) was het de residentie-stad en bet middelpunt des rijks. Later
(1784) werd A. door de Mahratten bezet, totdat
het in 1803 in handen der Engelschen kwam. Ofschoon zeer vervallen bij wat het eertijds was, bestaat
het fort A. of Akbar-abad nog, even als het prachtige
mausoleum def schoone Noerr-Dzjehan. In de nabijheid noordwaarts te Secundra is het eveneens
prachtige mausoleum van Akbar.
Agram(croatisch Tsagor, hongaarsch Tsagrab),
gespanschap, district en hoofdplaats van het kroonland Croatie. De stad A. ligt een half uur gaans van
den oever der Sau en worth onderscheiden in drie
deelen, namelijk : de eigentlijke vrijstad (Gornyi
Varos), de kapittel- of benedenstad (Dolnyi %Taros)
en de aartsbisschoppelijke stad (vicus latinus), te
zamen tellende 17,000 inw. in ruim 2600 huizen.
A. is de zetel van den banns, van het banaats-gouvernement, en van het hooge geregtshof voor het kroon-
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land ; het is een aartsbisdom (sedert 1850 , vroeger
slechts bisdom , vandaar dat het derde stadsdeel ook
Bisschops-stad beet) ; wijders is het de zetel van een
gouvernement van de vereenigde croatisch-slavonische banaats-militaire grenzen en van het rijks-militair-kommando voor Croatie en Slavonic , zoomede
van een artillerie-inspectieraad voor al de militaire
grenzen, een vice-gespan, eene districts-regtbank en
eene kamer van koophandel-en-fabrieken. De voornaamste gebouwen zijn het paleis van den aartsbisschop, de gothische domkerk, het raadhuis, het
stenden-huis , het comitaats-huis , het gebouw der
akademie. De stad heeft eerie zijdefabriek , eene porselein-fabriek en drip een tamelijk levendigen handel in graan , honig, tabak, wijnsteen en potasch.
Agrapha, een berg in Griekenland, deel uitmakende van den Pincus.
Agrarische wetten. Zie AKKERWETTEN.
Agraulos, I) een der dochters van Cecrops
en Agraulos.-2) dat is : de Landelijke,een bijnaam
van Pallas Athene.
Agraviados, spaansche absolutisten, die zelfs
Ferdinand VII nog te liberaal vonden. Sedert November 1826 begonnen het hoofd op te steken ,
kwamen zij in Augustus 1827 met een Leger van
14,000 man in openbaren opstand , waartegen de
koning echter met goed gevolg de noodige maatregelen nam.
Agreda, I) stad in Spanje (Soria) niet ver
van de Ebro, aan den voet van den berg Cayo, bezongen door Martialis; geboorteplaats van Maria
d'A.,bijgenaaind de Zieneres, eene dweepzieke franciscaner non, die veel strijd in de kerk van Rome
veroorzaakt heeft door hare fabelachtige voorstelling van de onbevlekte outvankenis. Zie MARIA I; A.
— 2) eene stad in Zuid-Amerika, staat Nieuw Granada, prov. Popayan, met goudmijnen.
Agri, nieuwe naam van de Aciris. Zie ACIRIS.
Agria, latijnsche naam voor de hongaarsche
stad Erlau.
Agrianes, tegenwoordig de Erkene, rivier in
werpt zich bij Didymotichos in den Hebrus
(tegenwoordig Maritza) , na eerst den Contadesdus
in zich te hebben opgenomen.
Agricola (Cnerus Julius) geb. na Chr. 40 in
de kotonie Forum Julii (tegenwoordig Frejus), gest.
93, was de schoonvader van den geschiedschrijver
Tacitus, die zijn leven beschreven heeft, en werd iii
77 door keizer Vespasianus tot romeinsch consul
benoemd en vervolgens tot stadhouder van GrootBrittanje. Hij was de eerste die ontdekte, dat dit een
eiland was. Zachtmoedig en regtvaardig, was hij bij
de onderworpenen bemind ; maar keizer Domitiaan,
naijverig op zijnen roem, riep hem in 85 terug,
waarna hij een ambteloos leven leven leidde tot aan
zijnen dood.
Agricola (George), eigentlijk Bauer , geb. to
Glauchau. 24 Maart 1490, gest. to Chemnitz 21 Nov.
1555, was 1518-22 rector to Zwickau, ging toen
naar Leipzig , vervolgens naar Italie, waar hij doctor
in de medicijnen werd, zette zich 1527 als geneesheer to Joachimsthal in Bohemen neder, en vestigde
zich in 1531 als zoodanig to Chemnitz, waar hij als
burgemeester en stadsdokter stierf. Zijne voornaamste studio gold de mineralogie, van welk studievak
hij in Duitschland als de grondlegger to beschouwen
is. Hij inaakte den saksischen keurvorst opmerkzaam op de delfstoffelijke schatten, Welke Saksen in
zijnen grond bezit. Zijne voornaamste geschriften
zijn : De ortu et causis subterraneorunz (Bazel 1546
en 1558), De re metalliea (Bazel 1546 in fol.,
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wijls herdrukt), en De mensuris et ponderibus _Romanorm et Gra,corum (Bazel 1550, in fol.). Ofschoon

schitterende aanbiedingen uit Holland en van keizer
Maximiliaan I, verkoos echter onaf hankelijk te blijven, totdat hij in 1483 aan de uitnoodiging van Dalberg gehoor gaf en sedert afwisselend te Heidelberg
en te Worms woonde, doch reeds den 28 October
1485 stierf. Nog op gevorderden leeftijd had hij
Hebreeuwsch 'geleerd van een tot het Christendom
bekeerden Jood. De beroemde Joannes Reuchlin
sprak eene lijkrede over hem uit. Zelfs Erasmus,
als wiens voorlooper hij kan worden aangemerkt in
het werk der kerkhervorming , roemde hem als
dichter,, wijsgeer,, redenaar, regtsgeleerde en toonkunstenaar; zelfs beroemde Italianen schreven lofredenen op hem. Doch zijn roem is hoofdzakelijk
op zijn persoonlijk handelen gegrond; al zijne schriften werden eerst in 1539 uitgegeven door Allard
van Amsterdam (Keulen, 2 din.) onder den titel

zeer geleerd, was hij niet geheel vrij van het bijgeloof van zijnen tijd : hij geloofde aan spoken , en
schreef eene verhandeling over den Steen der
Wijzen De lapide philosophico (Keulen 1531).
Agricola (Joh.), eigentlijk Schniller of Schneider, geb. 10 April M92 te Eisleben , waarom hij ook
Magister van Eisleben (Magister Islebius en Johan
Eisleben genoemd werd. Na te Wittenberg en te
Leipzig gestudeerd te hebben, was hij 1525 bij de
invoering der Hervorming te Frankfort aan den Main
werkzaam, en vervolgens als protestantsch leeraar
te Eisleben tot 1536. Als akademie-leeraar te Wittenberg mengde hij zich 1537 in de antinomistische
twister! met Luther en Melanchton (Zie ANTINOMISmus). Nadat hij zich met de Hervormers weder verzoend had, werd hij door den kenrvorst van Brandenburg tot hofprediker en generaal-superintendent
benoemd. Hij stierf te Berlijn 22 Sept. 1566. Blijvende verdienste heeft hij door zijn echt nationaal
werk over de duitsche spreekwoorden en hnnne beteekenis (Hagenau 1529).
Agricola (Franciscus) , kanunnik en pastoor
te Sittard in Limburg in de 16e eeuw, geroemd otn
zijne geleerdheid en zijne deugden, schreef verscheidene godsdienstige werken.
Agricola (Joh. Friedr.), beroemd orgelspeler
en schrijver over muziek, geb. 1720 te Dobitschen
in Altenburg; was gehuwd met de beroemde zangeres Molteni te Potsdam; werd na den dood van
Graun in 1759 directeur der kapel van Frederik den
Groote tot 1774, toen hij stierf.
Agricola (Wolfgang), predikant in de klassis
van Groningen in het begin der 17e eeuw, werd in
1607 afgevaardigd naar de kerkvergadering te
's Hoge, en later naar de algemeene Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Agricola (Martijn), beroemd schrijver over
muziek, geb. omstreeks 1486 te Sorau, gest. 1556 ,
van 1524 tot aan zijnen dood muziek-directeur te
Maagdenburg. Hij was de eerste, die zich van het
tegenwoordige notenstelsel bediende.
Agricola (Rudolf), eigentlijk Roelof Hayman,
naar zijn vaderland Frisius bijgenaamd, en ook Rudolf a Groningen genoemd , is wegens zijn verblijf
gedurende eenigen tijd in het Augustijner klooster
Silo ook bekend onder den naam van Rudolf van
Ziloha , was geb. in Aug. 1443 in het dorp Baflo in
de Groninger Ommelanden. Het eerste onderwijs
genoot hij op de beroemde St. Maartens-school te
Groningen en zijne verdere opleiding te Leuven;
vervolgens bezocht hij Parijs, Ferrara en Padua, en
knoopte hier met Dalberg (die naderhand bisschop
van Worms werd) eene innige vriendschap aan. Hij
trok in Italie door zijne geleerdheid en zijne welsprekende voordragt de algemeene bewondering tot
zich, en ook als muziekkenner werd hij geacht. In
zijn vaderland teruggekeerd werd hij tot syndicus
der stad Groningen aangesteld, en vervaardigde uit
liefhebberij een uitmuntend orgel, dat hij ten geschenke gaf aan de St. Maartenskerk. Te Groningen
onderhield hij een zeer vriendschappelijken omgang
met Wessel Gansvoort ; doch naauwelijks zes maanden syndicus, werd hij als hoogleeraar naar Heidelberg beroepen. In Duitschland maakte hij zich, in
vereeniging met zijne vrienden Lange en Hegius,
zeer verdienstelijk door de aankweeking van lust
in de beoefening der oude schrijvers en door krachtdadige ontwikkeling van welsprekendheid en geleerdheid onder de studerenden; hij ontving dan ook
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Agrigan, of Grigan , een der Marianna-eilanden , met een vulkaan. Eene anglo-amerikaansche
volkplanting heeft zich bier neergezet en het oppergezag van Spanje erkend.
Agrigente (gr. Acragas, lat. Agrigentum, tegenwoordig Girgenti Vecchio), gewigtige stad van het
oude Sicilie, aan deszelfs zuidoostzijde, oorspronkelijk eene 582 jaren v. Chr. gestichte volkplanting
van inboorlingen uit Rhodus. Het was de geboorteplaats van Empedocles. In den tijd van zijnen bloei
telde A. 200,000 inw. Phalaris was bier tiran 566
v. Chr. Vervolgens maakten zich de Syracusers er
meester van. In 407 v. Chr. werd het door de Carthagers genomen; en in 262 v. Chr. werd A. door
de Romeinen bezet, die 25,000 der inwoners in slavernij zonden. Allengskens werd het geheel verwoest, totdat nit zijne puinhoopen het tegenwoordige
Girgenti is ontstaan. A. is rijk aan bouwgewrochten
der oudheid : er bestaan nog de overbltjfselen van
vele tempels, bijv. der Eendragt, van Castor en Pollux, van Hercules, van Apollo, van Diana, van Ceres,
van Proserpina; de ontzaggelijke, maar nooit geheel
voltooide tempel van Jupiter; de onder de leiding
van den bouwmeester Phwax (480 v. Chr.) door de
carthaagsche gevangenen gebouwde tempel van Juno
Lucina; de phoeakische cloaken (groote onderaardsche kanalen). Onder de kunstwerken vermelden wij
slechts : den door Perillus voor den tiran Phalaris
vervaardigden stier, in welken de ter dood veroordeelden levend gebraden werden; de urn met de fabel
van Hippolytus en Phedra; en de fraaije muntstukken
dezer stad, die op de voorzijde meerendeels een vierspan vertoonen met eenen adelaar, en op de keerzijde
twee adelaars, die vechten om een Naas. Ook muntstukken met den Jupiter-kop en eenen adelaar treft
men aan.
Agrionia, een ()rid grieksch feest, waarbij de
vrouwen naar Bacchus zochten, als ware hij ontvlugt ;
wanneer het zoeken gestaakt werd vereenigden zij
zich aan eenen maaltijd, waarbij zij zich bezighielden
met allerlei duistere en onbegrijpelijke vragen te willen oplossen. Vandaar Agrionien = Raadsels.
Agrippa (Marcus Vipsanius), een Romein van
lage afkomst, geb. 63 v. Chr., gest. 12 v. Chr., die
zich door zijne uitstekende bekwaamheden tot den
hoogsten stand verhief, en zich als veldheer, raadsman en vriend van Octavianus Augustus zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Aan hem had men de
overwinning te danken in den zeeslag bij Naulochus
(36 v. Chr.) en die, welke hij bij Actium (31 v. Chr.)
op Antonius bevocht, waardoor de alleenheerschappij
van Octavianus werd gegrondvest. Door dezen geraadpleegd, tied hij hem aan de keizerlijke waardig-
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heid neder te leggen en de republiek te herstellen;
te Keulen, dat door haar aanmerkelijk vergroot werd
maar zijn raad werd niet gevolgd. Hij trail in den
en naar haar den naam van Colonia Agrippina droeg.
echt met Julia, des keizers dochter, en was bestemd
Eerst gehu wd met Domitius ../Enobardus, bij wien
om Augustus op te volgen op den troon, doch stierf
zij eenen zoon (Nero) ter wereld bragt, hertrouwde
voor hem (12 v. Chr.) bij zijnen terugkeer van een
zij later met keizer Claudius, lien zij spoedig deed
veldtogt tegen de Pannoniers. A. was degene, die te
sterven om zoodoende haren zoon op den troon te
Rome het beroernde Pantheon liet bouwen (tegenkunnen brengen, die regtens het erfdeel zon zijn
woordig de kerk van 0. L. V. der Rotonde).Hij was geweest van Britannicus. Eenmaal aan het bewind
onbaatzuchtig, regtschapen, en eenvriend der schoone
gekomen, zucht Nero zich te ontdoen van zijne moekunsten ; Rome had aan hem vele verfraaijingen te
der, die het hem te lastig maakte met hare gedurige
danken. Zijne Brie zonen, die door keizer Augustus verwijten.flij wist haar aan boord te krijgen van een
werken aangenomen, vonden op tragische wijze den
schip, dat op zijnen last moest zinken als het in voile
flood. Zijne dochter Agrippina werd de vrouw van zee was. Aan dit gevaar ontkwam zij echter; maar
Germanicus.
toen liet haar zoon haar dadelijk ombrengen door
Agrippa (Herodes), koning van Judea. Zie een vrijgelaten slaaf (59 na Chr.). Zij was eene vrouw
_
van buitengewone schoonheid, maar verregaand onH ERODES - A .
Agrippa (Menenius), romeinsch consul. Zie zedelijk van levenswijs,listig en doortrapt, koelbloedig wreedaardig en gewetenloos.
MENENIUS -A.
Agrippinoe (PILETOR/UM A.), oudtijds een roAgrippa (Heinrich Cornelius) van Nettesheim,
een in alle faculteiten uitstekend akademie-leeraar,
meinsch kasteel aan den middelsten Rijnmond. Zie
die aan groote geleerdheid eenen helderen geest
(Huts IT) BRITTEN.
paarde, geneigd tot satire en bezield met eene zucht
Agritius, of Agrotius,bisschop van Trier,tijdens
tot kwakzalverij. Door zijn lastig humeur had hij
keizer Constantijn den Groote. Hij is de eerste triereen zeer bewogen levensloop, en veranderde dikwijls
sche bisschop, wiens hestaan historisch is bewezen;
van woonplaats. Hij gaf achtereenvolgend onderwijs in 314 nam hij deel aan het Concilic te Arles ; hij
te Dole, Londen, Keulen, Parijs, Turiju, Metz, Freimoet met de familie des keizers en met,paus Sylburg. Uit Dole en Keulen, waar hij lessen gaf in de
vester op een zeer goeden voet hebben gestaan.
theologie, had hij het veld moeten ruimen voor de
Agron, koning van Illyrie, hid') den macedonimonniken, die, ongenadig door hem geveterd, your schen koning Demetrius II in diens oorlog tegen de
en vlam tegen hem spuwden. Van daar naar Italie
Etoliers, doch stierf kort na de behaalde overwinning
vertrokken, stond hij in krijgsdienst order Maxiaan de gevolgen zijner. onmatigheid (232 v. Chr.).
miliaan I. Als doctor in de regten en in deAnediAgron (Antoine Nicolas), eerst fransch kostschoolhouder te Zierikzee, werd in 1793 als zoodacijnen hield hij veryolgens voorlezingen te Pavia.
Daarna bekleedde hij het ambt van syndicus te Metz,
nig aangesteld te Gorinchem en in 1796 benoemd tot
doch werd van daar verdreven (1520) omdat hij het
rector aan de latijnsche kunst- en kostschool te
gewaagd had als verdediger op te treden voor eene
Elburg ; overleed in het begin der 19e eeuw. — A.
tooverheks. Nu vestigde hij zich 1524 als genees(Pierre), schoolonderwijzer te Amsterdam, vermoe'leer te Lyon, en werd kort daarop aangesteld als
delijk een broeder van den vorige, schreef met Landre
lijfarts bij Louise van Savooije, moeder van Frans 1.
en Weiland een fransch-en-hollandsch woordenDoor deze vorstin, omdat hij haar beleedigd had, uit
bock.
Frankrijk ftggejaagd, wendde hij zich tot MargaAgropoli, stall in het Napelsche, principato
retha, landvoo;des der Nederlanden, die hem welciteriore, in eene schoone, vruchtbare streek, aan de
willend ontving. Tijdens zijn verblijf in ons land,
kust van het Tyrrhenische meer, op eenen heuvel
maakte hij zich grooten naam door zijn bock Over
gelegen, langs welks voet de rivier Pastena stroomt ;
de ongewisheid en de nietigheid van der menschen
2,000 inw. Veel akkerbouw en visscherij.
weten" (Keulen 1527). Wegens . dit bock echter
AgtelekerFlOhle (hongaarsch : Baradlo,d. 1.
aan nieuwe vervolgingen blootstaande, keerde hij
stoomende of dampende plaats), eene spelonk, nabij
terug naar Frankrijk, waar hij in de gevangenis
het dorp Agtelek, een grensplaatsje in het gtinacirer
werd geworpen ; doch kort daarna weder op vrijc
komitaat, niet ver van den weg die van Ofen naar
voeten gesteld, stierf hij in een hospitaal te GreKaschau loopt. Deze spelonk, waarvan de 3} voet
noble in 1534 of 1535. Zijne komplete werken verhooge en 5 voet breede ingang zich aan den voet
schenen te Lyon in 2 dln. (1550), en te Leyden in
van eenen berg bevindt,is een der belangwekkendste
dropsteen-spelonken in Europa, en bestaat nit vele
1560 en 1600.
Agrippina. 1) eerste gemalin van den nader- doolhofachtig ineenloopende grotten en kloven, met
hand keizer gewordenen Tiberius, die zijn huwelijk
de wonderlijkste dropsteen-formation. De grootste
door echtscheiding liet ontbinden om te kunnen
en indrukwekkendste afdeeling van deze spelonk beet
trouwen met Julia, dochter van keizer Augustus en
de Bloementuin, is ongeveer 200 voet van den ingang
weduwe van M. Vipsanins Agrippa. — 2) dochter verwijderd, 16 vademen hoog, 15 breed en 150 vavan Agrippa en Julia, was de gemalin van keizer demen lang. Verscheiden gedeelten der spelonk zijn
Germanicus, eene vrouw bedeeld met groote deugechter moeijelijk te bezoeken en zeer gevaarlijk, of
den. Zij volgde haren gemaal op al zijne veldtogten;
zelfs geheel ongenaakbaar door den hoogen stand
en toen hij in Syrie door vergif omgebragt was (vervan de wateren, die er doorheen stroomen.
moedelijk door Piso), bragt zij het stoffelijk overschot
Aguada. 1) Baai en kaap aan de noordzijde
naar Italie, waar zij eene beschuldiging instelde tegen
van het tot de groote Antillen behoorende westden moordenaar, die zich gedrongen zag zelf een
indische eiland Portorico. — 2) A., of Agueda,
einde te maken aan zijn leven.Tiberius, naijverig op
rivier in Spanje, prov. Salamanca, ontspringt op de
de hooge achting, waai in zij bij het yolk stond, verSierra-de-Xalama, stroomt voorbij Ciudad-Rodrigo,
bande haar naar een eiland, waar zij van hongeromvormt over eenen goeden afstand de grensscheikwam (33 v. Chr.). Zij was de moeder van Caligula
ding tusschen Spanje en Portugal, en stort zich na
en van eene andere Agrippina, die de moeder werd
eenen loop van 18 alien bij San-Martin in den
van Nero. — 3) de dochter van de vorige, was geb.
Duero.

Agnado
Aguado (Alexander Maria) werd 1784 te Sevilla uit joodsche ouders geboren, trad in krijgsdienst,
streed in den onafhankelijkheids-oorlog onder de Josefinos, en klom vervolgens in de fransche armee op
tot den rang van luitenant-generaal, doch nain in
1815 zijn ontslag. Nu rigtte hij een cornmissie-kantoor op, dat, door de vele kennissen die hij in de
kolonien had, zulke goede winsten afwierp, dat A. al
spoerlig niet anders meer dreef dan het bankiersvak.
Door vier spaansche leeningen werd hij bezitter van
een aanzienlijk vermogen en groote vaste goederen.
De papieren van die leeningen werden Aguados
genoemd. Ferdinand VII benoernde hem tot zijn hofbankier en tot markies de las Marismas de Guadalquivir. Ook de grieksche leening kwam (1834)
door zijne medewerking tot stand, en hij ontving
daarvoor de ridderorde van den Verlosser. Sedert
1828 was hij in Frankrijk genaturaliseerd, waar hij
onder anderen het kasteel Chateau-Margaux bezat.
A. stierf14 April 184'2, een vermogen nalatende van
27 millioen guldens. Naar zijne uitmuntende schilderijen-verzameling gaf Gavard (Parijs 1837-42)
zijne Galerie Aguado uit.
Aguadores heeten in Madrid de waterdragers,
die, als de waterstand in den Manzanares laag is, water verkoopen, dat zij uit de 32 bronnen der waterleiding halen, die van de Sierra-de-Guadarrhama komt.
Aguaquente(d. i. warm water) ,braziliaansche
stad in de prov. Goyaz, gesticht in 1732. Er was
veel gouddelving in den omtrek ; men heeft er een
stuk gevonden, zwaar 22 nederl. ponders, dat in het
museum te Lissabon bewaard bleef, totdat die stad
bezet werd door de Franschen.
Aguarico, of Rio del Oro, d. Goud-rivier,
omdat zij in hare slibbing goud medevoert, eene
rivier in Columbia, ontlast zich op 1 . 40' zuiderbreedte in den Napo.
Aguas, zijtak van de rivier Ebro, in de spaansche provincie Aragonie.
Aguas=Calientes (d. heete bronnen), stad
en hoofdplaats van het even zoo heetende district in
Mexico, prov. Zacatecas, aan de rivier van gelijken
naam, in een wijd uitgestrekt dal,18 mijlen benoordoosten Guadalaxara, met 35,000 inw. Het klimaat is
zacht en gezond, de omstreek goed bebouwd en
vruchtbaar. A. behoort onder de bloeijendste steden
van Mexico, en heeft wollen manufactnren en een
Viet onbelangrijk handelsverkeer, dat begunstigd
wordt door zijne ligging aan den grooten weg van
Mexico naar Sonora en Durango, welke bier gekruist
wordt door den weg, die van San-Luis-Potosi naar
Guadalaxara loopt.In de nabijheid zijn warme bronnen en zilvermijnen.
Agueda, rivier in Spanje. Zie AGUADA 2).
Aguesseau (Henri Francois), geh. te Limoges
1668, gest. 9 Febr. 1751, was een uitstekend regtsgeleerde en staatsman van Frankrijk. Als procureurgeneraal verwierf hij zich grooten roein door een
aantal wijze hervormingen, die door zijne bemoeijingen werden ingevoerd in de wetgeving en regtspleging. Van 1717 tot 1750 bekleedde hij herhaaldelijk
het ambt van kanselier; in 1717 benoemd , 1718
verbannen, 1720 weder benoemd , 1722 weder gebannen, 1737 op nieuw benoemd, nam hij 1750 zijn
ontslag. Zijne werken zijn herdrukt Parijs, 1819 ,
16 din. 80.
Aguilar, naam van twee spaansche steden:
1) A. DEL CAMPO (in Palencia) ongeveer 11 mijlen
benoordoosten Palencia, aan de Pisuerga. — 2) A.
DE LA FRONTERA (in Cordova), 4 mijlen benoordoosten Cordova.
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Aguilas, stad in Spanje, prov. Murcia, 6 mijlen
bezuidwesten Cartagena aan de Middellandsche Zee;
6000 inw., goede haven, levendig handelsverkeer.
Agur, zoon van Jake, was een wijsgeer ten tijde
van koning Salomon. Zie Spreuken 30.
Aguirra (Joseph Saens de), een Benedictijner
geb. 1630 te Logrono in Spanje, gest. 1699 te Rome,
was hoogleeraar in de theologie te Salamanca, en
schreef eene verdediging van de oppermagt des
pausen tegen de 'verklaring van de Gallicaansche
geestelijkheid ; werd daarvoor (1686) door lnnocentins XI met den kardinaalshoed hegiftigd. Hij heeft
verscheidene werken geschreven, waaronder Collectio
maxima conciliorum omnium Hispania, et Novi Orbis
cum notis et dissertationis; dit week loopt tot 1604

en is zeer belangrijk wat de kerkelijke geschiedenis
van Spanje betreft.
Agykeus (Hendrik). Zie AGILEUS.
Agyieus. Zie APOLLO.
Agylla , of Caere, tegenwoordig Cer veteri, stad
in het oude Etrurie. Zie GERE.
Agyrrhios, een wegens verduistering van
gelden gestrafte Athener,, die zich echter, door de
herstelling van het theoricon (geldelijke ondersteuning aan behoeftigen oin den schouwburg te bezoeken) en door verhooging van de bezoldiging om aan
de volksvergaderingen deel te nemen, weder bij den
grooten hoop in de gunst bragt. Hij werd zelfs na
den flood van Thrasybulus (389 voor Chr.) tot
viootvoogd benoemd, doch moest zich veel spotternijen deswege laten welgevallen.
Agyrtys, naam van bedelend rondtrekkende
waarzeggers bij de oude •Grieken ; bedelmonniken
van het oude Heidendom.
i ZA—.
Ahab.Z ie
CHAB
Ahala (Q. Servilius), dictator in het jaar 360
van Rome , overwon de tot voor Rome doorgedrongene Galliers.
Ahanta, een aan de Ashantis schatpligtig rijk
op de Goudkust in westelijk Afrika , tusschen de
rivieren Ancobra en Boesembra. Voortbrengselen :
suikerriet, zuidervruchten, verscheidene houtsoorten
en goud. De inboorlingen zijn minder wild, dan de
naburige stammen, en tamelijk toegankelijk voor
europesche beschaving,
Ahas. Zie ACHAS.
Ahasia. Zie ACHAS1A.
Ahasverus is de naam, of veelmeer de titel,
van verscheidene in den Bijbel vermeld wordende
koningen van Medie en Perzie, die echter historisch
eenen anderen naam dragen. De bekendste van die
alien is de gemaal van Esther.— A. is ook de naam
van den Joodschen Wandelaar.
Ahaus. Zie AAHAUS.
Ahe, rivier in de pruisische provincie Westfalen,
regerings-district Munster, stort zich , na de stad
Munster aangedaan te hebben, in de Ems.

Ahia. Zie ACHIA.
Ahizer. 1) een voornaam veldheer van David;
1 Chron. 12 : 3. — 2) Zie

ACH1eZER.

Ahihud. 1) een overste nit den stam van Azer;
Numeri 34. — 2) een der nakomelingen van Benjamin; 1 Chron. 8 : 7.
Ahikam. 1) een der vorsten van koning
Jojakirn ; Jeremia 26. — 2) Zie ACHIKAM.
Ahimaaz. Zie ACH1MAAZ.
Ahiman, 1) een der portiers van den tempel ;
1 Chron. 9 : 17. — 2) Zie ACHIMAN.
.e AA CHIMELECH.
Ahimelech. Zie

Ahinoam. Zie ACHINOHAM.
Ahinoessa, berg in het noordelijk gedeelte
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Ahmed—nuggur, hoofdplaats van het disc
trict van den zelfden naam in engelsch Indie, presidentschap Bombay , aan de Seena of Sina ; werd
12 Aug. 1803 door de Engelschen onder generaal
Wellesley veroverd, en is merkwaardig om de nabij
gelegene citadel en door den dood van Aureng-Zeib
(1707).
Ahmedpoer, naam van verscheidene steden
Ahira. Zie ACHIRA.
in Hindostan,, onder anderen : 1) A. Barra, d. i.
Ahisar. Zie ACHISAR.
Groot A., slecht gebouwd, maar heeft eene groote
Ahitophel. Zie ACHITOPHEL.
Ahitub. 1) kleinzoon van den hoogepriester Eli : moskee, ligt in Bhawlpoer, in eene goed hewaterde,
vruchtbare streek , bezuidwesten Bhawlpoer.
I Samuel 14 en 22.— 2) varier van Zadoc den priester;
2) A. Tsjoeta, d. i. Klein A., in Bhawlpoer nabij den
11 Samuel 8 en I Chron. 6: 7.— 3) nakomeling van
Indus, omringd door een aarden wal.
Aaron ; 1 Chron 6 : 11. Ezra 7. Nehemia 11.
Aholibama. I ) huisvrouw van Ezau; Genesis
Ahlbeck, pruisisch dorp in het regerings36. — 2) een vorst in Edom ; 1 Chron. 1.
district Stettin ; in de nabijheid ligt het naar dit
Ahr, naam van rivieren. Zie AAR.
dorp genoemde , ruim 10,000 morgen groot zijnde
Ahre (Theodoricus van). Zie THEODORICUS II.
AHLBECKER-MEEK.
Ahrens (Heinrich), geb. te Kniestedt bij SaltzAhlden, marktvlek en hoofdplaats van het amt
gitter in Hanover, studeerde te Gottingen, waar hij
van den zelfden naam in de landdrostij Luneburg
een aanhanger werd van den philosooph Krause. Hij
in Hanover, bezuidoosten Verden, aan den mond
van de oude Leine in de Aller,, met een koninklijk nain deel aan de bewegingen aldaar in 1851, en
kasteel, dat historisch vermaard is geworden door vlugtte ten gevolge daarvan naar Belgie en Frankrijk.
Te Parijs hield hij 1836 philosophische voorlezingen
de meer dan dertigjarige gevangenschap van prinses
en werd 1839 als professor der philosophie naar
Sophia Dorothea. gemalin van koning George I van
Brussel beroepen. In 1848 was hij lid der FrankEngeland.
Ahlefeld (Charlotte Sophia Louiza Wilhelmina forter nationale vergadering , waar hij zich aan de
groot-duitsche partij aansloot. In 1850 werd hij
van), duitsche schrijfster, geb. te Stetten bij Weimar
professor der philos. regts- en staatswetenschap te
6 Dec. 1781, heeft veel romans geschreven onder
het pseudoniem Elisa Selbig. In 1798 gehuwd in Gratz.
Ahriman (Zendsch : afihro mainyns, d. i. de
Sleeswijk, doch in 1807 van haren man gescheiden,
booze, vernielende geest) is in de leer van Zoroaster
woonde zij in het Sleeswijksche tot 1821, toen te
de verpersoonlijking van het booze, de bron van alle
Weimar, en stierf 27 Julij 1849 te Teplitz, waar haar
kwaad, de opperste der Dews, de beer der duisternis
naast Seume een gedenkteeken is opgerigt.
Ahlefeldt, een oud adellijk geslacht, dat reeds en des doods , en dus de eeuwige tegenstander van
Ormuzd (de goede geest) en het rijk van diens zuiin de 14e eeuw in Denemarken bloeide, en nit hetwere Licht.
welk verscheidene beroemde krijgslieden en staatsAhrweiler, kreis en stad in de pruisische Rijnmannen zijn gesproten. Het hoofd van eene staak
provincie, regeringsdistrict Coblentz ; aan den linvan dit geslacht, Frederik van A., werd door keizer
keroever van de Ahr en aan den voet van de LandsLeopold I den 14 Dec. 1665 in den duitschen grakrone ; circa 3000 inw. Op den Calvarie-berg een
venstand,,en door Christiaan V den 20 Junij 1672 tot
deensch leengraaf verheven. Deze familie bezit het voormalig Franciscaner klooster , tegenwoordig een
graafschap '4 Ripingen en de heerlijkheid Morsburg , opvoedingsgesticht, bestuurd door Ursulinen,
Ahuis (Hendrik), geb. 1369, gest. 1439, was
en door Jens Juel graaf van A. (gest. 10 Dec. 1794)
eerst vicaris van de hoofdkerk te Munster; bragt
het graafschap Laurvig.
Ahlen , stad in het pruis. regeringsdistrict vervolgens een jaar in het Fraterhuis te Deventer
door, om die stichting te leeren kennel .), en stond
Munster aan de Werse, ruim 3000 inw.; olieslagetoen zijn landgoed ter Wijck bij Munster, waaraan
rijen en brandewijn-stokerijen.
Ahlfeld (of Alfeld) amtsstad in Hanover land- mime inkomsten waren verbonden, aan de broederaan de invloeijing van de Warne schap af. In 1417 zette zich een gedeelte der broedrostij
ders, daartoe door zijne ondersteuning in staat gein de Leine ; ruim 3000 inw.; levendige omzet in
steld, aan het riviertje Weidembach in de nabijheid
vlas , hop en linnen ; looijerijen.
Ahlwardt (Christiaan Wilhelm) , philoloog , van Keulen neder, waar zij later eene kerk en klooster
bouwden , die onderhouden werden uit hetgeen de
geb. 23 Nov. 1760 te Greifswald en aldaar gest.
broeders verdienden met boeken overschrijven. Ook
12 April 1830. Onder zijne vele geschriften verdiete Wesel kwam door toedoen van A. zulk eene stichnen melding : zijne vertalingen van Callimachus, van
ting tot stand, die door eene pauselijke bul van
Catulla's ,)Altis - , van Ossian uit het Gallisch; stukEugenius IV werd bekrachtigd.
ken uit Shakespeare, Ariosto en Camoens ; en zijne
geschriften over Pindarus , welke laatste hem in een
Ahumada (Don Pedro Giron, markies de las
A marillas, hertog van), trail als officier in dienst bij
vinnigen strijd wikkelden met Bockh.
de garde,en was tijdens den onafhankelijkheids-oorlog
Ahmed. Het zelfde als ACHMED.
Ahmed—abad, stad in engelsch Indie, presi- chef van den generalen staf. Later gold hij voor een
gematigd liberaal , en was na de revolutie van 1820
dentschap Bombay, aan de Subermatty, hoofdplaats
een korten tijd minister van oorlog. In het testament
van een district van den zelfden naam; eene groote ,
van Ferdinand VII werd hij tot lid van den raad van
voorheen zeer prachtige en handeldrijvende stad ;
regentschap benoemd, en was onder het Estatuto Real
tegenwoordig zeer in verval , behoorde in 1783 aan
de Mahratten, werd in 1822 hijna geheel verwoest president der Proceres, 1835 in het ministerie Toreno
minister van oorlog. Meer en meer franschgezind
door eerie aardbeving; in 1834 zijn de sterke wallen
wordende , werd hij impopulair,, en onttrok zich in
die de stad omringen geheel hersteld. Merkwaardig
1837 aan de staatsdienst, om zich voor goed in
zijn de moskee en het graf van Achmed.
Frankrijk te vestigen.
Ahmed—nagor. Zie AHMED-NUGGUR.
van het eiland Ceram. Voorheen lag op dezen berg
het dorp Lissabetta, doch sedert 1671 heeft het zich
zeer ver uitgebreid fangs het strand.
Ahio. Zie Acmo.
Ahir, eene oasis in de woestijn van Sahara , benoorden Asben, op den weg van Moerzoek naar
Kasjna , met de hoofdstad Asouda.

Ahun
Ahun (tat. Agedunum), kantons-hoofdplaats ,
dept. Creuze, Frankrijk ; zeer oude stad met 2000
inw. De beroemde abdij Moutier d'Ahun werd bier
in 997 gesticht door Boson graaf de la Marche.
Ahwaz (lat. Aginis):, stad in Perzie , pros.
Khoezistan, aan de Karoen.
Ai, of Ay, 1) eene stad ten westen van Jericho
Genesis 12 en 13 ; Jozua 7, 8, 9 en 10; Ezra 2 en
Nehemia 7.-2) eene stad der Ammoniten; Jeremia
49. — 3) kantons-hoofdplaats in het oude Champagne (dept. Marne), 3500 inw., 2} mijl bezuiden
Reims, beroemd door zijne voortreffelijke mousserende wijnen.— 4) een der Banda-eilanden. Zie Ay.
Aia. Zie Aix (Eiland).
Alas, of Aiax, twee grieksche aanvoerders in den
trojaanschen oorlog. Zie AJAX.
Aias, of Aiazzo (lat.-Issus, Agit-whim, Nieopolis)
stad en zeehaven in Anatolie, in den noordoostelijken elleboog van de Middellandsche Zee; in de middeleeuwen eene levendige koopstad. Zie Issus.
Aiasaloek (lat. Ephesus), stad in Anatolie
aziatisch Turkije, op cenen berg, even beoosten de
rumen van Ephesen.
Aiax. Zie AJAX.
Aibling (lat. Albianuni), aan den Mangfall in
Opper-beijeren, met een kasteel; bestond reeds in 804.
Aiblinger (Joseph Caspar), een componist van
naani, geb. omstreeks 1775 in Oud-Beijeren. Vroeger in Italie gewoond hebbende , kwam hij naar
Munchen, en werd daar kapelmeester aan den voormaligen italiaanschen schouwburg. Zijne operaas ,
waaronder .Rodrigo en Ximene", maakten geen opgang; wel daarentegen zijne kerkmuziek.
Aich, eene in den wurtemb. Neckarkreis
Holtzgerlingen ontspringende rivier, die bij OberInsingen in den Neckar valt.
Aicha, of Boheemsch-Aicha, stall in Bohemen ,
Gitschiner kreis, geregts-district van den zelfden
naam, aan de Jeschken-beek, 1900 inw.; katoengaren- en schaapswolspinnerijen en katoenfabrieken. —
De heerlijkheid A.' heeft 25,000 inw. en bestaat voor
een derde gedeelte nit bosschen.
Aichach, stad en landgeregts-zetel in OpperBeijeren, aan de rivier de Paar en aan den weg van
Augsburg naar Regensburg gelegen ; 2000 inw.
Brouwerijen, potasch-ziederijen, wasbleekerijen en
linnenbieekerijen. In 1208 tot stad verheven, werden de muren van A. opgetrokken van de steenen
tier door hertog Lodewijk I van Beijeren verwoeste
stamburgt Wittelsbach, die een half uur gaans
van daar lag, ter plaatse waar nu eene gothische
zuil staat in de nabijheid van het dorp Oberwittelsbach.
Aichspalt (Peter) , of Achtzspalt, Achzpalt,
Asphelt, Asphelt, Aichspalter, en zelfs somwijlen
Raichspalt, werd omstreeks de helft der 13e eeuw
te Aspelt bij Trier uit arme ouders geboren, verhief
zich door eigen bekwaamheid tot hoogen stand, en
oefende grooten invloed uit op de staatkundige aangelegenheden van Duitschland en Bohemen van
1300 tot 1320. Aanvankelijk geiieesheer, werd hij
1286 lijfarts van koning Rudolf van Habsburg ; van
omstreeks 1296 tot 1305 was hij proost te Wisserad
en daardoor kanselier van Bohemen; door den regtstreekschen wil der pausen Nicolaas IV, Bonifacius
VIII en Clemens V werd hij (1288) domproost van
Trier, (1297) bisschop te Bazel under den naam van
Peter II , en (1306) aartsbisschop te Maintz. Hij
hield de under hem staande geestelijken under eene
strenge zedelijke tucht, en stierf 5 Julij 1320.
Aichatedt, Zie EICHSTEDT.
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Aide-tot et le ciel t'aidera. Zoo noemde
zich een in Parijs 1824 opgerigt genootschap, ten
duel hebbende om op wettige wijze oppusitie te
voeren ; het orgaan van dit genootschap was aanvankelijk de Globe, later de National. Rémusat
Duchtel, Dubois, Montalivet, Thiers, Mignet, Carrel,
Cavaignac en meer anderen waren er leden van.
Guizot was in de laatste jaren der Restauratie president van dit genootschap. Na de Julij-omwenteling
bleven slechts de mannen der uiterste partij er toe
behooren, en in 1832 ging het geheel te niet.
Aidin, district van Anatolie (aziatisch Turkije),
heeft tot hoofdplaats Tireh en wordt besproeid door
den Mender (Mwander). Het staat under turksche
leenheerschappij en worth bestuurd door de afstatnmelingen van Kara-Osman-Ogloe.
Aidin—Goezelhissar (lat. Tralles), eene stad
met 35,000 inw., in het district Aidin, aan de Tsjakyrly-Sue, die links van de stad in den Mender valt.
AidOs, eene stad in Rumelie (europisch Turkije)
aan de rivier Aidos en aan den voet van den Balkan ;
met uitgestrekte rumen.
Aigburth (dorp), een tier voorsteden van
Liverpool.
Aigen, dorp een uur gaans van Saltzburg, met
cen kasteel van pries Schwartzenberg, aan den voet
van den Gaisberg.
Aigle (1'), een lief fransch stadje (lat. Aquila of
Aquilina) in het oude Normandie, dept. Orne, vooral
heroemd wegens zijne groote spelden- en naaldenfabrieken , daar eene enkele van die fabrieken per
tag 200,000 stuks kan vervaardigen. Het stadje ligt
bij een grout bosch en heeft circa 6000 inw.
Aignadel. Zie AGNADEL.
Aignan (Etienne), fransch letterkundige, geb.
1773 te Beaugency aan de Loire, gest. 1824, omhelsde met warmte de zaak der omwenteling, en
werd in weerwil van zijnen republikeinschen ijver
under bet keizerr1jk een der ijverigste hovelingen van
Napoleon I. In 1814 werd hij lid van de Acaddmie.
Aiguebelle (lat. Carbonaria), een klein , maar
welvarend stadje in Savooije , met Handel, en in de
omstrekeu koper- en ijzermijnen. In de 5e eeuw
door de Bourgondiers -verwoest en door de Sarracenen in 855, werd het in 998 weder opgebouwd door
Berold van Saksen. Vermaard door de overwinning
Bier in 1742 op de troepen van den koning van
Savooije behaald door de Franschen en Spanjaarden.
In de nabijheid van A. begint de weg, door Napoleon I aangelegd over den berg Mont Cenis.
Aigueblanche , stadje in Piemont , pron.
Tarantasia, geboorteplaats van Peter van A., die later
bisschop werd van Hereford in Engeland.
Aigueperte. 1) A. (lat. Aqua Sparsa), fransche
stad in het dept. Puy-de-Dome, 2 mijlen van Riom;
circa 3000 inw.; geboorteplaats van Delille. In de
nabijheid sterke uitdampingen van koolzuurstof,
waardoor kleine dieren gedood worden. Niet ver van
A. ligt het kasteel de la Roche, waar (1505) de kanselier Michel de l'Hospital geboren werd. — 2)
fransche stad in het dept. der Rhone, 6 mijlen ten
noordwesten van Villefranche.
Aigues—Chaudes (Eaux Chaudes) fransch
dorp,dept. Lage Pyreneen,bij Pau,met warme bronnen.
Aigues—Mortes (Aquce Monica)), stad in het
fransche dept. Gard , 4 mijlen bezuidwesten Nimes,
aan verscheidene kanalen ; 3500 inw. In de omstreken zijn de groote zoutgroeven van Peccais en moerassen, die het klimaat bier zeer ongezond maken ,
aan welke bijzonderheid de stad haren naam ontleent. A.-M. lag eertijds aan de zee; tegenwoordig
6
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ligt het ruim eene halve mijI landwaarts in. De heilige Lodewijk kocht het in 1248, en ging hier twee
keeren scheep ter kruisvaart (1248 en 1270) ; in
1849 werd hem dan ook een standbeeld hier opgerigt.
Aigues—Vives (Aqua) Vim), dorp in Frankrijk, dept. Gard, bezuidwesten Nimes ; 2000 inw.
Aiguille (d. naald, punt, piek) is een naam,
die verscheidene bergtoppen der Alpen dragen ,
bijv. A. d'Arcrentiere, A. d'Arve, A. de Charmoz,
A. du Gdant, A. de Goldon, A. de Lechaud, A. du
Midi , A. du Moine, A. des rouges , A. rousse ,
A. verte.
Aiguillon, stad in Frankrijk , dept. Lot-etGaronne, 3 mijlen benoordwesten Agen, aan de zamenvloeijing van Lot en Garonne, met levendigen
handel in wiju, graan en tabak, en 4500 inw. In
1346 werd deze stad belegerd door Jan den Goede ,
hertog van Normandie (naderhand koning van
Frankrijk). In 1600 tot een hertogdom verheven,
werd A. in 1638 door kardinaal Richelieu aangekocht voor eene zusters-dochter met name
Marie Madeleine de Wignerod, en bij den dood
van deze in 1675 werd het door hare zu-ster Therese
geerfd.
Aiguillon (Armand Louis , hertog van), achterneef van Marie Madeleine (zie hierboven), geb.
1683, gest. 1750, droeg aanvankelijk den titel van
markies van Richelieu, en is alleen bekend door
eenige onkiesche boeken, die hij geschreven heeft
gezamentlijk met den abbe Grecourt. —A. (Armand
Wignerod Duplessis Richelieu, hertog van), zoon
van den vorige, geb.1720,gouverneur van den Elzas,
later (omstreeks 1756) in Bretagne, waar hij zich algemeen gehaat maakte. Hij had hoogloopende geschillen met Lachalotais, werd in staat van beschuldiging gesteld bij het parlement , en ontging alleenlijk door de voorspraak van mad. Dubarry een
onteerend vonnis ; dit alles belette niet, dat hij door
hofgunst in 1771 met den kanselier Maupeou en
den abbe Terray in het ministerie werd geroepen,
en de poilefeuille van buitenlandsche zaken aanvaardde. Tegen de verdeeling van Polen heeft hij
niets ingebragt ; hij was lafhartig en onbekwaam; in
1773 werd hij afgezet en verbannen ; hij stierf 1782.
— A. (Armand, hertog van), zoon van den vorige,
een verdienstelijk officier en tijdens de omwenteling
van 1789 lid van de nationale vergadering, behoorde
hij tot die afgevaardigden van den adel die vijandig
waren jegens het gouvernement en voor de afschaffing van alle privilegien stemden. Een korten tijd
stond hij aan het hoofd der Rijn-armee, doch moest
in 1792 emigreren en stierf in ballingschap te Hamburg 4 Mei 1800.
Aigun, of Aigunt, 15000 inw., aan de rivier
Amur, eene chinesche kolonie voor veroordeelden,
is de eenige chinesche stad aan de Amur.
Aigurande, fransche stad, dept. Indre ; 2000
inw, ; kantons-hoofdplaats.
A'iha, eene met wallen omringde stad in Mantsjoerie.
Aijer, in Ned. India. Zie Am.
Aijo. Zie AYO.
Aijoe—eilanden. Zie AYOE-EILANDEN.
Aik Bakaroe, rivier op Sumatra in OostIndie, in de Batta-landen ; ontspringt in het binnenland van Singkel, op de bergen van Dairi, en stort
zich in het meer Tobah.
Aik Daoe, een meer op het eiland Sumatra,
in het noordwesten der Batta-landen.
Aikema (Tjalling), groninger kronijkschrijver.
Zie Man.

Aikin (John), engelsch letterkundige, geb. 1747,
gest. 1822, was een broeder van mevrouw Barbauld.
Na in de uitoefening van het geneeskundige vak niet
zoodanig geslaagd te zijn als hij gewenscht had, begon hij zich aan de letterkunde toe te wijden.
Men heeft van hem : Gedenkschriften aangaande de
geneesheeren van Groot-Britannia (1780) ; eene Beschrijving van Engeland; wijders : Het level van
Howard; eene Algemeene Biographie (10 dln. in 4°,
1799-1815) ; en de Jaarboeken der regering van
George III.

Ailak, oude naam van het eiland PHILA.
Ailate, een dal in het arabische kustland aan
de Roode Zee, met eene warme minerale bron. Het
dal A. is in den regentijd de verzamelplaats van vele
stammen.
Ailath (Ails, Allah, Elath). Zie 1ELANA en AKABA.
Ailesbury. Zie AYLESBURY.
Ailhaud (J.), een kwakzalver uit de 18e eeuw
in Frankrijk, gest. 1756, noemde zich geneesmeester
en scheikundige. Hij is bekend door een poeder, dat
zijnen naam draagt, en dat door hem beweerd werd
de kracht te bezitten om alle ziekten en kwalen te
genezen; het bestond eenvoudig in een mengsel van
hars, scammonia en roet.
Ailly (d'), naam van een adellijk geslacht in
Picardie, welks meeste leden de Hervorming omhelsden. — A. (Charles) de Picquigny, vidame van
Amiens, streed even als zijn zoon in de gelederen der Protestanten bij den slag van Saint-Denis
(1567), waar beiden den dood vonden. Voltaire, in
een der schoonste gedeelten van de Henriade, wapent
dezen zoon tegen zijn varier, en laat beiden omkomen in den slag van Ivry, die eerst geleverd werd
in 1590, dus 23 jaren na hunnen dood.
Ailly (Pierre d'), ook Petrus de Aliaco genoemd,
bijgenaamd Aigle de la France en tamelijk ten onreg te Marteau des Heretiques, geb. te Compiegne 1350,
uit ouders van den geringen stand, gest. 1425, werd
om zijne verdiensten achtereenvolgend grootmeester
van het College van Navarre (1384), kanselier der
Universiteit van Parijs, aalmoezenier en biechtvader
van koning Karel VI, bisschop van Kamerijk, en eindelijk kardinaal (1411). Hij onderscheidde zich op
de concilien van Pisa en Constance, en toonde de
noodzakelijkheid aan om hervormingen te brengen
in de kerk. Hij werd legaat van den pans, eerst in
Duitschland, later te Avignon. Hij speelde eene groote
rol in de philosophische twisten van zijnen tijd. Al
zijne geschriften in folio gedrukt, Straatsburg 1490.
Ailsa Craig, eene bazalt-rots, aan den ingang
van de Clyde-firth, graafschap Ayr in Schotland.
Ailsford, aan de Medway in het graafschap
Kent (Engeland), 5 mijlen bezuidoosten Londen ;
hier versloeg Hengist de Sakser in 455 de Britonen.
Ailva, een friesch geslacht. Zie AYLYA.
Aimaks, naam van een volkstam, met mongoolsche trekken, en zuiver Perzisch sprekende ; zij
zijn de oude Berlaas, die reeds ten tijde van TamerIan als een nomaden-volk bekend stonden, en houden
zich op in het gebergte in westelijk Afghanistan. —
De Aimaks van Sjamo, nomadische volkstammen
in Mongolie langs den grooten muur van China. Zes
en twintig dezer Aimaks of stammen, door den chineschen veldheer Tai-tsoen onderworpen, werden
den 5 Mei 1636 door 49 mongoolsche prinsen vertegenwoordigd te Peking, in den tempel des Hemels,
waar Tai-tsoen, op eenen gouden troo p gezeten, den
titel aannam van 4iefderijken en barmhartigen keizer" en aan zijne regering den naam Tsjoen-de
gaf, en aan zijne dynastie den naam Dai-Tsien.

Aimara

Ainsty

Aimara. De Aimaraas (anders gezegd Incaas)
zijn een der vier groote familien, in welke de Peruanen gesplitst werden, en die elk eene bijzondere
taal spraken. De Aimara-taal wordt gesproken in
de provincien Chucuito, Guancane, in het departement Puno en in de gebergten van Montegua.
Aimaraes, eene provincie van den Vrijstaat
Pertr, heeft eene bevolking van ruim 18,000 zielen,
en is verdeeld in 7 districten, waarin 49 dorpen en
de hoofdplaats Callhuanca.
Aime (lat. Axima), dorp in de sardische stateii,
benoordoosten Moutiers in de prov. Tarantasia; circa
1000 inw.; men vindt er merkwaardige overblijfselen van oude gebouwen; het was het Forum Claudii
der Romeinen.
Aime Martin. Zie -M ARTIN (Ahne).
Aimistadi, moet eene plaats zijn geWeest in
de 8e eeuw in het land der Thuringers gelegen ;
wordt als zoodanig vermeld in een testament van
den heiligen Willibrordus.
Aimoin, 1) A. fransch kronijkschrijver. geb. te
Villefranche in Perigord omstreeks 950, gest. in
1008, trad in de Orde der Benedictijners en was te
Fleury aan de Loire een leerling van abt Abbo. Hij
is de schrijver van eene Geschiedenis der Franschen,
afgedeeld in vijf boeken, van welke de drie eerste
loopen tot het 16e regeringsjaar van Clovis II. De
twee laatste boeken echter schijnen van eene andere
hand te zijn. Deze kronijk is uitgegeven door Nicot.
2) A., of Aymoin, monnik te St. Germain des Pres
bij Parijs, gest. omstreeks 889, schrijver van eenige
heiligen-geschiedenissen, van welke de libri duo de
S. Germani, episcopi Parisiensis miraculis eenige historische waarde bezitten.

AYna, een landschap aan het Tzana- of Tananicer, onderhoorig aan den vorst van Amhara. De
Aina is rijk aan vee, en strekt zich uit ten zuidwesten van Lasta. In dit landschap A. zijn de voor tie
Abyssiniers gewigtige rotskerken van Lalibela, lineraha en Belbela,gehouwen uit den trachytischen tufsteen der vulkanische hoogvlakten.
Ain—esj—Sjehad, in Tripoli (Afrika), staat
op de plaats waar oudtijds Cyrene gestaan heeft.
Aingpannas,een dorp op het eiland Madura
(Oost-Indie), 17 palen bewesten Soemanap; zwavelbronnen.
Ain—Mandy, of A in-Maithie, afrikaansche
stad, ten zuiden van Algerie, 40 inijlen van Mascara,
15 dagreizen van elke andere stad, omringd door
tuinen met groote boomen, waarin het als verscholen ligt ; 2000 inw. Ile stad zelve heeft een 24 voet
hoogen, zeer dikken muur met uitspringende forten ; buitenom nog een halfdozijn andere muren van
15 voet hoogte, die er de tuinen van afscheiden. In
de kasbah, nabij de zuiderpoort, resideerde de maraboet ; doch in 1852 werd A. door de Franschen
onderworpen. Over A. loopt de karavanen-weg naar
het binnenland van Afrika.
Ainmuller (Max. Emanuel), geb. 1807 te Munchen, legde zich aanvankelijk toe op de bouwkunde,
doch werd weldra decorateur op porselein. Vooral
verdienstelijk heeft hij zich gemaakt doordien hij de'
kunst om op glas te schilderen deed herleven. Toeii
daarvoor te Munchen eene afzonderlijke inrigting tot
stand was gekomen, die wider het beheer stood van
Hess, werd hij daarvan een der sieraden. Onder zijne
leiding werden de geschilderde glazen vervaardigd
voor de Domkerk te Regensburg, de ramen voor de
Au-kerk te Munchen,' 14 ramen voor eene kerk in
lerland, en verscheidene ramen, die koning Lodewijk
van Beijeren ten geschenke gaf aan de Domkerk te
Keulen. A. is ook als een zeer bekwaam bouwkundig
schilder in olie-verw bekend ; zijne middeleeuwsche gebouwen, waarvan wij slechts de kolossale
voorstelling vermelden van het inwendige der
St. Stephaan-kerk te Weenen, zijn ware meesterstukken.
Ainoe—Choeni, dat is Land der Ainoes, noemen de Japannezen het eiland Jeso, ook wel Ainso
•
of Aiso genaamd.
Ainoes, naam van een yolk, ab origine in het
oosten van Azie, in het zuidelijk gedeelte van het aan
Rusland behoorende s eiland Sachalin (tartaarsch :
Tsjoka, Japansch : Oko Jesso) en op de Koerileneilanden en het eiland Jeso, onderhoorig aan Japan.
Zij spreken eene eigene taal,zijn donkerkleurig van
huid, hebben zwaar hoofd- en baardhaar, dock zijn op
bun ligchaam niet hariger dan europesche matrozen.
Zij komen in handelsaanraking met China en Japan;
zijn echter zeer onzindelijk, wemelen van ongedierte,
en hunne huid is met eene korst vuil begroeid. Hun
karakter is goedig en bescheiden. Zij Leven van wild,
visch en wortels; eten des noods ook honden. Onder
hen heerscht de veelwijverij. Schrift kennen zij niet.
Zij aanbidden zon en maan ; doch hebben geen heilige plaatsen en ook geen priesters.
Ainsa, stad in Spanje (Saragossa), aan de Cinca
5 mijlen ten noorden van Bargastro, eertijds hoofdstad van het koningrijk Ribagorza (omstreeks het
jaar 1035, enz.), later residentie der koningen van
Aragon.
Ainso. Zie AlN0E-CHOENI.
Ainsty, een district in Engeland, graafschap
York, zich uitstrekkende ten zuidwesten van York,
aan het regtsgebied van welke stad het werd toege-

Aimon. Zie AYMON.
Ain. 1) A. (Danes, Manus, Ens), kleine rivier
met 20 watervallen in Frankrijk, ontspringt in het
Jura-gebergte bij Nozeroi, stroomt tangs Nozeroi en
Pont-d'Ain, neemt de Bienne in zich op, die uit de
omstreken van St. Claude komt, loopt door het departement Ain, dat' vijnen naam aan de rivier ontleent, en werpt zich 4 mijlen beneden Lyon, na eenen
loop van 221 mijlen, waarvan er ruim 11 bevaarbaar
zijn, in de Rhone.— 2) A., oostelijk departement in
Frankrijk met de hoofdplaats Bourg, ligt tusschen
de departementen Jura, Saone-et-Loire,Rheme, Isere,
de zwitsersche kantons Geneve en Wallis, de italiaansche provincie Savooije en Genua, en beslaat eenen
omtrek van 592,674 hectaren met bijna 400,000
inw. Terwijl het oostelijk gedeelte van het dept. tot
aan de Ain-rivier door het Jura-gebergte wordt doorloopen, bestaat het westelijk gedeelte in eene groote
kleiachtige hoogvlakte met vele moerassige streken.
Naauwelijks een derde gedeelte van het dept. is bebouwd. Paardenfokkkerij en veeteelt zijn groote takken van bedrijf; de nijverheid is weinig ontwikkeld.
Wat delfstoffen betreft Levert het ijzer- en koperoxyde, galmei, bitumineus hout, ook turf en steenkolen, de beste lithographie-steenen, die Frankrijk
voortbrengt, gyps en verscheidene kleisoorten. Het
dept. is ingedeeld in 5 arrondissementen (Bourg,
Belley,Nantua, Trevoux en Gex), die te zamen weder
ingedeeld zijn in 35 kantons. 3) A., eene stad in
Juda ; Num. 34 :11; Jozual5 : 32; 19 : 7 en 21 : 16.
—4) In verscheidene boeken komt deze naam voor
als beduidende het koningrijk Ashen of Air; het is
echter eenvoudig eene drukfout voor Air, die ook bij
ons is ingeslopen op bladzijde 68 in het artikel Agadez, hetwelk met het artikel Aghades op blz. 72
ilechts den uitmaakt, en door de afwijkende spelling
aldaar in tweeen is gesplitst.
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Ainsworth

voegd onder Hendrik VI. Het wordt doorsneden
door den Great Northern spoorweg.
Ainsworth. I) A. (Robert), engelsch taalgeleerde, geb. te Woodgale bij Manchester 1660, gest.
1743, stond met lof aan het hoofd van verscheidene
scholen in Londen, en heeft eenige goede klassieke
boeken geschreven. Het meest bekend is zijn Latijnsch-Engelsch Woordenboek, voor het eerst in
het licht verschenen 1736 in 4°, herhaalde malen
herdrukt met uitbreidingen, en in 1830 gestereotypeerd. Hij beoefende ook met ijver de studie der
oudheidkunde, en heeft zich onder anderen verdienstelijk gemaakt door zijne Monumenta Vetustatis.
— 2) een Ainsworth onder koningin Elizabeth was
non-conformistisch geestelijke, had een zeer bewogen levensloop, en heeft commentarien nagelaten op
het Oude Testament; hij stierf in 1629.
Ainsworth (William Harrison), uitstekend
engelsch romanschrijver, geb. 4 Febr. 1805 te Manchester, openbaarde zijnen scheppenden geest reeds
vroeg in balladen en romancen. Bij ,een procureur
op kantoor gedaan, gaf hij niet al te wel acht op zijne
pligten als klerk, ging op zijn 19e jaar naar Londen
met ernstiger voornemens, doch gaf zich ook daar
al spoedig weder aan zijne neiging over en schreef
1825 zijne eerste novelle Sir John Chiverton. In 1826
trad hij daar in den echt met Fanny Ebers, en werd
uitgever van boekwerken, in de hoop de litteratuur
op een hooger standpunt to zullen brengen. Teleurgesteld gaf hij dat echter anderhalf jaar later weder
op, bereisde Zwitserland en Italie, en schreef toen
zijn roman Rockwood (Londen 1834), die zeer veel
opgang maakte. In 1837 volgde zijn Crichton en in
1839 zijn Jack Sheppard. In dat zelfde jaar werd hij
redacteur van Bentley's miscellany, riep in 1842 het
Ainsworth' s magazine in bet leven, en kwam, in 1845
ook aan het New monthly magazine. In deze en andere tijdschriften verschenen zijne volgende romans,
en in 1848 werd eene verzameling van al zijne werken
uitgegeven.
Ainsworth (William Francis), engelsch geneesheer, geoloog en reiziger, neef van den vorige,
geb. te Exeter 9 Nov. 1807, begat zich in 1827 naar
Parijs, en deed geologische nasporingen in Auvergne
en in de Pyreneen. Sedert 1828 stond hij te Edinburg aan het hoofd der redactie van het Journal of
natural and geographical science. In 1832 en 1833
hield hij zich in Engeland en Ierland ijverig bezig
met het bestuderen van de cholera, en schreef daarover een werkje, dat veel opzien baarde. In 1835
nam hij deel aan de Euphraat-expeditie onder Chesney
en keerde in 1837 over Koerdistan, den Taurus en
Klein-Azie terug. In 1838 zonden twee genootschappen hem nogmaals naar Klein-Azie, waar hij toen
doordrong tot aan het land der Nestorianen. Na zijne
terugkomst in 1841 maakte hij de resultaten zijner
nasporingen openbaar in twee werken : Researches in
Assyria en Travels and researches in Asia minor,Mesopotamia,Chaldea and Armenia (2 dln. Londen 1842).
Aintab (Antiochia ad Taurum of Deba), stad
in Aziatisch Turkije, ruim 9 mijlen benoorden Aleppo ;
20,000 inw. Eenige vestingwerken; gezond klimaat;
doch veelvuldige .aardbevingen. Antiochia ad Taurum
was de hoofdstad van een klein koningrijk, dat bij
de beperking van Syrie door de Romeinen tot een
romeinsch wingewest werd gemaakt. De stad werd
in 1400 ingenomen door Timoer-Leng (anders gezegd Tamerlan).
Ain—Taguin eene uitgestrektheid in de kleine
woestijn in Algerie. Zie TAGU1N.
Aionoros, turksche naam I ) van den berg Athos

Aire
of Athona-berg, en 2) van de oostelijke landtong
van het schiereiland Chalcis. Zie HAGION OROS.
Aipoer. Zie AYPOOR.
Ali-, of Asben, in de woestijn van Sahara, een
der noordelijkste staten, die bekend zijn onder den
naam van Soedan ; het ligt tusschen 20 en 15 graden
no,ordei-breedte, was voor de reizen van Barth bijna
geheel onbekend. De hoofdstad'is Aghades ; doch de
gewigtigste stad is het 7 dagreizen meer noordelijk
gelegerre Tin telloest. Dit land is eene aan eenschakeling van welige dalen en rotsachtige bergen, die
in September door geweldige regenstroomen bezocht
worden. Het is rijk aan ossen en antilopen ; apen,
jakhalzen, hazen, duiven en zwijnen zijn er in groote
menigte. De leeuwen zijn bier klein en zonder manen. De vruchtbare grond draagt palmen, reusachtige
vijgen'uoomen, hier en daar graanvelden en alle voortbrengselen van het tusschen de keerkringen liggende
gedeelte van Afrika. De hoofdstad Aghades (zie dat
woord, en ook AGADEZ) is de verzamelplaats van de
karavanen, die uit de rijkste gedeelten van Soedan
naar Marokko of Fezzan en Tripoli trekken. Deze
stad, in 1460 door de Berberen gesticht, die haar
tot eene bloeijende stapelplaats maakten voor den
handel met Timboektoe, Gogo, enz., is zeer in verval
sinds de Toewarics of Toewaregs de geheele landstreek onder hunne verwoestende heerschappij hebhen gebragt. Geheele wijken der stad staan verlaten
en vervallend, en van de 62 moskeen staan er 60 geheel ongebruikt. De sultan van Air, het opperhoofd
der Toewarics, wordt gekozen, maar altijd uit eene
familie, die geacht wordt of te stammen uit Stamboel. Vergelijk ook AIN 4).
Airdrie, schotsche stad, graafschap Lanark,
ruim 2 mijlen beoosten Glasgow, 8000 inw.,aanzienlijke katoenverwerking, ijzergieterijen en brandewijnstokerijen. In de nabijheid ligt de druk bezochte
ininerale bron Monkland-Well.
Airds (de), of the Airds, een district in Schotland, graafschap Argyle, tusschen Lochs Linnhe en
Creran, merkwaardig wegens het schilderachtige van
de landstreek.
Aird's Moss, eene streek veenland in Schotland, graafschap Ayr, tusschen de Ayr en de Lugar.
Aan het ooster-uiteinde van deze streek staat een
gedenkteeken ter eere van Cameron den Covenanter
(Zie COVENANT), hier in eene schermutseling gevallen
in 1680.
Aire, naam van twee steden in Frankrijk. I) A.,
aan de Lys, dept. Pas-de-Calais , 2 mijlen bezuidoosten St. Omer, met 9.500 inw.; geboorteplaats van
Mallebranche ; versterkte stad en hoofdplaats van het
kanton Aire, heeft een levendigen omzet in olie, zeep,
suiker en leder. In 630 gesticht door Lideric, opperhoutvester van Vlaanderen, werd de stad A. door de
Noormannen vermeesterd in 881, door la Meilleraie
genomen 1641, door de Spanjaarden en vervolgens
door maarschalk d'Humières in 1676 en eindelijk in
1710 aan Frankrijk afgestaan.-2) A. aan de Adour
(naar die rivier [lat. Atures] eerst Atures en later
V icus Julii genaamd), in het dept. Languedoc, 3 mijlen bezuidoosten St. Sever, kantons-hoofdplaats, zetel
van den bisschop van Auch, met 4,500 iuw., was de
residentie van Alaric, den koning der Visigothen.
Aire, naam van twee rivieren. 1) in Frankrijk,
stroomt voorbij Beauzee, Clermont-en-Argonne en
Grand-Pre, en outlast zich in de Aisne.— 2) in Engeland, graafschap York, begint bij Malham, loopt in
eene oostzuidoostelijke rigting, en werpt zich I mijl
benoordwesten Goole in de Ouse, die zich in den
Calder outlast.

Airenti
Airenti (Jos. Vincent.), geb. 20 Januarij 1767
te Dulcedo, gest. 1831 te Genua ; een dotninicaner,
was eerst bewaarder der hoekerij te Calamata; vervolgens hisschop, eerst van Savone, toen van Noli ;
en eindelijk aartbisschop van Genua. Hij heeft een
werk geschreven over de godsdienstige verdraagzaamheid der oude Romeinen (Genua 1814 in 8i))
en eene verdienstelijke uitlegging der kaart van PenLinger.
Airi wordt de zoutkaravaan genoemd, de grootste
die jaarlijks door de woestijn van Sahara trekt. De
reiziger Barth schatte haar op 3,500 lastdieren, met
eene waarde van ruim een tonne goods aan zout beladen ; misschien is die karavaan in rustige tijden
nog grooter, maar zij is sedert de opgave van Barth
toch zeer overdreven geworden.
Airola, of Arienzo, eene napelsche stad. Zie
CAUDIUM.

Airola (Angeola d'), kanones te Genua in de
17e eeuw, zeer bekwaam in de schilderkunst ; in de
meeste kloosters van haar vaderland warden schilderijen van haar gevonden, die uitmunten door juistheid van teekening en schoonheid van koloriet.
Airoli (Jac. Mar.), een jezult, professor in de
hebreeuwsche taal te Rome in het begin der 18e eeuw;
schreef eenige werken, waaronder De annis ab exitu
Israel de :Egypt° ad quartum Salomonis (Rome 1720).
Airolo, of Eriels. 1) een heerlijk dal in het
zwitsersche kanton Tessino, door de rivier Tessino
doorstroomd, draagt zijnen naam naar bet dorp. —
2) dorp in Zwitserland, kanton Tessino, nabij de
rivier Tessino, 6 mijlen benoordoosten Bellinzona,
op den St. Gothard, 3629 voet hoog, in eene schoone
streek, met een zeer oud castello en den romp van
An in 774 door Desiderius gebouwden toren, zooals
de Longobarden-koningen er meer langs den St.
Gothard-weg gebouwd hebben. Overwinning der Russen op de Franschen 13 September 1799.
Airvault (lat. Aurea V anis) , fransche stad, dept.
Deux-Sevres, 21 mijl ten noordoosten van Parthenay,
aan de Thouet, 2100 inw.; is hoofdplaats van het
kanton van gelijken naam ; linnenvervaardiging; wijn-,
ooft- en graanhandel.
(El-Ats) lag op het eiland el Hoje of Dhar
Foengi, aan den Witten Nig, en stond door wegen
en volkplantingen langs de beide Nifistroomen in
verbinding met Sennaar en Arhagi, toen deze drie
plaatsen in de 15e eeuw door de Foengi bezel werden. Deze nude bewoners van Soedan hebben zich
reeds sedert verscheidene eetiwen met de rondotn
wonende volkeren vermengd.
Aisch, kleine rivier in den beijerschen kreis
Mittelfranken, die bij Oberschreckenbach ontspringt
en zich, na eenen loop van 14 urea gaans, in de Regnitz ontlast.
Alsja, tweede vrouw van Mahomed en dochter
van Aboe-Bekr ; gest. te Mekka in 677, bestreed met
kracht de partij van Ali. De Musulmannen geven haar
den titel van profetes. Zie
Aisne (lat. Axona), rivier in Frankrijk, ontspringt bij Beaulieu in het Maas-departement ( Meuse),
stroomt noordwestelijk door de departementen Marne
en .Ardennen, naar het westen door het dept. Aisne en
een gedeelte van het dept. Oise, waar zij zich boven
Compiegne in de Oise ontlast.— A., een noordelijk
departement van Frankrijk met de hoofdplaats Laon,
ligt tusschen de departementen Ardennen, Marne,
Seine-et-Marne, Oise, Somme en het Nooider-dept.,
en de belgische prov. Henegouwen ; beslaat ruim 136
vierk. mijlen, telt 560,000 inw., is ingedeeld in 5
arrondissementen (Lam Chateau-Thierry, Soissons,
ABU-BEKR.

Aitoetaki
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St. Quentin en Vervins), die weder ingedeeld zijn in
37 kantons met 840 gemeenten. Aangenaam klimaat,
vruchtbare grond, oofteelt, akkerbouw en veefokkerij; de wijnstok gedijt alleen in de drie eerstgenoemde arrondissementen. De nijverheid is aanzienlijk in katoenen stoffen, fijne wollen waren, chemische produktën, ijzerbewerking en suikerbereiding;
beroemd is de spiegelgieterij te St. Gobin, de glasblazerij te Folembray. Het gebied van dit departement behoorde vOór 1790 tot de twee provincien
Isle-de-France en Picardie.

Also.
Aisse (Mademoiselle), geb. 1689 in Circassie,
•

Zie AINOE-CHOEN1.

werd, toen zij vier en een half jaar oud was, door een
slavenhandelaar verkocht aan graaf Ferriol, fransch
gezant te Constantinopel, een verdorven wellusteling, die haar naar Frankrijk bragt en haar door zijne
schoonzuster mevrouw de Ferriol eene zeer zorgvuldige opvoeding liet geven. Zij muntte dan ook weldra evenzeer uit door talenten als door hare schoonheid, waarvan graaf Ferriol een schandelijk misbruik
maakte. Het uitmuntende karakter van Mlle. A. en
hare deugdzame neigingen te midden van de diepgezonkenheid en zedeloosheid, die de laatste regeringsjaren van Lodewijk XV schandvlekten, maken
haar Leven, vol zonderlinge en romaneske lotgevallen, zeer merkwaardig. Zij stierf in 1727, dos slechts
38 jaren oud. Hare lezenswaardige Brieven zijn in
1787 uitgegeven met aanteekeningen van Voltaire
(Parijs 1 dl. in 18°) ; en in 1845 door Ste-Beuve
(in 12°).
AIssonah, naam van een der drie geestelijke
Orden bij de Mahomedanen van Marokko ; eene andere
beet de Orde van Derkaou. Deze twee zijn van minder beteekenis dan de Orde Malei Taieb, welker opperste te Wezzan resideert ten noordwesten van Fez;
dit geestelijk opperhoofd beslist in alle geschillen,
die de Kroon betreffen.
Aist, zijtak van den Donau in Opper-Oostenrijk,
ontstaat uit de beide bronstroomen Feld- en WaldAist (d. i. Veld-A. en Bosch-A.), en stort zich beoosten den mond van de Ens in den Donau.
Aistulf, koning der Longobarden, volgde zijnen
broeder Ratchis op in 749. De door A.'s veroveringen in Opper-ltalie hedreigde pans Stephaan
zocht eerst, loch te vergeefs, te Byzantium hulp, en
wendde zich toen tot Pepijn in Frankrijk, die in
754 naar Italie toog en A. de belofte afdwong, dat
hij aan de Roomsche Kerk voldoening zoude geven.
Toen A. bechter daarin achterlijk bleef, toog Pepijn
andermaal naar Italie en dwong de Longobarden tot
teruggave van de door hen gemaakte veroveringen.
TerwijI de toerustingen tot eenen nieuwen oorlog
plaats hadden, verloor A. in 756 door eenen val van
zijn paard het leven.
Ais' Varika, beet onder de Boeddhisten de
sekte, die aan een oorspronkelijk Opperwezen als
Schepper en Heer van het heelal. gelooft en niet, gelijk de Svabhavika, de natuur (Svabhiiva) als oorsprong van alle Bingen beschouwt.
Aitana, een der hoogste bergen (5 a 6000 voet)
in het zuiden van Valencia (Spanje).
Aith—Endeles, of Aith-Endeloes, d. i. menschen nit Andalusie, is een naam, die verscheidene
maraboet-dorpen in Marokko dragen, omdat de bewoners gam Kabylen zijn (volgens baron Aucapitaine)
tnaar afstammen van andaluzische Mooren of Taggarijns, die, in 1492 en 1570 nit Spanje verjaagd, zich
aan de Sagoeia-'t-el-Amra (Roode Beek) in Marokko
nedergezet en van daar verder verspreid hebben.
Aitoetaki, een der kleine Koraal-eilanden,1400
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mw., die thans (1863) ten gevolge van de ijverige
bemoeijingen der zendelingen alien tot het Christendorn bekeerd zijn,terwijl ze veertig jaar geleden nog
wilde menschen-eters waren.
Aiter, eene rivier, die zich bij Straubing in Beijeren in den Donau ontlast.
Aiton (William) gest. 1794, opzigter van den
kruidtuin te Kew bij Londen,schreef: Hortus Kewensis,
or a catalogue of the plants cultivated in the royal
Botanic Garden at Kew (Londen 1789).—A. (Wil-

liam Townsend), zoon van den vorige en diens opvolger, gaf 1812-1813 een tweeden druk in het
licht van den Hortus Kewensis, en stierf 9 October
1849.
Aitrach, of Aitterach, een bij Wurtzach in het
wurtembergsche Donau-district ontspringende, en
zich bij het dory Aitrach in de Iller ontlastende rivier.
Aitzema. Zie AITZEMA (F. van).
Aitsma. Zie A1TZEMA (R.).
Aitton (Hendrik Arnold), geb. te Leyden 1753,
gest. 29 Sept. 1819 te Scheveningen, was de eerste
predikant, die het wagen durfde over de christelijke
zedeleer te schrijven voor lieden van allen stand.
Zijn Onderwijs in de Christekke zedeleer (Utrecht
1787) bevat zeer veel goeds.
Aitzema (Foppe van), of Aitsema, een man van
adellijke afkomst en groote bekwaamheden, vervulde
verscheidene diplomatieke zendingen voor de Algemeene Staten ; viel echter in 1637 in ongenade,
vlugtte eerst naar Praag, toen naar Weenen, waar
hij, na tot de Roomsche Kerk overgegaan te zijn, in
October van dat zelfde jaar stierf. — A. (Lieuwe
van), geb. te Dockum 19 Nov. 1600, gest. te 's Hage
23 Febr 1669, liet op zestienjarigen leeftijd zijne
Poemata Juvenalia drukken (Franeker 1617) ;wijdde
zich vervolgens aan de staatkunde ; werd door den
invloed van zijnen own Foppe (zie hierboven) resident
van de Hanzesteden te Gravenhage, en vervulde
in die hoedanigheid tweemaal eene zending naar Engeland, tweemaal naar Brussel en eens naar Brugge.
Is vooral Vermaard door zijn belangrijk werk Saken
van Staet eni Oorlogh in, ende omtrent de Vereenigde
Nederlanden (15 din. in 4°, 's Hage 1655 ; tweede

druk 6 din. in fol. 's Hage 1669), waarin de ook afzonderlijk uitgegevene Verhaal van de Nederlandsche
Vredeverhandeling en Herstelde Leeuw ofte Discours
over het gepasseerde in de Vereenigde Nederlanden in
't jaar 1650 en 1651.

Aitzema (Rink of Rienk), of Aitsma, bargemeester van Leeuwarden, en gecommitteerde van
Friesland ter vergadering van de Algemeene Staten,
was een der 24 regters over Oldenbarneveld, Hogerbeets en Hugo de Groot.
Aitzema (D. en F. en H. en S. van). Zie AYSMA.
Aitzingerus (Michael), of Eytzinger, een oostenrijksch edelman, die twintig jaren in Belgic doorbragt, was achtereenvolgend raad van vier keizers,
waaronder Karel V, Maximiliaan II en Rodolf II. In
1579 gaf hij te Antwerpen een bock in het licht,
Pentapus regnoruin munch getiteld ; en een nieuw
werk De Leone Belgic() ejusque topographica atque
historica descriptione liber, bevattende de geschiedenis der Nederlanden van 1559-1583, verscheen
te Keulen eerst in 1583, en in 1596 herdrukt bijgewerkt tot 1595. Dit werk, hoofdzakelijk nit prenten bestaande, is hoogst zeldzaam ; de schrijver is
daarin een lofredenaar op den moord door Balthasar
Gerards op Willem I gepleegd.
Aix, naam van eenige steden in Frankrijk. I) A.
(lat. Aqua? Sextia? ), fransche stad, hoofdplaats oucltijds van Provence, tegenwoordig van het dept.
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Bouches-du-Rhone, aan de kleine rivier Arc, 3} mijl
benoorden Marseille; 26,000 inw. Schoone straten,
verscheidene prachtige gebouwen, fraaije wandelwegen rondom. Aartsbisschoppelijke zetel; geregtshof, academie van wetenschappen sedert 1100 (A.
wordt ook wel het Athene van zuidelijk Frankrijk
genoemd); museum van schilderijên en oudheden,
kabinet van natuurlijke historic, rijke hibliotheek;
bedrijvige nijverheid ; veel handel in olie, die hier
de beste is uit geheel Frankrijk ; enz. In de nabijheid thermale bronnen, eertijds zeer beroemd. Bij
die bronnen werd A. gesticht omstreeks 123 v. Chr.
door Sextius Calvinus, naar wien het zijne latijnsche
benaming droeg. In de Minderbroeders-kerk is de
graftombe van markies d'Argens. In het jaar 101
v. Chr. werd bij A. de beroemde overwinning behaald door Cajus Marius op de Teutonen. Bloeijend
onder het keizerrijk, werd A. verwoest door de Arabieren ten tijde van Karel Martel, doch herbouwd
door de graven van Provence, die het tot hunne residentie kozen. Hier ontstond de toulousaansche
volkstaal langue d'oc (zie LANGUEDOC) en de provencaalsche letterkunde. A. is de geboorteplaats van
Tournefort, Adanson, Vanloo, Vauvenargues, d'Entrecasteaux. — 2) A. Zie Aix (eiland). — 3) A.,
aan de Othe, dept. Aube, kantons-hoofdplaats, 3 mijlen bewesten Troyes, met ruim 2000 inw. en beroemde katoenspinnerijen. — 4) A. of Aix-d'AngiIon, kantons-hooldplaats,dept. Cher, 24 mijIbenoordoosten Bourges; 1500 inw., romeinsche oudheden
en rumen van een kasteel.
Aix (eiland), Ata van het saksische woord
Oie, d. overstroomd, ligt ten zuiden van La Rochelle
in den Oceaan, eerie mijI van den mond der Charente;
met een stadje insgelijks Aix genoemd en een
half duizendtal zielen, die van de vischvangst leven.
A. heeft eene vuurbaak of lichttoren en een fort met
eene bezetting ; strafplaats der tot kruiwagenstraf
veroordeelde militairen. In 1855 was A. het depot
voor de russische krijgsgevangenen.
Aix—la—Chapelle (lat.Aquce Grani).ZieAKEN.
Aix—les—Bains (lat. Aquce Allobrogum of
Gratiana?), sardische stad met 4000 inw., aan den
spoorweg en nabij het meer van Bourget, circa 2 mijlen benoorden Chambéry. Beroemde zwavelbronnen
en vele oudheden uit den romeinschen tijd. Hier had
in het jaar 1000 de afstand van Savooije en Moriana plaats aan 'Jerold door Rodolph.
Aixe, kantons-hoofdplaats in het fransche departement Haute Vienne ; 3000 inw.
Aja, I ) een der zonen van Zibeon ; Gen. 36, en
I Chron. 1.— 2) wader van Rizpa, die een der bijwijven was van Saul; II Sam. 3 en 21. — 3) eene
stad in den stam Benjamin ; Nehemia II.
Aja, I) naam van een district op Java, residentie
Banjoemaas, regentschap Banjoemaas, rneerendeels
woestijnachtig en in den regentijd ontoegankelijk
van moerassigheid ; in het zelve, 2) een dorp Aja,
en 3) eene rivier Aja, alsmede .P.1) eene vlakte Aja.
die Diet aan overstroomingen onderhevig en voor
landbouw geschikt is. — 5) eene rivier in Borneo's
wester-afdeeling ; aan hare zamenvloeijing met de
Kapoeas ligt 6) het chinesche kamp Aja, met vele
goudwasscherijèn. — 7) een dorpje op Java, residentie Bagelen. — 8) dorp in de residentie Manado,
op Celebes' noorderstrand, aan eene reede met goedett
ankergrond ter diepte van 20 vademen.
Ajaccio, hoofdplaats en versterkte zeehaven op
de westkust van het (een departement van Frankrijk
zijnde) eiland Corsica, met 12,000 inw., moet ouder
zijn dan Bastia en is sedert de 6e ceuw de zetel van
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eenen bisschop. Eertijds heette het Adjacium en lag
eene kwart miji meer noordelijk ; maar reeds sedert
4459 ligt het ter plaatse waar men het nu vindt.
Sommigen houden het verkeerdelijk voor het oude
Ursinium. A. is historisch merkwaardig als geboorteplaats van Napoleon I, wiens standbeeld er opgerigt
is op een groot monolith van graniet ; het heeft eene
schoone kathedraal-kerk, groote kazernen, breede
straten en eene citadel; eene groote bibliotheek, een
botanischen taro (cochenille-teelt), en drip handel
in olie, wijn en koralen.
Ajalon, naam van een dal (Jozua 10) ; en van
drie israelitische steden :I) in Zebulon,Rigt. 12.
2) in Dan, Rigt. 1 en I Chron. 6 en 8.-3) in Juda ;
I Sam. 14 en II Chron.
Ajagoes, een der vier arrondissementen van
Semipolatinsk (Siberie). A. heeft 1834 goudwasscherijen ; in het noorden liggen uitgestrekte, met
zoutplaatsen bedekte vlakten en rotsheuvelen, en
porphyr-bergrijen.
Ajan. 1) A. (lat. Azania), een kustland in het
oostelijk gedeelte van Afrika, strekt zich uit tangs
de kust van kaap Guardafui tot Zanguebar, tusschen
4 en II graden noorderbreedte, begrensd ten floorden door Adel, ten oosten door den Indischen Oceaan.
Voornaamste steden Brava, Magadoxo en Melinde.—.
2) A., 300 inw., eene nieuwe haven, in het kustdistrict van Oost-Siberie, met betere ankerplaats dan
Ochotsk, van waar het zuidwestelijk 50 mijlen verwiiderd ligt. A. is een station der russische Pelterijen-Compagnie; handelsbetrekkingen met China
en Sitkha. A. staat regtstreeks in gemeenschap met
Petersburg, nit welke stad tweemaal per week een
post vertrekt naar Irkoetsk ; uit deze plaats tweemaal per maand de Lena op naar Jakoetsk ; en uit
laatstgenoemde plaats worden de 180 mijlen naar
Ajan per renbode afgelegd. A. ligt 1600 mijlen van
Petersburg, en de knapste renbode zou 50 dagen
noodig hebben om dien afstand te berijden.
Ajang, een gebergte op Java, residentie Bezoeki.
De hoogste top, Argipoero genaamd, ligt circa 10,000
rijnl. voet boven de Zee.
Ajax (gr. A ias), naam van twee grieksche krijgsoversten voor Troje. I) De eene, bijgenaamd de Kleine,
was de zoon-van Wens, koning der Locren, kvvain
met 40 schepen voor Troje, en maakte zich beroemd
door lanswerpen, snelheid en moed. Maar nog befaamder is hij geworden door zijne goddeloosheid ;
bij de plundering der stad schoffeerde hij Cassandra
in den tempel van Minerva. Deze godin, daarover
verbitterd, liet zijne vloot op de terugreis naar Griekenland in eenen storm vergaan ; hij zelf redde zijn
leven op eene rots, waar hij zich niet ontzag de goden
te beschimpen, weswege Neptunus de rots door midden kloofde, zoodat A. door de zee werd verzwolgen. —2) A. bijgenaamd de Groote, was de zoon van
Telamon, koning van Salamis. Hij kwam met twaalf
schepen voor Troje aan, en wordt door Homerus geroeind als na Achilles de dapperste en welgemaaktste de grieksche vorsten. Hij streed een geheelen
dag tegen Hector, zonder dat de overwinning beslist werd. Toen de wapenen van Achilles worden
toegewezen aan Ulysses, verzette hij zich te vergeefs tegen die uitspraak; en hierover in eerie waanzinnige woede ontstoken, wierp hij zich op eene
kudde schapen, die hij alien ombragt, denkende dat
hij eene slagting aanrigtte onder een troep Grieken,
om zich op die wijze te wreken. Toen hij eindelijk
tot besef kwam van zijne dollemansdaad, voelde hij
deswege zooveel schaamte, dat hij zich met zijn eigen
zwaard overhoop stak. Hij is op grond hiervan de
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hoofdpersoon in .De razende Ajax", een der dramaas
van Sophocles.
Ajello. 1) eene stad in het Napelsche, prov.
Calabrie ; ruim 4000 inw., met een fort, wordt geacht op de .plaats te staan van het oude Tilesio. —
Nog drie andere italiaansche stadjes dragen dien
naam, t. w. 2) 1 mijl benoordnoordoosten Salerno,
3) bezuidzuidoosten Aquila, 4) 2 mijlen bezuidwesten Gorizia.
Ajer, aanvangswoord in den naam van eene residentie,eenige districten en verscheidene dorpen,rivieren, bergen, enz., in de nederlandsch-oostindische
bezittingen. 1) Ajer Bangi, of Ajer Bangies, eene adsistent-residentie op de westkust van Sumatra, met
twee voorname bergen, t. w. de Ophir en de Ajer Bangi.
De baai Ajer Bangi, open aan de zuid- en zuidwestzijde, overigens gedekt doe de eilandjes Tello,
Tamian, Pangkal en Pagaga, is zeer diep, heeft eenen
goeden ankergrond en biedt eerie veilige ligplaats
aan zelfs voor groote schepen, doch is, om bereikt te
worden, gevaarlijk door de vele banken, op welke
reeds menig schip is vergaan. De rivier Ajer Bangi, dus
genaamd naar de roode aarde (tanah bangi) aan hare
oevers, is een tiental zeemijlen ver voor inlandsche
vaartuigen bevaarbaar, doch voor den mond ligt eene
zandbank. Het district Ajer Bangi levert veel peper,
goud. kamfer en cassia ; en de eveneens genaamde
hoofdplaats is de residentie van den adsistent-resident, heeft eene goede haven, goed drinkwater, en
een hospitaal, dat in 1851 aanmerkelijk verbeterd
is. De bewoners van Ajer Bangi staan sedert 1693
onder nederlandsch gezag.-2) Ajer Hadji, een district op de westkust van Sumatra, in de zuidelijke
afdeeling der residentie Padang, tusschen Sapoeloeh
Boa Bandar en Indrapoera. Na zich in 1682 van Indrapoera losgerukt te hebben, werd het 1685 voorzien van eene militaire bezetting, die er tot in het
begin der 19e eeuw gevestigd bleef. Behalve 14 andere dorpen vindt men er het hoofddorp Ajer Hadji,
en de gelijken naam dragende rivier, die voor groote
schepen bevaarbaar is.-3) Ajer Madidi, of Medidik,
een dorp op Celebes, residentie Manado, in de Minahassa, werd 10 Februarij 1797 geheel overstroomd,
ten gevolge van eene aardbeving, die het zeewater
in de rivieren stuwde, zoodat deze buiten hare oevers
traden. — 4) Ajer Mata, twee bronnen aan eenen
heuvel te Arosbaja,koningrijk Madura, op het eiland
Madura; deze bronnen zijn ontstaan, zegt de yolksoverlevering, door de tranen van eenen man, wiens
bruid weggehaald was door den Satan. — 5) Ajer
Oedang, rivier aan den voet van den berg Pandjang
(eiland Banka). In de nabijheid is een heuvel, die
geheel uit gecristalliseerd en gezwaveld ijzer bestaat,
en tijdens het residentschap van La Fontaine door
hebzuchtige Chinezen voor eene zilvermijn gehouden, loch zonder vrucht ontgonnen werd.-6) Ajer
Pannas, een dorp op het eiland Madura, 17 palen
van Soemanap. In de nabijheid van den weg die naar
Pamakasan loopt, is eene warme bron ; bij dezelve
is eene badplaats gesticht. — 7) Ajer Poeli, of Pelantoengan, eene geneeskrachtige bron op Java, bij
het dorp Goenong Sahari, 8 palen bezuiden Soerabaja. — 8) Ajer Sompab, d. Eed-water, dus genaamd, omdat de inboorlingen daar hunne eeden
plagten te zweren, is een kleine waterstroom op de
oostkust van het ambonsche eiland Manipa.
Ajmere. Zie ADZJM1R.

Ajoebiden. Zie AYOEBIDEN.
Akaba (het Ailath of Elath der Oosterlingen,
eigentlijk Akaba-el-Mesrim of Akabat al Masrieh,
zijnde bet oude ,Elana), aan de golf Akaba, die on-
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veilig is door vele riffen, en aan welks ingang het
eiland Tiran ligt. A. is eene kleine havenstad, met
een egyptisch garnizoen ; te A. verzamelen zich velen
der egyptische en barbarijsche musulmannen, die de
bedevaart gaan doen naar Mekka. Zie IELANA.
Akabar, naam der karavanen, die nit Marokko
vertrekken, als zulk eene karavaan zeer groot is, of
als verscheidene kleine ,karavanen zich aansluiten tot
een geheel.
Akabet, eene 600 Vt. hoog liggende kalkgrondvlakte beoosten de groote Syrte, aan den zeekant,
uitloopende in het dal der natron-meren. A. was
het landschap, dat bij de Ouden den naam droeg van
Mar marica.
Akademie. Deze naam is herkomstig van den
bij de Grieken als halfgod vereerden Academus (Zie
ACADEMIA), aan wien 6 stadien benoordwesten Athene
aan de rivier Cephisus de plants was gewijd, die hem
in eigendom had toebehoord en waar vervolgens, midden in de door Cimon aangelegde liefelijke plantsoenen van plataan- en olijfboomen, eene leerschool werd
gesticht. Daar had men een altaar der zanggodinnen,
met standbeelden van de hand van Speusippus, altaren van Amor, Heracles, Prometheus, een heiligdom
van Pallas Athene, enz. Plato en zijne volgelingen
leerden hier, en werden daarnaar Akademisten genoemd. Zelfs door de Lacedemoniers, bij hunne latere invallen in Attica, werd de A. verschoond, totdat
Sylla de boomen lief rooijen, om er oorlogstuig van
te makers, welke vernielende daad hij echter later
weder goedmaakte.
Sedert is de naani A. gegeven aan genootschappen
van geleerden of van kunstbeoefenaars, die ter bevordering van wetenschap of kunst werkzaam waren.
Als zoodanig is eene A. tegenwoordig een ligchaam,
dat van staatswege hestaat, en dat omtrent alle onderwerpen, die binnen haren werkkring liggen, door de
regering wordt geraadpleegd. Dikwijls heeft men ook
den naam van A. gegeven aan zekere bij de universiteiten bestaande inrigtingen voor onderwijs in ettelijke bijeengevoegde vakken van wetenschap, en ook
de universi4eiten zelven worden menigmaal Akademien genoemd. — De oudste A., die overeenkomst
had met de hedendaagsche inrigtingen van dien
aard, bestond te Alexandrie. Op de zelfde leest geschoeid ontstonden er verscheidene meer, die opgerigt werden door Joden en door Arabieren. Karel de
Groote stichtte op raad van Alcuinus eene A., die
echter na zijnen flood weder te niet ging, waarop
eerst Lorenzo en Cosmo de Medicis weder met Akademien te voorschijn kwamen, die echter slechts van
korten duur waren, voornamelijk doordien ze een
te beperkten werkkring hadden. Van de vele bestaande Akademien zullen wij (overigens ook verwijzende naar ons artikel HOOGESCHOOL) de volgende
vermelden.

der was Leibnitz. Deze A. maakt verhandelingen
openbaar, die vroeger in het Latijn en Fransch werden opgesteld, doch tegenwoordig in het Duitsch.
4). De A. te St. Petersburg (Keizerlijke A. van Wetenschappen ) , waarvan Peter de Groote in 1724 reeds
de grondslagen legde, maar die eerst in 1725 onder
Catharina I tot stand kwam. Sedert 1728 geeft deze
verhandelingen in het Licht, meerendeels in het
Latijn of in het Fransch.
ha). De A. te Stokholm (A. van Wetenschappen)
ontstond nit een in 1739 opgerigt partikulier genootschap, dat in 1741 als Koninklijke A. werd
erkend. Ne yens deze A. bestaat sedert 1753 eene
.513). A. van Fraaije Letteren en Oudheidkunde.
6). De A. te Koppenhagen ontstond 1742 of 1743.
7). De A. te Gottingen in 1750 ;
8). die te Munchen in 1759 ; — 9). in 1779 die te Lissabon ;
1 0). in 1782 die te Dublin, waar reeds in 1683 eene
A. bestaan had, die te niet was gegaan ; — en 11) . de
jongst tot stand gekomene A. van Wetenschappen is
die te Weenen, opgerigt in 1846, gesplitst in eene
historisch-philologische, eene mathematisch-wetenschappelijke, eene philosophisch-staathuishoudkundige en eene geneeskundige faculteit.
Akademien voor bijzondere vakken, als voor :
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ALGEMEEN VVETENSCHAPPELIJKE.

1). De oudste is die te Parijs (Academie des Sciences), in 1666 gesticht door Colbert, die zich under
verschillende benamingen tot heden heeft staande
gehouden, en sedert 1699 hare zeer merkwaardige
verhandelingen in het lick geeft. Deze (even als de
onder nr.. 13, 26 en 18 verinelde) werd in 1793 opgeheven ; doch in 1795 (an IV, 25 Oct.) werden ze
gereorganiseerd, en tot een geheel vereenigd onder
den naam van Institut de France.
2). De A. te Bologna (institution scientiarunt et
artium), die 1690 gesticht werd, doch vervolgens in
verval geraakt en eerst in 1829 weder vernieuwd is.
3). De A. van kunsten en Wetenschappen te Berlijn,
in 1700 door Frederik I gesticht. De eerste bestuur-

TAAL EN LETTERKUNDE.

12). De reeds anno 1582 te Florence gestichte
A. della Crusca of A. furfu,ratorum, welke een Woordenboek, dat nog heden ten dage gezag heeft voor
de italiaansche taal, in het Licht heeft gegeven (eerste
druk 1612).
13). De in 1629 als partikulier genootschap opgerigte, en in 1635 onder Richelieu als staats-instelling erkende Academie Francaise, bestaande uit veertig
leden (les quarante). Deze A. geeft een Woordenboek uit, gezaghebbend voor de fransche taal (eerste
druk 1694).
14). De in 1714 te Madrid door den hertog van
Escalona gestichte A., van welke een voor de spaansche taal gezaghebbend woordenboek hestaat (Diccionario de la Academia).

15). De A. te St. Petersburg, in '1783 gesticht;
16). die te Stokholm, -van 1790 dagteekenende ; — en
17). de in 1830 opgerigte te Pesth.
OUDHEIDKUNDE.

18). De in 1663 te Parijs door Colbert gestichte
Academie des inscriptions, die sedert 1717 zeer belangrijke verhandelingen uitgeeft.
19). De in 1710 te Upsal in Zweden gestichte.
20). De aan de studie der etrurische oudheden
gewijde A. te Cortona, gesticht in 1727; — 21). de
Herculanische, sedert 1755 te Napels;-22). die te
Florence, sedert 1807 ; — en '23). de Celtische te
Parijs.
24). Voor portugesche geschiedenis werd in 1720
gene A. te Lissabon gesticht.
WIJDERS verdienen melding :
25). Het omstreeks 1652 door den geneesheer
Bausch te Schweinfurt in Beijeren opgerigte genootschap van natuur-onderzoekers (Natura? Curiosorum).
vervolgens hij de A. te Breslan getrokken, toen bij
die te Neuremberg, later bij die te Bonn ; totdat eindelijk keizer Leopold dit genootschap in zijne bescherining nam, en het in 1677 verlegde naar Weenen
net den titel van Leopoidinische A.
26). te Parijs 1°. de Academie de Peinture en
(le Sculpture (opgerigt 1648 en 1662); 2°. de Academie
d' Architecture (1671) ; en 3°. de Academie de Masique. Zie nummer 1) hierboven.
27). te Londen the Royal Society, opgerigt te Oxford 1645, in 1660 naar Londen verlegd ; geeft onder
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den titel van Philosophical Transactions geleerde verhandelingen uit.
28). De Royal Society te Edimburg, die in 1731 is
gesticht. en ook verhandelingen openbaar maakt.
YROEGER bestonden nog :
29). De Academia del Cimento te Florence, in 1657
gesticht door kardinaal Leopold de Medicis, welke
A. zich bezighield met de wetenschap, inzonderheid
met natuurkundige proefnemingen.
30). De A. der Arcadiers, een in 1690 te Rome
opgerigt letterkundig genootschap, van hetwelk de
leden ieder den naam aannamen van een arcadisehen
herder.
Voor Nederland hebben wij gewag te maken van':
1). De Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
opgerigt bij kon. besluit van 26 Octob. 1851, waarbij tevens opgeheven werd het .Kon. Nederl. Institout van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Kunsten", in der tijd door koning Lodewijk ingesteld. Het doel der nieuwe A. is bevordering van de
Wis- en Natuurkundige Wetenschappen.
Aanvankelijk genoot de nieuwe A. eene toelage
van f 6000 's jaars; doch bij koninkl. besluit van
23 Februarij 1855 werd baren werkkring uitgebreid,
en strekt zij nu ook tot bevordering der Taal-,
Geschiedkundige en Wijsgeerige Wetenschappen,
zijnde alstoen het jaarlijksch subsidie verhoogd tot

heeft, is Algemeen Voorzitter der Akademie en bestuurt de vereenigde vergadering.
Iedere Afdeeling heeft een Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris. Een dezer Secretarissen is Alge-

f 14,000.
INRIGTING.

De Akademie is bestemd tot :
a. een raadgevend ligchaam voor de Regering op
het gebied der wetenschap;
b. een middelpunt van zamenwerking voor de beoefenaars der wetenschap in Nederland en zijne
Overzeesche Bezittingen ;
c. een band van vereeniging tusschen de geleerden
van Nederland en die van andere landen ;
d. eene inrigting ter bevordering van zoodanige
wetenschappelijke onderzoekingen en ondernemingen, die slechts door zamenwerking van de beoefenaars der wetenschap en door ondersteuning der
Regering kunnen tot stand gebragt worden.
De Akademie bestaat uit twee afdeelingen :
eene voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, en eene voor de Taal-, Letter- en Geschiedkundige en Wijsgeerige Wetenschappen.
Elke dezer Afdeelingen telt ten hoogste 50 gewone
of binnenlandsche leden, 20 buitenlandsche leden, en
in de Overzeesche Bezittingen des Rijks 10 Correspondenten.

De benoemingen worden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken medegedeeld en door dezen aan
den Koning ter bekrachtiging onderworpen.
De verkiezingen geschieden in April.
Een lid, dat den ouderdom -van 70 jaren
wordt rustend lid ; hij heeft de regten, niet de verpligtingen der gewone leden.
Alle maanden vergadering, uitgenomen in Julij en
Augustus.
leder lid heeft regt van zitting in de andere Afdeeling en daar eene raadgevende stem.
Correspondenten, tijdelijk in het moederiand, hebben regt van zitting en raadgevende stem.
Gewone vergaderingen in het openbaar, bui tenwone met gesloten deuren.
In April eene vereenigde vergadering der beide
Afdeelingen met gesloten deuren.
Elke Afdeeling heeft om het andere jaar den voorrang.
De Voorzitter der Afdeeling, die den voorrang
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meen Secretaris.

Vergaderplaats : het Trippenhuis te Amsterdam.
2). De Akademie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te 's Gravenhage, in 1859
opgerigt uit de bestanddeelen der voormalige TeekenAkademie aldaar, verkreeg de koninklijke bekrachtiging op hare statuten bij besluit van 12 September
1859 (staatsblad No. 99).
Nog verdienen hier melding:
3). Het Teyler's Genootschap te Haarlem. Zie
TEYLER.

4). Het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, opgerigt te Leeuwarden in 1827.
Dit Genootschap telde den 24 Oct. 1861, toen het
zijne honderdste vergadering hield, ruim drie bonderd leden, en belooft eenmaal veel Licht te zullen
verspreiden over veel wat in de Geschiedenis der
Nederlanden nog duister is.
Een aantal andere provinciale en locale genootschappen in ons Vaderlaud, hoe verdienstelijk ook
wat doel en werking betreft, moeten wij hier onvermeld laten.
Akademisch legioen noemde men in
Duitschland in de laatste jaren van de eerste helft
der negentiende eeuw de gewapende vereenigingen
der studerende jongelingschap, die zich aan de burgerwacht of schutterij aansloten. Van groote beteekenis werd het in Maart 1848 te Weenen opgerigte
A. L., dat deel uitmaakte van de nationale garde en
met deze in November 1848 werd ontbonden.
Akakia (Martin), professor in de geneeskunde
aan de universiteit te Parijs, lijfarts van Frans I, en
gest. 1551, heeft Galenus vertaald, en eenige werken over geneeskunde nagelaten. Hij heette eigentlijk Sans-Malice (Zonder Erg), doch veranderde zijn
naam in Akakia, dat het zelfde beteekent in het
Grieksch. Voltaire, in een zijner koddigste vlugschriften (Diatribe du docteur Akakia), heeft onder dien
spotnaam bedoeld den door Frederik II tot president
der akademie te Berlijn angestelden Maupertuis.
Akak—tag, op de landkaarten voorkomende als
Ak -tag of Asphera, eene bergke ten in Bucharije, yang t
aan bij de bronnen van de rivier Sarefsjan, en loopt
in noordwestelijke rigting voort, die rivier van de
Syr-Darja (Jaxartes) en het khanaat Chokan van
Bucharije scheidende ; bereikt vervolgens nabij Samarkand de steppe, doorsiiijdt, die en splitst haar
in Groot en Klein Kyzylkum (roodzand-woestijn)
en loopt bij den mond van de Amoe uit in deze rivier.
Akalis, de onsterfelijken, eene door Goeroe
Gowind bij de Sikhs in Oost-Indic ingestelde geestelijke Orde, welke nog het opperbestuur voert in alle
zoo wereldlijke als geestelijke zaken.
Akaltsike. Zie ACHALTSICKEE.
Akamas, naam van verscheidene strijders, die
rnede vochten voor Troje : 1) een aanvoerder der
Thraciers, die de Trojanen te hulp kwamen, was een
zoon van Eiissorus en beroemd om zijne dapperheid
en vlugheid ; hij werd door Ajax, den zoon van TeEamon, gedood. — 2) een zoon van Antenor, en een
der dappersten onder de laelden van Troje. Toen zijn
broeder Archilochus door a hand van Ajax was gevalleri, wreekte hij zijnen flood doordien hij Promachus doodsloeg. Later viel hij zelf door de hand van
Meriones. — 3) een zoon van Theseus, ging met
Diomedes als afgezant naar Troje, om de uitlevering
van Helena te eischen. Later was hij een der negen
4
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in den buik van het houten paard verborgene helden, en nam deel aan de verovering van Troje.
4) Zie CYCLOPEN.
Akan, een afstammeling van Seir. Zie ALAN.
Akarnan, zoon van Alcrneon en Calirrhoe, behoorde tot de Epigonen. Hij en zijn broeder Amphoterns waren nog jong toen hun vader vermoord werd ;
Zeus liet hen echter op de belle hunner moeder spoedig opgroeijen, waarna zij de moordenaars van hunnen vader doodden en vervolgens naar Epirus verhuisden, van waar zij hunne heerschappij vestigden
over eene landstreek, die naar A. den naam droeg
van Akarnania. Zie ACARNANIè.
Akaroa, enge haven ten zuiden van het zoogenaamde Banks-schiereiland, op de oostkust van
het eiland Nieuw Munster (of Te-Wai-Poenamoe)
het middelste der drie Nieuw-Zeeland-eilanden.
Akasi en Akoto, twee japansche steden op
het eiland Niphon.
Akastus. Zie ACASTUS.
Akat, of Acat, en op sommige kaarten Arat, een
eilandje in Oost-Indie benoordoosten het ambonsche
eiland Ceram, vlak over den mond van de rivier Ajer
Masin ; het is 1 mijl lang en!- miji breed en omzoomd
door een breed rif.
Akathistos, d. niet zittende, heet in de
Grieksche Kerk een lofzang van Maria, die des zaturdags voor Judica, den ganschen nacht door, staande
wordt gezongen. In de zevende eeuw moet dit zingen
van zeer heilzame uitwerking zijn geweest bij eene
belegering van Constantinopel.
Akatholieken(het zelfde als ACATHOLICI) worden alle Christenen genoemd, die niet tot de RoomschKatholieke Kerk behooren, dus alleOnroomschen. In
Oostenrijk worden dan ook de Protestanten meest
altijd A. genoemd.
Akbar (d. i. de 'Geer Groote), eigentlijk Dzjelaled-din-Mohammed, keizer of grootrnogol van Hindostan, uit het geslacht van Baboer, dat regtstreeks
afstamde van Tamerlan , was een der grootste
vorsten in*Azie in het tijdvak der nieuwe geschiedenis. Geborcn 1542, beklom hij in 1556 den troop
onder voogdij van zijnen vizier Beiram, en stierf
1605. Ofschoon wegens binnenlandsche beroeringen
aanhoudend aan het hoad zijner armee staantle,
wijdde hij niettemin de grootste zorg aati het binnenlandsch bestuur. Hij was een voorstander der
wetenschappen ; zoo schreef zijn vizier Aboel Fazel
(gest. 1602) op zijnen last het werk getiteld Akbarnameh, hetwelk behalve de geschiedenis van A kbar's
regering ook, in het derde deel, al de resultaten vermeldt van de op zijn bevel ondernomene statistieke
en andere wetenschappelijke nasporingen. Pit 3e deel
is door Gladstone in het Engelsch vertaald, en cinder
den titel van Ayini-Akbari (3 dln. Londen 1800) in
het licht verschenen. De opvolger van A. was zip
zoon Selim, met den eernaam Dzjehangir.
Akbar-abad. Zie -AGRA.
Ak–Basji–liman, stad in Rumelie (Europisch Turkije) , aan de straat der Dardanellen, digt
bij de plaats waar het oude Sestos lag (waarvoor
men het verkeerdelijk gehouden heeft), en tegenover het nude Abydos.
Ak–Dagh, een gebergte in Klein-Azie, dat de
Galatische hoogvlakte (het bekken van Delidzje
Irmak), zijnde een gedeelte van het oude Galatia, in
het zuidoosten afscheidt van het Halys-plateau (de
cappadocisch-pontische hoogvlakte).
Akdagh–Ma'aden, een der vijfzilvermijnen,
die in Klein-Azie en Armenia geexploiteerd worden ;
!evert jaarlijks 119,520 oka en 230,400 drachmen.

Ak–Denis d. i. Witte Zee, turksche naam
voor de ilEgeische Zee.
Ak–Deyavin , eene stad in Klein-Azie met
merkwaardige ruinen, 8 mijlen ten zuidoosten van
Aleppo.
Akdzje–Hissar (Croia, Cruja of Eribaa), eene
vesting in Europisch Turkije (Rumelie), in het
nude Albania, circa 4 mijlen bezuidoosten Alessi(),
op een heuvel ; 3000 inw. en 3 moskeen. De citadel
met torens dagteekent van het jaar 1338. A-H. was
Bens de woonplaats van George Castriotus, bijgenaamd Scanderbeg. Wapensmeding en lederbereiding.
Akeham. Zie ACOMB.
Akela, naam der woestijnstreek, ten zuidwesten van het landschap A'sauad, ten oosten van Timboektoe. De A. heeft eene uitgestrektheid van tien
dagreizen, is geheel waterloos, doch tusschen de
zandheuvelen rijk aan kameelvoeder en aan watermeloenen.
Akeldama, d.i. Bloed-akker. Zie Hand. I :19.
A–Kempis (Thomas) , geb. omstreeks 1380
to Kempen , in de pruisische Rijnprovincie, aldus
genoemd naar zijne geboorteplaats (zijn eigentlijke
naam was Thomas Hammerken), gest. in 1471, was
een augustijner monnik en een toonbeeld van vromen levenswandel. Hij wijdde zich voornamelijk aan
de opleiding der novicen, voor wie hij verscheidene
werken schreef. Hij is vooral bekend door zijn gulden boeksken Over de navolging van Christus. Zie
AGNESBERG.

Aken, naam van twee pruisische steden en een
district. 1) A., of Acken , in het regerings-district
Maagdenburg, kreis Kalbe, aan den linkeroever der
Elbe, aan drie kanten begrensd door Anhalt , met
5000 inw., hout- en graanhandel, brouwerijen, Laken-,
leder- en tabakbereiding, en hier en in de naburige plaatsjes vele beetwortelsuiker-fabrieken, waarin
meer dan 2000 menschen hun middel van bestaan
vinden. — 2) A. (hoogduitsch: Aachen; fransch:
Aix-la-Chapelle; lat. Aqufe Granum of Apue Grani,
ook Civitas Aquensis), de geboorteplaats van Karel
den Groote , eerie belangrijke stad in de Rijnprovincie, en hoofdplaats van het regerings-district van
den zelfden naam (welk district 76 vierk. mijlen beslaat , en einde 1858 eerie be volking had van 446,663
zielen, in 15 steden en 795 dorpen). De stad A. telde
einde 1858 eene bevolking van 56,260 zielen ; zij
ligt aan de rivier Worm. en aan den Rijn-belgischen
spoorweg, en is hoofdstapelplaats tusschen Duitschland eenerzijds en Belgie, Frankrijk en Engeland
andererzijds. Gelegen aan den voet der Ardennen
in een vruchtbaar dal, omringd van heuvelen, waarvan wij den Lousberg moeten vermelden, die door
vreerndelingen bezocht work, en de heerlijkste
gezigten Levert over het dal en de stad. A. is een
gouvernements- en bisschops-zetel , heeft een hof
van appel, eene kamer van koophandel, enz. Van de
26 kerken in A. verdient allereerst melding de Domkerk of Munster , een der schoonste gedenkstukken
van oud-christelijke bouwkunst, onder Karel den
Groote 802 door abt Ansigis van St. Vandrilla gesticht en 804 door pans Leo III plegtig ingewijd.
Behalve vele reliquien, die nog heden ten dage alle
7 jaren van den omgang van den klokketoren aan
het y olk worden vertoond, is in deze kerk de marmeren keizers-stoel, op welken Otto III (anon 1000)
het lijk van Karel den Groote zittende yowl; het
graf van Karel den Gr.; enz.— Verder verdient melding: het prachtige raadhuis, dat de overhlijfselen
van het keizerlijk paleis in zich sluit, met de nieuw
herstelde Groote of Krooningzaal. Want, lang de

Akerlaecken

Aken
hoofdstad van het Duitsche Rijk, was A. van 803 tot
1558 de stad waar de vorsten gekroond plagten te
worden. Niet minder dan 37 keizers en 11 keizerinnen zijn hier gekroond ; 17 rijksdagen werden hier gehouden, zoomede verscheidene concilien. Volgens de
overlevering is A. gesticht door den Romein Granus
omstreeks 124 jaren na Chr. geboorte ; maar waarschijnlijker is het, dat de eigentlijke stichting der
stad eerst omstreeks 773 is te stellen, onder Karel
den Groote , die er de springbron ontdekte, en bij
dezelve eene kapel liet bouwen (vandaar de fransche
naam Aix-la-Chapelle — Aix , lat. Aquw , waterers
der bron); voor deze springbron werd in 1620 een
standbeeld van Karel den Groote opgerigt 6 voet
hoog en bestaande uit erts. De minerale bronnen
van A. behooren tot de alkalisch-muriatische zwavelbronnen (35 tot 36 gr. R.); er zijn er zoo acht, 6
warme en 2 koude. Onder de zwavelbaden van
Duitschland zijn ze de voornaamste. Dan volgt de
ijzerbron met eene elegante bad-inrigting en koerzaal, die jaar aan jaar zeer druk bezocht worden.
A. is eene bloeijende stad, vooral ook vermaard door
hare reeds in de 12e eeuw beroemde lakenfabrieken,
en heeft een levendig handelsverkeer. Eene vrije
rijksstad bleef A. tot 1792, toen Dumouriez er zich
meester van maakte; vervolgens door de Pruisen
heroverd en door de Franschen nogmaals genomen ,
bleef A. krachtens den Luneburger vrede van 1794
aan Frankrijk behooren, en was onder het fransche
keizerrijk de hoofdplaats van het departement der
Roer of Ruhr, totdat de stad in 1814 door de Russen
bezet en in 1815 weder bij Pruisen ingelijfd werd.
Te Aken werden 2 beroemde tractaten gesloten :
1) het vrede's traktaat den 2 Mei 1668, waarbij ten
gevolge van het drievoudig verbond (Triple Alliantie)
tusschen Engeland, Holland en Zweden, een einde
werd gemaakt aan den oorlog tusschen Spanje en
Frankrijk. Spanje kreeg daarbij de Franche-Comte
terug, en aan Frankrijk werd het bezit van Vlaanderen verzekerd. — 2) Den 18 Oct. 1748 de zoogenaamde Vrede van A., die een einde maakte
aan een der bloedigste ooriogen, Welke in de achttiende eeuw Europa beroerd hebben, namelijk over de
oostenrijksche erfopvolging. 1n het algemeen werd
daarbij het status quo van voor het begin des oorlogs
hersteld ; Oostenrijk stond slechts eenige milanesche
plaatsen aan Sardinie af, en aan den infant Filips:
Parma, Piacenza en Guastalla. Aan Pruisen werd
het bezit van Sileziè en van het graafschap Glatz
gewaarborgd.
Ook het Akensche Congres, van 30 Sept.
tot 21 Nov. 1818 bier gehouden, is historisch merkwaardig. De keizers van Oostenrijk en Rusland en
de koning van Pruisen namen daaraan deel met
hunne voornaamste staatslieden , zoomede Wellington en Castlereagh namens Engeland, en de hertog
van Richelieu namens Frankrijk. Het betrof in de
allereerste plaats de ontruiming vanFrankrijk's grondgebied. Doch den 15 November werd er ook een protocol onderteekend, hetwelk de grondslagen uitdrukte
van het Heilig Verbond.
Aken (Arnoldus van), geb. te 's Hertogenbosch,
zeer godvreezend priester, die als zoodanig veel nut
deed in zijne geboortestad tijdens het beteg van 1429.
Nadat de stad aan de Staatschen overgegaan was,
begaf hij zich naar Antwerpen, waar hij eenige jaren
later stierf. Van hem was in het licht verschenen Den
Spieghel der Lief de, zijnde een christelijk zedekund4.,,
werk.
Aken (F. van), leefde op het laatst der 18e eeuw,
en gaf, behalve eett bundel Bijbelsche tafereelen in
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dichtmaat (1787), eenige gelegenheids-stukjes in

het licht

alles zonder blijvende waarde.

Aken (Hendrik of Hein van), ook H. van Haken,
geb. te Brussel in de 13e eeuw, was pastoor te Corbeke, een dorp tusschen Brussel en Leuven. Onder
den titel van Het bouc van der Rosen bragt hij in
nederduitsche dichtmaat over den Roman de la Rose
van Guillaume de Lorris en Jean de Meung; waarschijnlijk was hij ook de dichter van de Historic van
Saladijn. In den 'Leeckenspieghel" komt onder meer
van hem voor eene berijmde verhandeling Over de
Dichtkunst. Of de Natuurkunde van het Geheel-al
wet van zijne pen is, wordt voor zeer twijfelachtig
gehouden.
Aken (Jan van), niet te verwarren met Johan
van Achen; geb. in de 17e eeuw, was een bekwaam teekenaar van landschappen, met beelden en
dieren er op, alsook een verdienstelijk plaat-etser.
Akenside (Mark), geb. 9 Nov. 1721 te Newcastle aan de Tyne, gest. te Louden 23 Junij 1770,
studeerde eerst aan de universiteit te Edimburg in
de theologie, liet die studie varen om zich aan de
geneeskunde te wijden, waarin hij gepromoveerd
werd te Leyden in 1744. Hij practiseerde eerst te
Northampton, toen te Hampstead en eindelijk te Londen, waar hij in de laatste jaren zijns levens lijfarts
was van de koningin. I3ehalve eenige verdienstelijke
geneeskundige geschriften, en verscheidene poèzien
van weinig teekenis, was hij de schrijver van het in
zijnen tijd beroemde didactische gedicht, getiteld :
The pleasures of imagination, een gedicht in blanke
verzen, dat door d'Holbach in het Fransch is vertaald
(Amsterdam 1769 en Parijs 1805).
Akephali, dat is hoofdeloozen, noemde men
in Egypte de strenge monophysiten, die zich in 482
van hunnen patriarch afscheidden, omdat deze zich
genegen had verklaard om zich op grond van het
Henotikon met de Katholieke Kerk te vereenigen.
Akephalischeboeken heeten de zoodanige
waarvan het begin verloren is geraakt, zooals bijv.
de Romeinsche Geschiedenis van Ammianus Marcellinus.
Aker, rivier die Christiania doorstroomt. Zie
AKERSHUUS.

Xkerblad (Joh. David), zweedsch taalkenner
en oudheid-onderzoeker, diende sedert 1783 in de
koninklijke kanselarij, sedert 1789 als tolk voor het
Turksch ; ging 1795 als gezantschaps-secretaris naar
Constantinopel, bezocht Jeruzalem en Troas, werd in
1797 door zijne regering teruggeroepen, hield omstreeks 1800 eenigen tijd verblijf te Gottingen, ging
1802 als gezantschaps-secretaris naar 's Gravenhage,
werd in 1803 als zoodanig verplaatst naar Parijs, dock
moest reeds in 1804 ook deze plaats weder verlaten.
Sedert leefde hij, ondersteund door de hertogin van
Devonshire, geheel aan eenen letterkundigen werkkring gewijd, te Rome, waar hij in 1819 stierf. Onder
zijne geschriften, die van eene veelomvattende keniiis der oostersche en westersche talen getuigen, is
het belangrijkste : Inscrizione greca supra una lamina
di piontho trovata in an sepolcro nelk vicinanze d'Atene

(Rome 1813).

Akerboom, een niet onverdienstelijk hollandsch schilder van stalls- en dorpsgezigten, leefde
in de eerste helft der 17e eeuw.
Aker—Koef, eene rumengroep een weinig beivesten Bagdad, wordt geacht de overblijfsels te
bevatten van Accad, eene der steden van Nimrod.
Akerlaecken (Barthold van), gest. 1646,
was schout in zijne geboorteplaats Dordrecht en
raadsheer van graaf Lodewijk van Egmond ; hij was
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een der minst bekende, doch meest verdienstelijke
geslacht- en wapenkundigen van zijnen tijd, en
schreef, onder meer,een uitvoerig werk: Genealogien
ofte geslachts-afkomsten der hertogen van Gelre, Gulick, Cleve, Berghe, en der graven van der Marck,mitsgaders van verscheijde andere vorsten; ook eene: GenealogischeBeschrijvingh van den Huy se van Egmond ;

enz. A. (Maria Margaretha van), eerie dochter
van den vorige, heeft als dichteres naam gernaakt
door de uitgave (Nijmegen 1654) van den Cleefschen
Pegasus, een boekje niet zonder historisch belang,
doch zeer zeldzaam. Ook gaf zij het hierboven eerstvermelde werk haars vaders na zijnen dood in het
licht, door haar vermeerderd.
Akerman, stad in Rusland. Zie k KKERMAN.
Akershuus, amt in Noorwegen, rijk aan de
liefelijkste landschappen, eene aanhoudende afwisseling van bergen en dalen, van meren en rivieren. In
dit amt ligt de hoofdstad Christiania, door welke de
Aker stroomt, en waar in de nabijheid de citadel (of
veelmeer het tuighuis) Akershuus ligt.
Akersloot. I) eertijds eene heerlijkheid met
een in de nabijheid van het dorp A. gestaan hebbend
adellijk slot van de Heeren van A., welk geslacht
sedert lang is uitgestorven.-2) A., een dorp in hovenstaande voormalige heerlijkheid, 2 wren gaans bezuiden Alkmaar, was eertijds een voornaam dorp en
bestond reeds voor het jaar 900. In 1182 vielen de
Friezen in A., doch werden door de bewoners, met
behulp van andere Kennemers, met groot verlies
teruggeslagen. Om zich de vriendschap der dappere
ingezetenen van A. te verzekeren schonk graaf Floris V
hun in 1277 een vrijbrief voor drie jaren, gedurende
welke zij geen belasting of tollen behoefden op te
brengen. De Akerslooters waren later trouwe helpers van Jacoba van Beijeren in do ongelukkige oorlogen van deze gravin; ook in het beruchte Kaas- en
Broodspel hebben zij een voornaam deel gehad, doch
hebben met acht duizend kroonen daarvoor moeten
boeten. Irr.1573 werd A. door de Spanjaarden geheel in de asch gelegd ; doch is later herbouwd.
Akerslobt (Willem), een voornaam plaatsnijder
in het begin der 17e eeuw,geb.te Haarlem en waarschijnlijk een leerling van Jan van der Velde.
Akhalkalaki, d. nieuwe vesting, eene aan
Rusland toebehoorende caucasische stad aan een zijtak van den Koer,benoordoosten Erzerum en 6 mijlen hezuidoosten Achaltsickee ; omstreeks 3000 inwoners, meest Armeni6rs.De ligging van A. aan den
grooten weg van Erzerum haar Tiflis maakt het tot
een zeer gewigtig punt. In de middeleeuwen was
A. de voornaamste stad van Armenia.
Akhaltzik, of Akhaltsike, of Achaltzighe. Zie
ACHALTSICKEE.

Akkerman

Akerman

'

Akhar (Berg), of Dzjebl Akhar, arabische naam
voor den Libanon.

Ak—hissar, d. i. Wit Kasteel, in Klein-Azie
(Anatolie), is bet Thyatira der Ouden in het voormalige Lydie, met 12,000 inw., ligt 12 a 13 mijlen
benoordoosten Smirna, in eerie papaver telende vlakte
en was oudtijds beroemd door zijne purperverwerijen. Het is een der zeven in de Openbaringen van
Johannes genoemde christelijke kerken (Smirna,
Ephesus, Thyatira, Pergamus, Sardis, Philadelphia
en Laodicea). Tegenwoordig in vervallen staat ; eettige
overblijfseien van oudheden. De omstreken leverett
de beste katoensoort van geheel Anatolie.
Akhlath, of Gelath, of Ardisj, stad irr aziat.
Turkije, behoorende onder het pachalik Wan, aan
het Wan-meer ; 4000 inw. Het is omringd door meren
en grachten, voorzien van eene citadel, en de zetel

van een armenischen bisschop. Koud klimaat. In
1228 veroverd door Dzjelal Eddin; in 1248 door
Azeddin, sultan van Roum, en eene eeuw later door
de Ottomanische Turken. Te A. vindt men de schoonste christelijke kerk, die in geheel Egypte aangetroffen wordt.
Akhmin, of Echmin (Sjemmis of Panopolis)
stad in Opper-Egypte, 3 mijlen bewesten Girgeh of
Dzjirdzjeh, op den regter-oever van den Nijl, met
10,000 inw., waaronder vele Copten, die zich veel
met katoen-weverij bezighouden. In de omstreken
van A. katakomben; ruinen over eene groote uitgestrektheid, waarschijnlijk herkomstig van den schoonen tempel van Osiris, die nog gedeeltelijk in wezen is.
Akhtiar, vroeger een tartaarsch visschersdorp
op de westkust van de Krim, aan de Zee, ward in
1785 tot eene oorlogshaven aangelegd, die in den
oorlog van 1854 zoo vermaard is geworden. Zie
SEBASTOPOL.

Akhtyrka, stad in Rusland. Zie ACaTYRKA.
Akia, een grieksch dorp in Thessalia, met ruinen.
Akiasi, of Akjassi. 1) turksche stad in Nicomedie. — 2) begraafplaats van den turkschen heilige Akjaslin, in walker nabijheid een Derwisj-klooster
en een reusachtige kastanje-boom, die beweerd wordt
gegroeid te zijn van het braadspit van den heilige.
Akiba, zoon van Jozef, leerling van den in het
N. Testament vermelden Gamaliel, een der beroemdste rabbijnen in de eerste en tweede eeuw der christelijke jaartelling, was gab. in Palestina, omhelsde de
partij van Bar-Cochbas,die de Joden in opstand had
gebragt tegen de Romeinen, ward gevat en leveed
verbrand, onder keizer Adriaan, in het jaar 135 na
Chr. ; hij wordt gezegd toen 120 jaren mid te zijn
geweest. Men houdt hem voor den schrijver van een
boek over de Schepping, zoomede van een groot gedeelte der Misjna of verzameling van oude mondehinge overleveringen. Hij wordt ook beschouwd als
de stichter van het Cabalismus.
Ak—iflak, de turksche naam voor Wallachije.
Akim, naam van een bijna geheel uitgeroeiden
volkstam in het rijk der Ashantis irr Opper-Guinea.
Akja, de stad St. Jean d'Acre en golf van diets
naam in Syria. Lie ACCA.

Akjassi. Zie ARIAS'.
Akjerman, stad in Rusland. Zie ...KKERMAN.
Akka. 1) stad of dorp in de woestijn van Sahara

aan de grenzen van Marokko, zijnde eene aanlegplaats
voor de karavanen tusschen Marokko en Timboektoe. — 2) Lie ACCA.
Akkar, of Akkiar (Dentetrias) stad in Syria, cairn
4 mijlen beoosten Tripoli ; is een maronitisch bisdom.
Akkasja, een der gevaarlijkste plaatsen, zoogenaamde sjellals of watervatlen, in den Nijl.
Akkawai, naam van een kleinen volkstain (inboorlingen) in Britsch Guyana.
Akkerman of Bjelgorod, ook Akerman of Akjerman, eene zeer eigenaardig uitziende russische
stad in Bessarabia, aan den mond van den Dniester
in de Z warte Zee, circa 20,000 inw., meest Grieken,
Armeniers en Joden. De stad, met haven en citadel,
is gewigtig door de uitgebreide zoutwerken en een
levettdig handelsverkeer. Hier lag eertijds de milezische kotonie Tyras ; het is het Alba Julia der Romeinen, dat in den tijd der volksverhuizingen bijna
geheel verwoest en later door de Genuezen weder
opgebouwd word. Den 6 Octob. 1826 ward bier tusschen Rusland en de Porte eerie additionele conventie gesloten op het vrede-verdrag van Bukarescht;
bij deze conventie werden de Donau-provincitWonaf-
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hankelijk verklaard van Turkije, welks oppergezag
ze voortaan slechts te erkennen zouden hebben in
naam. De niet-naleving van deze conventie door de
Porte had den oorlog in 1828 ten gevolge, die eindigde met den vrede van Adrianopel.
Akkerman (Hendrik Janszoon), oud schepen
en raad der stad Amsterdam, was hoofdman der
amsterdamsche poorters, die in 1474 Karel den Stoute
behulpzaam waren bij het beleg van Neuss, welk beleg, in weerwil van den moed en de bekwaamheid
der belegeraars, toch eindelijk moest worden opgebroken.
Akkerwetten, of A grarische wetten, noemde
men bij de Romeinen zekere wetten, zooals er op
verschillende tijdstippen zijn voorgesteld, ten doel
hebbende eene billijke verdeeling van gronden, die
door verovering staats-eigendom waren geworden, en
die men wilde verdeelen onder de overwinnaars, of
ook wel een gedeelte er van toewijzen aan behoeftige burgers. Het doel van die wetten was dus nooit,
zooals wel eens gedacht en beweerd is, eene gelijke
verdeeling van het gansche grondgebied onder al de
ingezetenen des rijks — dat communistische idee
heeft nnoit een romeinsch wetgever gehad, althans
nooit getracht het ingang te doen vinden. Desniettemin werden dergelijke wetsvoorstellen altijd zeer
slecht ontvangen en door de meerderheid verworpen. De eenigen, die eene lex agraria hebben doen
aannemen, zijn geweest Tiberius Gracchus (133 Y.
Chr.), en Julius Cesar (59 v. Chr.). Tot vinnige
twisten gaven dergelijke A. aanleiding, zooals dan
ook de beiden Gracchen als slagtoffers daarvan vielen. In het laatst der 18e eeuw heeft Babeuf, bijgenaamd Gracchus, met behulp van zijnen aanhang eene
soort van communistische lex agraria in Frankrijk
zoeken in te voeren, doch zijne pogingen leden schipbreuk, zooals dergelijke dwaze plannen altijd mislukken zullen zoolang de wereld staat.
Akko. Zie AccA.
Akkooi. Zie,ACQUOI.
Akkra. Zie AiRA 6).
Akkrum, een welvarend dorp (kantons-hoofdplaats) in de prov. Friesland, 1200 inw.; veeteelt en
scheepvaart ; handel in boter en kaas. Vroeger stonden bier in de nabijheid, behalve het klooster Aalsum, de sloten Abbema, Galama, Meskewier (ook Metselawier of Metsingawier) en Siccama, van welke
tegenwoordig Diets meer te vinden is. Heer Walke
Sierksen van A. was een der heerschappen van Zevenwolden, die 22 Julij 1499 bij Kropswolde (prov. Groningen) sneuvelden in den slag tegen den saksischen
ridder Fox. Het dorp A. is ook de geboorteplaats
van den wis- en geneeskundige Johannes Accronius
of Acronius. Zie ACRONIUS.
Akkub, of Accub, naam van verscheidene bijbelsche personen: 1) een zoon van Eljoenai ;1 Chron.
3 : 24. — 2) een deur-bewaker van den tempel;
1 Chron. 9 : 17 en Nehemia 11 en 12. — 3) een
joodsch priester ; Nehemia 8.
Aklansk, eene garnizoenstad in Siberie, gouvernement Okhotsk, 8 mijlen benoorden de golf van
Pendzj insk.
Aklat. Zie AKHLATH.
Akmaryp, ook Ecmaryp, het zelfde friesche
dorp als ACKMARYP (zie aldaar), voorheen vrij aanzienlijk, nu zeer klein. Men vindt bier nog een oud
kerkhof van St. Jansga; vroeger stond hier ook de
sterke stins Galama.
Ak—metsjed,beduidt Tartaren-stad,het tegenwoordige Fort Perowski in het khanaat Sjokan (in
Mahomedaansch Azie) aan de Syr-Darja (Jazartes),
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of eigentlijk waar de Koevan-Darja aanvangt, zijnde
de middelste der Brie armen van de Syr. — Zie
wijders ook SIMFEROPOL.
Akmolin, een der vijf districten van bet Land
der siberische Kirghisen.
Akmym, stad in Opper-Egypte. Zie AKHMIN.
Aknur,' stad in den Pundzjab (Hindostan) aan
den Tsjinah, de voornaamste der vijf rivieren van
den Pundzjab, en die bier vlotbaar wordt. A. ligt meerendeels in ruine, doch heeft een nieuw fort.
Ako, 1) naam van een wilden volkstam in den
Caucasus. — 2) eene karavanen-aanlegplaats in de
Sahara-woestijn tusschen Darfoer en Kordofan.
Akoen, of Acun, een der Vossen-eilanden • of
Aleuten, slechts 5 mijlen lang en 2 mijlen breed ;
eene bevolkiiig van naauwelijks honderd zielen.
Akoetan, of Acutan, een der Aleuten of Vosseneilanden ; tamelijk bevolkt, en merkwaardig wegens
een hoogen vuurspuwenden berg,dien men er aantreft.
Akoesjen, een plaatsje en kleine landstreek in
den Caucasus, bewoond door de Akoesjinen, (lie een
tongval spreken van de lesghische taal, en onder gekozene oudsten staaii.
Akoimeten, d. slapeloozen, monniken omstreeks de heeft der 5e eeuw, die den hemel dachten
te verdienen door bestendig te waken en godsdienstoefening te houden, waarbij ze elkander telkens aflosten. Deze monniken-orde werd in 430 te Constantinopel ingesteld door een Syrier met name Alexander.
De invoering van nachtelijke godsdienst-verrigtingen, zooals die door Marcellus van Apamea in zwang
werden gebragt, vond ook navolging in bet westen.
Te Constantinopel was een hoofdzetel der Akoimeten, en in het westen stichtte (515) de bourgondische koning Siegmund ook zulk een bid-genootschap
(assiduum chorum) te Agaunum.
Akoites, of Acoetes. 1) De metamorphosen
van Ovidius maken gewag van een stuurman A., wiens
schepelingen eens aan wal gingen op het eiland Naxos
en van daar een schoon uitzienden slapenden knaap
mode naar boord bragten, waartegen A. zich te vergeefs verzette, vermoedende dat de knaap een god
was. Toen de knaap wakker werd, verlangde hij naar
Naxos teruggebragt te worden; de matrozen beloofden hem dit, maar hielden Been woord. Eensklaps
geraakt het schip in ranken verward, en de god verWont zich, bet hoofd omkranst met wingerdbladeren, terwijl hij omringd is door tijgers en panters.
De verschrikte schepelingen, door waanzin aangegrepen, springen over board en worden in doltijnen
veranderd. Akoites alleen werd gered, en diende
voortaan god Dionysos (d. i. Bacchus) als priester
in diens tempel op Naxos. 2) Evander's wapendrager, later strijdgenoot en medgezel van Pallas,
Evander's zoon.
Akolah, eene stad in Hindostan, 11 mijlen bezuidwesten Ellichpoer. A. is ingesloten door wallen,
en men vindt er rondom vele rumen.
Akolythen, of Akoluten, heetten sedert de
derde eeuw die outaar-dienaars, die bij de godsdienst-verrigtingen der priesters de behulpzame
hand leenden, bijv. het licht aanstaken, wijn en water
in de gewijde kelk schonken, enz. Deze diensten der
A. worden tegenwoordig verrigt door leeken; doch
in naam wordt nog heden ten dage in de Roomsch
Katholieke Kerk de toekomstige priester tot Akolyth
gewijd, waarbij hem, als symbolieke teekenen, kaarsen
en wijnkannetjes ter hand gesteld worden.
Akontion, een berg in Griekenland (Beotie).
Op dezen berg lag de acropolis van het oude Orchomenos.
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Akontios, of Acontius, een welgesteld jongeof vervallen-verklaring van de burgerschapsregten ;
ling van het eiland Ceos. Ofschoon niet van hoogen
hij haalde zich daardoor het algemeen misnoegen op
stand, was hij op Delos, waar hij feest was gaan houden hats. Toen dan ook die van Agrigentum tegen
den, verliefd geworden op Cydippe, de dochter van een
Agathocles van Syracuse eenen aanvoerder verzochaanzienlijk Athener. Toen zij Bens voor den tempel der
ten aan Sparta, nam hij die betrekking vrijwillig op
godin zat, wierp A., overtuigd dat elke in den ternzich, doch werd ter zake van verscheidene misdrijven
pel van Artemis (d. i. Diana) uitgesproken eed gehouweder ontslagen, en vlugtte toen terug naar zijn
den moest worden, voor hare voeten eenen appel
vaderland, waar hij kort daarna overleed. — 2) een
neder, waarop hij de volgende woorden had geschrekleinzoon van den vorige, werd 266 v. Chr. tot koven : Ik zweer bij het heiligdom van Diana, dat ik
ning verheven, doch viel nog in dat zelfde jaar in
mij met Akontios in den echt zal hegeven. Cydippe
een gevecht tegen Aristodemus van Megalopolis.
Aksai, rivier in aziat. Rusland, ontspringt in
las deze woorden hardop, loch wierp toen den appel
weg. Hierover in toorn ontstoken keerde A. huisden Caucasus, loopt door het meer Tsjoeval, en ontwaarts. Toen nu Cydippe's vader haar wilde uithulast zich met vier monden in de Caspische Zee. Zij
welijken, werd zij voor de bruiloft ziek ; dit herhaalde
vormde voorheen de grensscheiding tusschen Rusland en Iran.
zich driemaal achtereen. De vader raadpleegde toen
het orakel van Delphi om de oorzaak van dat vreemde
Aksaiskaja, een vlek of stanitsa in het tsjerverschijnsel te weten te kornen, en ontving ten antcassische district (Rusland), aan den regteroever
woord, dat het eene straf was van de godin, die den
van de Aksai, drip handel in koorn, hout, ijzer, enz.
door Cydippe uitgesprokenen eed gehoord had. Daaren heeft 4500 inw. ; het is de voornaamste plaats
op, en nadat Cydippe haar geheim reeds aan hare van overvaart over den Don, op den weg naar den
Caucasus.
moeder geopenbaard had, gaf de vader zijn toestemming tot het huwelijk van zijne dochter met A.
Ak—serai (lat. Garsaura), stad in Caramanie
Akooi . Zie A CQUOl .
(aziat. Turkije), aan de Eusdent, 17 mijlen ten wesAkoto. Zie AKAR.
ten van Kaisarieh, met een sterk kasteel en tuinen,
Akra. Onder de vele naar hupne ligging aldus is de hoofdplaats van een livah, dat den zelfden naam
genoemde steden en voorgebergten verdienen inzondraagt en ten zuiden begrensd wordt door de bergen
derheid melding. I) A. Leuce in Hispania TarracoFoedhal Baba. — Er is ook een groot zoutmeer, ge2) A. naamd het meer van Ak-serai, uit hetwelk bijna genensis, gesticht door Hamilcar Barcas.
eene stad in den cimmerischen Bosporus. — 3) A., of
heel Klein-Azie van zout wordt voorzien.
Akrw, in Etolie.-4)A . of Akra! (Palazzuolo) op Sicilie
Aksim, 1) een fort in Afrika. Zie St. ANTONI.
aan den Anapos, eene volkplanting der Syracusers. — 2) stranddistrict en stad in Afrika. Zie
— 5) A., een heuvel in Jeruzalem, op welken door
Ak—seria 1) eene stad in aziat. Turkije, pachalik Caramanie, 1 6 mijlen benoordoosten Konieh ;
Antiochus Epiphanes eene burgt werd gebouwd.
Wijders 6) A. of Akkra , bet gezondste land van de met een kasteel en verscheidene overblijfselen uit
geheele Goudkust, wordt ook Inkran genoemd. Zie
den tijd der Sarracenen. — 2) een dorp in AfghaACR A. - 7) A., of Inkram, een eiland in Oppernistan, 4 mijlen benoorden Kaboel.
Guinea. Zie INKRAM. - 8) A., of St. Jean d'Acre.
Aksjehr, d. i. Witte Stad, eene stad in het
Zie ACCA.
pachalik Caramanie (aziat. Turkije), 2 mijlen bezuiAkraba,ofGraba, een gebergte in het grieksch- den het zoutmeer van den zelfden naam, met omturksche schiereiland, meer dan 3000 voet hoog,waarstreeks 1500 huizen, eene prachtige moskee en een
door het bergland der Mirediten aan de zuidzijde
collegie van Bajazet, welke sultan er gestorven is,
afgesloten wordt.
na er gerelegeerd te zijn door Tamerlan. A. is het
oude Philomelion van Strabo. Antiochia Pisidia
Akrabbim, of Hammaaleh haakrabbim, d.
of ad Pisidiant wordt geacht 2 mijlen bewesten A.
opgang der kreeften of kreeftenhoogte, eene klippenrij
ten zuiden van de Doode Zee. Num. 34 : 4 ; Joz.15 3
te hebben gelegen, waar nu Yalobatsj ligt.
en Rigt, 1 : 36.
Aksoe, d. i. Wit Water, eene stad in China,
Akratha (lat. Crathis), rivier die zich aan de Opper-Tartarije, hoofdplaats van het kanton van
noordkust van den Peloponnesus in de golf van Codien naam en aan de rivier Aksoe, 60,000 inw., is
rinthe ontlast.
niet versterkt, doch beroemd om zijne druiven en
Akreyri, eene goede haven, en na Reykiavik granaatappels, en een vereenigingspunt voor de karade voornaamste handelplaats op het eiland IJsland,
vanen der kooplieden van verschillende natien ; de
ligt aan de Eyiafiord.
levensmiddelen zijn hier zeer goedkoop. Naar Ili,
Akron. 1) eene stad in Noord-Amerika, staat dat ten noorden van A. ligt, loopt de 10,430 voet
Ohio, aan de zamenvloeijing van de Ohio en Erie ;
hooge Saukoe-pas over den Tian-Sjan, 10 dagreizen.
heeft 6000 inw. en is de hoofdplaats ,van het county
Om den weg over de sneeuwgletschers open te houof district Summit. — 2) een strand-district in
den, zijn daar 50 pioniers aangesteld. Sneeuwstormen
Opper-Guinea, aan de Goudkust, met een berg geen regens heeft men daar bijna elken dag. Het heeft
naamd de Duivelsberg en het nederlandsche fortje
een chineesch garnizoen van 3000 man en is het
Lijdzaamheid. Het is gesplitst in de twee nederhoofdkwartier der troepen in dit gedeelte van het
Hemelsche Rijk.
rijken : Groot A., zijnde het noordelijk gedeelte en
eene republiek, en Klein A. het zuidelijk gedeelte,
Aktausk, een der vijf districten van het land
der siberische Kirghisen.
bestuurd wordende door eenen vorst. A. is slecht
bevolkt, heeft een zeer vruchtbareii grond en overAktamar, eiland en fort van aziat. Turkije,
vloed van wild en tam vee.
pachalik Wan of Van, aan de oostkust van het WanAkroreia, het hoogland van de romarchie meer. In de nabijheid staat een klooster, gesticht
Achaia en Elis in den Peloponnesus.
in 653, residentie van een der vier patriarchen van
Akrotatos, 1) zoon van koning Cleomenes Il Armenie ; het patriarchaat dagteekent van 1113.
Aktar, russische stad, gouvernement Taurie,
van Sparta, verzette zich tegen het besluit, dat de in
den slag bij Megalopolis (330 v. Chr.) gevlugte
aan de vereeniging van de rivier en het meer A. met
de Zee van Azof.
Spartanen zouden vrijgesteld worden van de Atintie

Akte
Akte. 1) de oude naam van Attica. — 2) A.
heette de oostkust van den Peloponnesus tusschen
Troizene en Epidaurus. — 3) A. heette het kustland van Magnesie in Thessalia. -- 4) A. heette een
schiereiland bij den berg Athos tusschen de singitische en strymonische zeeboezems. — 5) was eertijds de naam eener stad op de noordkust van Sicilie.
Aktiar. Zie AKHTIAR.
Aktorionen, of Aktoriden. Zie MomoNEN.
Aktoeba, een der benamingen van de middelste vertakking (2436 vt. hoog) van den zuidelijken
Ural, eer deze meer bepaald den naam Ural aanneemt ; scheidt zich 22 mijl benoorden Tsaritsin van
den linker-oever van de Wolga af, en loopt in de
Caspische Zee uit bij Krasnoi-Iar.
Akyab, eertijds Thettwe, 5000 inw., op de
oostzijde van het eiland Akyab en aan den mond van
den Coladein, is tegenwoordig (1863) de gewigtigste
haven van Arracan (presidentschap Bengalen), en
heeft een zeer aanzienlijk handelsverkeer. A. staat
in telegrafische gemeenschap met Calcutta.
Ala. 1) eene pietnontesche stad op het eiland
Sardinia, prov. Ozieri, 1000 inw. —2) eene oostenrijksche stad in Tyrol op den linker-oever van de
Etsch, 2 mijlen bezuidzuidwesten Roveredo ; 5000
inw., meerendeels levende van de vroeger beroemde
zijde- en fluweelbereiding. — 3) een nederl. oostindisch eiland beoosten Sumatra, in het zuiden der
straat van Riouw. — 4) rivier op het eiland Amboina ; 5) rivier in Bandjermassin op Borneo. —
6) een landschap in Ned. Oost-India. Zie OELL ALA.
Alabama, sedert 1819 een souvereine staat
van de noord-amerikaansche Unie, strekt zich uit
van 30' 10' tot 35 0 noorderbreedte en van 8° 5' tot
11 0 30' westerlengte van Washington, en grenst ten
noorden aan den staat Tennessee, ten oosten aan
Georgie, ten zuiden aan West-Florida en de golf van
Mexico en ten westen aan den Mississippi. Deze
staat heeft eene oppervlakte van 50,722 vierk. mijlen en de bevolking bedroeg bij de telling in 1840
590,756 zielen, waaronder 253,532 slavers ; volgens
de telling van 1850 ',vond men er 771,671 inwoHers, waaronder 342,892 slaver!, waarbij niet gerekend zijn de daar nog aanwezige overblijfselen
van de indiaansche volkstammen der Cherokesen,
Chickasaws, Chooktaws en Creeks. De grond is in
het zuiden onvruchtbaar en vlak, deels met riet bedekt, deels zandachtig en moerassig. Het middelste
gedeelte van A. bestaat in eenen buitengewoon
vruchtbaren grond en is zeer rijk aan voortbrengselen. Noord-Alabama wordt door eenen deels
6-7000 voet hoogen tak van het Alleghanische gebergte begrensd en door den Tennessee besproeid,
die in eenen grooten boog van het N. 0. naar het
N. W. door het land stroomt. In den staat A. heeft
men wijders de rivier van gelijken naam, die, nadat zij in haren zuidwaartschen loop den Cahawba,
den Tombeekbee en meer kleine rivieren heeft opgenomen, zich under den naam van Mobile door
2 groote armen in de baai van Mobile uitstort. Behalve deze hebben de Perdido, Escambia, Yellowwater, Chotawhatchin en Apalachicola hunne nitwatering in de golf van Mexico. De luchtgesteldheid
is, vooral in de zuidelijke lage streken, gedurende
de zomermaanden ongezond. Gezonder zijn de hooger gelegene bosch- en bergstreken. De voortbrengselen van Midden-Alabama zijn hoofdzakelijk mars,
boomwol, tabak, rijst en indigo. In het N. 0. van
den staat worden goud en andere edele metalen gevonden. Deze staat zendt 5 afgevaardigden naar het
Congres. Wetgevende magt is de .General Assembly",
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bestaande uit den senaat en het huis der afgevaardigden : de eerstbedoelde telt 30, het laatstgenoemde 98 leden. De hoofdstad van A. is Tuscaloosa,
met eene hoogeschool.
Alaban, of Allaban of Halaban, een district op
Sumatra's westkust, ruim 8000 inw., die meerendeels de wahabitische geloofsleer belijden. A. wordt
ook dikwijls genoemd : het landschap der vier kotaas,
en bevat 4 dorpen, te weten Alaban (waar het opperhoofd verblijf houdt), Ampalo, Tabiantingi en
Gadoei. De Nederlanders hebben er een fort naar
luit.-kol. Raaff genoemd. De markten van A., waar
lijnwaad, zijden stoffen en zout verkocht worden,
zijn druk bezocht. Het gebergte in dit district draagt
almede den naam van A.
Alaban - Panjong, een dal in het residentschap Ajer Bangies (eiland Sumatra). In den oorlog,
dien de Nederlanders tegen de Padries hadden te voeren, was dit dal een der punten, waar laatstgenoemden zich vestigden, waarop in Julij 1835 dit dal hoe
'anger hoe naauwer door de onzen wend ingesloten ;
en hoezeer hardnekkig en niet zonder bekwaamheid
verdedigd, werden door luit.-kol. Michiels en majoor
de Sturler eindelijk al de versterkingen den 16 Aug.
1837 vermeesterd en dus eene schoone overwinning
op den vijand behaald.
Alabanda, was oudtijds volgens Herodotus
eene vrij belangrijke stad in Carie (hij plaatst haar
ook wel in Phrygie) niet ver van den Menderstroom.
Door handel en kunstvlijt was A. bekend, maar niet
minder door losbandigheid van zeden. Onder de
Romeinen was het de zetel eener regtbank.
Alabaster eiland, een der Bahama-eilanden.
Zie ELEUTHERA.
Alabastron, oudtijds eene stad in Egypte, ook
Psinaula genaamd, lag vermoedelijk zuidwaarts van
Hermopolis Magna, op den oostelijken oever der
Dzjebl-es-Sheikh-Sa'id, waar nu nog vele merkwaardige beeldhouwwerken in de grotten van den
berg worden gevonden, hoogst waarschijnlijk eens
de hoofdzetel van eenen vreemden volkstam (Zonaanbidders), die in Egypte tot magt was gekomen.
Alabli, of Eloem, een dorp in Anatolie (aziat.
Turkije) aan de Zwarte Zee, eene mijl ten zuidwesten
van Eregli.
Alaboernoe, een gebergte, in het griekschturksche schiereiland.
Alacatzo, een gebergte dat zich ter hoogte
van 14,860 parijsche voet tusschen den Corazon en
den Pichincha verheft, onregelmatig van gedaante
is, en deel uitmaakt van de keten van Quito in ZuidAmerika.
Alacoque (Marie), eigentlijk Margareta A., geb.
1647 te Lauthecour bij Autun, eene geestelijke zuster,
heroemd wegens hare deugden en haren godvruchtigen levenswandel. Van eene ziekte hersteld, schreef
zij haar herstel met dweepzieke overtuiging toe aan
de hulp van de heilige maagd Maria, en uit dankbaarheid verwisselde zij haren eigen naam in dien
van Marie. Zij heeft (in het Fransch) een mystiek
werkje geschreven De veneering van het hart van
Jezus (uitgegeven door pater Croizet in 1698), dat
veel heeft bijgedragen tot de instelling van het feest
van het heilig hart van Jezus. Zij stierf in 1690,
juist op dag en uur te voren door haar voorspeld.
Alacrane eilanden, eene riffen-groep in de
golf van Mexico, omstreeks 14 mijlen benoorden Yucatan, 3 mijlen lang, ruim 2 mijlen breed. Op een dezer
riffen (het Perez-eiland) verging 12 Maart 1847 de
engelsche stoomboot Tweed.
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Ala-Dagh, berg in Anatolie (aziat. Turkije),
Alain de ''Isle (Alanus de Insulis), bijgeis de Olympus van het Galatie der Ouden. Op dezen
naamd de universele doctor, geb. in het midden der
ri v Ala - D agh . Zie TAURUS .
berg ontspringt de rivier
12e eeuw, te ''Isle, hetzij in het graafschap VenaisAladin, of Aloadin, wiens ware naam is Ala- sin, hetzij in het Bordelesche, of volgens anderen te
Eddyn, een der vorsten bekend onder den naam van
Lille (Rijssel in Vlaanderen), gest. 1203, onderwees
Ouden van den Berg,regeerde over eene musulmanni- met goed gevolg de godgeleerdheid aan de hoogesche sekte van Ismaeliten, genaamd de Moordenaars,
school te Parijs, en trachtte de wijsbegeerte meer
beklom den troon omstreeks 1221. De sluipmoorden, ingang te doen vinden door haar te willen tooijen
welke hij door zijne volgelingen deed begaan, maakten
met de sierlijkheid van taal en de bevalligheden der
zijnen naam zoo gevreesd, dat de naburige koningen
dichtkunst. Op het laatst van zijn Leven begaf hij
en verscheidene christen-vorsten hem groote gezich naar het klooster te Citeaux. A. heeft een aanschenken zonden, om zich tegen zijne dolken te vrijtal geschriften zoo in proza als in verzen nagelaten,
waren. De heilige Lodewijk, in plaats van zich door
die bijeen gebragt zijn geworden door pater Charzijne bedreigingen bang te laten maken, tijdens hij
les de Visch, Antwerpen, 1654, in fo. — De meest
zich naar Palestina begaf, noodzaakte dezen dwingebekende zijn : l'Anti-Claudien, wijsgeerig dichtstuk ;
land gezanten tot hem te zonden met gescbenketi.
een werk in bet Latijn, door Antoine Wrard in bet
Aladin, of Ala-Eddyn-Kaikobad, sultan van Fransch vertaald onder den titel van le Lime des
Konieh of Iconium, 1219 tot 1237, van de dynastic
Paraboles, Parijs, 1492. — Men meent dat er omder Seldzjoeciden, maakte zich vermaard door zijne
streeks den zelfden tijd nog een andere Alain de 'Isle
oorlogen tegen den soedan van Egypte en door de
geleefd heeft, doch die Diet antlers dan godgeleerde
verovering van Anatolie. Hij werd door de Tartaren
werken heeft geschreven.
overwonnen op het laatst zijner regering.
Alain Chartier. Zie CHARTIER.
Alain (William), een engelsche kardinaal. Zie
Alagnon, rivier in Frankrijk, dept. Cantal,
stroomt van de oostelijke helling van den Cantal af,
ALLEN.
vloeit zamen met den Arcueil om zich met dezen in
Alais (lat. Alesia), arrondissements-hoofdplaats,
Jeri Allier te ontlasten.
de
dept. Card, aan den Gardon, 5 mijlen ten mordAlagoas, of Villa da Magdalena, kleine stad in
westen van Nismes, waarmede bet door den spoorweg
Brazilie, aan de zuidzijde van bet meer Manguaba,
in verbinding staat ; '20,000 inw., levendige nijvermet handel in suikerriet, tabak en timmerhout, en
heid , handel in lint ; gymnasium. In de omstreken
14,000 inw., is de hoofdplaats van de kustprovincie
eene minerale bron, steenkolen, ijzer ; groote smeltAlagoas, welke zich ten noorden en westen van Perovens. Leer nude protestantsche stad. Zij werd
nambuco, waarvan het vroeger een district was, tangs
onderworpen door Lodewijk XIII in 1629 ; Loden Atlantischen Oceaan uitstrekt. De pron. A. met
desvijk XIV verhief A. tot een bisdom, en liet er een
omstreeks 130,000 inw. is in het westen bergaehtig,
fort aanleggen na de herroeping van het Edict van
langs de kust ongezond en wordt ten zuiden door Nantes. — Het arrondissement A. heeft negen kanden bevaarbaren San-Francisco van de provincie Sertons, en circa 90,000 inw. Kweekschool voor opgipe gescheiden; teelt suiker, tabak, katoen ; en de
zigters bij het mijnwezen, opgerigt in 1843.
bosschen van A. leveren timmer- en werkhout en
Alaix, een Franschman, die reeds onder Ferveel ipecacuanha. De voornaamste haven is Maceio.
dinand VII in spaansche dienst was getreden en later
AlagQn, I) rivier van Spanje en Portugal, beeene divisie aanvoerde tegen de Carlisten. In Dec.
sproeit Placencia, Coria, en werpt zich vervolgens in
1838 trail hij als minister van oorlog op, doch beden Taag, circa 2 mijlen ten noordoosten van Alcanh ield de portefeuille slechts tot op het einde van 1839.
tara. — 2) stad in Spanje (Aragonie), met 3000
Alajuela, een der vijf provincien, waarin de
inw. en wapen- en lederfabrieken, ligt 3 mijlen bevrijstaat Costa-Rica is ingedeeld.
noordwesten Saragossa, niet ver van de zamenvloeiAlakananda, rivier in Garwhal (Britsch O.
Eb met den X a lon .
d Ebro
jing van de
Indie), vereenigt zich te Devaprayaga met de BagiAlahan Pandjang, in Ned. 0. Indie, op Su- rathi, om zoodoende den Ganges te vormen.
matra's westkust, 1) eene vallei, welke een district
Alakka, berg op het ambonsche eiland Haroeuitmaakt van de residentie der Padangsche bovenkoe (Ned. 0. Indie). De vroeger hier omstreeks wolanden; —2) eene rivier, welke de zooeven bedoelde
nende eilanders leefden aanvankelijk zeer verstrooid
vallei in twee gelijke deelen splitst ; — en 3) een
in bet gebergte. Toen de Portugezen hier geland
dorp in die vallei, met eene goudrnijn in deszelfs
waren, namen de inboorlingen de wijk naar dezen
nabijheid, nit welke mijn het goad gedeeltelijk ter
sterken berg, doch werken overwonnen. Na de verang
markt wordt gebragt te Padang.
drijving van de Portugezen onder het nederlandsch
Ala:ia, of Alanieh, 1) stad in aziat. Turkije gezag geraakt, was de gouverneur-generaal van Die(Adana), bouwvallig, weinig versterkt en bijna zonmen (1637) genoodzaakt hen insgelijks op dezen
der handel, met eene uitgestrekte doch niet zeer
berg te belegeren, zonder hen echter te kunnen overveilige reede, hoofdplaats van 2) de livah A. in het
winnen; doch later onderwierpen zij zich vrijwillig
pachalik Adana, tusschen Caramanie, Anatolie, de
aan hem.
livah Selefkeh en de zee, ten noorden begrensd door
Ala—Koel, het overschot van den verdroogden
den Taurus .
oostelijken arm van het Balchasch-meer in westelijk
Alaigne, kantons-hoofdplaats in Frankrijk. Siberie, district Semipolatinsk. In dit meer A. ligt
dept. Aude, ruim 1 mijl van Limoux; 7000 inw.
het kleine niet vulcanische eiland Aral-Toebe.
Alaimus (Marc. Ant.), een der meest beroemd
Alalcomenai, 1) stad in Beotie, aan het meer
gewordene siciliaansche geneesheeren, geb. 1590,
Copais, werd voor de geboorteplaats van Minerva
en na in 1610 te Messina gepromoveerd te zijn gevesgehouden, en bleef daardoor voor verwoesting betigd te Palermo, waar hij 1662 stierf. Hij heeft verwaard. — 2) stad op Ithaca ; of, volgens Strabo, op
scheidene werken nagelaten.
bet eiland Asteria bij Ithaca.
Alain, naam van verscheidene hertogen en graAlaman, een tak van de dzjoengarische Alatauven van Bretagne, die men chronologiscb vermeld
bergketen in westelijk Siberie.
zal vinden onder het artikel BRETAGNE.
Alamance, graafschap in het noorden van

Alamanna
Noord-Carolina ; heeft een vruchtbaren grond en
wordt doorsneden door den Centralen Spoorweg ;
telt 12,000 inw. waarvan ruim 3000 slaven.
Alamanna, of Hellada (gr. Spercheios), rivier
van het grieksch-turksche schiereiland, komt van
den Veloechi en ontlast zich oostwaarts in de golf van
Zeitoeni.
Alamanni, germaansch yolk. Zie ALEMANNEN.
Alamanni(Luigi),beroemd italiaansch dichter,
geb. te Florence 28 Octob. 1495, nam 1521 deel aan
eene zamenzwering tegen zijnen vroegeren beschermheer kardinaal Giulio, die later pans Clemens VII
werd. Dien ten gevolge zag A. zich genoodzaakt het
grootste gedeelte van zijn leven in hallingschap door
te brengen, het laatst in Frankrijk, waar hij bij
Frans I en bij Hendrik If in hoog aanzien stond,
totdat hij 1556 stierf. Zijn meesten roem verwierf
hij door zijn leerdicht La coltivazione, d. i. de Landbouw (Parijs 1546) en door zijneEpigrammi toscani
(Mondovi 1570). Zijne epische en dramatische dichtwerken hebben minder verdiensten.
Alambra. Zie ALHAMBRA.
Alameth, I ) een der kleinzonen van Benjamin ;
I Chron. 7, 8 en 9.
Alammelech, een der grenspalen van het
land van den stam Azer; Jozua 19.
Alamoet , d. i. Gierennest, eene perzische
sterkte ten westen van Kazbin, tusschen Sinn en
Soeltanieh, werd gesticht in 868; en in eene schier
onneembare gesteldheid gebragt door ongeloofelijken arbeid, werd het sedert 1091 de hoofdplaats
der Moordenaars (zie dat woord). Het ward door de
Mongolen onder Hoelagoe veroverd en geslecht in
1256.
Alamon (Abdalla), kalif van Bagdad, regeerde
omstreeks 814, beoefende de sterrekunde, en liet
het groote werk NAInzagestunt" van Ptolemeus uit het
Grieksch vertalen, liet ook eene graadmeting in de
vlakte Singar in Mesopotamie nabij de Roode Zee
ten uitvoer brengen, cnz.
Alamos, of Real e' le los Alamos, stad in Mexico,
dept. Sonora, omstreeks 25 mijlen henoordwesten
Sinaloa, met 8000 inw., en rijke zilvermijnen.
Alan, of Camel, eene rivier in het engelsche
graafschap Corn-Wallis; ontlast zich in het Bristolkanaal.
Aland, rivier in Mecklenburg, komt van Werhen aan de Elbe, neemt links de veel langere Biese
op, met welke zich de Milde en Uchte hebben vereenigd, en ontlast zich hij Schnackenburg, waar zij
eene hreedte heeft van 45 voet bij 6 voet diepte.
Aland, haljuw van Zuid-Holland in 1299. Zie
ALOUD.
g lands–eilanden (de archipel der), omstreaks 200 in getal, van welke er 80 bewoond zijn
door omstreeks 13,000 Zweden. Ze liggen in de
Oostzee, aan den ingang van de golf van Bothnie, tusschen Stokholm en Abo, en zijn verdeeld in atilt
kerspelen. Ze behoorden vroeger aan Zweden, loch
sedert 1809 aan Rusland. In 1714 behaalde Peter
de Groote in de nabijheid van deze eilanden op de
Zweden zijne eerste overwinning ter zee. Daze eilanden, eene voortzetting van de ,,Scheeren", vormen
een gevaarlijken doolhof van klippen langs de kust.
De bewoonde eilanden zijn vruchtbaar ; verscheidene
hunner (Lemland, Eckerb,Lumperland,Wado) bobben goede havens, en op het grootste, Aland genaamd,
dat in 1854 door de Franschen bezet is geweest, ligt
de bij die gelegenheid door de engelsch-fransche
vloot vernielde vesting Bomarsund.
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Alanen, een y olk van scythischen •oorsprong,
dat met zijne troepen omzwierf in de uitgestrekte
steppen ten noorden van den Caucasus (de tegenwoordige russische gouvernementen van den Caucasus en van Astracan). Door de Hunnen overvallen, werd het egrootste gedeelte'der A. onderworpen
en vervolgens (omstreeks 375) op de togten der
Hunnen medegevoerd. De niet onderworpenen namen
deels de wijk naar de bergpassen van den Caucasus,
waar ze nog heden ten dage voortbestaan onder den
naam van Osseten; deels ook sloten zij zich aan bij
de Vandalen. Daarna vereenigd met de Sueven bewerkstelligden de Alano-Vandalen den grooten inval
in Gallie (407-410); vervolgens trokken zij Spanje
door, waar zij weldra verdwenen,nadat zij door Vallia, koning der Visigothen, waren verslagen (418).
Alang, een fraai dorp op het eiland Amboina,
aan de rivier Seypele, langs een aangenaam strand,
met eene goede ankerplaats en ruim 1000 inw., die
alien Christerten zijn, eene kerk, twee scholen en,
eene kwart mijl van daar, een wachthuis om den
sluikhandel to beletten. — Alang, in verbinding
met eenig ander woord, is de naam van verscheidene
dorpen in nederl. Oost-Indie, waaronder AlangDj iwan, op Java, residentie Soerakarta, dat 28 November 1827 door de muitelingen tot den grond afgebrand werd, nadat er in dat zelfde jaar eene vesting
was aangelegd door den in nederlandsche dienst staanden tomonggong Wongso Diwirio. — Alang (Hoek
van), is eene kaap (de zuidwestelijkste punt van de
kust Hitoe op Amboina), en heeft haren naam ontleend aan het dorp ; zie hierboven.
Alange, eene baai en goede ankerplaats in den
archipel van Veraguas (vereenigde staten van Nieuw
Granada).
Alani. Zie ALANEN.
Alanieh. Zie ALAIA.
Alanisch gebergte , ook Wolchonskisch
wand of Wolga-bergland, eene zich in europisch Rusland, tusschen de gouvernementen Petersburg, Moskou, Twer en Toela, verre uitstrekkende boschrijke
bergstreek, 55 mijlen lang en 7 mijlen breed, is rijk
aan ijzer, zwavelkies, vitriool, versteeningen, zoutbronnen, kalk- en gips-groeven. In dit gebergte zijn
de bronnen der rivieren Wolga, Dnieper, Duna, Don,
Oka, Wolchow, enz.
Alantica, een 9 a 10 duizend voet hooge berg
in Midden-Soedan (Afrika). Zie YOLA.
Alanus ab Insulis. Zie ALA1N DELI
I:_SLE.
Alapoe–che, d. i. ),kinderen deslands",noemde
zich de in talrijke stammen verdeelde bevolking, die
in de 15e eeuw Chili bewoonde, en alle welke stammen eene en de zelfde taal spraken. In 1450 liet de
Inca van Peru door een leger van 10,000 man eenen
inval doen in de provincie Atacama, waar de bevelhebber dier armee het zoo ver bragt, hoofdzakeiijk
door overreding,dat de stammen tot I 20,mijlen van de
noordelijke grensscheiding zich lieten bewegen om
zich goedschiks aan de kinderen der zon" te onderwerpen.
Alarcon, eertijds Ilercao, eene burgt in Spanje,
op eene rots, 8 mijlen bezuidoosten Cuenca.
Alarcon y Mendoza (Juan Ruiz de), een der
voornaamste spaansche dramatische schrijvers, geb.
to Tasco in Mexico omstreeks het einde der 16e
eeuw, kwam 1622 naar Spanje, waar hij 1639 stierf.
Steeds blootgesteld aan de vijandige pogingen zijner
tegenpartij, warden reeds bij zijn leven dikwijls
zijne beste stukken aan anderen toegeschreven. Van
zijne daardoor zeldzaam gewordene gedichten vond
men tot in den laatsten tijd bij de letterkundige ge7
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schiedschrijvers naauwelijks gewag gemaakt, veel

minder werden zij op den regten prijs geschat, ofschoon A. naast Tirso de Molina onder de navolgers
van Lope de Vega de voornaamste en meest zelfstandige is. A. heeft in alle destijds in zwang zijnde
soorten van het drama zijne krachten beproefd. Hij
i4 te beschouwen als de eigentlijke schepper van de
Comedias de costumbres of karakter-blijspelen ; ook
onderscheidt bij zich in het heldendicht. Een aantal zijner stukken gaf hij zelf in het licht in de Comedias (Madrid 1628, Barcelona '1634); Hartzenbusch
heeft eene uitgave van al zijne werken geleverd
(Madrid 1848).
Alareos, stad in Spanje, in Nieuvv-Castili6, bij
Calatrava, vermaard door eenen veldslag (1195),
waarin Alfons IX, koning van Castilie, het onderspit
moest delven voor Yakoeb de Almohade, bijgenaamd
A l-Manzor.
Alardeskintskerke was, volgens een mid
handschrift der ntrechtsche kerk, een dorp in Walcheren, met de naburige kapel van Brigdamme daaronder behoorende.

Alava
is 200 jaren voor Chr. gesticht door Attalus H koning
van Pergamus, bijgenaamd Philadelphia. Het was van
vele steden in Klein-Azle de laatste,die in 1390 onder
Bajazet in handen der Turken viel.
Alasjgherd, stad in turksch Armenia. Zie
TOPRAR.-KOELLAII.

Alaska, een schiereiland van russisch Amerika,
van aanmerkelijke lengte; sluit zich aan de Vosseneilanden aan. Russische factorij voor den pelterijhandel.
Alas' sio, eerie genuesche zeehaven in de provincie Albenga, aan de Middellandsche Zee; 1 mijl bezuidwesten Albenga ; 7000 inw., meerendeels visschers.
Alastor. Zie ABASTOR.
Ala—Tag, eene bergketen in aziatisch Turkije;
strekt zich nit westwaarts van den berg Ararat, en
scheidt de twee hoofden van den Euphraat.
Alatamaha, eene rivier in Georgie (N.-Amerika), gevormd door de Ockmnlgee, die Hartford besproeit, en door de Oconee, die van Milledgeville'
komt ; 12 mijlen bezuidzuidwesten Savanna ontlast
.e A
zij zich in de Alatamaha Sond in den Atlantischen
Alardus. Zie
A LLARD.
Alaro, 1) eene stad van Spanje, eiland Majorca, Oceaan na eenen loop van 100 mijlen, waarvan er
mijlbenoordnoordoosten Palma, ruim 4000 inw. en
60 bevaarbaar zijn voor vaartuigen van 30 ton en
marmergroeven — 2) de minst onbednidende rivier
voor stoombooten naar Melledgeville.
in zuidelijk Calabria, komt van den berg Fama en
Alathinge,eene plaats, vermeld als behoorende
ontlast zich in de IOnische Zee.
tot het voormalige graafschap Amelande, en wel in.
Alaric, koning der West-Gothen of Visigothen het eerste district, thans genaamd de Lymers, waarvan 382 tot 412, zich de na den flood van Theodosius
van de goederen in de negende eeuw door graaf
den Grooteplaats gehad hebbende verdeeling en verRotgarius aan de kerk van St. Maarten te Utrecht
zwakking van het Romeinsche Rijk ten nutte makenwerden geschonken.
de, tong 393 als'veroveraar door Thracie, Macedonie
Alatri, of Matrix (lat. Alatrium), stad in den
Kerkelijken Staat, 3 mijlen benoordoosten Frosinone,
en Thessalia, en deed roovend en plunderend eenen
op eenen heuvel; 1000 inw. Bisdom; overblijfselen
inval in Griekenland. Van daar trok hij naar Italia,
van cyclopeaansche mnren. Fabrieken van wollen
belegerde zelfs Rome herhaalde malen en 24 Angustns 410 nam hij die stad in. Zijn overlijden te Cogoederen,
senza (412) verijdelde zijn voornemen,om ook Sicilie
Alatyr, 1) stad in europisch Rusland, 22 mijlen benoordoosten Simbirsk ; is gebouwd van hout,
te veroveren. Zijn lijk werd door de Gothen in het
bed van de rivier Busento nedergelaten, en de voor
heeft 8000 inw.,14 kerken, eene goede haven, tapijtdeze begrafenis gebruikte gevangenen werden ter
weverijen en lakenfabrieken, en een aanzienlijken
flood gebragt, om zoodoende te zorgen, dat de Rohandel in graan. — 2) rivier in Rusland, ontspringt
meinen noolt zijn graf zouden kunnen vinden. — in het gouvernement Nisjnei-Nowgorod, en werpt
zich na eenen loop van 28 mijlen in de Soera, bij de
A. Een andere Alaric, zoon van Euric of Evaric,
volgde in 484 zijnen varier op als koning der Weststad Alatyr.
Gothen en regeerde over Spanje en over dat gedeelte
Alatzani (lat. Alazonius), eene snelstroomende
van Gallia, dat zich uitstrekt tusschen de Rhone en
rivier in Trans-Caucasie, begrenst de hooge weidede Pyreneen. Clovis verklaarde hem den oorlog, en
velden der berg-nomaden ; ontlast zich in den Aragvi
versloeg hem te Vouillé, waar hij hem eigenhandig
(Aragos), die uitloopt in den Koer.
doodle in 507.A. had aan zijne romeinsche onderAlaunische hoogten (Uwal of Oewal), heet
danen bet wetboek gegeven, bekend onder den naam
de welige, zonder zigtbare helling 3 it 4,000 voet
van Wetboek van Alaric, zijnde voor het grootste gehoog liggende vlakke bergrug, op welke de boschdeelte getrokken nit het Theodosiaansche Wetboek.
rijkste gouvernementen van Rusland liggen, zijnde
Alas, 1) berg op de zuidoostkust van het eiland tusschen 5/7 en 8/9 van de gansche oppervlakte met
Timor, 11,500 rijnl. voet hoog. — 2) de naam van
naaldbosch begroeid.
eenige districten en dorpen, een berg en eene rivier
Alausi, 1) dal of vallei in het Andesgebergte.
in nederl. Oost-Indie ; en in verbinding met eenig
—2) stad in de republiek Ecuador, provincie Chirnander woord de naam van een aantal dorpen op Java.
borazo, aan de 3) rivier Maui. De stad heeft wol- 3) Straat van A., ook Gilasie genaamd, zeeen katoen-factorijen.
engte in den Grooten Aziatischen Archipel, tusschen
Alava, eene der in het noordoostelijk gedeelte
de eilanden Lombok en Soembawa,15 engelsche mijvan Spanje gelegene 3 baskische provincien, tot het
len lang en op het naauwste gedeelte 5 of 6 mijlen
generaal-gouvernement Cantabrie behoorende. Deze
breed; aan de zijne van Lombok kan men er goed
prov. heeft eenen omtrek van 51 vierk. mijlen en
ankeren.
ia
telt eene bevolking van 80,000 zielen in 1
Alasjehr, of Gods-stad , met de ruinen van de 91 villas en 340 dorpen, met de hoofdstad VVittoria;
grieksche stad Philadelphia, eerie ommuurde stad
de prov. is begrensd ten noorden door de provincien
in Klein-Azie, pachalik Anatolie, nabij de KoetsoeBiscaya en Guipuzcoa, ten oosten door Navarra, ten
zuiden en westen door Oud-Castilie. Het klimaat is
Tsjai, 15 mijlen beoosten Smirna; 13,000 inw.,
wegens den bergachtigen grond aangenaam en zacht
waaronder 3000 Grieken, die 25 kleine kerken hebben, vol overblijfselen van oude beeldhouwkunst.
en begunstigt den graanbouw en de ooftboomenHet is de zetel van een griekschen aartsbisschop, en
kweekerij, de olijfboomen-teelt daaronder begre-
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pen.De veefokkerij wordt er met goed gevolg gedreven.
Rijke ijzer- en kopermijnen, en veel opleverende
zoutbronnen vermeerderen den rijkdom aan voortbrengselen van deze provincie. Twee groote wegen
of heerbanen, die Naar doorsnijden in de rigting van
Castilie naar Frankrijk en naar de sneer noordelijk
gelegene Baskische provincien, strekken uitermate
tot bevordering van het verkeer. De hewoners onderscheiden zich van de overige Spanjaarden door bedrijvigheid en vrije, krachtige ontwikkeling. De prov.
A. was lang onafhankelijk, doch stelde zich in 1200
under het gezag der kroon van Castilie, onder Alfons IX, met behond nogtans van hare privilegien;
zij is tegenwoordig ingedeeld in de districten Orduiia,
Vittoria, Salvatierra, Trevilio en Bernedo.
Alava (don Miguel Ricardo de), een spaansch
veldheer, geboren te Vittoria 1771, was eerst fregatkapitein, ging later tot de landdienst over, sloot zich
ha de onttrooning van rerdinand VII bij de Franschen aan, verliet hen echter weder in 1811,en werd
spaansch commissaris bij den generalen stafvan Wellington. Na de terugkomst des konings werd hij,
van liberale beginselen verdacht, in verzekerde bewaring genomen, herkreeg evenwel door voorspraak
zijne vrijheid en werd gezant te 's Gravenhage. In
1820 naar Spanje teruggekeerd, werd hij kapiteingeneraal van Aragonie en sloot zich bij de Exaltados
aan, stood hij den opstand der garde in Madrid
(7 Julij 1822) in de gelederen der landweer, en
stemde in den cortex te Sevilla (1823)voor de afschafflog der koninklijke magt. Na bet herstel van den
absoluten regeringsvorm nam hij de wijk naar Engeland. De regentes Maria Christina riep hem terug
en benoemde hem tot grocer. In 1835 werd hij met
eene zending naar Parijs belast. Hij begon meer en
meer tot gematigde beginselen en tot de fransche
staatkunde over te hellen, weigerde den eed op de
korten tijd te voren weder ingevoerde constitutie
van 1812, nam zijn 'ontslag, en stierf in 1843 te Bareges, waar hij de bad e n gebruikte.
Alavoine (Jean Antoine), geb. te Parijs 1778,
gest. 1837, bouwknndige, vervaardigde bet voetstuk
van het standbeeld van Lodewijk XIV te Parijs, en
was de bouwmeester van de gevangenis van La Roquette.
Alaya, lat. Corocesium, eene vervallene stad in
aziatisch Turkije, pachalik Itsjil, op eene landtong
in de Middellandsche Zee, 20 mijlen bezuidzuidwesten Konieh ; 2000 inw.; goede ankerplaats, doch
Been haven.
Alayon (dal van), in het centraal-gebergte van
Castilie, tusschen de sierra de Gata en de sierra van
Plasencia, eene langwerpige vallei, 6 a 7 mijlen lang,
bedekt met eikenhosschen en bewoondeplaatsen; in
deze vallei opent zich het beroemde dwarsdal der
Batuccas, ook Tierra de Yurclas genaamd, hetwelk
zoo erg is, dat het dagelijks slechts vier uren door
de zon worth beschenen.
Alayrac (Nicolas d'), componist, geb. 1753 te
Muret hij Toulouse. Eerst regtsgeleerde, vervolgens
leerling van den beroemden muziekmeester Langle,
componeerde hij in een tijdsbestek van 38 jaren niet
minder dan 57 operaas en operetten. Door Napoleon I beschonken met het kruis van het Legioen
van Eer, stierf hij in 1809 te Parijs.
Alazeia—bergen, 1) eene bergketen in aziatisch Rusland (Irkoetsk), hoofdtak van de Stanowoi-Krebet, strekt zich uit van het zuiden naar het
noorden over eene lengte van 112 mijlen tot aan de
IJszee, en geeft bet aanzijn aan 2) eene rivier Alazeia, die zich in de IJszee outlast.
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Alazon, rivier in Georgie, outlast zich 25 mijlen bezuidoosten Tiflis in den Koer, na een znidoostelijken loop van 28 mijlen. Des winters huizen
aan de (lowers dezer rivier de Iberisch sprekende
Chewsoeren, Psjawen en Toesjeien, die zich des zomers in de bergen ophouden en minder roofzuchtig
ziju dan hunne naburen de Lesghiers.
Alb, 1) De zwabische A. is het zwabische hoogland ; verschillende gedeelten daarvan dragen verschillende namen; zoo heeft men de zich van de rivier
Lauchert tusschen Geisslingen en Ulm uitstrekkende
2) Rothe A., waarin de met benken- en eikenbosch
bedekte, circa 2700 voet hooge Rossberg; en meer
oostwaarts de 2250 voet hoog zijnde Hohe Reuffen,
gekroond met rumen. — 3) De Boren-A,, rivier,
ontspringt in den Boven-Rijnkreis (in Baden), in de
nabijheid van het Feldrneer, loopt van het noorden
naar het zuiden en outlast zich 7! mijl verder bij
Albbruck in den Rijn. — 4) De Reneden-A., rivier,
ontspringt in Wurtemberg, loopt van het zuifloosten
naar 'het noordwesten en outlast zich in den MiddelRijnkreis (in Baden) bij Knielingen in den Rijn.
Alba, 1) sardische provincie, tusschen Alessandria, Mondovi, Saluzzo en Turijn gelegen : de meerendeels bergachtige grond is 125 vierk. mijlengroot en
heeft 100,000 inw. in 77 gemeenten. De provincie
wordt door den Tanaro doorstroornd, is vrij vruchtbaar in groan, wijn en vruchten, en !evert de in Piemont het nicest gewilde zijne-soort.-- . 2) hoofdstad
der prov., op den regteroever van den Tanaro, met
9000 inw., is de zetel van eenen aartshisschop,heeft
een koninklijk institunt en veel handel. De stad is
zeer oud, het Alba Ponyeja der Romeinen. --3) napelsche stad in Abruzzo Ulteriore II, aan den voet
van den berg Velino, 1 mijl benoorden Avezzano ;
het is het Alba Fucentia der Romeinen, aan het meer
Fucinus in het land der Marsen (worth tegenwoordig ook Albi genoemd) ; als romeinsche kolonie
diende het, wegens zijne sterke stetting op eene rots,
tot staatsgevangenis, bij voorbeeld voor koning Perseus van Macedonie. De hewoners heetten Albenses,
om hen te onderscheiden van de Alboni, gelijk de
hewoners werden genoemd van de in Latium, Insschen Albanus mons en laces, ter plaatse waar nu
het klooster Palazzola staat, gelegene stall 4) Alba
Longa. Volgens de overlevering is deze stad 1150
jaren v. Chr. gesticht door Ascanius, zoon van Eneas,
en van hier uit werd naderhand Rome gesticht,
van welke stad Alba Longa ook de moeder wordt
genoemd. In het jaar 89 na de stichting van Rome,
werd A., doordien de albaansche dictator Mettus
Fuffetius zich aan verraad schuldig gemaakt had jegens de Romeinen, door dezen onder Tullus Hostilius
verwoest en de bevolking naar den berg Celius verplaatst. De gansche omstreek van A. was (en is nog
heden ten dage) zeer fraai aangelegd (zie ALBANO!).
—5) stad in Lusitanie ; zie ELVAS. - 6) stad in
bet fransche dept. Ardeche, het Alba Augusta of
Alba Helviorent ; zie APS. - 7) stad in Dacia, het
Alba Gr eca; zie BELGRADO. 8) stad in Cisalpijnsch
Gallie, het Alba Ingaunortim ; zie ALBENGA.- 9) stad
in Bessarabia, het Alba Julia; zie AKKERMAN.
10) stad in Transylvanie, het Alba Carolina; zie
CARLSBURG. - I1) stad in Spanje, naar hare ligging
aan de Tormes genaamd Alba de Tonnes, circa 3 mijlen bezuidoosten Salamanca. Hier lag het kasteel van
den hertog van Alba, en 26 November 1809 werd
bier door de Franschen onder Kellerman een veldslag gewonnen op de Spanjaarden under bevel van
den duque del Parqne. —12) Alba heette de rivier
in Gallie, die tegenwoordig Aube beet. Zie AUBE,
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Alba (Ferri. Alvarez van Toledo , 'hertog van),
minister van staat en opperbevelhebber over de spaansche legers onder Karel V en Filips II, geb. 1508 uit
een der aanzienlijkste spaansche geslachten , nam
reeds als jongeling deel aan den slag bij Pavia , bewaakte den gevangenen koning Frans I, streed in Hongarije, voor Tunis en Algiers, verdedigde Perpignan,
en verwierf in Navarra en Catalonia den hertogelijken
titel. Aan hem had Karel V grootendeels de overwinning Miihlberg te danken. Was later de togt tegen
Hendrik II, koning van Frankrijk , zonder goeden
uitslag , des te gelukkiger was A. in 1555-57 in
Italie , waar hij den Kerkelijken Staat veroverde. In
1559 verscheen hij als gezant te Parijs , waar prinses
Elizabeth, voor zijnen nieuwen koning Filips II
(Karel V had in 1556 afstand van den troon gedaan),
aan zijne zorg werd toevertrouwd. In 1567 werd hij
als stadhouder naar de Nederlanden gezonden, waar
hij den opstand met bloedige strengheid trachtte te
onderdrukken ; tegen het einde van 1573 verliet hij
echter dit land , tot welks onderdrukking hij 18,000
menschen moet hebben doen ombrengen , zonder
zijn Joel bereikt te hebben. Naar Spanje teruggekeerd , werd hij op non-activiteit gesteld, omdat hij
in eene familie-aangelegenheid niet had gehandeld
overeenkomstig den wil des Konings ; doch weldra
werden zijne diensten weder ingeroepen tegen Portugal, dat hij in 1581 veroverde. Hij stierf 11 Dec.
1582. In Spanje zeide men met ophef van hem, dat
hij in eene krijgsdienst van 60 jaren nooit een veldslag verloren had en zich ook nooit had laten overrompelen. Onbetwistbaar had hij groote talenten als
veldheer, en ook als staatsman ; doch in de geschiedenis der Nederlanden, die door zijne bloeddorstige,
onmenschelijke wreedheid jammerlijk werden geteisterd, staat zijn naam zeer te regt met zwarte letters
aangeschreven.
Albacete, 1) eene provincie van Marcia (in
Spanje), met eene bevolking van 180,000 zielen, is
ingedead in de districten Albacete, Almansa,Villena,
Yecla, Hellin en Segura, met de in eene vlakte liggende hoofdplaats 2) Albacete, eene goed gebouwde
stad met 12,000 inw., zeer vele messenmakerijen,
een aanzienlijken graanhandel en eene groote veemarkt.
Albada, in Friesland, behalve eene stins A. in
de grietenij Tietjerksteradeel, eene andere stins A.
in de grietenij Wymbritseradeel en eene state A. in
de grietenij Dantumadeel, verdient hier melding de
stills A. of Douma, eertijds gelegen in het kwartier
Oostergoo, grietenij Rauwerderhem, onder Poppingawier. Het geslacht A., was eigentlijk het geslacht
Galama, dat, na eerst den naam Heslinga te hebben
aangenomen, door huwelijk met het geslacht A. vereenigd werd, en vervolgens dezen naam voerde, waardoor vele schoone erfenissen aan dit huis kwamen.
1) Hette, zoon van Botto Gales Heslinga, was onder
den naam van A. stichter van de prebende van Poppingawier; hij stierf op Douma-state in 1507.
2) Hette van A., zoon van Lieuwe van A., volgde
1543 zijn varier op als grietman van Rauwerderhem ;
doch toen hij bij de veranderde tijdsoinstandigheden
toch spaanschgezind bleef, werd hij in 1578 afgezet
en gebannen, en stierf 1587, een en zeventig jaren
oud, in ballingschap te Steenwijk. In 1579 was hij
een dergenen, die bij den graaf van Rennenberg,
stadhouder van Friesland, een verzoekschrift indienden om de Unie van Utrecht te verhinderen.
3) A. (Agge of Aggeus), was de zoon van Aesge A.
studeerde in de regten te Bourges, was als raadsheer in het Hof van Friesland eeu der friescheafge-
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vaardigden die in 1555 den eed aan Filips van Spanje
staande deden (het gebruik vorderde zulks knielende te doen). Bij de vredes-onderhandelingen te
Keulen 1579 was hij een der afgevaardigden van
de Nederlanden en hun woordvoerder, en men
houdt hem voor den schrijver van de Oratio de pacanda et consponenda Repubtica,ad Belgas, etc., onder
den verdichten naam van Bakens Carfenna Hylander, welke redevoering sterk tegen den vrede is
gerigt. Van 1576 of schijnt hij voortdurend te Keulen gewoond te hebben ; hij stierf vermoedelijk in
1587 of 1588.
Albagh, stad in Armenie, aan een zijtak van
den grooten Zab; hier, zegt men, onderging de
apostel Bartholomeus den marteldood.
Albaing, of Alban, fransche kantons-hoofdplaats, dept. Tarn, anderhalve mijl bezuidoosten Alby ;
3000 inw. IJzermijnen. A. was in de 15e eeuw eene
vesting.
Albalate del Arzobispo,stad in Aragonie
( Spanje) , aan den Martin, in eene olijfboomen-telende
streek, met asphaltgroeven en 4000 inw.

Albaldus. Zie ADELBOLDUS.
Albalonga. Zie ALBA 4).
Alban, vier stadjes in Frankrijk :1) dept. Cates
du Nord. — 2) dept. Isere. — 3) dept. Lozére.
4) dept. Tarn ; Zie ALBAING.
Alban, de heilige, de eerste martelaar van Britannia, geb. te Verulamium, had in de legers van
Diocletiaan gediend, doch bij zijn terugkeer in Engeland het Christendom omhelsd, werd (286 of 303)
ter dood gebragt , in de Christenvervolging under
Diocletiaan ; zijn gedenkdag is 22 Junij. Naar
hem draagt de stad St. Albans haren naam. Zie
ALBANS (ST.).

Alban (Job. Ernst Heinrich), geb. 1785 te Neubrandenburg, wijdde zich aan de geneeskunde, was
dokter te Rostock, doch legde zich ook ijverig op
technische studien toe, vooral met betrekking tot
stoomwerktuigen. Hij vond eenen nieuwen stoomverwekker uit, waarover hij in zeer veel moeijelijkheden geraakte.
Albanenzen, dus genoemd naar de stad Alba
in Pidmont, waren omstreeks het midden der 12e
eeuw eene vereeniging van Catharen ; van deze onderscheidden zich de Catharen-vereenigingen te Corregio (Concorregenzen) en te Bagnola (Bagnolenzen).
Volgens de zienswijze der A.bestond er een God der
duisternis tegenover den God des lichts. Van eerstgenoemden ging de zigtbare wereld en het grootste
gedeelte des 0. Testaments nit. Christus verschijnt
eindelijk als overwinnaar en verlosser.
Albaner berg. Zie ALBANUS MONS.
Albaner weer. Zie ALBANUS LACUS.
Albanezen. Zie A LBANI-h.
Albanezisehe Wand heet eene bergketen
in de turksche prov. Roemili, tusschen de zee van
Marmora en de Zwarte Zee.
Albani (Matthias), beroemd vioolmaker uit
Botzen in Tirol, leefde omstreeks de helft der 17e
eeuw. Onder den naam van ,,Albanezer violen" zijn
zijne instrumenten nog heden ten dage beroemd ; ze
dragen tot opschrift : Matthias Albums lecit in Tyrol
Bulsani 1654.
Albani (Francesco), beroemd schilder der bolognesche school nit den tijd der Caracci, geb. 1578
te Bologna. Zijne meesters waren : eerst de Nederlander Calvaert, daarna de Caracci ; Guido Reni was
zijn medeleerling. Hij schilderde uitmuntende outaarstukken en voornamelijk idyllische voorstellingen,
inzonderheid uit de oude mythe. Zijne schilderstuk-
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ken zijn vol bevalligheid en Leven, doch eenigzins
eentoonig. De gelijkvormigheid in de gelaatstrekken zijner figurers is daaraan toe te schrijven, dat
zijne twaalf kinderen hem meestal tot model dienden. Hij stierf in Bologna 1660.
Albani, eene der rijkste en aanzienlijkste familien van Rome, wier voorouders in de 16e eeuw door
de Turken uit Albanie werden verdreven en zich
deels in Bergamo, deels in Urbino nederzetteden.
Met Giovanni Francesco A., die in 1700 als Clemens XI den pauselijken stoel beklom, nam deze
familie hare uitstekende plaats in.—A. (Annibale),
geb. 1682, ging in 1709 als gezant van Clemens XI
naar Weenen en verzoende dezen met den keizer,
werd later bisschop van Urbino, en stierf in 1751.
Hij was een groot voorstander van kunst, en een geleerde. — A. (Alessandro), broeder van den laatstgenoemde, geb. 1692, werd reeds in 1721 kardinaal.
Sedert 1720 nuntius te Weenen, werd hij door Maria
Theresia benoemd tot haren minister aan het pauselijke hof en tot conprotector van hare staten. Ook
was hij een kenner en beininnaar der kunst, en bezigde
voor zijne kunstverzamelingen Winckelmann, Fea,
Zoega, Marini en Mengs. Een gedeelte zijner verzamelingen is tegenwoordig te Munchen. Hij stierf
11 Dec. 1779. --A. (Carlo), broeder van den vorige, geb. 1687, kocht het hertogdom Soriano, wend
tot prins verheven, en stierf 1724.— A. (Giovanni
Francesco), zoon van laatstgenoemden, geb. 1720,
werd zeer jong bisschop van Ostia en Belletri, en
reeds op 27-jarigen leeftijd kardinaal. Als tegenstander der Franschen nam hij, voor die Rome binnenrukten, de vlugt, en keerde eerst terug, nadat
voornamelijk door zijnen invloed Pius VII den pauselijken stoel beklommen had. Hij stierf 1803. —
A. (Giuseppe), prins, neef van den vorige, geb.
1750, werd in 1801 kardinaal. Hij sloot zich bij
Oostenrijk aan tegen Frankrijk en had dientengevolge veel van de Franschen te lijden. Hij nam de
wijk naar Weenen en keerde eerst in 1814 naar
Rome terug, waar hij kardinaal-secretaris van staat
wend. Hij legde later zijne posten neder, en stierf te
Pesaro in 1834.
Albania heette bij de Ouden een landschap in
Azie, begrensd ten noorden door den Caucasus, ten
oosten door de Caspische Zee, ten zuiden door de
rivieren Cyrus en Araxus, ten westen door het landschap Berle, in graan en wijn zeer vruchtbaar, de
landstreek in zich sluitende van het tegenwoordige
Lesgbistan, Daghestan en Sjirwan ;de bewoners, een
jagtminnend en krijgszuchtig yolk, houdt men voor
de latere Alanen.
Albaniaaportee, of A. pyhe, ook Caspiw porve,
de enge pas van Derbend in de nahijheid der Caspische Zee, is nog tegenwoordig het eenige punt dat
toegang verschaft tot Sjirwan.
Albanie, of Albany, was de naam die eertijds
aan geheel Schotland, en later aan eene provincie
van dat land werd gegeven. Zie ALBANY.
Albanie (turksch Arnaut, alb. Skiperi), provincie in het zuidwesten van europisch Turkije, grenst
ten noorden aan Servie en Bosnie, ten noordwesten
aan Montenegro, ten oosten aan Runielie (Macedonia en Thessalie), ten zuiden aan Griekenland en de
golf van Arta, ten westen aan de Ionische en de
A driatische Zee, en beslaat omstreeks 700 vierk. mijlen met ongeveer 2 millioen inw. Het land is zeer
bergachtig (een zwitsersch Turkije) en wordt ingedeeld in vier districten, namelijk : Dzjegani of Mirdita, Tohkani of Moesahche, Liapoeri en Dzjamoeri.
In 1838 werd A. ingedeeld in 6 sandzjaks en eene
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menigte kadiliks , doch een goed deel daarvan is
slechts in naam afhankelijk van de Porte. In het
noorden verheft zich het Argentaro-gebergte, waarvan het zuidwaartsche Sastrani-gebergte een tak is.
In het oosten vindt men het Perserin-gebergte,
waarvan de zuidelijke voortzetting het Bernos-gebergte genoemd wordt ; zuidelijk in het binnenland
heeft men het Thamerca-gebergte met Smolica en
Spileum ; in het zuiden strekt zich het Volutzagebergte uit, waaraan zich westelijk het Smokovogebergte aansluit. De geheele van het noorden naar
het zuiden loopende ketenheette eertijds Pindus; de
zuidelijke Pindus gaat in eene westelijke rigting in
de boschrijke en wilde Acroceraunische gebergten
over en komt met het Khimera-gebergte in steile
rots-formation digt bij de kust (kaap Linguetta),
ter hoogte van 5000 voet. De voornaamste rivieren
zijn : Bojana, Drin, Scombi, Ergent, Bojoessa, de
Glykys of Acheron, de Arta en het bovengedeelte van
den Aspropotamo. Meren zijn : het Bojana-meer,
Ochri, Virari en Treboetsji. De luchtgesteldheid is
in het noorden guur, slechts mais kan daar gedijen ;
in de met veel water doorsneden vochtige dalgronden wordt rijst en gerst verbouwd. In het zuidedelijke Neder-A. (het Epirus der Ouden) staat de
landbouw op eenen beteren trap van veelzijdige ontwi kkeling. — De inwoners Albanezen of Arnauten genaamd, in de landtaal Skypetaren, d. bergbewoners), zijn afstammelingen der wade Illyriers, een
onverschrokken, kloek, half-wild be7gvolk, steeds
onder de wapenen, in kleederdragt en zeden van de
naburige stammen verschillend; zij belijden deels de
grieksche, deels de foomsche, deels de mahomedaansche godsdienst, voeren oorlog onderling stam tegen
stam, zijn trouweloos en wraakgierig. De noordelijke
Albanezen of Ghegen, zijn verdeeld in 16 hoofdstammen of fis, namelijk : de Malesori benoorden het punt
wear de twee rivieren Prim ineenvloeijen ; de Groeemir en Boekemir in het westelijk gedeelte der Belatibergen ; de Coetsji en Comi in het noordwesten ; de
Clemanti en Groedi op den linker-oever van den
Moratsja; de Hatti oostelijk aan het meer van Scutari;
de Iscral en Castrati op den westelijken oever van
genoemd meer; de Tsalef tusschen Antivari en de
westelijke oevers van hetzelve meer ; de Mrkovitsj
hij Doelcigno ; de Tsadrim op den zuidelijken oever
van den vereenigden Prim ; de Mirditi in de dalen
van het Petsjelei- en Craba-gebergte ; de Hassi op
den regter-oever van den Brim tusschen Prisrend
en Dzjakowa ; de Tsoebi tusschen Dzjakowa en het
Pastritsj-gebergte. De krijgslieden zijn trotsch op
den titel Palikari, d. i. de dappere ; zij, die zich onverbloemd toeleggen op de rooverij, heeten Klephten.
De in de steile dalen van den Acheron het landschap
Soeli bewonende stam der Soelioten heeft zich door
zijn heldhaftig verzet tegen de Turken onder AliPaella bekend gemaakt. De voornaamste steden van
A. zijn : Durazzo, Avlona, Parga, Janina, Delvino,
Scutari en Argyro-Castro, zijnde de drie eerstgenoemden havenplaatsen.
Albanie (Venetiaansch), dat wil zeggen:
de venetiaansche hezittingen in Albanie. Dit waren
onistreeks 1448 de steden Durazzo, Scutari en Arta
met Naar grondgebied. Bij den dood van Scanderbeg
kwam wijders nagenoeg het geheele vorstendom Croia
in het bezit der Venetianen.In 1479 echter stonden
deze Scutari en Croia aan de Turken af, en in 1502
Durazzo; maar zij behielden Arta, veroverden Prevesa in 1684, en door den vrede van Passarovitsj
(1718) kwamen zij in het bezit van Vonitza en Butrinto.
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Albano, behalve van eene stad in het Napelsche (prov. Basilicata) 2 mijlen beoosten Potenza
met 3000 inw., is A. de naam van eene stad, 5 wren
ten zuidoosten van Rome, op eene meerendeels door
lava gevormde hoogte, aan het meer van gelijken naam
gelegen, met 6000 inw. Het is de zetel van eenen
bisschop, en heeft vele prachtige buitenplaatsen van
aanzienlijke romeinsche familien. De stad staat op
de plaats van het nude Albalonga. In de nabijheid
ligt de Monte-Cavo (Mons Albanus), van welks top
men een heerlijk gezigt heeft over het tooneel, dat
in de laatste zes hoeken der Eneide is beschreven,
en op welken de overblijfselen van den beroemden
tempel van Jupiter Latialis nog in de achttiende eeuw
aanwezig waren. Men heweert dat hier de grafsteden
zijn van Ascanius, van de Brie Horatiussen, enz. De
stad strekt zich nit rondom de voormalige buitenplaats van den grooten Pompejus; vele aanzienlijke
Romeinen, bijv. ook Brutus, Nero, Domitianus en
anderen, hadden bier langs den voet van den berg,
op welken geogr. mijl van daar Albalonga lag, hunne
huitenverhlijven (Alban/um genoemd), waarnit eerst
de stad Albanum ontstond, Welker overblijfselen vale
het tegenwoordige Albano, dat in de 15e eeuw gesticht is, het gedeelte uitmaken langs den appischen
weg. Het Albano—meer (Lago di Albano, ook
Lago di Castello, lat. Albanus laces), door den krater van eenen nitgebranden vuurspuwenden berg gevormd, is een ketel van 2 wren gaans in omtrek en van
ontzaggelijke diepte.
Albans (St.), eene stad in Engeland, graafschap
Hertfordshire, 7000 inw. Het ligt mijl bewesten
Hertford, aan den weg van Birmingham naar Louden, aan de Ver, een zijtak van de Colne, op de plek
waar vroeger het nude Verulamium heeft gestaan,
dat geacht wordt door de Britonen te zijn gesticht
vroeger nog dan Londen. De stad is oud en vervallen. Bloedige veldslagen hadden bier in de nabijheid
plaats. Cesar versloeg hier Cassivellaunus, den aanvoerder der Britonen ; en koningin Boadicea deed
bier 70,000 Romeinen ombrengen.Tijdens den Rozenoorlog werd ,,hier in 1455 eene overwinning behaald
door Richard, hertog van York, op koning Hendrik VI,
welke vorst door hem gevangen werd gemaakt ; en
in 1461 werd Warwick hier geslagen door Margareta, wie het his gelukte koning Hendrik nit zijne
gevangenschap te bevrijden.St.-A. heeft eene groote
en onde abdijkerk (de abtlij werd gesticht in de
8e eeuw door OM, en is als oorsprong van de nieuwe
stad te beschouwen). In de St. Michielskerk is het
graf van Lord Bacon, door Jacobus I verheven tot
burggraaf van St. Albans en baron van Verulamium.
Albans (hertogin van St.), was aanvankelijk te
Londen, als miss Mellon, tooneelspeelster, huwde
echter later den rijken bankier Coutts, die haar bij
zijnen dood zijn geheele vermogen naliet. Daarop
trad zij in den echt met William Aubrey de Vere
Beanclerk, negenden hertog van St. Albans. Zij stierf
in 1837, en vermaakte 1,800,000 pond sterling en
een aandeel in het bankiers-kantoor Coutts en Comp.
aan miss Angela Burdett, dochter van den bekenden
sir Francis Burdett, die in 1814 als lid van het parlement stierf. De hertog haar echtgenoot bekwarn
slechts een legaat en eene jaarlijksche rente van
10,000 pond sterling, die bij zijn overlijden aan de
hoofd-erfgename terugkeert. Onder degenen, die
vroeger naar de hand van laatstgenoemde hebben gedongen, behoort , behalve de zoon van den hertog
van Norfolk, ook Lodewijk Napoleon, sedert keizer
der Franschen geworden onder den naam van Napoleon III.

Allaretoen
Albanum. Zie onder ALBANO.
Albanuslacus, het meer Albano. Zie ALBANO.
Albanus mons, de berg Albano. Zie ALBANO.
Albany, i) deze naam werd aanvankelijk
aan geheel Schotland gegeven, en vervolgens aan
een bertogdom in bet noorden van dat land. Zie
ALBANY (Hertogen van). — 2) naam van een district in bet zuidoosten der engelsche Kaap-kolonie,
aan de zee; de voornaamste steden in dit district
zijn Graham en Bathurst. — 3) eene stad in Pennsylvania ; 1500 inw. — 4) eene stad in Georgie ;
1000 inw. — 5) eene rivier in Noord-Amerika, die
zich ontlast in de James-baai. — 6) stad in NoordAmerika, de hoofdstad en zetel der regering van den
staat New-York, 145 engelsche mijlen van New-York
en 145 mijlen van Boston, op den regteroever van
den Hudson, met omstreeks 50,000 inw. A. is bet
ntiddelpunt van den binnenhandel tusschen de noordoostelijke Staten der Unie en de nieuwe Westlanden,
en onderhottdt met New-York, zoowel door stom p
-botenpdHusalorenpwg,
levendig verkeer. Onder de openbare gebouwen zijn
bet schoone kapitool, het stadhuis, de schouwburg,
bet museum, het tuighuis en ongeveer 50 kerken
nierkwaardig. De stad, na Jamestown in Virginie de
oudste in de Vereenigde Staten, werd 1623 door de
Hollanders aangelegd als fort Oranje, en ontving eerst
nadat de Engelschen bet land in bezit genomen hadden, ter eere van den hertog van York, haren tegenwoordigen naam.— 7) Het graafschap A. heeft eene
oppervlakte van 31 engelsche vierk. mijlen met
85,000 inw. en de steden : Bethlehem, Berne, Guilderland, Reusselaerville, Westerlo en Watervliet.
Albany (Hertogen van). Deze naam werd door
verscbeidene prinsen nit het koninklijk hills van
Schotland gedragen, namelijk : 1) Robert Stuart de
Jonge, eerste hertog van A. (1402), een zoon van
Robert If, koning van Schotland, werd bestuurder
des rijks na den dood van Robert III (1406), en
stierf in 1420. Deze eerste tak der hertogen van A.
stierf nit met Hendrik Stuart, gest. omstreeks 1460.
— 2) Een tweede tak had tot starnheer Alexander
Stuart, hertog van A., tweede zoon van Jacobus II,
koning van Schotland ; daze hertog van A. werd.door
zijn broeder Jacobus III verbannen, en stierf (1485) in
Frankrijk.-3)Jan Stuart,zoon van den vorige,en laatste hertog van A., verbond zich aan Lodewijk XII
van Frankrijk, en vergezelde dien naar Genua. Naar
Schotland teruggeroepen, werd hij 1516 bestuurder
van dat rijk, maar verliet het weder om Frans I te
ergezellen naar Italie. Na den slag bij Pavia keerde
hij naar Frankrijk terug waar hij 1536 stierf.
Albany (graaf van). Deze naam werd aangenomen door den pretendent naar den engelschen
troon. Zie STUART (Karel Eduard).
Albany (Louisa Maria Carolina, of ook Aloysia,
gravin van), geb. 1753, was eene prinses van
Stolberg-Gedern err huwde in 1772 met den engelschen pretendent Karel Eduard, kleinzoon van
Jacobus II. Door dit huwelijk bekwam zij den titel
van gravin van A. Deze echtvereeniging was uiterst
ongelukkig, en zij vlugtte 1780 in een klouster. Na
het overlijden van Karel Eduard, dat 1788 plaats
greep, ontving de gravin een jaargeld ad 60,000 livres van Frankrijk. Zij overleefde het huis Stuart,
dat met den dood van haren zwager, kardinaal York,
in 1807 uitstierf, en overleed te Florence 29 Januarij 1824. Haar treurige levensloop is beschreven
door Alfieri, met wien zij gezegd wordt in het geheim gehuwd te zijn geweest. Zie ALFIERI.
Al-Baretoen. Zie BARETOEN.

Albasin
Albasin, oude russische stad (waarvan nog
slechts eenige overblijfselen herkenbaar zijn in de
stad Blogowesjtsjensk), aan de linkerzijde van de
Amur in Siberie.
Albatenius, of Albategnus,*een arabisch sterrekundige in de laatste heeft der 9e eeuw, was geb.
te Bantan in Mesopotamie ; hij werd de »arabische
Ptolemeus" bijgenaamd ; al zijne ontdekkingen in de
theorie van de bewegingen der hemelligchamen zijn
beschreven in zijn werk De seientia stellarum. Hij
stierf in het jaar 317 der Hegira (d. i. 928 na Chr.).
Albay, stad op het eiland Lucon (spaansch gedeelte) ; geeft haren naam aan eene provincie van
het eiland. De stad A. is in de 19e eeuw herbouwd,
na in 1814 verwoest te zijn door eene uitbarsting van
den Albay, een vuurspuwenden berg in hare nabijheid.
Albayein, het oudste gedeelte der stad Granada in Spanje, aan den tweeden der twee heuvelen
op en tusschen welke de stad ligt, ter plaatse waar
eertijds het AlcAzar stond ; hier wonen tegenwoordig
meest Zigeuners.
Albayda, stad in Spanje, provincie Alicante,
in een heerlijk bebouwd dal.
Albe (Bader (1'). Zie BACLER D ' ALBE.
Albeck, stad in Wurtemberg, ruini 1 mijl benoordoosten Ulin. In 1805 werd generaal Mack met
25,000 Oostenrijkers hier door 6000 Franschen geslagen.
Albeeck. Zie A ALBEEK.
Albeithar (Abdallah-ben-Achmed), geb. te
Benana in de omstreken van Malaga, gest. in 1248
te Damascus, was een benoemd arabisch geneesheer,
botanicus en veearts, en opzigter der tuinen van
Melak-al-Kamil, vorst van Damascus. Er bestaat van
hem een belangrijk werk over de enkele (dat wil
zeggen : niet-zamengestelde) geneesmiddelen.
Albemarle (lat. Albemarla), 1) vroeger de
naam van eene stad en een hertogdom in Normandije; Zie AUMALE. De titel van A. bestaat nog in
Engeland, maar is slechts nominaal, daar de stad A.
reeds in 1194 aan Richard van Engeland ontweldigd
is door Filips-August. — 2) een graafschap in Virginie (Noord-Amerika), nabij het Blue-Ridge gebergte, heeft tot hoofdplaats Charlottesville. —
3) eene baai niet ver van vorengenoemd graafschap
aan de oostkust van Nieuw-Carolina, gevormd door
den mond van den Roanoke.
Albemarle (A. J. van Keppel, graaf van). Zie
KEPPEL.

Albergen
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Albensee, een meer in Oostenrijk boven de
Ens, in eene bekoorlijke landstreek, ingesloten door
kalkbergen, en met eene vermaarde echo.
Albenses, naam dien de bewoners van Alba Fucentia droegen, om hen te onderscheiden van de bewoners van Alba Longa, die den naam droegen van
Alboni. Zie ALBA 3).
Alberbury, eene gemeente in het engelsche
graafschap Salp en Montgomery, 1 mijl benoordwesten Shrewsbury; 2000 inw. In 1483 was hier
Thomas Parr geboren.
Alberda (Reynt), was in het begin van den
opstand tegen Spanje burgetneester van Groningen;
(loch de leer der Hervormden toegedaan zijnde, nam
hij met zijn gezin in 1567 de vlugt naar Steinfurt,
en werd 1569 door den bloedraad bij verstek gebanners met verbeurdverklaring van zijne goederen.
Nadat George de Lalaing, later graaf van Rennenberg,
door de Staten tot stadhouder was benoemd van
Friesland, Groningen en Drenthe, keerde A. naar
Groningen terug ; maar toen Rennenberg in 1580 die
stad door verraad in het bezit der Spanjaarden bragt
werd A., even als de overige voornaamste Hervormden, in de gevangenis geworpen en:eerst 8 Mei 158'2
op vrije voeten gesteld. Sedert zwierf hij als balling
rond, en stierf 13 Februarij 1 589 te Leer in OostFriesland. —A. (Egbert), zOon van den vorige, geb.
te Groningen 1566, was in 1594 een der vier eerste
staatsgezinde burgemeesters van Groningen, werd
weldra afgevaardigd ter vergadering van de Algemeene Staten, trok namens deze in 1600 met prins
Maurits naar Vlaanderen; bekleedde nog meer zendingen, en stierf 16 Sept.1604.—A. (Edzart Reynt
van), geb. 8 Fehr. 1708, gest. 8 Januarij 1775, bekleedde achtereenvolgend verscheidene aanzienlijke
ambten, stood in 1748 zeer in het vertrouwen bij
den stadhouder, en heeft zich als curator der Grosinger hoogeschool jegens deze zeer verdienstelijk
gemaakt.
Alberdingk Thym (J. A.), geb. te Amsterdam 13 Augustus 1820,heeft zich in de letterkunde
inzonderheid naam gemaakt door zijne geschriften
over oude kunst en over godsdienstige onderwerpen
getuigen de Spektator (1842 tot 1849), de Dietsche
Warande (1855 tot 1860), de Volksalmanak voor
Roomsch-Katholieken (1852 tot 1860) ; verscheidene op zich zelven staande werken en losse stukken; en in 1851 (in het Fransch) De la litterature
ndellandaiSe a ses differentes epoques, fart et l'areheo-

Albemarle (hertog van). Zie MONK (George). logie en Hollande.
AlbergatiCapaceili(Franeesco),italiaansch
Albendorf, een dorp in Silezie, regeringsdistrict Breslau, kreis Glatz, toebehoorende aan graaf
Anton Magnis, met een prachtig kasteel, is eene vermaarde bedevaartplaats met een wonderdadig Mariabeeld. Van de heuvelen en plantsoenen, om dit dorp
gelegen,heeft men partij getrokken, om door middel
van beelden en bidkapellen, de lijdensgeschiedenis
van den Zaligmaker of te beelden in al de verschillende statien.
Albenga (lat. Albium Ingaunum of Albingauiinm), sardische provincie en stad. De stad ligt 8
mijlen ten zu id westen van G enua, daar waar de Centa
zich in de Middellandsche Zee outlast, heeft 5500
inw., is de zetel van eenen bisschop en heeft eene
goede haven; in den omtrek olijf- en hennepteelt.
De Doopkapel is ouder dan de 12e eeuw, maar niet
ouder dan de 6e. Reeds ten tijde van Justinianus II
behoorde A. tot het Christendom. In 1796 had Napoleon I te A. zijn hoofdkwartier. Albium Ingaunum
was de geboorte-plaats van den tiran Proculus en
de hoofdstad der Ingauni.

tooneeldichter, wedijverend met Goldoni, geb. te Bologna 1728, gest. 16 Maart 1804; na de ontbinding
van een slechts door dwang en tegen zijnen zin aangegaan huwelijk leefde hij, ongerekend kleine tusschenpoozen, voortdurend op zijn landgoed Tola,
rigtte hier een eigen tooneel op, en schreef blijspelen,
die daar werden opgevoerd, doch die weldra ook in
uitgebreider kringen zeer gewild waren. Zijne dramatische werken staan, wat vinding en karakterschildering betreft, bij die van Goldoni achter, doch
overtreffen:die wat betreft naauwkeurigheid in zamenstelling en zuiverheid van taal. Zijn Il saggio alnico
en Il ciarlator maldicente worden nog tegenwoordig
met goed gevolg opgevoerd. Enkele zijner stukken
zijn in het Duitsch vertaald.
Albergen, of Aalbergen,een gehucht in Twenthe, prov. Overijssel, 12 our gaans benoordoosten
Almelo ; eertijds stond hier een klooster van reguhere kanunniken, dat echter door de Kerkhervorming te niet ging.
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Alberic. De geschiedenis der Middeleeuwen
maakt van verscheidene personen gewag, die dezen
naam droegen. 1) A. I. markgraaf van Spoleto en
Camerino, huwde Marozia, dochter der in de romeinsche geschiedenis beruchte Theodora, kwam daardoor in het bezit van de wereldlijke magt over Rome,
doch weld door de pauselijke partij verdreven en in
925 vermoord. 2) Zijn zoon A. II. voerde sedert
932, na Hugo van Provence, koning van Italie, verdreven te hebben, gedurende 23 jaren het bewind
over Rome als senator en princeps tot aan zijnen dood
(954). — 3) A. (Octavius), zoon van den vorige,
volgde zijnen vader op en werd later paus ; zie JOHANNES XII. - 4) A., nit het geslacht der graven van
Tusculum, bekleedde in 980 het principaat te Rome.
— 5) A. van Romano, een ijverig magthebbend te Vicenza en Treviso, werd 26 Augustus
1260 ter dood gebragt. — 6) De onder den naam
van Monachus trium fontiurn bekende Cisterciensermonnik A. leefde in 13e eeuw, en heeft eene tot
1241 loopende kronijk nagelaten. — 7) A. de Rosate, uit Bergamo, schreef regtsgeleerde commentarien, en stierf '1354.— 8) De oudere regtsgeleerde
A. de porta Ravennate stierf 1218. — 9) A. de
kronijkschrijver ; zie ALBERT D'Atx. —. 10) A. of Albricus, werd 776 verkoren tot vierden bisschop van
Utrecht. Zie ALBRICUS.
Alberique, stad in Spanje, provincie Valencia,
3000 inw. ; een hoofd-middelpunt voor de rijstteelt.
Alberoni (Giulio), kardinaal en spaansch minister van staat, de zoon van een armen wijngaardenier te Firenzuola in Parma, volgens anderen te
Parma zelf, geb. 31 Mei 1664, kwam langs dubbelzinnige wegen in het genot van geestelijke prebenden
en in het vertrouwen van den bisschop van Donino.
Gedurende den spaanschen successie-oorlog verwierf
hij de gunst van den hertog van Vendome, lien hij
ook naar de Nederlanden en naar Spanje vergezelde.
Na des hertogs dood werd hij resident van den hertog van Parma aan het spaansche hof, en wist na het
overlijderi, der koningin te bewerken, dat als hare
opvolgster :werd gekozen prinses Elizabeth van Parma, die dad ook dadelijk den invloed fnuikte van
de tot dusverre alvermogende familie Orsini, en A.
koos tot raadsman, gunsteling en vertrouwde. Hij
werd kardinaal en spaansch minister van staat, en
deed in Spaiije een veelzijdig nieuw leven ontwaken;
wikkelde zich echter, om voor de zonen zijner gebiedster nieuwe landen winnen, in zulke dubbelzinnige ondernemingen en kuiperijen, dat hij eindelijk
aan de verzoening van Spanje met Frankrijk opgeofferd moest worden en van het spaansche grondgebied gebannea (1719). Slechts in Zwitserland kon
hij eenigen tijd een toevlugtsoord vinden. Na den
dood van pans Clemens XI ging hij echter naar
Rome, werd vrijgesproken, was geruimen tijd vicelegaat in de Romagna, waar hij zich inzonderheid
met het water-systeem bezig hield ; hij deed ook eene
vergeefsche poging om San-Marinos te onderdrukken, en stierf te Rome 21 Junij 1752.
Albers. Zie ALBLAS (Oud-).
Albers (Joh. Friedr. Herm.) professor in de
medicijnen te Bonn, geb. 14 November 1805 te
Dorsten bij Wesel, bekwam 1827 te Bonn den doctoralen graad in de geneeskunde, en werd aldaar in
1831 tot hoogleeraar benoemd. Hij hield voorlezingen over de leer der geneesmiddelen, over pathologische anatomic en opleiding tot de kliniek, eu gaf
verscheidene zeer verdienstelijke werken in het
licht.

Albert
Albert, voorheen Ancre geheeten, eene stad in
het fransche dept. der Somme, 3 mijlen ten westen
van Peronne aan den noorder-spoorweg en de rivier
Miraumont, met 3000 inw., die handel drijven in
linnen, wollen goederen, papier, leder en salpeter.
Albert, sedert 1848 een der oostelijke districten van de Kaap-kolonie (Zuid-Afrika), tusschen de
Oranje-rivier ten noorden, de Stroombergen ten zuiden en westen, en de Kraai-rivier ten oosten. Het
is een hoogland met koude winters; de rivieren
worden bier Spruit genoemd. Hantam en Waschbank zijn landstreken ; de voornaamste plaatsen zijn
Burghersdorp aan de Stroomberg-spruit, en NoordAliwal nabij de Oranje-rivier.
Albert, de Zelfd e naam als ALBERTUS, ALBRECHT,
AALBRECHT of AALBERT, is door een aantal personen
gedragen, van welke wij er hier 19 laten volgen,
zijnde de overigen, die niet onvermeld mogen blijven, te vinden onder het woord ALBRECHT.
Albert de liloekinoedige, hertog van
Saksen, stamheer der Albertinische Linie, geb. 27
Julij 1443, jongste zoon van keurvorst Frederik II,
bijgenaamd de Zachtmoedige, werd in 1455 met zijn
broeder Ernst door Kuntz von Kaufungen geroofd,
doch werd, terwijl hij naar Bohemen vervoerd werd,
door een kolenbrander ontzet. In 1464 trad hij in
den echt met Zedena (of Sidonia), dochter van George
Podiebrad, koning van Bohemen, die 1471 stierf.
Ofschoon door de voornaamste stenden tot koning
uitgeroepen, mogt het A. niet gelukken de kroon van
zijnen schoonvader magtig te worden; want eer hij
die aanvaardde waren de Bohemers van denkwijze
jegens hem veranderd. In 1475 hielp hij keizer Frederik III tegen Karel den Stoute ; 1476 deed hij eene
reis naar Palestina. Vervolgens streed hij voor den
keizer in Hongarije en in de Nederlanden, waar hij
door Maximiliaan 1488 tot algemeen stedehouder
werd aangesteld. Bij het oproer der boeren in NoordHolland, be kend onder den naam van Kaas- en Broodspel, kenmerkte hij zich als een dapper en schrander
man door zijne krachtdadige maatregelen om dit
oproer te beteugelen, doch evenzeer als hardvochtig
en niet van baatzucht vrij te pleiten door de voorwaarden, die hij aan de ten-onder-gebragten oplegde ;
vooral op de regtvaardigheid van de schatting, door
hem te Haarlem gevorderd, en over het geheel van
zijne handelwijze aldaar, is zeer veel of te Bingen. Door
de verovering van eenige steden der Hoekschen bragt
hij die partij geheel ten onder, waarvoor hij ook tot
erfstadhouder over Friesland werd aangesteld. In
het begin van 1499 gaf hij het bewind over dat gewest aan zijn tweeden zoon Hendrik over ; en dat
over de andere nederlandsche gewesten aan zijn
sten zoon Joris. Daarop vertrok hij naar Duitschland.
Doch reeds in Maart kwarnen de Friezen tegen Hendrik in opstand, omdat deze hun eene nieuwe zware
schatting Wilde opleggen. Hendrik, door zijne onderdanen helegerd, werd door zijnen vader ontzet, die
ook den ijzeren ketting buit maakte waaraan ze zijnen
zoon wilden ophangen ; die ketting wordt nog te
Dresden bewaard. A. stierf te Emden 12 Sept. 1500.
Albert, graaf van Nassau-Dillenburg, geb. te
Dillenburg 1 Nov. 1596, trad jong in nederlandsche
krijgsdienst, en werd reeds in 1626 door een musketkogel gedood.
Albert, graaf van Nassau-Weilburg, meer bekend onder den naam van graaf van Nassau-Saarbruck, geb. 1537, was 1568 een der aanvoerders van
het leger van prins Willem I van Oranje, met wiens
zuster Anna hij 1569 huwde. Bij Johan Casimir van
den Paltz was hij zeer gezien. Hij stierf 1616.

Albert
Albert (Jan), ook Albert Janszoon of Albertus
Jansonius genaamd, geb. te Haarlem, was in de 15e
eeuw carmelieter monnik en dokter te Leuven ; heeft
verscheidene godsdienstige werken geschreven ; gest.
1496.
Albert, graaf van Vollstadt, gewoonlijk Albertus
Magnus, de Groote, of ook Teutonicus genoemd, geb.
1205 te Lauingen in Zwaben. Hij studeerde te Padua, trad 1223 in de Orde der Dorninicanen, en gaf
onderwijs in de scholen dier Orde te Hildesheim,
Regensburg, Keulen en Parijs. In 1249 werd hij
rector der school te Keulen. Het bisdom te Regensburg, dat hem in 1260 verleend werd, verliet hij
reeds twee jaren later weder, om in zijn klooster te
Keulen geheel voor de wetenschappen te levers. Het
hoofdonderwerp zijner nasporingen was Aristoteles;
bovendien bezat hij eene voor dien tijd zeer groote
mate van bekendheid met scheikunde en werktuigkande, zoo zelis dat hij van tooverij verdacht werd.
Hij stierf 15 November 1280. Zijne werken verschenen in 21 boekdeelen bijeengebragt (Leyden
1651). Verscheidene uitstekende mannen waren
zijne leerlingen geweest ; onder hen noemen wij Thomas van Aquinas. De leerlingeii en aanhangers van
A. werden Albertisten. genoemd.
Albert (Casimir), hertog van Saksen-Teschen,
was de vierde zoon van koning August van Polen,
geb. 11 Julij 1738 te i'vloritsburg. Hij trad 8 April
1766 in den echt met de aartshertogin Maria Christina, eene dochter van keizer Frans I en van Maria
Theresia, Welke laatste hem het vorstendom Teschen
schonk. Hij leefde met zijne gemalin, die 24 Junij
1798 kinderloos overleed, te Brussel, daar zij upperlandvoogdes der oostenrijksche Nederlanden was.
De opstand van 1789 verdreef haar van daar voor
eenen korten tijd, de zegepraal der fransche wapenen
echter voor altijd. In 1792 voerde A. het bevel over
de belegerings-artnee y our Rijssel, doch moest, door
Dumouriez overwonnen, Belgie ontruimen. In 1793
verliet hij het leer en ging naar Weenen, waar hij
11 Februarij 1822. stierf. Zijne rijke kunstverzamelingen kwamen volgens fides-commissaire bepalingen
in handers van aartshertog Karel van Oostenrijk.
Albert of Alberti (Heinrich), duitsch liederendichter en componist, geb. te Lobenstein 28 Junij
1604, studeerde aanvankelijk in de regten, legde zich
later op de muziek toe, en woonde eerst te Dresden,
sedert 1626 te Koningsbergen, waar hij 6 October
1668 als organist der domkerk stierf. Met zijite vrienden Dach en Roberthen werkte hij voor de uitbreiding der eerste silezische dichterschool ; zijne
liederen, door hem zelven op muziek gebragt, behooren tot de beste voortbrengselen dezer school. flit
betreft inzonderheid zijne Kerkgezangen, waarvan
het morgenlied .Gott des Himmels nod. der Erden"
en andere nog heden ten dage gezongen worden. De
meeste zijner liederen en melodien zijn verzaineld
in : Arien .g um Singen and Spielen (8 din., Koningsbergen 1838-1850) ; eene keur daarvan is te vinden
in %flier's .Bibliothek deutscher Dichter des 17
Jahrh." (5e deel, Leipzig 1825).
Albert (Alex. Martin.), geb. 1815 te Bury in
het fransche department Oise, de zoon een, landmans, leerde bij zijnen oom Ribou, technicus te
Parijs, en was later aldaar werkzaani bij anderen.
Hij ward spoedig in de politieke woelingen en geheime genootschappen gewikkeid, werd redacteur
van een dagblad voor de ambachtslieden (L' Atelier),
en daar het voorloopige bewind van 24 Februarij
1848 eenen awerkinan (ouvrier)" noodig had, werd
hij 8 lei lid van het bewind. Ook later zocht men
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hem voor het verlies van politieke magt door allerlei
eere-posten schadeloos te stellen, zooals hij ook tot
lid der Nationale Vergadering gekozen ward. Wegens
zijne deelneming aan den aanslag van 15 Mei 1848
tegen het gouvernement en de Nationale Vergadering
ward hij intusschen in hechtenis genornen en bragt
hij een geruimen tijd in de gevangenis door.
Albert van Mecklenburg, koning van
Zweden, verkoren in 1368, ward 1389 onttroond
door Margareta van Waldemar, koningin van Denamarken, die ondersteand ward door den zweedschen
adel, welken hij door zijn gedrag tegen zich had
verbitterd. Na vijf jaren in gevangenschap te hebben doorgebragt, ward hij naar Mecklenburg teruggezonden, waar hij 1112 stierf.
Albert (Frans Aug. Karel Emanuel), prins van
Saksen.-Coburg-Gotha, gemaal van koningin Victoria
van Grout-Britannia en lerland, geb. 26 Augustus
1819,tweede zoon van hertog Ernst! en van prinses
Louise van Saksen-Gotha, genoot eene zorgvuldige
opvoeding en studeerde vervolgens te Bonn. Hij hield
zich gaarne bezig met wetenschappen, schilderkunst
en muziek; verscheidene zijner coinpositien zijn
bekend geworden. Een ruimer werkkring opende
zich voor hem , Coen koningin Victoria hem tot
gemaal koos. Hij bekwant den titel van koninklijke hoogheid, werd genaturaliseerd, tot den rang
van veldmaarschalk verheven, en trad 10 Februarij
1840 met de koningin in den eat, waarbij hem
een jaarlijksch inkomen van 30,000 pond sterling
ward toegelegd. In 1842 werd hem den titel verleend van Consort of her most gracious Majesty; in
1847 werd hij kanselier der hoogeschool van Cambridge. In het eerst had hij vele tegenkantingeu te
overwinnen ; doch door zijn groot beleid, zijne doorgaande gedragslijn zonder de minste aanmatiging,
zip steeds buiten alle politieke partijschappen blijy en en zijne ijverige deelneming aan alias wat
slechts menschlievendheid beoogde of strekken kon
ten algemeenen mate, ontwapende hij alle vijanden
en benijders. Vooral tnaakte hij zich verdienstelijk jegens Engeland en jegens de geheele beschaafde
wer gild door zijne bemoeijingen y our de groote Iondensche tentoonstelling in 1851. Ook de tweede
wereldtentoonstelling van dien aard in 1862 had zeer
veal aan hem te danker, doch hij mogt die niet beleven.—Algemeen beinind, stied hij den 14 December 1861; en om zijne nagedachtenis in eere te houden
warden hem verscheidene standbeelden opgerigt,
waaronder dat te Louden als een nationaal gedenkteeken is te noemen.
Albert (Simonsz.). Zie SlMONSZ (Albert).
.e A_LBRECHT.
Albert van Beijeren. Zia

Albert van Oostenrijk. Zie _ALBERTUS.
Albert, tegenpaus. Zie PASCAL II.
Albert d'Aix, kanunnik en gardiaan der kerk

in Aix (sommigen zeggen in Provence, maar nicer
waarschijiilijk is het geweest te Akers, i. Aix-laChapelle), gest. oinstreeks 1120. Hij heeft een geschiedverhaal geschreven van den eersten Kruistogt
(1095-1120), zaamgesteld uit de opgaveii van ooggetuigen, en voor het eerst in het hat verschenen
in 1584 te Helmstedt in 4°. onder den titel Chronicon
Theroselyinitanum, in het Fransch vertaald door Guizot in zijne (1824 versclieiieiie) Memoires relatifs
l'histoire de France.

Albert Darling, een district van iNieuw-

Z aid-Wallis (Australie).

Albert de Chaulnes. Zie ._HAULNES.
LUYNES.
Albert de Luynes.
Albert Durer, schilder. Zie DURER.
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Alberthoma (Albertus), geb. 23 Nov. 1644
te Groningen, waar zijn vader predikant was, en aldaar gest. in 1720, werd als predikant beroepen 1672
te Appingadarn,1683 te Emden, 1693 te Groningen;
was een goed dichter. — A. (Albertus), neef van
den vorige, geb. te Groningen 25 Dec. 1687, werd als
predikant beroepen te Midwolde-en-de-Leek 1713,
te Emden 1728, te Leeuwarden 1733, en 1737 te
Groningen, waar hij 11 Mei 1758 stied; was een
beoefenaar der stichtelijke poezij ; hij was gehuwd
met Adelgonda Ilberi (zie ILBERI). A. (Robertus), broeder van den laatstgenoemde, geb. te Groningen 1690, gest. aldaar 12 Januarij 1772, werd
beroepen als predikant 1715 te Eelde in Drenthe,
1721 te Groningen, wees in 1730 een beroep naar
Amsterdam van de hand en werd 1769 emeritus.
Hij beoefende zonder iets uitmuntends te leveren de
dichtkunst, en heeft ook verscheidene godgeleerde
werken in het licht gegeven.
Alberti, een der oudste florentijnsche familien,
die lang de magt betwistte aan de Medicis en aan de
Albizzi, en zich onderscheidde door haren ijver voor
de republikeinsche gelijkheid. De beroerndste van
deze familie is Benedictus A., die in 1378 de partij
der Albizzi het onderspit deed delven. Op zijne beurt
voor de Albizzi moetende onderdoen in 1382, stierf
hij vervolgens in ballingschap.
Alberti (Leone Baptista), beroemd bouwkundige te Florence, geb. 1398, gest. 1472, wijdde zich
in zijne jeugd aan de regtsgeleerdheid en de oude
talen. Ook in de muziek, vooral in het orgelspel
en in het componeren, onderscheidde hij zich. Evenzeer muntte hij nit in de schilderkunst, en zijne
stukken met optisch perspectief, alsmede zijne verhandeling over de schilderkunst, maakten opgang.
Zijne voornaamste roeping vond hij echter in de
architectuur, en hierin trachtte hij de ouderwetsche
gebouwen weder op prijs te doers stellen naar waarde
en den antieken bouwtrant weder in zwang te brengen. Florence bezit veel gebouwen van hem ; dock
zijn roem. als architect had hij inzonderheid te clanken aan de kerken San-Andrea te Mantua en SanFrancesco '6e Zijn theoretisch werk over
de bouwkunde De re (edificatoria (Florence 1485 ;
Straatsburg 1541), dat in verscheidene talen werd
overgezet, is van groote waarde.
Alberti (Leander), provinciaal der Dominicanen
geb. te Bologna 1479, gest. 1552, heeft, onder "neer
andere werken, eene geschiedenis van zijne Orde nagelaten, getiteld : De viris illustribus ordinis Prtedicatorum (Bologna 1517) ; wijders eene ),Geschiedenis
van Bologna" (Bologna 1541) en eene ,,Beschrijving
van Italie" (Bologna 1550), de beide laatstgenoemde
werken in het Italiaansch.
Alberti (Domenico), een Venetiaan, onistreeks
1730 dilettant op het klavier en in den zang, is de
uitvinder der gearpeggeerde bassen, die daarom den
naam dragen van albertische bassen.
Alberti (Johannes), geb. te Assen 6 Maart 1698,
studeerde te Franeker, werd als predikant beroepen
te Hoogwoud in Noord-Holland einde 1720, te Krommenie 1726, te Haarlem '1728; maakte zich door
eenige geschriften bij uitstek gunstig bekend ; door
eene nieuwe bewerking van het woordenboek van
Hesychius verrijkte hij de grieksche letterkunde met
een uitmuntend nieuw grieksch woordenboek op het
Nieuwe Testament. Na in 1740 van eene groote buitenlandsche reis teruggekeerd te zijn, was hij 5 October van dat jaar als hoogleeraar aan de hoogeschool
te Leyden aangesteld, en gaf in 1746 het eerste deel
van opgemeld woordenboek in het licht ; het tweede

Albertina Agnes
deel was hij wegens ziekelijken toestand (longtering)
verhinderd geheel of te werken ; er bestond echter
hoop op zijn herstel, en hij was tot op een paar letters na daarmede gereed, toen hij 13 A ugustus1762
aan het roodvonk stierf. (Door de zorg van Ruhnkenius verscheen echter ook het tweede deel compleet,
Leyden 1762).
Alberti (J. E.), geb. te Maastricht (waar zijn
vader, zijnde een Italiaan, advokaat was), beoefende
als jongeling de schilderkunst te Amsterdam, behaalde 1808 den gouden eerepenning bij het genootschap Felix Meritis,werd onder de regering van koning
Lodewijk Napoleon naar Par* en Rome gezonden
orn zijne studien voort te zetten, keerde van Rome
terug naar Parijs, waar hij eenige jaren na 1840 overleden moet zijn.
Alberti di Villanova (Francois d'), schrijver van een zeer geachten Dictionnaire Italien-Francais, geb. te Nizza 1737, gest. te Lucca 1800, heeft
zelf van zijn woordenboek vier edition bezorgd (de
laatste in 2 dln. in 4°., Marseille 1796). Wijders is
hij de schrijver van een Dizionario universale critico
enciclopedico della lingua italiana; 2e druk, Lucca
1805, 6 dln. in 40.
Alberti van Enno, oud tyroolsch geslacht,
oorspronkelijk Enn of Enno genoemd, naar hun familie-kasteel op den Ennsburg in het bisdom Trient
(it. Trento, lat. Tridentum). Personen uit dit geslacht
komen reeds voor in 1010. In het begin der 16e
eeuw waren 2 Alberti uit deze familie bisschop van
Brixen, en hun ter eere noemde die familie zich
Albertis de Enno, en zoo werd ook hun adeldorn
door keizer Ferdinand in 1535 bekrachtigd. Een afstammeling, Jozef Victorius, stierf 1696 als prinsbisschop te Trient. Frans Felix van Enno had 3 zonen,
met name Frans Sigismond. domheer te Trient, Gervas Vigil en Jozef Victor, die 12 October 1714 in
den rijks-gravenstand werden verheven. Felix, een
zoon van Gervas Vigil, stierf in 1750 insgelijks als
prins-bisschop van Trient. In de 19e eeuw leven
van dit geslacht de drie graven Christoffel, Bartho'omens en Frans Felix.
Alberti van Poja, een oud geslacht, dat de
zelfde afkornst heeft als de familie d'Albert (de hertogen van L trynes), en dat tijdens de oorlogen der
Guelphen en G hibellijnen nit Italie naar Tyrol kwam.
In 1774 werden de drie broeders, Albert Virgild de
Albertis de Poja, Anton Clemens en Frans Anton, in
den rijks-gravenstand verheven. Graaf Bartholomeus,
geb. 1777, stierf 1836 als luitenant-veldmaarschalk
te Weenen.
Albertina Agnes, prinses van Oranje, geb.
te 's Hage 29 April 1634, derde dochter van prins
Frederik Hendrik en Amalia gravin van Solms, was
eene zeer verstandige en deugdzame vrouw, trail
2 Mei 1652 in den echt met Willem Frederik, graaf
van Nassau, stadhouder van Friesland, na wiens flood
(21 Octob. 1664) zij voogdes werd over haren zoon
Hendrik Casimir, tot deze in 1677 zelf het bewind
aanvaardde, na reeds in '1672 den eed te hebben gedaan. Hare voogdij is bijzonder vermaard geworden
door haar groot beleid en hare buitengewone kloekmoedigheid in die donkere dagen, toen de Nederlanden onverhoeds door Frankrijk,Engeland,Keulen
en Munster te gelijk aangevallen en schier tot het
uiterste gebragt werden. Na 1679 heeft zij den
meesten tijd in Duitschland doorgebragt, loch eindigde met zich. op het Oranjewoud in Friesland te
vestigen, waar zij 24 Mei 1696 stierf, en toen te
Leeuwarden in den grafkelder der stadhouders werd
bijgezet.

AlbertineLli
Albertinelli (Moriotto), schilder uit de 16e
eeuw, vriend en navolger van Fra Bartolomeo. Van
hem vindt men schilderstukken te Florence, in het
museum te Berlijn, in de pinacotheek te Munchen,
in het Louvre te Parijs en te Rome. Zijne flguren
kenmerken zich door lieftallige bekoorlijkheid en
zachte aanminnigheid. Hij stierf 1512 (volgens anderen 1520).
Albertini (Joh. Baptist van), geb. te Neuwied
17 Februarij 1769, was in zijne jeugd een vriend
van Schleiertnacher, en van 1797 tot 1804 leeraar
aan het instituut der Hernhutters te Niesky, vervolgens predikant bij de Broedergetneente aldaar, en in
1714 bisschop der Hernhutters; stierf te Berthelsdorf bij Hernhut 6 December 1831; hij had zich met
zeer gunstig gevolg op de oostersche talen, de mathesis en de botanie toegelegd, en heeft verscheidene
in der tijd algemeen zeer geachte leerredenen nage.laten.
Albertinisehe linie. Deze linie van het
Huis Saksen stamt af van hertog Albrecht, of Albert
(Zie ALBERT DE KLOEKMOEDIGE), tweeden Z0011 van
keurvorst Frederik den Zachtmoedige. Aanvankelijk regeerde hij gemeenschappelijk met zijnen
broeder Ernst, waarbij deze slechts de Kur, d.
steingeregtigdheid bij het kiezen van eenen keizer,
vooruit had, met hetgeen aan dat refit van medekiezer was verbonden. In 1485 kwamen zij tot eene
deeling, en Albert nam het gedeelte, dat hoofdzakelijk het markgraafschap Meissen en de heeft van bet
Oosterland bevatte. Aan zijn kleinzoon Maurits werd
na den slag bij Mtililterg (24 April 1547) de Kurverleend, zoomede de landen van den door den rijksban
getroffenen keurvorst Johan Frederik den Grootmoedige, aan Wiens zonen slechts een klein grondgebied met 50,000 florijnen inkomen toegestaan werd.
Bij het naumburger verdrag van 1554 echter werd
dat kleine gebied merkelijk vergroot en vormde, met
die vergrooting en met de aandeelen in het hennebergsche erfgoed, het ernestinische Saksen. Voor de
albertinische linie .was het een voordeel, dat het
erfverdrag van 15 Februarij 1499, het zoogenaamde
albertinische testament, de ondeelbaarheid der toenrnalige landen voorschreef,welke hoofdbepaling door
de Landdags-reverse en door de Huis-observantie
gewaarborgd en tevens werd nitgestrekt tot nieuwe
aanwinst van grondgebied. Hiervan werd echter door
keurvorst George I in zijn testament van 20 Julij
1652 afgeweken. De in de hoofd-schikking van 22
April 1652 gevormtle linien stierven weder nit : Saksen-Weissenfels, met de zijlinie te Barby en Dahme,
in 1746, Saksen-Merseburg in 1738. De laatste leden
van Saksen-Zeitz met de zijiinie Saksen-Neustadt
werken roomsch-katholiek en traders in den geestelijken stand, terwijl zij hunne landen in 1718 aan
den keurvorst afstonden, die in 1806 de koninklijke
waardigheid aannam. De volgreeks der regerende
personen van de albertinische linie gaat van Albrecht
op diens zoon George (1500), diens broeder Hendrik
den Vrome (1539), diens zoon Maurits ;1541 ), diens
broeder August (1553), diens zoon Christiaan
(1586), diens zoon Christiaan II (1591), diens broederJohan George I (1611),diens zoon Johan George It
(1656), diens zoon Johan George HI (1680), diens.
zoon Johan George IV (1691), diens broeder Frederik
August I (August II van Polen, 1694), diens zoon
Frederik August II (August III van Polen, 1733),
diens zoon Frederik Christiaan (1763), diens zoon
Frederik August III (den eersten koning, 1763), diens
broeder Anton (18271, diens neef Frederik August
(1836).

Albi
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Albertinus (lEgidius), geb. te Deventer 1560,
gest. te Munchen 1620, bekleedde eenigen tijd de
betrekking van geheimschrijver bij Maximiliaan,
keurvorst van Beijeren. A was een (ofschoon weinig
bekend) zeer talentvol satiricus. Van zijne werken
vermelden wij : LandstOrzer Guynann von Alfarahn
(dl. 1 en 2., Munchen 1616, 1618, 1631; dl. 3,
Munchen 1632) ; ,Lucifer's Konigreich and Seelen
gejarde oder Narrenhass" (8 dln. Munchen 1617);
Hirnschleitfer (Keulen 1645-1686). A. was ook
een ijverig vertaler voor de hoogduitsche pers.
Albertrandy (Jan Baptist), geb. 1731 te Warschouw, genoot in de Jezintenschool eene zorgvuldige opleiding, werd, nadat hij van zijn 19e jaar af
als professor werkzaam was geweest, eerst te Poelsjontoesk, daarna te Plock en Wilna, in 1764 opvoeder van F. Lubienski, die later minister van justitie wend. Met dezen reisde hij naar Siena en Rome
en keerde, na nit de Orde ontslagen te zijn, met rijke
verzamelingen naar Polen terug, waar hij lector en
bibliothecaris werd hij Stanislas Augustus. Van eene
!Mere tweede rein naar Rome bragt hij belangrijke
excerpter] merle, waarvoor hij tot titulair-bisschop
van Zenopol berioetnd werd. Op gelijke wijze maakte
hij zich ook verdienstelijk door opwekking en bevordering van de geleerdheid in Polen, en stierf 10
Augustus 1808. Zijne werken zijn deels oratorische
deels geschiedkundige.
Albertus, aartshertog van Oostenrijk,geb. 1559,
derde zoon van keizer Maximiliaan II, was aan het
hof van Filips II van Spanje opgevoed, trad in den
geestelijken stand, werd 1577 kardinaal, 1585 aartsbisschop van Toledo, en was 1594-1596 onderkoning van Portugal. Daarna aanvaardde hij het
stadhouderschap over de spaansche Nederlanden ,
waar hij tot aan zijnen flood met veel beleid en
waardigheid het bewind voerde, ofschoon blijkbaar
beter voor den vrede geschikt dan voor den oorlog,
then hij tegen prins Maurits had vol te houden,
waarom hij dan ook het twaalfjarig bestand sloot
(1609). Hij werd in 1599 met veel plegtigheid te
Brussel gehuldigd, verliet den geestelijken stand en
trad 13 April 1599 in den echt met de 32jarige infante Izabella Clara Eugenia (dochter van Filips II),
die de Nederlanden als vooraf bepaalden bruidschat
ontving. De aartshertog stierf te Brussel, in 1621.
Albertville (it. A lberto-Poli), stall in Savooije,
3800 inw., aan de Arty en nabij de noordelijkste
kromnaing der Isere, ontving in 1835 dezen naam
naar Sardinia's koning Karel Albert, en is ontstaan
uit de vereeniging van de twee vlekken l'HOpital en
Conflans.
Alberus (Erasmus), schrijver ten tijde der Kerk hervorming, geb. in bet begin der 16e eeuw in Wetterau. In Wittenberg, waar hij omstreeks 1520 op
studie lag, met Luther bekend geworden, was hij
voor de hervorming werkzaam ; ook nam hij ijverig
deel aan de godsdienstige twisten van zijnen tijd.
Hij stierf 5 Mei 1553 als generaal-superintendent te
Neubrandenburg. Onder zijne talrijke geschriften
ruaken wij inzonderheid gewag van De barrevoetermonniken Uilenspiegel en Alcoran (1542) en het 49
berijmde fabelen bevattende Bock der Deugd en Wij sheid (Frankfort 1550).
Albi, of Alby (lat. Albiga), hoofdstad van het
dept. Tarn in Frankrijk, aan den Tarn,13,000 inw.,
eertijds de hoofdplaats der Ruteni provinciales (in
Aquitanie I), tegenwoordig zetel van eenen aartsbisschop, van verscheidene staats-ligchamen, van eene
burgerlijke regtbank en eene regtbank van koophande1.1A. heeft eene schoone kathedraal-kerk, een aan-
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Albianum

tal prachtige gebouwen van ouden datum en van later
tijd, verscheidene wetenschappelijke inrigtingen en
eenen levendigen commissie-handel in Laken, tafellinnen en pakdoek, wollen en katoenen stolen, leder,
likeuren, pastelverw, enz. De landstreek rondom A.
heette eertijds het Albigesche (Albigeois). Rare
bewoners, de Albigenzen, hadden hier menigyuldige
godsdienstvervolgingen te verduren. A. is tweemaal
verwoest : eens door de Sarracenen, en den tweeden
keer in de vervolging tegen de Albigenzen. In 1255
werd hier een concilie gehouden, om de ketterij der
Albigenzen geheel nit te roeijen. A. is de geboorteplaats van Lapeyrouse. — A. Zie ALBA 3).
Albianum. Zie —IBLING.
A
Albici. Zie ALBIOCI.

Albiganii
\ Zie —UBAINE.
A
Albigenzen, dus genoemd naar het gebied en
de stad Albi, heetten de tegenstanders van het pansdom, die in het begin der 13e eeuw, aangevoerd door
vicomte Raimond Roger van Beziers, in het zuiden
van Frankrijk, in verzet kwamen tegen de door pans
Innocentius III uitgeschrevene kruisvaart ter uitroeijing van de ketters. De Cathares (d. Reined)
en Waldenzen, die verkeerdelijk ook met dezen naam
zijn bestempeld, waren in die streken zoo talrijk en
magtig geworden, dat de Kerk alles aaywendde, om
deze ketters te onderdrukken. De legaat Petrus van
Castelnau, die als bekeeringsprediker rondtoog, werd
vermoord. Daarop verscheen een kruisleger onder
legaat Arnold, abt van Citeaux, en Simon van Montfort. Beziers werd stormenderhand ingenomen en een
vreeselijk bloedbad aangerigt, waarbij ruim 20,000
inw. omkwamen. Hierop werd het gebied van graaf
Raimond VI van Toulouse, ofschoon deze wegens
het toelaten der ketters reeds boete gedaan had, door
Montfort veroverd, die vervolgens bij de synoden te
Montpellier en in bet Lateran (1215) erkend werd
als beer en meester van deze veroveringen. Na zijnen
dood nam Raimond VI weder met geweld bezit van
zijn eigendom, en zijn zoon Raimond VI! verdedigde
het tegemde pauselijke legaten en tegen Lodewijk VIII
van Frankrijk. In 1229 kwam de vrede tot stand.
De .ketters werden deels door de Dominicanen bekeerd, deels door de Inquisitie verbrand, zoodat hun
naam omstreeks de helft der 13e eeuw allengskens
verdwijnt. Vergelijk Fauriel, Croisade centre les Albigeois (Parijs 1838) ; Hahn Geschichte der Ket:er ins
Mittelalter (Stuttgart 1845).
Albigeois, het Albigesche. Zie onder ALBI.
Les Albigeois beteekent : de Albigenzen.
Albignac (Maurice, graaf van Castelnau), geb.
1775, diende in het fransche leger,emigreerde 1792,
screed onder Conde, later onder de Oostenrijkers,
keerde onder het Consulaat naar Frankrijk terug,
werd 1807 aan den koning van Westfalen als vleugeladjudant toegevoegd, en in westfaalsche dienst divisie-generaal, opperstalmeester en minister van oorlog.
Hij vernietigde den partijgan ger Sehill; de hertog
van Brunswijk ontkwam hem. Later keerde hij naar
Frankrijk terug en maakte den russischen veldtogt
merle. Na de Restauratie werd hij ordonnance-officier
van den hertog van Angoilleme, ging bij de terugkomst -van Napoleon I naar Gent, werd onder St.-Cyr
secretaris-generaal van het ministerie van oorlog,
gouverneur-generaal der militaire school te St.-Cyr,
eindelijk nog maarschalk, en stierf 1824.
Albimana , of Albiniana, ten tijde der liomeinen een wapenhuis (of, volgens anderen, eene
koornschuur), ter plaatse waar nu in Zuid-Holland
het dorp Alphen staat. Zie ALPHEN.

Albingaunum. Zie ALBENGA.

Albitici
Albini (Frans Jozef, vrijheer van), geb. 17218 te
St. Goar, hegon zijne loopbaan alsprins-bisschoppelijke regeringsraad to Wurtzburg, werd later geheimqks-referendaris van den keurvorst van Maintz,
kwam daardoor in kennis met Jozef II, die zich van
hem bediende voor verscheidene zendingen; na diens
dood werd A. hofkanselier en minister van bet keurvorstendom Maintz. Hij was op het congres te Itastadt,
wilde 1799 eerie duitsche landweer oprigten en bekleedde 1802 bet voorzitterschap in de rijksdeputatie. Ook onder den nieuwen keurvorst Dalberg en
in het groothertogdom Frankfort bleef hij aan het
hoofd van bet ministerie. De verbondene mogendheden droegen hem in 1813 bet voorzitterschap op
in het bewind ad interim. Daarna trad hij in oostenrijksche dienst en werd tot gezant van den Bondsdag benoeind, doch stierf reeds 8 Januarij 1816.
Albinium Intemelium., Zie v INTIMIGLIA.
Albino , tombardisch-venetiaansche stad , 2
groote mijlen benoordoosten Bergamo, met zijdespinnerijen en 5000 mw. In de omstreken schoon
albast en z wart mariner.
Albinovanus (C. Pedo), latijnsch dichter uit
de eeuw van Augustus, was een vriend van Ovidius.
Men heeft van hem twee treurdichten : op den dood
van Drusus en op lien van Mecenes, en eenige stukken eener beschrijving van eenen togt van Germanicus in den noordelijken oceaan. De fragmenten
van Albinovanus zijn met vele aanteekeningen in
het licht gegeven door Th. Gorale; Amsterdam 1703
in 12°.
Albintemelium. Zie V.INTIMIGLIA.
Albinus, een heilige, nog tegenwoordig de
schutspatroon van vele kerken en kloosters in Frankrijk, gest. als bisschop van Angers in 549. — A.
(Decimus Clodius), romeinsch veldheer, werd na den
dood van keizer Partinax (193) door de legioenen
in Gallie en Britannic als keizer uitgeroepen, doch
door Septiinius Severus bij Lyon overwonnen. —
A. de martelaar, te Rome ter dood gebragt; zijn
gebeente wordt bewaard te Keulen; gedachtenisdag
22 Junij.
Albinus (Bernhard Siegfried), geb. 24 Februarij
1697 te Frankfort aan de Oder, werd 1721 te Leyden hoogleeraar in de anatomie en geneeskunde,
onderscheidde zich door zijne voorliefde voor het
toedienen van enkele (niet zamengestelde) geneesmiddelen, en was als docent, auteur en practisch
geneeskundige een sieraad der leydsche hoogeschool.
Van zijne werken verdienen inzonderheid melding
de nog tegenwoordig bruikbare anatomische afbeeldingen Tabula, sceleti et musculorum corporis humani
(Leyden 1747). Hij stierf 9 September 1770. —
A. (Frederik Bernhard), zijn broeder, die hem in
zijne waardigheid opvolgde en 1778 stierf, stand
insgelijks bekend als een degelijk anatomist en physioloog. A. (Christiaan Bernhard), broeder der
beide vorigen, gels. te Berlijn, werd 1723 tot buitengewoon en 1724 tot gewoon hoogleeraar te Utrecht
aangesteld in de ontleed-, heel- en geneeskunde,
1729 tot hoogleeraar in de practische geneeskunde;
in 1747 tot lid van den stedelijken raad gekozen,
legde hij bet hoogleeraars-ambt neder, en :tierf 5
April 1752.
Albibei , of Albici, waren een yolk in Gallie,
dat deel uitmaakte van de transalpijnsche Liguriers
en bij de Salluvii woonde (in het 2e Narbonesche).
Ten tijde van Cesar noemde men hen ; zij moeten tot Iioofdplaats gehad hebben Albiosc, eene
plaats in de iiabijheid van Riez in de streek der Lage
Alpen.

Albion
Albion is de oudste naam van het latere Britannia major of het tegenwoordige Engeland en
Schotland, waarschijnlijk van het latijnsche albus
d. i. wit, doelende op de krijtrotsen langs de westelijke kusten van Britannia. — A. was ook de naam
van een legerhoofd der Saksers in de oorlogen tegen
Karel den Groote, naar men wil de schoonzoon van
Wittekind en de stamvader van het Huis Anhalt.
Albion, 1) zeeengte in de zee tier Moluccos
(Nederl. Oost-Indie) tusschen de Banggaai-eilanden
en de Soela-eilanden ; goede ankergrond voor schepen die van kettingkabels voorzien zijn, daar touwkabels op den koraalgrond aan stukken schuren en
de schepen dus hunne ankers verliezen zouden. —
2) baai aan de zuidzijde van het Keeling- of Kokoseiland Direction (Nederl. Oost-Indie); veilige ankerplaats met koraalgrond,
Albion (Nieuw), naam door Sir F. Drake
gegeven aan California en aan de noordwestkust van
Nieuw-Amerika of Nieuw-Californie , doch tegenwoordig beperkt tot de kust tusschen 43 en 48 graden noorderbreedte.
Albis, I ) kleine bergketen in het zwitsersche
kanton Zug, bewesten het meer van Zurich, langs
de Sihi. — 2) latijnsche naam van de Elbe, rivier in
Duitschland.
Albium Intemelium. Zie VINTIMIGLIA.
Albius Mons, eene keten van bergen, die de
Carnische Alpen met den Scardus (Tsjar-I)agh) vet.hindt; tegenwoordig dragen ze den naam van Dinarische en Glioebotin bergen.
Albizzi, invloedrijke familie te Florence, die
gedurende de 14e en 15e eeuwen wedijverde met
die der Medicis en der Alberti. — Petrus A. de
stamheer dezer familie, had het voornaamste deel
aan het bewind van 1372 tot 1378 en werd het
slagtoffer van de partij der tegenovergestelde rigting,
op het oogenblik toen hij dacht die partij voor goed
van het bewind te hebben uitgesloten. neef,
Thomas of Mazo A. bragt zijne familie wederom aan
bet bewind, regeerfle met roern van 1582 tot 1417,
en wreekte den dood van zijuen oorn.—Renand A.
awn van Mazo, in 1429 aan het bewind gekomen
zijnde, sleepte Florence in dwaze ondernemingen,
en wend gebannen in 1434. Met hem eindigde de
invloed dezer familie,
Albizzi (Bartolemeo), een franciscaner monnik, geb. te Rivano Toskanen, gest. in 1401, gaf
in 1399 eel' zeer zonderling boek nit, getiteld : Punten van overeenkomst tusschen den II. Franciscus en
Jezus Christus, waarin hij den stichter van zijne Orde
met den Zoon van God vergelijkt en welk bock groote
ergernis verwekte.
Alblas (Willem van), geb. te Dordrecht, aldaar
schepen in 1484, burgemeester in 1494 en ten
tweedenmale in1502, was een' man van veel invloed,
doch werd 1502 op straat vermoord door zekeren
priester met name Simon van der Does, die deswege
de schavotstraf onderging.
Alblas (Owl-), of Albers, dorp in Zuid-Holland
aan het riviertje Alblas in den Alblasserwaard, circa
1000 inw. De meeste oudheidkundigen bonder bet
er voor, dat bier het Tabbe of Tablas moet gezocht
worden, hetwelk op de Reiskaart van Peutinger iii
de laagste streken van Batavia geplaatst wordt; zeker is het, dat te A. overblijfselen ontdekt zip van
de groote heerbaan, die van Flenium twaalf duizend
schreden tot aan Tabbe of Tablas doorliep. Van A.
vindt men verscheidene malen gewag gemaakt bij
Melis Stoke en ook reeds in een open brief (106i)
van keizer Hendrik IV.

Albornoz

109

Alblasserdam het voornaamste dorp in
den Albiasserwaard , dus genaamd naar de afdamming van den Alblas, die bier in de Merwe uitwatent; eertijds heette bet Waelsmonde. A. heeft ruim
2000 inw., eene goede haven voor binnenschepen ,
en jaarlijks eene vrije paardenmarkt.
AlblaSserwaard , eene landstreek gelegen
tusschen de Merwe en de Lek en het land van Arkel , doorstroomd door het riviertje Alblas waaraan
zij haren naam ontleent, circa 24,000 benders grout,
meest Weiland en hennepland. De A. ligt 1.70 onder Amsterdamsch Pei' en heeft zeer dikwijls veel
geleden van overstrooming ten gevolge van dijkbreuken. Zoo liep de A. in Januarij 1573 door het
bezwijken van den Lekdijk, bij Ameide, en van den
Diefdijk nagenoeg geheel under water; en ten einde
de Spanjaarden te beteugelen bet men haar geinundeerd tot 1577, hetgeen intusschen eene pestziekte
ten gevolge bad. In 1540 heerschte in de A. eene
verschrikkelijke veepest , waardoor nagenoeg 6000
runderen werden weggesleept. In 1512 dezen de
Gelderschen een inval in de A., en voerden vele mannen als gevangenen weg, zoomede een rijken geroofden bait. Het eenige stadje in de A. was Nieuwpoort,
eertijds eene vrij belangrijke vesting, doch thans geheel in verval.
Albo (Jozef), geleerde Jood uit Soria in Spanje,
gest. 1450, was een bestrijder van het Christendom
en heeft een werk geschreven ter verdediging van
bet Jodendom, getiteld Ikkarim; in het Duitsch vertaald Frankfort 1838-1841.
Alboin volgde in 561 zijnen vader Audoin op
ale koning der Longobarden in Pannonie. Met Narses
beoorloogde hij de Oost-Gothen, en met de Avaren
voerde bij oorlog tegen de Gepiden, Wier koning
Kunimund door hem gedood werd, waarna hij diens
dochter Rosamunde ten huwelijk nam. In 568 deed
hij eenen inval in Italie, en strekte zijne veroveringen uit tot aan den Tiber. Zijne gemalin, die hij
gedwongen had, bij een feest uit den schedel haars
vaders te drinken, liet hem door Peredeo vermoorden (574), zag zich dien ten gevolge genoodzaakt
te vlugten, en vond te Ravenna den dood door het
overschot van het your haren minnaar Helmichis
bestemde vergif. Peredeo werd naar Constantinopel
gezonden, waar men hem van het gezigt beroofde.
Albon (lat. Castrum Albonis), stad in Frankrijk,
dept. DrOme; eertijds hoofdplaats van een burggraafschap , welks titularissen later heeren werden
van Dauphine.
Albon (Jacques d'). Zie SAINT-ANDRE.
Alboni, naam die de bewoners droegen van
Alba Longa. Zie ALBENSES.
Albordzj , bergketen in Iran. Zie ELBOERTS.
Alborg , stad in Denemarken. Zie AALBORG.
Albornoz ( Egidi us Alvarez Carillo), uit Cuenca,
studeerde te Toulouse, werd aalmoezenier van koning
Alfons XI van Castilie, en, door dezen langzamerhand
bevorderd, eindelijk aartsbisschop van Toledo. Hij
was zoowel staatsman als krijgsman, redde den koning het leven hij Algesiras, welke plaats (1343)
onder zijne leiding werd belegerd, en werd vervolgens tot ridder gestagen. Onder Peter den Wreede
in ongenade gevallen, vlugtte hij naar pans Clemens VI,
te Avignon, en werd kardinaal; door Innocentius VII
als legaat naar Rome gezoiideu, onderwierp A. in den
loop der jaren 1353-62 den Kerkelijken Staat aan
bet pauselijk gezag en bereidde den terugkeer voor
van pans Urbanus V. Hij heeft een belangrijk werk
over deRoomsche Kerk geschreven, en stierf 24 Augustus 1367 te Viterbo.
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Albrac—orde, of Aubrac-orde, eene geestelijke
ridderorde, in 1120 ingesteld door Alard, graaf van
Vlaanderen, en door Lodewijk XIV in 1697 opgeheven.
Albrecht I, roomsch koning,geb.1248, oudste
zoon van keizer Rudolf werd na diens dood niet
tot Croon-opvolger gekozen, orndat hij zich te vroeg
van de rijks-insignien meester had gemaakt. Daar
de nieuwe koning, Adolf van Nassau, zich echter
overal vijanden had gemaakt, vestigde het meerendeel der rijksvorsten hunne keus in 1298 op A., en
Adolf viel in den slag bij Gelheim. A. werd nu nog
eens over-gekozen en in Augustus te Aken gekroond.
De pans evenwel verklaarde zich tegen hem, waarop
hij met Frankrijk een verbond sloot tegen den paus,
met wien hij zich echter later verzoende en toen het
aangegane verbond opgaf. Tegen de noordelijke
Nederlanden, Hongarije, Bohemen en Thuringen was
hij genoodzaakt oorlogen te voeren, die ongelukkig
voor hem afliepcn. Zijn oogmerk ow het erfland
der Wettinen te veroveren, werd door den slag bij
Lucca (1307) en door het in opstand kornen van
Zwitserland (1308) verijdeld. Alvorens tegen de
Zwitsers te kunnen optrekken, werd hij omgebragt
door zijnen neer Johan, wien hij het hertogdom Zwaben onthield, en diens zaatngezworenen Walther von
Eschenbach, Rudolf von der Wart,Rudolf von Palm,
Koenraad von Tegernfeld en Walther von Castelen.
Hij stierf in de armen eerier hedelares, den 1 Mei
1308. Agnes van Oostenrijk wreekte den dood haars
vaders op eene vreeselijke wijze. Uit zijn huwelijk
met Elizabeth van Tyrol lie! A. 5 zonen en 5 dochters na.
Albrecht II, roomsch koning, als hertog van
Oostenrijk Albrecht V. Zie ALBRECHT V.
Albrecht II, bijgenaamd de Wijze, hertog van
Oostenrijk, zoon van koning Albrecht I, geb. 1298,
regeerde eerst gezamentlijk met zijnen broeder Otto,
na diens dood alleen. Eene door vergif veroorzaakte
verlamming; die hem op zijn 32e jaar overviel, belette hem niet, ten strijde te trekken. De keizerskroon wees hijrvan de hand. Zijne ondernemingtegen
Zwitserland werd door den slag bij Morgarten verijdeld, en van verdriet daarover stierf hij 16 Augustus
1358 te Weenen. Door zijn verstandig binnenlandsch
bestuur en door zijne persoonlijke hoedanigheden
verwierf hij den bijnaam van den Wijze.
Albrecht III, hertog van Oostenrijk, zoon
van den vorige, een beoefenaar van kunsten en wetenschappen, beschermde de letterkunde, en rigtte
aan de universiteit te Weenen een leerstoel op voor
de wiskundige wetenschappen en een voor de godgeleerdheid ; hij stierf 1395.
Albrecht IV, bijgenaamd de Vrome, hertog
van Oostenrijk, zoon van den vorige, deed eene bedevaart naar het HeiligeLand,en leidde na zijne terugkomst het leven van een kluizenaar. Hij begaf zich
in een karthuizer klooster, waar hij zich breeder
Albrecht liet noemen, en vervulde stiptelijk al de
kloosterpligten tot aan zijnen dood in 1404.
Albrecht V, bijgenaamd de Grootmoedige,
als roomsch koning Albrecht H, was een zoon van hertog Albrecht IV, geb. 1397, tract 1422 in den echt
met Elizabeth, dochter van keizer Sigismond, en werd
diens opvolger 1437 in Hongarije, 1438 in Bohemen
en in dat zelfde jaar als roomsch koning. Hij bevorderde krachtdadig den vrede des lands, dock stierf
reeds den 27 October 1439 op eenen veldtogt tegen
de Turken.
Albrecht VI, aartshertog van Oostenrijk. Zie
ALBERTUS.

Albrecht de Beer
Albrecht (Frederik Rudolf), aartshertog van
Oostenrijk, oudste zoon van aartshertog Karel, geb.
3 Augustus 1817, 1834 lu i tenant-veld maarschalk,
1845 bevelvoerend generaal in Oostenrijk boven en
beneden de Ens, Welk bevelhebberschap hij 14 Maart
1848 nederlegde. In Italie stood hij in 1849 aan het
hoofd eerier divisie, en onderscheidde zich bij Pavia,
bij Mortara en in den slag bij Novara. In 1849 werd hij
bevelhebber van bet 3e legerkorps en gouverneur
van Maintz,1850 opperbevelhebber in Bohemen, 1852
gouverneur-generaal van Hongarije. Sedert 1 Maart
1844 is hij gehuwd met prinses Hildegard van Beijeren, eene dochter van koning Lodewijk.
Albrecht, bijgenaamd Alcibiades, markgraaf
van Brandenburg, van de frankische linie, zoon van
markgraaf Casimir, geb. te Ansbach 28 Maart 1522,
een onbesnisd partijganger der 16e ecuw zonder
hooger doel. Als erfland bekwam bij Baireuth (1541).
Aanvankelijk hield hij de partij des keizers, werd in
den smalkaldischen oorlog bij Bochlitz gevangen genomen, voerde in zijne landen de tusschenregering
in, en nam deel aan de straf-oefening tegen Maagdenburg. Vervolgens sloot hij zich aan bij keurvorst
Maurits in diens onderneming tegen den keizer. Terwijl Maurits echter na bet verkrijgen van bet verdrag
van Passan (1552) tot gehoorzaamheid aan de bestaande orde van zaken terugkeerde, ondernam A.
eenen rooftogt tegen de geestelijke stichten in Frankenland. llij werd in den ban gedaan en door Maurits bij Sievershausen verslagen (9 Julij 1553). Nog
verscheidene malen overwonnen en van zijne goederen vervallen verklaard, zwierf hij hij verscheidene
hover rond en ging eindelijk naar Frankrijk. Op de
terugreis naar den rijksdag te Regensburg stierf hij
8 Januarij 1555 te Pfortzheim bij zijnen zwager,
markgraaf Karel van Baden-Durlach.
Albrecht, hertog van Beijeren,geb.1337,gest.
12 December 1404, werd in 1357 graaf van Holland
en Henegouwen, na gedurende de krankzinnigheid
van zijnen broeder 31 jaren Lang als ruwaard of regent
te hebben geregeerd. Hij voerde met heer Jan van
Arkel eenen tang gerekten strijd, waarvan hij het
einde niet mogt heleven. Hij was een zwak karakter,
de speelbal en van zijnen zoon en van zijne gunstelingen en minnaressen (onder welke laatste ook Aleida
van Poelgeest). Bij zijn overlijden was zijn boedel
in zulk eenen verwarden toestand, dat zijne weduwe
Margareta van Cleef lien niet eens aanvaardde.
Albrecht de Beer, markgraaf van Brandenburg, geb. 1106, zoon en opvolger van Otto den Rijke,
graaf van Ballenstädt en A schersleben, die 1123 stierf,
en van Eilica, de oudste dochter van Magnus van
Saksen den laatsten hertog nit bet geslacht der Billungen. Keizer Lotharius begiftigde hem in 1125
met de Lausitz als leengoed. In 1133 werd hij markgraaf van de noordelijke Marke. In 1138 bekwam
hij het hertogdom Saksen, doch kon zich daar tegen
Hendrik_ den Trotsche niet staande houden en moest
zich vergenoegen met het markgraafschap NoordSaksen, en het zwabische aartskamerheeren-amt. Na
den vruchteloozen opstand der Wenden in 1157, nam
hij tegen dezen de strengste maatregelen, maakte
vele veroveringen op hen en vulde hunne daardoor
ontvolkte woonplaatsen aan met Vlamingen; zoodoende stichtte hij de marke Brandenburg, waarvan
hij de eerste markgraaf werd. Met zijne gemalin deed
hij eene bedevaart naar Palestina, van waar hij in
1159 terugkeerde. In de laatste jaren hield hij zich
bezig met de uitroeijing van de wendische taal en
de invoering van het Christendom, en stierf 1170
te Ballenstädt, waar hij ook begraven is.

Albrecht de Trotsche

ilbreda

111

Albrecht de Trotsche, markgraaf van einde maakte. Door zich te versterken met duitsche
Meissen, oudste zoon van markgraaf Otto den Rijke,
hulp wilde hij zich dien wapenstilstand ten nutte
zette den laatstgenoemde , die de Mark op zijnen
maken, waarom hij zelf naar Duitschland trok ; hij
tweeden zoon Diederik wilde doers overgaan, in 1188
zag zich echter in de hoop, die hij op dat rijk geop het slot Men bij Grimma gevangen, doch moest bouwd had, teleurgesteld. Nu sloot hij zich hij de
hem op bevel van keizer Frederik I in vrijheid stelHervorming aan, liet zich tot werelrllijk hertog uitlen, waarop in 1189 te Wurtzburg eene schikking
roepen,en stelde het land ender poolsche oppermagt,
werd getroffen. Toen hij na zijns vaders dood, 1 8 Fe- terwijl hij S April 1525 te Krakau den leeneed deed.
bruarij 1190, de regering aanvaard had, noodzaakte
Hij huwde 1527 met prinses Dorothea van Denehij de monniken te Altenzella tot de teruggave van
marken, regelde het landsbestuur en het kerkwezen,
eerie door zijnen vader aan hen in bewaring gegevene
stichtte 1543 de hoogeschool te Koningsbergen, waar
groote som gelds. Zijnen broeder Diederik bragt hij
hij vele geleerde mannen aanstelde. Oneenigheden
berhaaldelijk in het naauw, doch werd na diens humet den adel, een opstand der boeren, menigvuldige
welijk met Jutta van Thuringen door hem geslagen.
godsdienst-twisten en andere geschillen maakten
Ook met keizer Hendrik VI kwam hij in oneenigheid
zijne regering zeer onaangenaam. Hij stierf 1568 en
en deed eene vergeefsche reis naar Italie, om hem
liet eenen zoon na, Albrecht Frederik, uit zijn laatste
te sussen. In zijn land teruggekeerd, stierf hij 21
huwelijk met Anna Maria van Luneberg.
Junij 1195, op den weg tusschen Meissen en FreiAlbrecht (Wilhelm), nassausch regeringsraad,
berg,plotseling tengevolge van vergif. Men beweert,
geb. 1789. Hij was eerst onderwijzer aanr.het feldat zijne weduwe Sophia spoedig daarna den zelfden
lenbergsche instituut te Hofwijl en werd vervolgens
tot directeur aangesteld over de landhuishoudkundood is gestorven. De monniken, die hem haatten,
hebben een niet onpartijdig oordeel over hem geveld.
dige school Idstein (die later naar de hoeve Geisberg
Hijwerd in de regering opgevolgd door zijnen braehij Wiesbaden verplaatst werd). In deze betrekking
der, Diderik den Bedrukte.
en tevens als secretaris der landbouwkundige verAlbrecht de Lastige, landgraaf van Thu- eeniging voor Nassau, in welke hoedanigheid hij
sedert 1819 het Landwirthschaftliche Wochenblatt
ringen, zoon van Hendrik den Doorluchtige, bekwam
in 1265 Thuringen en den saksischen Paltz, was eerst
fiir Nassau uitgaf, heeft hij aan de belangen van den
gehuwd met Margareta, dochter van keizer Fredelandbouw gewigtige diensten bewezen. In 1848 zeide
rik 1I, en trail na haren dood in den echt met Kunihij vaarwel aan zijne ambtsbetrekking. om op zijne
gonde van Eisenberg. Den nit dit huwelijk geboren
bezittingen in Beijeren stil te gaan leven.
zoon Apitz wilde hij tot zijnen opvolger in ThurinAlbrecht (Willem Eduard), geb. 1800 te
gen kiezen en zocht de zonen nit zijn eerste huweElbing in West-Pruisen, nog in 1862 werkzaam
lijk, Frederik den Gebetene en Dietzmann, of te scheals professor in de regten, was koninklijk sakpen met Pleissnerland. Hieruit ontstond tusschen de
sisch hofraad te Leipzig, en een der voornaamzonen en den vader een bloedige oorlog, in den loop
ste Germanisten uit de 19e eeuw. Sedert 1823
waarvan eerst de vader zijnen zoon Frederik, en
te Koningsbergen woonachtig en vervolgens als gedaarna deze zijnen vader gevangen nam. Eindelijk verwoon hoogleeraar aldaar werkzaam, ging hij in 1830
kocht A. in 1291 de mark Landsberg aan Brandenin de zelfde hoedanigheid over naar Gottingen, om
burg,enThuringen met Oosterland aan den roomschen
de plaats te bekleeden van Eichhorn, doch werd in
koning Adolf van Nassau. Frederik en Dietzmann
1837 met nog zes andere professoren ontslagen,wehielden zich echter, zoowel tegen dezen als tegen
gees hun protest tegen de opheffing van de grondkoning Albrecht staande. A. stierf in 1314 te Erfurt,
wet. Daarop begaf hij zich naar Leipzig. In 1848
nadat ziin zoon Apitz reeds voor hem overleden was.
was hij aanvankelijk geheimschrijver bij den bondsAlbrecht, aartsbisschop van Maagdenburg en dag, later afgevaardigde ter nationale vergadering.
keurvorst van Maintz, geb. 1489, jongste zoon van
Als schrijver is hij bijna uitsluitend bekend door zijn
geschrift over die Gewere als Grundlage des deutschen
keurvorst Johan Cicero van Brandenburg, werd 1513
aartsbisschop van Maagdenburg en administrateur van
Sachenrechts (Koningsbergen 1828), zijnde eene der
het bisdom Halberstadt, 1514 keurvorst van Maintz.
uitmuntendste verhandelingen, die ooit op het geOm zijn pallium te betalen, pachtte hij van den pans
bied van het germaansche refit in het licht zijn verden atlaat, en om daarvan zooveel mogelijk voordeel
schenen.
te trekken gebruikte hij den dominicaan Tetzel, wiens
Albrecht Beyling. Zie BEYLING.
bemoeijingen de eerste aanleiding werden tot de later
Albrecht Durer. Zie DURER.
plaats grijpende Kerkhervorming. A. was de eerste
Albrechtsberger (Johan George), beroemd
duitsche vorst, die de Jezuiten opnam, doch stond
contrapunctist, geb. 1729 te Kloster-Neuburg bij
aan zijne onderdanen, tegen betaling van zijne schulWeenen, was achtereenvolgend organist te Raab,
den, de vrije uitoefening van godsdienst toe. Hij
Maria-Taferl, Molk; vervolgens 1772 hof-organist
stierf te Aschaffenburg 1545.
te Weenen en lid der muziek-akademie,1792 kapelAlbrecht, laatste grootmeester der duitsche meester aan de Stephans-kerk. Onder zijne leerlinridders en eerste hertog in Pruisen, geb. 1490, een
gen in het contrapunct behoorden ook Beethoven en
zoon van markgraaf Frederik van Anspach en BaiSeyfried, welke laatste zijne theoretische werken over
reuth, werd voor den geestelijken stand bestemd en
den generalen bas, enz. uitgaf (Weenen 1826). Buiopgevoed bij keurvorst Herman van Keulen, waar hij tendien schreef hij : GrUndliche Anweisung zur Cornook domheer werd. Evenwel vergezelde hij zijnen position (Leipzig 1790 ; 3e druk 1821), en compovader op den togt van keizer Maximiliaan naar Veneerde kerkmuziek-stukken en fugaas, waarvan er
netie en woonde de belegering van Pavia hij. De
27 in het licht zijn verschenen. Hij stierf 1809.
duitsche ridders kozen hem in 1511 tot grootmeesAlbrechts—orde. Zie ANHALTINISCHE Huister. Hij ontving te Mergentheim de wijding tot die
ORDE.
orde, en trok 1512 Koningsbergen binnen. Hij weiAlbreda, plaats in Senegambie (Afrika), bonegerde den leeneed aan Polen, waarover het (ofschoon
den het britsche fort James, nagenoeg aan de uitpas in 1520) tot eenen oorlog kwam, waaraan de
vloeijing van de Gambia; werd 1857 door Frankrijk
thorner wapenstilstand echter reeds in 1521 een
aan de Engelschen afgestaan.
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Albret

Albret, of Lebret (lat. Leporetum). 1) kleine
stad in Frankrijk, dept. Landes, 3 mijlen ten noorden
van Mont-de-Marsan; 1,100 inw. Voorheen de hoofdplaats van 2) het burggraafschap Albret in Gascogne,
zijude het noordelijkste der vier burggraafschappen
der Landes, tusschen Gabaret, Marsan, eta.; hoofdplaats Albret ; zandige grond ; bosschen met veel hazen, vandaar de namen Leporetum, Lebret, en door
verbastering Albret. — 3) een hertogdom, in 1558
gesticht door Hendrik II voor Antoine van Bourbon;
door Hendrik IV aan de kroon getrokken, en in 1651
door Lodewijk XIV aan den hertog van Bouillon gegeven in roil tegen Sedan en Raucourt. Het bevatte
het nude burggraafschap A. henevens dat van Tartas, en eenige gedeelten van het Condomesche en van
Bazadais. De hoofdptaats was'Nerac wijders de plaatsen : Tartas, Casteljaloux, Castelmoron, Albret.
Albret, een der edelste huizen nit bet zuiden
van Frankrijk, waarvan de stamheer was Amanjeu,
sire d'A., die in de elide eeuw leefde. De incest bekende leden van dit geslacht zijn : 1 ) Arnaud Amanjeu, sire d'A. en burggraaf van Tartas, die Margareta
van Bourbon, de schoonzuster van koning Karel V,
huwde. 2) Charles, zoon van den vorige, sire
d'A., graaf van Dreux en burggraaf van Tartas, van
moederszijde neef van Karel VI ; hij werd connetable
van Frankrijk 'in 1402, en in 1411 afgezet door de
partij der Bourguignons; drie jaren daarna in zijnen
rang hersteld,voerde bij het bevel over het fransche
leger bij den noodlottigen slag van Azincourt (1415)
waarbij hij het leven verloor. — 5) Jean d'A., die
in 1494 koning van Navarre werd, door zijn huwelijk met de erfgename van dat koningrijk (Zie JEAN).
— 4) Jeanne d'A., dochter van Hendrik II, koning
van Navarre, kleindochter van Jean en moeder van
Hendrik den Groote (Zie JEANNE). - 5) Cesar Phebus d'A., graaf van Miossans, die zijne eerste wapenfeiten verrigtte in Holland onder pries Maurits; hij
werd in 1653 maarschalk van Frankrijk, en stierf
in 1676, slechts eene dochter nalatende. Met hem
stierf de naarn van Albret uit.
Albricus, ook Adelbricus of Alberic, volgens
sommigen een Engelschman, meer waarschijnlijk een
bloedverwant van den frankischen koning, volgde
Gregorius bisschop van Utrecht als zoodanig op 776;
hij zond den diaken Ludgerus met anderen naar
Friesland, om er de afgoderij uit te roeijen en de
afgodstempels te vernielen, en stierf 21 Augustus 784.
Albrucx, of Alhrng (Crispimis van). Zie
SOLBRUGGE (C. van).
Albucasis. Zie ABULKASIM.
Albuera, of Albuhera, spaansche stad in Estramadura, 3 mijlen bezuidoosten Badajoz. Overwinning
(16 Mei 1811) behaald door generaal Beresford, bevelhebber van bet anglo-spaansche leger, op den
franschen maarschalk Soult, die Badajoz wilde ontzetten.
Albufeira, portugesche stad in Algarve, ruim
4 mijlen bewesten Faro; 3000 inw. Haven toegankelijk voor de grootste schepen; citadel, batterijen.
Albufera, een binnenmeer in Spanje, bezuiden
Valencia, niet ver van de Middellandsche Zee, waarmede het in gemeenschap staat ; beslaat eenen omtrek
van 44 roeden, en is zeer vergiftig. De fransche generaal Sachet versloeg in de nabijheid van dit meer, en
onder de muren van Valencia, generaal Blake, die den
9 Januarij 1812 capituleerde. Zie SUCHET.
Albufera (Hertog van). Zie SUCHET.
Albula, I) oorspronkelijke naam van den Tiber,
en overigens de naam. van verscheidene rivieren in
de landstreek der Alpen en der Apennijnen.-2) de
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berg A. in Graauwbunderland (Zwitserland), met
den 6380 voet hoogen bergpas A., maakt deel uit
van de rhetische Alpen ; op dezen berg ontspringt
de rivier A., die zich hij Thusis in den Rijn stort.
Albuloe (of Albunue) Aquae, tegenwoordig de
Baden van Tivoli, eene halve mijl van Tibur (tegenwoordig Tivoli).
Albunea, of Albuna, hij de Ouden eene waarzeggende .Sibylle, die hare woonplaats had in donkere grotten of spelonken in een boomgaard aan de
in schuimende kronkelingen met don derend gedruisch
neerstortende Anio ; in de nabijheid waren zwa'velbronnen (albulce), waarvan reeds vroeg door zieken
partij werd getrokken, zoo om'er . baden van te gebruiken als om bet water hij wijze van geneesmiddel
te drinken. Ook een meer vol vergiftige uitdampingen was daar in de nabijheid, benevens het orakel
van den faun Fatidicus. Misschien is A. de bij Livius
vermelde mater awhile, de ochtendgodin der italische Zeelanders, en ook de zelfde als de grieksche Ino
of Leucothea.
Albuquerque, I) versterkte spaansche stad
in Estremadura, 8 wren gaans van Badajoz, aan de
grens van Portugal, slechts eene dagreis van de portugesche vesting Arrouches,met 6500 inw. en sterken wolhandel. De stad voert den titel van hertogdom
en hehoort aan den graaf van Ledesma. — 2) stad
in Nieuw-Mexico, aan de oostzijde van den Rio-delNorte hij Santa-Fe, met 6000 inw.-3) havenplaats
in Brazilie, provincie Matto Grosso aan de Paraguay
17 mijlen benoorden het fort Nova Coimbra; beneden A. wonen fangs de oevers van de Paraguay gevaarlijke Indianen-stammen, zooals de Cadineos, de
Guaycurus en de Mbayas. — A. eilanden, of
zuidwestelijke Cays, eene eilandgroep in de Caraibische Zee beoosten de Mosquito-kust (12 graden 4
min. noorderbreedte; 81 gr. 50 min. lengte).
Albuquerque (Alfonso d'), bijgenaamd de
portugesche Mars, onder-koning van geb. te
Lissabon 1452, nit eene familie, die afstamde van de
koningen van Portugal. Door hem werd de beerschappij der Portugezen in Indie gevestigd, waar
hij den 2 Sept. 1503 op de kust van Malabar landde.
Zijn eerste wapenfeit was de overwinning van Goa,
eerie zeer gewigtige plaats, welke hij tot middelpunt
maakte van de magt en den koophandel der Portugezen in het Oosten. Kort daarna onderwierp hij bet
overige gedeelte van Malabar, Ceylon, de Sundaeilanden en het schiereiland Malacca ; en maakte zich
vervolgens meester van Ormuz aan den ingang van de
Perzische golf. Hij werd zoo magtig, dat de Oostersche voiken en monarchen hem om het bondgenootschap en de bescherming van Portugal kwamen
verzoeken. A. was vol Ver, vooruitziend, verstandig, menschlievend, regtvaardig en onbaatzuchtig :
zijne tijdgenooten gaven hem den bijnaam van de
Groote. Belasterd bij zijn vorst, had hij het verdriet zich bet onder-koningschap over Indie te zien
ontnemen, terwijl hij vervangen werd door zijn geslagen vijand Lopez Soarez. Hij stierf 16 September
1515 op zee, toen hij op het punt stand ow naar
Europa terug te keeren, en werd te Goa begraven.
Ziju zoon Blasius Alfonso d'A., heeft de gedenkschriften van dezen grotten man uitgegeven, Lissabon
1576 in zijn eenige minder beroemde leden
dezen zelfde familie geweest, van welke wij bier zullen vermelden: don Juan-Alfonso d'A., die minister
en gunsteling was van Petrus den Wreedaardige, koning van Castilie (1350), loch later in ongenade vies
en toen de wapenen tegen zijn vorst opvatte. —
Mathias d'A., portugeesch veldheer, werd in 1628
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naar Brazilie gezonden, om deze kolonie tegen de Hollanders te verdedigen, en nam na zijnen terugkeer in
Portugal een werkzaam deel aan de omwenteling, die
het Hills van Braganza op den troon bragt.— Alfonso
d'A. wierp zich 4 Februarij 1810 met 4000 Spanjaarden in Cadix, dat zich van dien datum of tegen
de Franschen staande hield.
Albuquerque (Luis de Almeida e), portugeesch dagbladschrijver en hoogleeraar, geb. te Serpa,
provincie Alemtejo, 21 Junij 1819, werd 1843 te
Coimbra tot doctor in de regten bevorderd, in
1844 tot hoogleeraar voor de staathuishoudkunde
aan de polytechnische school. In 1853 heeft hij te
Lissabon het Jornal de Commercio opgerigt.
Alby, stad in Frankrijk. Zie ALBI.
Alby (Ernest), fransch letterkundige, geb. te
Marseille 1 Julij 1809 nit protestantsche ouders, die
bij de reactie in het zuiden (1815) genoodzaakt waren te vlugten. Na zijne voorbereidende studien vol. tooid te hebben, kwam hij 1828 te Parijs in de regten
studeren,. en werd allengskens een der ijverigste
verbreiders van de leer der Sint-Simonisten, welker
stellingen hij omstreeks 1832 te Toulouse onderwees. Later legde hij zich op de letterkunde toe, en
heeft zich vooral als een vruchtbaar feuilleton-schrijver doers kennen.
Aleabala, of Alcavala, eene onder Alfons XI
(1340), tot dekking van de oorlogskosten ter bestrijding van de Mooren, in Castilie ingevoerde en tot
in onzen tijd in Spanje stand gehouden hebbende
belasting ad 10 percent van de waarde bij verkoop
of overdragt van alle roerende of onroerende goederen.
Alcacar de San Juan, stad in Spanje, ploy.
Ciudad Real ; 4800 inw. ; salpeterfabriek en kruidmolens; in de nabijheid galmei-groeven en ijzermijnen.
Alcagar do Sal (lat. Salacia), portugesche
stad in Estremadura, 8 mijlen bezuidoosten Setubal,
met 2400 inw., e onmetelijke zoutwerken in den
omtrek. Alfons II, koning van Portugal, versloeg bier
(1217), met den bijstand der kruisvaarders, de Mooren nit Spanje.
Alcacar—Quivir, of A. Iiebir, d. i. GrootPaleis, stad in het keizerrijk Marokko (Fez), 3 mijlen ten oosten van Larache. Hier be yond zich een
fraai paleis, gebouwd door Almanzor, 'wiling van
Marokko. Den 4 Augustus 1578 werd bier aan de
Mooren slag geleverd door den portugeschen koning
Sebastiaan, die daarbij het leven verloor.
Alcala, deze naam wordt door ruim een dozijn
steden in Spanje gedragen ; de voornaamste zijn :
1) A. de Henares (lat. Complutum), flan de Henares,
5} uur gaans benoordoosten Madrid ; 5,700 inw. De
geboorteplaats van Cervantes. Tot 1836 beroemde
universiteit, in 1499 door kardinaal Ximenes gesticht, en de voornaamste des lands na die van Salamanca: aartsbisdom; kathedraalkerk. — 2) A. la
Real, 4 mijlen ten zuidwesten van Jaen ;11,500 inw.
Rijke abdij. Veldslag 28 lanuarij 1810 tusschen de
Franschen en Spanjaarden, waarbij laatstgenoemden
de nederlaag leden.— 3) A. de los Gazales, bezuidoosten Cadix, met 5,500 inw. — 4) A. de Guadaira
bij Sevilla, met 6,800 inw., beroemd door zijne citadel met honderd torens in den tijd der Mooren.
5) A. del Rio bij Sevilla, met 6,300 inw.
Alcalde, een van de Mooren herkomstige titel
in Spanje, beteekent regter. A. de aldea, vrederegter.
Alcamo, siciliaansche stad, circa 5 mijlen ten
oosten van Trapani; 13,300 inw. In de nabijheid de
nog in goeden staat aanwezige ruinen van Segesta.

Alcan (Michel), fransch ingenieur, die zich geheel en al zelf heeft gevormd, geb. te Donnelay (dept.
Meurthe) 21 Mei 1811 nit israelitische ouders, was
aanvankelijk boerenjongen, vervolgens leerling bij
een boekbinder te Nancy, kwam in 1830 te Parijs,
vocht mede op de barricaden, werd 1845 benoemd
tot leeraar het spinnen en weven bij de centrale
school yoor kunsten en handwerken, en 1855 met
het Legioen van Eer versierd.
Alcantara, d. i. in het Arabisch de Brug,
1) stad in Spanje, het Norba Caesarea der Ouden,
15 mijlen ten noordwesten van Merida, op den linker-over van den Taag ; 3,500 inw. Eene schoone
steenen brug, gebouwd op last van Trajanus; vervaardiging van gewoon laken ; wolhandel. In 1214
werd bet aan de Mooren ontweldigd door Alfons IX,
koning van Castilie. De brug over den Taag, waarnaar de stad Karen naam draagt, werd 1807 ten
deele vernield door de Portugezen, en insgelijks door
de Engelschen in 1809, en blijft in eenen staat van
verval. A. is de hoofdplaats der militaire Orde van
A.-2) stad in Brazilie, provincie Maranhao, 3 mijlen benoordwesten San-Luis, met haven en fort.
In den omtrek zijn aanzienlijke katoen- en rijstvelden, alsook zoutwerken, — 3) rivier in Sicilie,
tnsschen de districten Messina en Catania, outlast
zich in de Middellandsche Zee bezuiden Taormina.
Alcantara (Orde van), eene militaire Orde,
in 1214 ingesteld door Alphons IX, koning van Castili8, ter gedachtenis van de verovering van Alcantara
op de Mooren. De leden dezer Orde zijn onderworpen aan de regels van den H. Benedictus en voeren
een perenboom in bun wapen, daar de eersteridders,
die door Alphons IX werden gekozen, allen leden
waren der Orde van den Perenboom, welke door Fernand Gomez in 1176 ingesteld was. Het groottneesterschap dezer Orde is onder Ferdinand en Isabella
aan de kroon getrokken. De zetel der Orde was te
Alcantara.
Alcasar (Balthasar de), beroemd puntdichter,
geb. te Sevilla in Spanje, gest. te Ronda, leefde in.
de 16e eeuw en bereikte een hoogen ouderdom.Cervantes en Cueva maken met lof gewag van hem, en
Espinosa heeft de puntdichten van A. verzameld in
zijne Flores de poems illustres.
Alcasar (Luis de), een zoon van rijke ouders,
werd. 1554 te Sevilla in Spanje geboren, en stierf
aldaar 16 Junij 1613. Tegen den zin zijnen familie
in de orde der Jezuiten getreden, onderwees hij
vervolgens de theologie; maakte zijne hoofdstudie
van de Openbaringen van Johannes, waarover hij het
Neste bock heeft geschreven dat de roomsche kerk
over dat onderwerp bezit, getiteld: Vesligalio arcani

113

sensus in Apocalypsi.

Alcathous, zoon van Pelops en Hippodamea
in Elis, doodde op den Citheron eenen leenw, die
den zoon van Megareus verscheurd had, en ontving
van den vader tot belooning diens dochter Emechme
ten huwelijk, en werd na zijnen flood zijn opvolger
als koning van Megara. Met behulp van Apollo herstelde A. de mural der stad, die door de Cretenzen
vernield waren, en stichtte Alcathcea, een der twee
burgten van Megara, met eenen tempel van Apollo. De
spelen Alcathwa werden hem ter eere gevierd.
Alcazaba, dat gedeelte van de spaansche stad
Granada, dat zich aan den voet van den tweeden
heuvel uitstrekt langs den Darla; bier woonde eeriijds de moorsche adel.
Alcazar. Zie ALCACAR.
Alceste, dochter van Pelias, en echtgenoot
van Admetus, koning van Thessalie. Deze vorst ziek
8
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met die der wetten te verbinden, en de eene toe te
geworden zijnde, raadpleegde A. het orakel en ontlichten en te verklaren door de andere. Zijne werving ten antwoord dat hij sterven zoude,indien niet
ken zijn 1560 te Lyon gedrukt, 5 din. in fo.; te Bazel
iemand zich voor hem opofferde door te sterven in
zijne plaats. Niemand zich daartoe aanbiedende,
in 1571, 6 dln. in fo.; te Straatsburg in 1616, 4 dln.
offerde Alceste zich zelve op. Hercules, de gastvrijin fo.; enz. Zij bevatten voornamelijk verhandelinheid willende vergelden, die hij bij Admetus genoten
gen over regtsgeleerdheid; maar men vindt er ook
had, bestond het waagstuk Alceste te willen redgeachte opstellen in over kritiek en wijsbegeerte,
den. Hij daalde in de onderwereld af, ontweldigde
alsook geschriften van zuiver letterkundigen acrd.
haar aan de magt van Pluto, en bragt haar aan Karen
Het "meest bekende van deze laatsten, zijn Embleechtgenoot terug. De opoffering van Alceste maakt matum libellus, is herhaalde malen afzonderlijk gedrukt, en in het Fransch vertaald door J. Lefebvre
het onderwerp uit van een der schoonste treurspelen
van Euripides.
(1536), door Aneau (Lyon 1549), en door Claude
Alcester–klip , een koraal-rif in de straat Mignaut (1584),
Gaspar tusschen de eilanden Banka en Billiton.
Alcibiades, beroemd atheensch veldheer en
Alceus, I) vader van Amphytrion en echtge- staatsman, zoon van Clinias, geb. 450 v. Chr., was
noot van Alcmene, was de zoon van Perseus, en werd
de neef van Pericles. Hij vatte reeds vroegtijdig het
de grootvader van Hercules, die naar hem Alcides
plan op om zijnen oom in het bestuur over het gegenoemd werd. A. regeerde te Tirynthe omstreeks
meenebest op te volgen. Tijdens den peloponnesischen
de 14e eeuw v. Chr.-2) zoon van Hercules (grieksch:
oorlog gaf hij aan de Atheners den raad de veroveHeracles), door dezen held in Lydie verwekt bij koring van Sicilie te beproeven, en belastte zich in 415
ningin Omphale of, volgens anderen, bij Malis of bij
met de leiding van lien veldtogt, die zoo noodlottig
Iardane (twee vrouwen uit het gevolg der koningin).
werd voor zijn vaderland. Gedurende zijne afwezigDeze A. was de stamvader van het 2e koningenheid werd hij van ongodisterij beschuldigd, zijne goegeslacht in Lybie (de Heracliden), en aanvaardde
deren werden verbeurdverklaard, en hij zag zich
de regering omstreeks 1292 voor Chr. — 3) een
genoodzaakt zijn vaderland te verlaten. Hij begaf
grieksch lierdichter uit Mitylene op het eiland Leszich eerst naar Sparta, vervolgens naar Perzie, bij
bos, bloeide omstreeks het jaar 612 voor Chr., en
Tissaphernes, overal vijanden opruijende tegen de
was een tijdgenoot van Sapho, voor wie hij, zegt
Atheners. Door dezen teruggeroepen in 407, bragt
men, eene ongelukkige liefde opvatte. Hij maakte
hij het voordeel tegenover de Spartanen wederom
zich geducht door zijne satirieke verzen en haalde
aan hunne zijne ; doch op nieuw het misnoegen zijner
zich de verbolgenheid op den hals van den tiran van
medeburgers gaande gemaakt hebbende, ging hij de
Mitylene, Pittacus, die hem verbande. Hij rangwijk zoeken bij den perzischen satraap Pharnabazes,
schikte zich van toen af under de vijanden van zijn
die hem op aanstoken van den lacedemonischen veldvaderland, trok tegen hetzelve ten strijd, doch wierp
heer Lysander verraderlijk liet ombrengen (404 voor
lafhartig zijne wapenen weg in het gevecht en nam
Chr.). A. was bij afwisseling een toonbeeld van alle
de vlugt. Behalve zijne schimpdichten op de dwindeugden en ondeugden ; hij volgde eerst de lessen van
gelanden, vervaardigde A. lofdichten, Tier- en puntSocrates, en gaf zich daarna aan de grootste buitendichten. De beste beoordeelaars, zooals Horatius en
sporigheden over. De kneedbaarheid van zijn karakter
Quintilianus, zwaaiden aan zijne verzen den groatmaakte hem niet minder vermaard dan zijne schoonsten lof toe. Er zijn slechts eenige fragmenten van
heid : te Sparta leefde hij als Spartaan, terwijl hij
tot ons gekomen, die in Athenwus en Suidas verin Perzie al de weelde ten toon spreidde van een
spreid waren, doch die door H. Etienne aan het
satraap. Het leven van Alcibiades is beschreven door
einde van zip Pindarus bijeengebragt zijn. Deze
Plutarchus en door Cornelius Nepos.
fragmenten zijn in 1810 te Halle uitgegeven door
Alcidamas, grieksch wijsgeer en redenaar,
Th. Fr. Stange, in 8°., en in het Fransch vertaald
leerling van Gorgias, leefde omstreeks 424 v. Chr.
door Coupe, in zijne Soirees litteraires. — 4) blijspelEr zijn van hem twee redevoeringen tot ons gekodichter uit Mytilene, was een mededinger van Arismen : de eene van Ulysses aan Palamedes, de andere
tophanes en vervaardigde 10 komedien, meerendeels
tegen de redenaars van zijnen tijd. Men vindt ze in
ontleend aan de mythologie.
de verzameling van Reiske, deel VIII, blz. 64. De
Alchindius. Zie AL-KENDI.
abbe Auger heeft er eene fransche overzetting van
Alchipichi, rivier in Peru. Zie AMAGNANA.
gegeven achter zijne vertaling van Isocrates.
Alciat–eilanden, of Clark's-eilanden, eene
Alcidamidas, veldheer der Messeniers, bragt
eilandgroep op omstreeks 64 graden noorderbreedna de inneming van Ithome door de Spartanen (723
te, aan den ingang van de straat Behring ; ontdekt
v. Chr.) eene volkplanting over te Rhegium.
in de 18e eeuw door Daniel Clarke.
Alcides, naam die dikwijls aan Hercules gegeAlciati (Andreas), beroemd italiaansch refits- ven werd, omdat hij de kleinzoon was van Alceus,
geleerde, geb. te Milaan 1492, werd tot hoogleeraar
koning van Tirynthe. Die naam kan ook ontleend
in de regten benoemd te Avignon 1521, en keerde,
zijn aan het grieksche woord alke, d. i. kracht.
na eenige jaren die betrekking bekleed te hebben,
Alcime, hoogepriester der Joden, 163 v. Chr.
naar Milaan terug. Zijne bekwaamheid stelde hem
maakte zich van deze waardigheid meester met bebloot aan den nijd en de vervolgingen der andere
hulp van Antiochus Eupator, koning van Syrie, in
professoren, en om zich aan hunne aanvallen te ontweerwil van den tegenstand van Judas Macchabeus,
trekken, begaf hij zich naar Frankrijk, waar Frans I
en bragt de grootste rampen over Judea. Drie of
hem aanstelde op den leerstoel van Bourges, met
vier jaren het hoogepriesterschap bekleed hebbende
eene bezoldiging van 600 kroonen ; doch op het aanstierf hij aan eene beroerte.
houden van den hertog van Milaan, Francesco Sforza,
Alcinous, I) koning der Pheaken, op het eiland
keerde hij derwaarts terug en vestigde zich weder
er Corcyra (d. i. Corfu), onthaalde Ulysses bij diens
in Italie. Hij bekleedde eerst den leerstoel te Pavia,
terugkomst van Troje en liet hem overbrengen naar
toen te Bologna en vervolgens te Ferrara, en stierf
Ithaca. Hij had prachtige paleizen en tuinen, door
1550. A. was een der eerste regtsgeleerden, die er
Humerus bezongen in zijne Odyssea. De schoone Nauzich op toelegden, OM de studie van de geschiedenis
sicaa was zijne dochter. — 2) platonisch-wijsgeer der
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Alciphron
tweede eeuw, is alleen bekend door eene : Inleiding
in de leer van Plato, door Marsile Ficin in het Latijn
vertaald (Venetia 1497, en Parijs 1532; ook door
D. Lambin, Parijs 1567). Combes Dounous heeft er
eene fransche vertaling van geleverd (1800, in 12°).
Alciphron, grieksch schrijver, wordt geacht
geleefd te hebben in de 2e, 3e of 4e eeuw na Chr. en
heeft 116 brieven nagelaten, die gezegd warden geschreven te zijn door visschers, schuimloopers, ligtekooijen, enz., waarin men opmerkelijke bijzonderheden vindt aangaande de zeden en gebruiken in
Griekenland. Zij zijn in het Grieksch en Latijn uitgegeven door Bergler, met aanteekeningen (Leipzig
1709 en 1715 in 8°.), door J. A. Wagner (Leipzig
1798, 2 din. in 8°.) en door Simler (1853) met
eenen index. De abbe Richard heeft die brieven in
het Fransch vertaald (1785, 3 din. in 12°.).
Alcira (Sucro bij de Carthagers, getabicula bij
de Romeinen, Algezirah, d. Eiland-stad, bij de Arabieren), kleine spaansche stad in Valencia, 4 mijlen
ten zuidwesten van Valencia, op een eilandje in de
rivier Xucar; 11,300 inw.; vruchtbare grond ; moerbezie-boomen.
Alckmaar, of Alcmair (Henric van). Zie
ALKMAAR (H. van).
Aleman, grieksch dichter, geb. te Sardes in
Lydia, omstreeks 670 v. Chr. Hij stierf, zegt men,
aan de luizen-ziekte, het gevolg van zijne buitensporige levenswijze. Hij had in het dorische dialect
zes boeken lierzangen vervaardigd, die door de Ouden
bewonderd werden en door Horatius somwijlen nagevolgd zijn : er zijn slechts eenige brokstukken van
tot ons gekomen, bijeengebragt door H. Etienne in
zijn Recueil des lyriques grecs, en afzonderlijk nitgegeven door Fr. Th. Welcher (Giessen, 1815 in 4 . ) ;
ze zijn vertaald door abbe Coupe, in het 8e deel van
zijne Soirees litteraires.
Alckmare, of Alkmere, oude naam der stad
Alkmaar.
Alcmaria, verlatijnschte naam voor de stad
Alkmaar.
Alcmene, dochter van Electryon, argolisch
priester,gemalin van Amphitryon, koning van Tirynthe, wien zij eenen zoon baarde,die Iphicles genoemd
werd. Om haar te verleiden nam Jupiter de gedaante
aan van haren echtgenoot, en dientengevolge werd
zij moeder van Heracles (d. i. Hercules) ; zij wordt
dan ook als de stammoeder der Heracliden door de
grieksche dichters bezongen en (als latere gemalin
van Rhadamanthus op de eilanden der Gelukzaligen) in vele mythen ingeweven.
Alcmeon, 1) zoon van den wigchelaar Amphiaraus en Eriphyla, wreekte zijnen in het beleg
van Thebe gevallen vader door zijne moeder om te
brengen, die oorzaak was geweest van zijns vaders
dood (zie AMPHIARAUS). Na dezen moord door de Furien gekweld, liet hij zich zuiveren door koning Phegeus, Wiens dochter Alphesibea hij tot vrouw nam;
doch deze prinses verstooten hebbende voor Callirhoe, de dochter van Achelous, werd hij door de
broeders van Alphesibea om het Leven gebragt.
2) dertiende en laatste der voor levenslang aangestelde archonten van Athene, uit het aanzienlijke
geslacht der Alcmeoniden, regeerde gedurende de
jaren 756 en 755 v. Chr. Na hem werden de archonten niet anders meer benoemd dan voor een tijdperk
van 10 jaren. — 3) pythagorisch wijsgeer, leerling
van Archytas, geb. te Crotone, omstreeks 500 jaar
Chr., schreef over de natuur der ziel en over de
geneeskunde ; hij is de eerste geweest, die dieren
ontleed heeft. Men heeft van hem eene decade, be-
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staande uit tien hoofdeigenschappen,ieder van welke
haar tegenovergestelde heeft, b, v. : even en oneven,
het eindige en het oneindige, ears- en meervoud, enz.
Alcmeoniden, zoo noemden zich de leden
eener adellijke en magtige familie van Athene, die
afstamde van zekeren Alcmeon, kleinzoon van Nestor, die, bij de verovering van den Peloponnesus
door de Heracliden, door dezen met zijn geheele geslacht uit Messina verdreven zijnde, eene wijkplaats
ging zoeken te Athene. De Alcmeoniden bekleedden de hoogste waardigheden in de republiek tot
aan de usurpatie van Pisistratus ; toen werden zij gebannen, doch keerden weldra terug. Zie MEGACLES
en CLISTHENES.

Alcobaga, stad in Portugal, prov. Estremadura,
10 mijlen ten noorden van Lissabon, aan de Alcoa
en de Baca; 2000 inw.; vermaarde abdij der Benedictijnen, gesticht in 1170. Graf van Ines de Castro
(de minnares van Pedro I) en van verscheidene portugesche koningen in de oude benedictijner abdij.
Alcoentre, stad in Portugal, prov. Estremadura, 4 mijlen bezuidwesten Santarem, was gedurende den Schiereiland-oorlog bezet door de Engelschen.
Alcolea naam van verscheidene spaansche
stadjes, en van de stad A. del Rio, in de prov. Sevilla,
5 mijlen benoordoosten de stad Sevilla, digt bij den
regteroever van de Guadalquivir, met ruinen van
een oud kasteel.
Alcoran. Zie KORAN.
Alcoy, stad in het spaansche landschap Valencia, prov. Alicante, aan de Alcoy, niet ver van den
oorsprong dezer rivier, 4 mijlen ten noorden van
Alicante ; 16,300 inw.; vruchtbare omstreken, groote
nijverheid , fijne lakens, zeepziederijen en papiermakerijen ; handel in graan, zijne en olie. De oude
naam van A. was g etabis. Aileen te A. wordt het
echte cigaretten-papier voor de cigaritos vervaardigd.
Alcudia, spaansche stad op het eiland Majorca,
7 mijlen ten noordoosten van Palma, aan de baai van
Alcudia. Haven, met eene vuurbaak en twee forten,
die haar dekken ; koraalvisscherij. In de omstreken
fokkerij van schapen, welke uitmuntend fijne wol
leveren. — Onderscheidene andere steden van Spanje
dragen lien naam, zoo bijv. A. de Carlet in het land
schap Valencia, ligt 3 mijlen ten zuidwesten van Valencia, tot hertogdom verheven voor Manuel de Godoy,
prins van den Vrede (zie het volgende artikel). —Er
is ook een dal A., in de sierra Morena (la Mancha),
waar men veel spiesglas- en bergkristal-groeven
vindt.
Alcudia (Manuel de Godoy, hertog van), bijgenaamd Prins van den Vrede, geb. te Badajoz den
12 Mei 1767, was een arm edelman, doch zeer innemend van voorkomen ; hij kwam naar Madrid en
nam in 1787 dienst bij de lijfwacht. Door eene kamenier werd hij bij de koningin aanbevolen, en weldra
werd hij de gunsteling van deze en van koning Karel IV. Hij werd nu spoedig adjudant-generaal, luitenant-generaal, hertog, begiftigd met de hoogste
ridder-orden, eerste minister (1793), grande van de
eerste klasse (1795), en overladen met eeretitels en
rijkdom. In 1797 trail hij in den echt met Maria
Theresia van Bourbon, eene uit een morganatisch
huwelijk voortgesprotene dochter van infant Luis.
In 1798 legde hij de ministeriele portefeuille neder,
doch werd toen kapitein-generaal. In 1801 was hij
bevelhebber van het tegen Portugal te velde getrokken leger en teekende het verdrag van Badajoz. In
1804 werd hij generalissimus der land- en zeemagt,
in 1807 doorluchtige hoogheid. Een gedeelte van
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Portugal was hem zelfs als souverein gebied toegedacht. Intusschen werden de inwendige verdeeldheden in het Koninklijk Huis, en voornamelijk het
regtsgeding tegen den prins van Asturie (Ferdinand
VII) oorzaak van eenen volks-opstand, waarbij de
haat, dien men tegen den trotschen gunsteling voedde, zijn leven in gevaar bragt (18 Maart 1808). Napoleon I bewerkte, dat hij in vrijheid wierd gesteld,
en riep hem naar Bayonne, waar hij nu den koning
en de koningin hielp overhalen tot hetgeen Napoleon
begeerde. Hij woonde vervolgens in Frankrijk, later
te Rome, waar de pans hem den titel van prins van
Posserano verleende. Met zijnen val verloor hij zijne
schatten en bezittingen in Spanje. Zoo lang Karel IV
en diens gemalin leefden, stond hij in hnnne gunst.
Zijne echtgenoot stierf te Parijs 23 November 1828
en nu maakte hij zijn huwelijk bekend met Josepha
Tudo, de dochter van eenen of/Icier, door hem tot
gravin van Castello Fiel verheven. Na de fransche
Julij-omwenteling trok hij naar Parijs, waar Lodewijk
Filips hem een gering jaargeld toelegde. In 1847
werd hem toegestaan naar Spanje terug te keeren
en ook het grootste gedeelte zijner bezittingen en
zijne titels aan hem teruggegeven. Hij maakte echter
geen gebruik daarvan, en stierf te Parijs 7 October
1851. Hij zelf schreef zijne Mdmoires du Prince-dela-Paix, Don Manuel Coda, duc de l'Alcuda (4 dln.,
Parijs 1836-1838).
Aleuesear, stad in Spanje, prov. Estremadura,
5 mijlen bezuiden Caceres; 3560 inw.; was in 1812,
voor den slag van Arroyomolinos, het vereenigingspunt der geallieerde troepen.
Alcuin, of Alchuin,00k Albin (Flaccus Albinus
Alcuinus), geleerde uit de 8e eeuw, geb. in Yorkshire
726 of 735, gest. 804, werd opgevoed door den
eerwaardigen Beda. Hij was eenvoudig diaken der
kerk te York, toen Karel de Groote, van zijne uitgebreide geleerdheid gehoord hebbende, hem naar
Frankrijk riep (782), ten einde de kunsten en wetenschappen in zijn uitgestrekte rijk te doen herleven. Onder de bescherming van dezen monarch
stichtte A. verscheidene scholen te Parijs, Tours en
Aken, en stand zelf aan het hoofd der zoogenaamde
Palatijnsche school, welke in het paleis van den vorst
gehouden werd, en waaraan eene bibliotheek verbonden was, alsmede eene snort van Academie, van
welke Karel de Groote lid was. De keizer gebruiktc
hem in vele onderhandelingen, en begiftigde hem
met verscheidene rijke abdijen. In 801 begat hij zich
als abt in de abdij St. Martin te Tours en stierf daar
Brie jaren later, den 19 Mei. A. kende Latijn, Grieksch,
Hebreeuwsch, en vereenigde in zich al de kennis van
zijnen tijd; hij werd dan ook het heiligdom der vrije
kunsten (liberalium artium sacrarium) genoemd.
Zijne werken zijn door A. Duchesne bijeengebragt
met eene levensbeschrijving van den schrijver (Parijs
1617 in fo.) en door den abbe Froben (Regensburg
1777, twee dln. in fo.). Men treft daarin aan eene
Zamenspraak over de redekunst. De namen Flaccus
Albinus, die A. had aangenomen, waren door hem,
even als zijne collegaas aan de palatijnsche akademie
zulks ook gedaan hadden, aan de oudheid ontleend.
Aleyonius (Petrus), philoloog uit de 15e eeuw,
geb. te Venetie omstreeks 1487, gest. 1527, was aanvankelijk corrector van drukproeven bij Aldus Manntins. Door de gunst van kardinaal Julius de Medicis,
werd hij in 1521 tot den leerstoel voor de grieksche
taal te Florence geroepen. Hij heeft vele redevoeringen van Demosthenes en Isocrates vertaald, alsmede
verscheidene werken van Aristoteles. Het beroemdste zijner geschriften is eene zamenspraak, getiteld:

Aldegonde
Medices legatos sive de Exilio (Venetie 1522 in 4°.,

op nieuw uitgegeven te Leipzig door Menck, 1707
in 12°.). Dit werk was in zulk zuiver Latijn geschreven, dat men beweerde, dat Alcyonius, het handschrift onder zich hebbende van Cicero's verhandeling de Gloria, daaruit overnam hetgeen hem voor
zijne zamenspraak dienen kon en daarna het handschrift verbrandde, ten einde van zijn plagiaat geen
spoor te laten blijven bestaan. De beschuldiging
mist echter den noodigen grond om haar voor waarheid te kunnen aannemen.
Aldan, 1) rivier in aziatisch Rusland (gouv.
Irkoetsk), loopt zuidwestwaarts en vervolgens noordwaarts, besproeit het dorp Aldan ten oosten van Irkoetsk, en stort zich in de Lena na eenen loop van
150 mijlen, meerendeels bevaarbaar, en eenen natuurlijken weg van gemeenschap opleverende tusschen Petersburg en Kamtschatka.— 2) eene bergketen in oostelijk Siberie.
Aldborough, marktvlek en kerspel in Engeland, graafschap York, West Riding, aau de Ure;
2500 inw.; onregelmatig gebouwd, heeft volgens de
bewering van sommigen de plaats vervangen van het
nude Isurium Brigantium.
Aldburgh, of Aleborough, eene zee- en badplaats in Engeland, graafschap Suffolk ; circa 2000
inw.; kusthandel; geboorteplaats (1754) van den
dichter Crabbe.
Aldbrough (het oude Isurium Brigantium),
kerspel in Engeland, graafschap York, Oost Riding ;
1200 inw., en een bloeijend dorp, waar 1848 de
overblijfselen ontdekt zijn van de schoonste romeinsche bestrating, die in Engeland gevonden wordt.
Aldea Gallega, stad in Portugal, prov. Estremadura, 21 naij1 bezuidoosten Lissabon, met 4000
inw.: is eene druk bezochte bedevaart-plaats, en een
veer op den weg van Lissabon naar Badajoz.
Aldebert, een tegenstander van Bonifacius.
Zie ADELBERT.
Aldegillus. Zie ADGILT.
Aldegonde (Filips van Marnix , heer van
St.), geb. te Brussel 1538, trad in nederlandsche
krijgsdienst. Hij nam een werkzaam deel aan den
opstand der Nederlanden (1565), ontwierp het verdrag van vergelijk, vlugtte bij de komst van Alba
naar Duitschland, en keerde in 1572 met prins Willem van Oranje terug. Hij diende den prins afwisselend als staatsman en als krijgsman. In 1573 door
de Spanjaarden gevangen genomen, verkreeg hij reeds
1574 zijne vrijheid weder, en was sedert als gevolmagtigde der republiek werkzaam te Parijs, te Londen en te Worms. Hij droeg veel bij tot de oprigting
van de hoogeschool te Leyden,zoomede tot bet sluiten van de pacificatie van Gent (1576). In 1584
werd hij burgemeester van Antwerpen, welke stad
hij 13 maanden lang verdedigde tegen Alexander
van Parma, totdat hij zich in 1585 moest overgeven.
Deswege ondervondene grieven noopten hem zich
aan het openbare leven te onttrekken, en eerst in
1590 ging hij weder als gezant naar Parijs. In 1591
echter bewoonde hij zijn kasteel op het eiland Walcheren in Zeeland (zie het volgende artikel). Later
woonde hij te Leyden, waar hij op last der Staten
den Bijbel in het Hollandsch vertaalde. Niet slechts
als staatsman, maar evenzeer als dichter en tevens
als taalkenner en godgeleerde, heeft hij een grooten
naam gemaakt ; hij stierf in 1598.
Aldegonde, aldus genoemd naar den eigenaar
Filips van Marnix, anders genaamd het kasteel van
West-Souburg, in 1780 en 1781 afgebroken, doch
was voorheen een kasteel op het zeeuwsche eiland
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Walcheren, in der tijd door de Heeren van Souburg
opgetrokken, door die van Borsseleu verfraaid en
vergroot, en door die van Bourgondie tot een vorstelijk verblijf ingerigt. Het diende tot tijdelijk verblijf
aan keizer Maximiliaan (1478) en aan Karel V (1515),
beiden terwijl ze nog aartshertog waren en op Walcheren kwamcbn, om er de lands-hulde te ontvangen.
In 1556, na deze landen aan zijnen zoon Filips afgestaan te hebben, wachtte keizer Karel V hier op
een goeden wind om naar Spanje onder zeil te gaan,
en vaardigde hier 7 September van dat jaar den brief
nit, waarbij het bestuur over het keizerrijk werd opgedragen aan zijnen broeder Ferdinand (die roomsch
koning was). In 1572 lag bier eene kleine bezetting
om de Spanjaarden in het dorp West-Souburg te
verontrusten, doch werd door dezen genoodzaakt
het kasteel te ontruimen. In 1591 bragt de eigenaar
Filips van Marnix, heer van St. Aldegonde, hier de
psalmen nit het Hebreeuwsch over in vloeijende hollandsche verzen.
Aldegrever (Heinrich), of Aldegraf, ook Albert van Westfalen genoemd, schilder en kopergraveur, geb. 1502 te Soest, en aldaar gest. 1562, was
een leerling van Albrecht Durer; men vindt werken
van A. in de galerijen van Weenen en Munchen.
Aide Manuce, verfranscht voor Aldus Manutins. Zie MANUTIUS.
Alden.ardUm,verlatijnschte naam voor de belgische stad OUDENAERDE.
Aldenburgum, verlatijnschte naam voor de
duitsche stad ALTENBURG.
Aldenhoven, vlek in Rijn-Pruisen, tusschen
Julich en Aken, z mijl bezuidoosten Julich ; 1200 inw.
Den 1 Maart 1793 werden bier de Franschen geslagen
door de Oostenrijkers onder aartshertog Karel, die
de voorhoede kommandeerde van de armee van den
prins van Coburg. Deze overwinning maakte het
mogelijk Aken en Luik te bezetten en aan Maastricht
verademing te gaven. Doch den 18 der zelfde maand
werden te A. de Oostenrijkers op hunne beurt geslagen door de Franschen; en 2 October 1 794 behaalde
Jourdan bier op de Oostenrijkers eene nieuwe overwinning.
Aldensele, oude naam van Oldenzaal.
Aidenthorp, nude naam van Alendorp.
Alderete (Diego Gracian de), spaansch schrijver, geb. in het laatst der 15e eeuw, en gest. in den
ouderdom van 90 jaren, was partikulier geheimschrijver van Karel V. Hij heeft veel bijgedragen tot
de ontwikkeling der spaansche letterkunde door zijne
vertaling van een groot aantal nude en nieuwe werken, waaronder: Xenophon (Salamanca 1552, in f°) ;
Thucydides (1554, in fo.) en de meeste werken van
Plutarchus, Isocrates, Dio Chrysostomus, enz.
Alderkerk (Johannes), geb. te Leyden omstreeks1697,werd , na 2 jaren te Kwadijk als predikant
te hebben gestaan, in 1725 te Beverwijk beroepen,
waar hij 5 Mei 1742 stierf. Hij schreef een werkje:
De Wonderdaden des Allerhoogsten over het beleg en
ontzet van Leyden in 1573 en 1574 (le druk, Leyden 1729; 4e druk 1756).
Alderley, naam twee gehuchten in Engeland,
1) in het graafschap Chester; een station van den
noordwestelijken spoorweg. — 2) in het graafschap
Gloucester, bij Wotton-under-Edge ; in de kerk van
dit gehucht de graftornbe van sir Matthew Hale, die
1609 bier geboren was.
Alderman, d. i. Senior, major (meervoud Aldermen), was de naam, die de Anglo-Saksen gaven
aan de bestuurderg van de shires of.graafschappen; na
de verovering der Denen werden de Aldermen ver-
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vangen door de iarls of earls,d.i.graven. Tegenwoordig
zijn de Aldermen slechts stedelijke ambtspersonen,
zooveel als wethouders (en ook gildemeesters). Er
zijn er 26 in Londen. De burgemeester (mayor) wordt
uit hun Midden gekozen.
Alderney (lat. Riduna, fr. Aurigny), een britsch
eilandje in hetlianaal, bij de fransche trust, tegenover
kaap de la Hogue ; de eenige stad is St. Anna. Digt
in de nabijheid van A. ligt de klippenrij Caskets, om
de sterke strooming die daar heerscht ook Race of
Alderney genoemd, met 3 lichttorens.
Aldington, kerspel in Engeland, graafschap
Kent, ruim 1 mijl bezuidoosten Ashford en nabij den
zuidoostelijken spoorweg ; 800 inw. Erasmus is eenen
korten tijd de geestelijke van dit kerspel geweest.
Aldini (Antonio), geb. 1756 te Bologna,advokaat
en hoogleeraar in de regten, vervulde 1797 voor zijne
vaderstad eene zending naar Panjs, werd vervolgens
voorzitter in den raad der oudsten van de Cisalpijnsche republiek en lid der regerings-commissie van
dat nieuwe , gemeenebest. In 1801 woonde hij de
door Napoleon I te Lyon bijeengeroepene Consulta
bij, en werd door den Ecrsten Consul tot president
van den staatsraad der republiek Italie benoemd, doch
deed afstand van die waardigheid, omdat hij zich met
Melzi, den vice-president, niet verstaan kon. In het
daarop gevolgde koningrijk Italie werd hij minister.
Na de Restauratie vestigde hij zich te Milaan, en
wist het vertrouwen der oostenrijksche regering te
winnen. Hij stierf te Pavia 5 October 1826.
Aldobrandini (Sylvester), bekwaam regtsgeleerde, geb. te Florence 1499, uit een adellijk geslacht, was verpligt zijn vaderland te verlaten, om
de woelingen die het beroerden, en was eerst hoogleeraar in de regten te Pavia, later stedehouder van
den legaat van Ravenna te Fano, en vervolgens advokaat van de schatkist bij de apostolische kamer te
Rome, waar hij 1558 stierf. Hij was de vader van
Hippolytus A., later paus onder den naam van Clemens VIII, en van Thomas A., van wien men eene
zeer geachte vertaling heeft van Diogenes Laertius
(Rome 1594 in fo .). Het geslacht A. stierf in 1681
nit, en hunne bezittingen kwamen aan de familien
Borghese en Pamfili.
Aldobrandijnsche bruiloft, eene alfresco schilderij van hooge oudheidkundige waarde,
voorstellende eene bruiloft, is een der schoonste
kunststukken, welke uit den tijd der Romeinen zijn
bewaard gebleven. In 1606, onder de regering van
pans Clemens III, opgedolven ter plaatse waar eertijds de tuinen lagen van Maecenas, niet ver van den
triomfboog van Galienus, werd deze schilderij ten
toon gesteld in de villa Aldobrandini, en ontving
daarnaar haren naam ; tegenwoordig bevindt zij zich
in het museum van het Vaticaan.
Aldridge (Ira). Zie IRA ALDRIDGE.
Aldringer, of Altringer (Johan), vrijheer van
Koschitz, graaf van Ligma, geb. omstreeks 1590 te
Diedenhofen in het Luxemburgsche, eerst bediende
bij een edelman, vervolgens beambte van den bisschop van Trient, trail bij de keizerlijke armee in
dienst, en werd reeds 1622 bij de belegering van Heidelberg kolonel. In 1626 hield hij het bruggehoofd
van Dessau tegen graaf Ernst van Mansfeld staande
tot aan de komst van Wallenstein, en werd daarvoor
1 627 tot rijksvrijheer verheven ; in 1 628 nam hij
Mecklenburg voor Wallenstein in bezit, en 1629 werd
hij als generaal-majoor naar Italie gezonden. Als
veldtuigmeester en in den gravenstand verheven
keerd e hij 1 631 naar Duitschland terug, stond tijdens
den slag van Breitenfeld in Wurtemberg,en vereenigde

118

Aldrovandi

Alemannen

zich in Hessen met Tilly.NdiTilly's flood voerde hij de
dige en regtsgeleerde. Hij heeft vele werken uitgeverbondene armee naar Wallenstein, die zich te Eger geven, waaronder een commentarium op de [ragmenten van Cams (Venetie, 1600, in 4°.).
beyond. Met roem nam hij deel aan den strijd bij
Neurenberg. Vervolgens opereerde hij aan het hoofd
Alechmere. Zie A LMARI.
van het beijersche leger in Beijeren en Zwaben, en
Alecto, d. i. de nimmer rustende, de eerste der
droeg krachtdadig het zijne bij tot de verdrijving Furien, dochter van Acheron en van den Nacht,werd
van de Zweden van den Middel-Donau. Bij Landshut voorgesteld gewapend met adders, flambouwen en
werd hij 12 Julij 1634 door een kogel gedood. Zijne zweepen, en het hoofd omwonden met slangen.
groote bezittingen, vermeerderd met de verbeurdAlegambe (Phil.), Jezuit, geb. te Brusse11592,
verklaarde goederen van Kinsky, werden geerfd door gest. te Rome 1651, onderwees de wijsbegeerte te
Gratz, en werd vervolgens aangesteld als prefect aan
zijne zuster, die in het huwelijk trad met zekeren
het professie-huis der Jezuiten te Rome. Omgewerkt
graaf Clary. Hare afstammelingen verkregen in 1635
en voltooid werd door hem de Bibliotheek der j ezuitihet regt om voortaan den naam te voeren van Clarysche schrijvers van Ribadeneira (Antwerpen 1643, in
Aldringer.
Aldrovandi (Ulysses), beroemd naturalist, fol.) een zeer gezocht werk; hij schreef ook een catahoogleeraar te Bologna, geb. 1527, gest. 1605, belogus van de martelaren uit de Orde van Jezus (Rome
1657 en 1658).
reisde geheel Europa, en besteedde nagenoeg zijn
gansche leven en zijne gansche fortuin, om bouwAlegmuten, naam van een volkstam (inboorstoffen te verzamelen voor zijne groote Natuurlijke lingen) in russisch Noord-Amerika.
Alegre, 1) stad in Brazilie, prov. Rio Grande
Historie, een ontzaggelijk werk, dat in het licht verscheen in 13 dln. in f°. (Rome 1599-1668), en do Sul, met 8000 inw., is de zetel van het provinwaarvan hij zelf slechts het 4e deel van de pers heeft ciaal gouvernement, heeft scheepsbouw en een aanzienlijk handelsverkeer. — 2) kleine rivier aan de
zien komen. Hij behandelt daarin achtereenvolgend
grensscheiding tusschen Brazilie en Bolivia, ontlast
kristallen, insekten, visschen, viervoetige dieren, slanzich in de Itinez, die ook Guapore genoemd wordt.
gen, wanschepselen of gedrochten, metalen en boomen. Het is te bejammeren, dat A. aan dezen arbeid
Aleid. Zie ADELHEID.
niet evenveel oordeelkundige bekwaamheid heeft beAleius Campus, graanrijke vlakte in Cilicie
tusschen de rivieren Pyramos en Saros.
steed als geduld ; want volgens het gevoelen van
Buffon en van Cuvier is het veelal slechts eene dorre
Alelbad—meer, een meer in Afrika, noordoostwaarts van het Tsana-meer, niet ver van de
compilatie. De senaat van Bologna heeft aanzienlijke
sommen gelds besteed om de uitgave van dit wcrk Roode Zee, in de nabijheid der zoogenaamde zoutvlakte; aan de boorden van dit meer wordt zout en,
te voltooijen, met welke tack de hoogleeraars belast
zwavel gewonnen. Het omliggende vlakke land wordt
werden, die A. in zijne professorate bediening opdikwijls door plotselinge overstroomingen van dit
volgden. De verzameling schilderstukken (waarnaar
meer onder water gezet.
de platen van dit werk vervaardigd zijn) werd tijdens
de omwenteling overgebragt naar het museum van
Alem, voorheen Aleym of Aelhem, een dorp en
voormalige heerlijkheid in de meijerij van den Bosch
natuurlijke, historie te Parijs.
Aldstone—Moor, engelsche stad in Cumber- (Noord-Braband) 3 uren gaans benoorden 's Hertogenbosch, leed veel in 1672 bij den doortogt der
land ; 6000 hp,. Loodmijnen ; smederijen.
Alduides, gebergte in Spanje, een zijtak der Franschen onder maarschalk Turenne; en door overstrooming in 1740 en in 1825. Ter plaatse waar nu
Pyreneen, 2 mijl bezuidwesten St. Jean-Pied-dehet dorp A. staat, moet in Cesar's tijd een gevecht
Port. Een moeijelijke bergpas, die 1794 geforceerd
hebben plaats gehad tusschen de Romeinen en de
werd door de Franschen.
Usipeten.
-ANUTIUS.
Aldus Manutius. Zie m
Aleman (Mateo), spaansch romanschrijver,
Al—Dzjezar. Zie ALGIERS.
geb. te Sevilla omstreeks de helft der 16e eeuw, gest.
Al—Dzjezirah. Zie ALGEZIRAH.
in Mexico omstreeks 1620, werd langen tijd door
Al—Dzjezireh. Zie ALGEZIREH en ALGEZIRAH.
Alea, stad in Arcadie, ten zuidwesten van Filips II gebruikt als opper-intendant en controleur
der financien, deed eene reis naar Mexico, doch keerde
Stymphalus en ten oosten van Orchomenus ; met betot het ambtelooze leven terug, om zich geheel aan
roemde tempels van Minerva, Bacchus en Diana van
zijne zucht voor de letterkunde te kunnen toewijden.
Ephesus. — 2) A. was bij de Ouden de benaming
Behalve verscheidene andere werken is hij de schrijvan het dobbelspel.
Meander,l)A.(Jeronimo),kardinaal,geb.1480 ver van den beroemden roman Guzman de Alfarache
(voor het eerst uitgekomen te Madrid 1599), die
in de trevisaansche Marke, onderwees de schoonheden
zeer veel opgang maakte. Deze roman is viermaal in
der grieksche dichters op 17-jarigen leeftijd. De roep
het Fransch vertaald; als : door G. Chappuis (Parijs
van zijne groote geleerdheid noopte Lodewijk XII hem
1600) ; door Chapelain (1632) ; door Gabriel Bre1508 naar Frankrijk te roepen, om daar de fraaije
mond (1696); en door Lesage, die er echter meer eene
letteren te onderwijzen, en kort daarna verhief hij
navolging dan wel eene vertaling van geleverd heeft
hem tot rector aan de universiteit te Parijs. Paus
(Parijs 1732, 2 dln. in 12°.), en hij is dan ook,
Leo X zone hem als nuntius naar Duitschland, waar
naast Mendoza's ),Lazarillo de Tormes'', onbetwisthij al zijne welsprekendheid aanwendde tegen Luther.
baar de beroemdste spaansche schelmenroman, die
Hij werd vervolgens aartsbisschop van Brindisi, nunbestaat.
ties in Frankrijk, en vergezelde Frans I naar Italie.
Alemannen, d. Duitschers, heetten de gerMet dezen vorst in Pavia krijgsgevangen genomen
maansche volken, die omstreeks den tijd van Marcus
zijnde, herkreeg hij zijne vrijheid niet dan tegen beAurelius eenen bond hadden gesloten, zamengesteld
taling van eene som van 500 dukaten. Hij stierf als
nit de volken, die de beide oevers van den Rijn bekardinaal te Rome, 1542. Hij heeft nagelaten een
woonden, voornamelijk van zijnen oorsprong of tot
Lexicon grceco-latinum (Parijs 1512 in f°.) en eenige
aan den Main. Zij hadden verscheidene oorlogen
andere geschriften. — 2) A. (Jeronimo) hijgenaamd
tegen de Romeinen te doorstaan. Caracalla kon hen
de Jonge, achterneef van den vorige, geb. 1574, gest.
niet ten under brengen, doch nam niettemin na zijn
te Rome 1629, oudheidkenner, dichter, letterkun-
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eerste gevecht met hen (213), waarin hij zich beroemde overwinnaar te zijn gebleven, den titel aan
van Alemannicus. Zij werden verslagen door Claudius den Goth (270), en door Julianus (355 en
360). Zij deden derhalve pogingen om zich in Gallie te vestigen, en werden voor goed afgeslagen door
Clovis, die hen overwon in den slag van Tolbiac (496).
Na verscheidene malen van woonplaats veranderd
te zijn, sloten de Alemannen zich aan bij de Sueven,
met welke men hen wel eens verwart, en zetteden
zich eindelijk neder in de landen, welke naderhand
Zwaben, Zwitserland en de Elzas genoemd zijn, en
vormden de kern van het groote rijk, dat naar hen
den naam ontving van Alemannia (Duitschland).
' ).
Alembert (Jed
an Leron
d_.e
Zie:—LEMBERT.
d
A
Alem—Tejo, dat is : aan gene zijde van den
Taag, de grootste maar minst bevolkte provincie van
Portugal. Zie ALENTEJO.
Alen (Andreas van), ook Alenus genoemd, geb.
1510 in de nabijheid van Luik, gest. 1578, stond
aan het hoofd der school te Hasselt, en schreef als
latijnsch dichter Sacrarum heroidum libri tres, etc.,
waarin hij de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament berijmde brieven laat schrijven. — A. (Jan
van), bekwaam fijnschilder van landschappen, stillevens en vogels, geb. te Amsterdam 1651, gest.
1698 ;daar bij vele stukken van anderen meesterlijk
kopieerde, inzonderheid die van Melchior Hondekoeter, gaan vele van zijne kopien onder den naam
van Hondekoeter door. — A. (Paul van), geb. te
Utrecht, was reeds sedert ruim 35 jaren advokaat te
Grave, toen hij zijne ,,Beschrijving van de stad Grave
en den lande van Cuyk" in bet licht gaf (Utrecht
1752, in 4°.).

Alena. Zie AALEN.
Alencon (Alentio of Alenconium in de middeleeuwen), hoofdplaats van het dept. der Orne, aan de
Sarthe en de Briante, 24 mijlen ten westen van Parijs; 16,500 inw.. A. bezit eene schoone gothieke
kerk van onze Liev Vrouw, korenbeurs, rumen van
een oud kasteel der hertogen, waarvan twee torens
nog volkomen onbeschadigd zijn ; een lyceum (sedert
1847), bibliotheek, een kabinet voor de natuurkunde
en de natuurlijke geschiedenis, een observatoriuin,
enz. In de omstreken ijzer, graniet en molensteenen.
Groote nijverheid, handel in bombazijnen, piquestoffen, calicots, katoenen stoflen, mousselinen, en
alenconsch kant ; gehouwen stee p en, zoogenaamde
diamanten van Alencon. In de 10e eeuw was Alencon
slechts een kasteel, door eenige huizen omringd ; in
de 1. le eeuw was het reeds eene belangrijke plaats,
die tot een graafschap werd verheven, waarmede de
heilige Lodewijk zijn vijfden zoon, Pieter, begiftigde.
Het graafschap A. is dikwijls in andere handen overgegaan, werd in een hertogdom herschapen, en na
den dood van Karel van Valois in 1525 weder aan
de kroon getrokken, doch nogmaals daarvan gescheiden om aan den vierden zoon van Hendrik II te worden geschonken, terwijl het eindelijk na den dood
van dien prins (1584) voor goed aan de kroon werd
getrokken. A. is de geboorteplaats van Valaze en van
Hebert (Pere Duchesne). Het arrondissement A. telt
6 kantons (Carouges, Courtomer, Leméle-sur-Sarthe, Seez, en Alencon, dat in twee kantons is gesplitst), 108 gemeenten en 72,443 inw.
Alencon (graven en hertogen van), een tak van
het huis van Valois, van hetwelk de stamheer was
Charles (Karel) van Valois, derde zoon van koning
Filips III, bijgenaamd de Stoute. De prinsen van
dezen tak zijn : 1) Charles I, die tot 7rnPf van ,\
werd verheven 1285 ; gest. 1325. — 2) Charles II
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(1325-1346), broeder van Filips van Valois; hij
sneuvelde in den slag van Crecy. 3) Pierre, 1346 tot
1404..— 4) Jean I (1404-1415), ten Wiens behoeve
het graafschap A. in 1414 tot een hertogdom en
pairschaps-heerlijkheid werd verheven.-5) Jean II
(1415-1474), die, na Karel VII verraden en met
de Engelschen onderhandeld te hebben, door het
hof der pairs weal veroordeeld (1458), doch in zooverre gratis verkreeg, dat hij van het ondergaan van
de doodstraf verschoond bleef. 6) Rene (1474
—1492), die van al zijne bezittingen beroofd en in
eene ijzeren kooi opgesloten werd door Lodewijk X/.
— 7) Charles III (1492-1525), die, door zijn lafhartig gedrag, een der voornaamste oorzaken was,
dat de slag van Pavia werd verloren; met hem is
het geslacht der hertogen van A. uitgestorven. Het
hertogdom A. werd later geschonken aan den vierden zoon van Hendrik II en van Catharina de Medicis, die naderhand den titel aannam van hertog
van Anjou en ook in de geschiedenis der Nederlanden een oogenblik voorkomt. Zie ANJOU.
Alendorp (Hendrik), de eerste, dien wij als
eigenaar vermeld vinden van het voormalige riddergoed Alendorp onder Vleuten, prov. Utrecht, droeg
1377 de helft der koorntienden van dit goed aan
den proost van Oud-Munster te Utrecht op. — A.
(Lubbert van), heer van Bleijenburg en Abelschoten, een der nazaten van den vorige, bekicedde van
1435 tot 1453 herhaalde malen een post in den raad
der stad Utrecht, werd in 1 i55 van zijn burgerschap
ontzet, omdat hij, met anderen, eene demonstratie
had gedaan ten einde de in 1433 verkochte meentweiden aan de gilden te doen teruggeven, en stierf
1468. — A. (Johan van), was drossaard van Buren, raad en hofmeester van prins Willem I, en stierf
1569.— A. (Adolf van), gouverneur van Schenkenschans, in dienst der Staten, was vroeger proost
geweest van de St. Pieterskerk te Utrecht ; stierf 1628.
Alenson (Hans), doopsgezind leeraar, eerst te
Delft, daarna te Haarlem, leefde in de 17e eeuw, een
geleerd man, die zich echter inzonderheid (1626 en
1630) door twistschriften bekend heeft gemaakt.
Alensoon (Jan), een der leydsche burgers, die
in 1672 uittrokken om de Goudsche sluis te bezetten, was vaandrig en wilde geen bezoldiging aannemen, waarom hij voor zijne diensten met een
gouden eerepenning beloond werd.
Alentejo, of Alemtejo, provincie in Portugal,
met de hoofdstad Evora, beslaat eene oppervlakte
van 4822 vierk. mijlen en heeft eene bevolking van
384,000 zielen. De provincie is bergachtig ; ten zuiden door het tot 4000 voet hooge algarvische gebergte begrensd, loopen bier verscheidene lage bergketenen uit, die uit het oosten van Spanje komen en
westwaarts in uitgestrekte vlakten eindigen. A. wordt
ten noorden door den Taag (Tejo) besproeid; in het
oosten stroomt de Guadiana en in het zuidwesten
de Saado. Terwijl de provincie in het oosten, bij een
aangenaam klimaat, eene bijzondere vruchtbaarheid
ontwikkelt, is het westelijk gedeelte beet, dew en
onvruchtbaar. Wat graven betreft, wordt in A. tarwe,
gerst, rijst en macs verbouwd ; nevens de wijnstok,
gedijen bier de heerlijkste soorten zuidervruchten.
Van de schapenfokkerij wordt veel werk gemaakt ;
nijverheid en kunst vlijt worden echter bijna in het
geheel niet beoefend en bepalen zich tot laken- en
linnenweverij.
Aleoeten. Zie ALEUTEN.
Aleppo (arab. Haleb, lat. Bercea,00k Chalybon,
oroi Wei bet hed endaagsche Palmyra genoemd ) , hoofdstad van het ejalet van den zelfden naam in noor-
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delijk Syrie aan de oude Chalus, d. de tegenwoordige rivier Kowaik (Nahr-el-Haleb), met 100,000
inw. A. werd eens voor eene der gewigtigste steden
van het Oosten gehouden, en telde nog in de achttiende eeuw omstreeks 200,000 inw. Verschillende
wederwaardigheden, aardbevingen, pest, cholera, alsmede de (hoezeer slechts tijdelijke) druk van het egyptische bestuur,bragten A. in verval. Het wordt evenwel
nog tegenwoordig voor de schoonste stad van Syrie
gehouden en is het middelpunt van eene levendige
industrie in zijde, wol, good- en zilver-stoffen en
shawls. Begunstigd door zijne Egging is A. de stapelplaats voor den handel tusschen Europa, Afrika,
Klein-Aziö, Perziö en Arabie, en heerscht er eene zeer
levendige bedrijvigheid. A. bestond reeds ten tijde
der Romeinen, die en de schoone waterleiding hebben aangelegd, welke nog bestaat ; het was sedert
de vroegste tijden eene belangrijke plaats, nam onder
de romeinsche heerschappij toe in aanzien, en behield tot aan het einde der 15e eeuw het monopolie
van het verkeer tusschen Europa en India, waaraan
evenwel door de ontdekking van den zee-weg, om
Afrika heen, een gevoeligen knak wend toegebragt.
Onder Heraclius wend A. door de Sarracenen veroverd (636) ; in 1260 wend het stormenderhand ingenomen door de Mongolen ; Tamerlan verwoestte
het in 1402 ; en in 1517 wend het door Selin.r I bij
Turkije ingelijfd. De stad wend door twee aardbevingen (1822 en 1823), bijna geheel verwoest, wend
1827 door de pest geteisterd, en teed 1832 zwaar
door de cholera.
Aler (Paul), Jezuit en verdienstelijk pedagoog,
geb. 1656 te St. Veit in het Luxemburgsche, gest.
1727 te Duren, maakte vooral naam door zijnen Gredus ad Parnassum (Keulen 1702) ; door Friedmann
op nieuw uitgegeven in 2 dln. (Leipzig 1842).
Aleria, stad op de oostkust van Corsica, 5 mijlen bezuidoosten Corte, omstreeks 564 onder den
naam vanAlalia gesticht door de Phociers, die zich
20 jaren later op nieuw daar vestigden, toen zij door
de Perzen cut hun vaderland verdreven waren, doch
5 jaren daarna A. weder verlieten, om Elea of Hyela
in Neder-Italie te coloniseren. In den eersten Punischen oorlog verwoest, kwam A. langzarnerhand weder op, vooral nadat het onder Sylla tot eene romeinsche kolonie was verheven.
Ales. Zie ALESIUS.
Alesia, 1) versterkte hoofdstad der Mandubiers
in celtisch Gallie (het tegenwoordige Bourgogne),
volgens de overlevering gesticht door Hercules. Het
beleg en de verovering van A. (52 v. Chr.) is Cesar's
grootste wapenfeit. In 864 wend A. door de Noonmannen verwoest. Algemeen houdt men het er voor
dat A. gestaan heeft waar tegenwoordig het vlek
Alise-en-Auxois ligt, dept. Cote-d'Or ; doch ontdekkingen van later tijd doers het vermoeden veld winnen, dat het tegenwoordige Alaise, dept. Doubs,
tusschen Ornans en Satins, de plaats is waar A. gestaan heeft. — 2) de latijnsche naam voor ALAIS.
Alesius. Zi_eAA LEXANDER van Hales.
Alessandri (Alessandro) , of Alexander ab
Alexandro, geb. te Napels 1460, advokaat, beoefende
als bijvak de klassieke oudheid, en heeft zich bekend
gemaakt door zijn werk Dies geld ales (Rome 1522,
in fol.; Leyden '1673, 2 din. in 8 . . met commentarien),
waarin hij, even als Gellius in de Nodes attictv, duizenderlei onderwerpen in den vorm van gesprekken
met vrienden behandelt. Hij stierf 1523 te Rome.
Alessandria, met den spotnaarn della pay/ia
(d.i. van stroo), piemontesche vesting en hoofdstad
van de sardische provincie A., 8 mijlen ten zuidoos-
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ten van Turijn, aan den regteroever van den Tanaro,
met 41,000 inw., belangrijke fabrieken voor linnen-,
wollen- en zijden-stoffen en levendigen handel. A.
wend 1168 door de republieken Milaan en Cremona
onder den naain van Rovereto aangelegd, urn den
ov€rtogt over den Tanaro en de Bormida tegen keizer Frederik1 te verdedigen, die in de onmiddellijke
nabijheid met ongeloofelijke snelheid eene sterke
vesting liet bouwen, aanvankelijk Cesarea genaamd,
doch later ter eene van pans Alexander III, die het tot
een bisdom verhief,den tegenwoordigen naam ontvangen hebbende. Onder de 19 kerken is eene kathedraal
(sedert 1823), de Santa Maria di Castella (die reeds
van 1107 dagteekent en reeds in Rovereto stond).
De akademie van wetenschappen en kunsten, genaamd dei immobili is opgerigt 1562. Eene bedekte
brag loopt naar de citadel, die 1728 ter plaatse van
de voorstad Bergoglio gebouwd is; dAár is een bagno
voor 500 gevangenen. Onder het fransche bewind
was A. de hoofdplaats van het dept. Marengo.
Na den slag bij Marengo wend hier 16 Junij 1800
tusschen den oostenrijkschen generaal Melas en Bonaparte een wapenstilstand gesloten , ten gevolge
waarvan Opper-Italie tot aan den Mincio aan de
Franschen ingeruimd wend. Van 1821 af was A. gedurende verscheidene jaren door de Oostenrijkers
bezet. In den oorlog tusschen Sardinia en Oostenrijk (1848 en 1849) was het eene hoofdwapenplaats
den Piemontezen. Na den slag van Novara, den 23
Maart 1849, wend A. door de Oostenrijkers bezet, en
eerst na de onderteekemng van het vredestraktaat
wader ontruimd.
Alessano, aanvankelijk Leuca, later Alexanum
genaanid, eene stad in het Napelsche, ruim 1 mijlen
bezuidwesten Otranto ; 7000 inw.; bisdom.
Alessi (Galeazzo) van Perugia, gest. 1572, was
een der grootste bouwrneesters uit de 16e eeuw.
Een aantal paleizen, door hem in Genua gebouwd,
strekken daarvan ten getuige. Zijn voornaam gte werk
is de kerk Santa Maria di Carignano.
Alessi° (lat. Lissus), havenstad in europisch
Turkije, ruim 4 mijlen bezuiden Scutari, aan den
mond van de Brim; 3000 inw. ; levendige handel;
2 citadellen ; het graf van Scanderbeg (1467).
Alet, of Aleth (lat. Electa), fransche stad, dept.
Aude, 1 mijl bezuidwesten Limoux, aan de Aude;
voorheen een bisdom ; 1000 inw. Vier minerale
bronnen, waaronder eene warme. Iher, koper, smederijn en spijkermakerijen.
Aletschgletscher, een der grootste sneeuwbergen (gletschers) in het zwitsersche kanton Wallis, 4550 voet hoog, begint op den top derJungfrau,
daalt langs hare zuidelijke zijde af, en strekt zich
vervolgens in verbinding met de Viescher-, Lauter-,
Finster- en Oberaargletschers, alsmede met den
Lotschgletscher, in eene zuid-oostelijke en westelijke rigting uit ; op zijnen oostelijken rug ligt het
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Aletum (Guich-Alet), stad in het 3e Lyonnesche, bij de Redonen, aan de zee. De rumen van A.
zijn nog te zien bij St. Male en St. Servan. De bisschopszetel wend 1152 van A. naar St. Malo verlegd.
Aleuaden, of Aleuathe, een tot den ondergang
der hellenische vrijheid bloeijend aristocratisch geslacht dat bet bewind in handen had in Larissa, afstammend van eenen Heracliet met name Aleuas,
die zich hien usurperend meester maakte van het
gezag, en zich door wreedheid daarin staande hield
totdat hij door zijn eigen yolk wend omgebragt. Eerst
verrieden de A. in bondgenootschap met de Perzen
Griekenland, deals uit begeerigheid naar rijkdom,
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deels om zich vreemde bescherming te verzekeren
tegen andere invloedhebbende aanzienlijke geslachten. Hunne groote magt werd eerst later door de
tirannen van Pheres gekortwiekt ; dien ten gevolge
wendden de A. zich tot Thebe en tot de Macedoniers, die hen echter, in weerwil van schijnbare begunstigingen, inderdaad voor hunne eigene baatzuchtige inzigten gebruiken.
Aleusen, een der verdronkene dorpen in den
Grooten Zuid-Hollandschen Waard. Zie ALLOYSEN.
Aleuten (spreek nit : Aleoeten) of Archipelvan
Catharina, is eene tot russisch Amerika behoorende
bergketen, die omstreeks 482 vierk. mijlen beslaat
en ongeveer 150 eilanden vomit, waardoor Azie met
Amerika verbonden en de zee van Kamtschatka van
den Stillen oceaan gescheiden wordt. Be afzonderlijke groepen, waaruit deze reeks eilanden bestaat,
zijn: het 1°. het Behrings-eiland,waar Behring in 1741
stierf, met het Mednoi- of Koper-eiland ; 2°. de
eigentlijke Aleuten (Attoe, Agattoe en Semitsji) ;
3°. de Kristi- of Ratten-eilanden : 4°. de Negho- of
Andreanow-eilanden ; 5". de Vossen- of Kavalangeilanden. Tot de laatste groep behoort Unimak, na
Kodjak het grootste eiland der geheele keten. De
eilanden zijn over het algemeen rotsachtig, op eenigen
heeft men werkende vuurspuwende bergen. De plantengroei is er gering en in kwijnenden toestand. De
bewoners, omstreeks 6000 zielen sterk, die van jagt
en visscherij leven, staan op eenen lagers trap van
beschaving en zijn van kamtschadaalschen oorsprong.
De kolonie Alexandria op het eiland Kodjak is een
gewigtig station y our den russischen pelterij-handel,
en aan deze kolonie zijn sedert 1799 al de eilanden
onderhoorig. Deze archipel, in 1741 door Behring
ontdekt, en in 1778 door Cook bezocht, maakt deel
nit van de bezittingen der russisch-amerikaansche
handelmaatschappij , die op Kodjak en Unalasjka
factorijen heeft opgerigt.
Alewijn (Abraham), geb. te Amsterdam, regtsgeleerde en, voor zijnen tijd, een verdienstelijk blijspeldichter in de re eeuw.— A. (Zacharias Henric) was een zeer ijverig en geleerd taalkenner,
waarvan zijne verhandelingen in de werken der Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leyden,
en andere geschriften, ten bewijze strekken. Door
zijne zonder naam van plaats of jaartal in het licht
verschenen Conamica poetica heeft hij zich ook als
latijnsch dichter doers kennen.
Alexander. Verscheidene personen, die dezen
naam droegen, vindt men vermeld in den Bijbel :
Marcus 15 : 21; Hand. 4 : 6 ; Hand. 19 : 33 ;
I Tim. 1: 20 en H Tim. 4 :14.
Alexander, de heilige,1) bisschop te Comano
in Cappadocie, later coadjutor van Nicephorus, bisschop van Jeruzalem, tijdgenoot van Origenes, stierf
in de gevangenis te Cesarea in 249 of 251, tijdens
de vervolging der Christenen onderDecius. Gedenkdag 18 Maart. 2) A., de heilige, was patriarch
van Alexandrie in 313, bestreed de ketterij van Arius,
nam deel aan de concilien van Alexandrie en Nicea,
en stierf in 326. Gedenkdag 26 Februarij.
Alexander Newski, geb. 1219, was de zoon
van grootvorst Jaroslaw van Nowgorod. Door zijnen
varier, die tegen de Mongolen te velde trok, tot stedehouder benoemd, sloeg A. in 1240 de Zweden, ter
plaatse van het tegenwoordige Petersburg, aan de
Newa (vandaar zijn bijnaam Newski), en in 1243 de
Duitsche- of Zwaard-ridders op het digtgevrorene
meer Peipus. Na zijns vaders dood, 1247, werd A.
grootvorst van Wladirnir, en stierf 1263. Het yolk
verhief zijnen held tot den rang van heilige; en Peter
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de Groote stichtte hem ter eere een klooster en stelde
1722 de Alexander—Newski- orde in, welke
de hoogste russische ridder-orde is. Zij heeft slechts
eene klasse, doch wordt ter ondersch.eiding ook met
diamanten uitgereikt. Het ordeteeken is een achthoekig, gouden, rood geemailleerd kruis, tusschen
welks hoeken de russische adelaar in goud staat.
Het midden-schild vertoont A. te paard,terwijleene
hand uit de wolken hem een lauwerkrans toereikt.
Op de keerzijde staat de letter A. Het orde-teeken
wordt aan een donker-rood lint over den linkerschouder gedragen. Het gewone onderscheidingsteeken deter Orde is eene achthoekige zilveren ster
op de linkerborst.
Alexander is, volgens de roomsch-katholieke
geschiedenis van het pausdom, de naam van 8 pausen.
—A. I, van 109 tot 119, moet het wijwater ingevoerd
hebben. — A. II (vroeger Anselmo de Bagio), geb.
te Milaan, van 1061 tot 1073, begon onder de leiding
van zijnen kanselier, kardinaal Hildebrand (die later
Gregorius VII werd), de kerk van de wereldlijke
afhankelijkheid te bevrijden in den strijd tegen keizer Hendrik IV; hij had ook den tegenpaus Honorius II te bestrijden. — A. III (vroeger Roland
Rainutius), geb. te Siena, van 1159 tot 1181, handhaafde het pauselijk gezag tegen keizer Frederik
Barbarossa, die hem Brie mededingers tegenoverstelde (Victor IV, Pascal III, Calixtus III), doch zich met
den pans verzoende in 1177 bij eene zamenkomst,
die zij hidden te Venetia. Deze A. verklaarde den
pans alleen bevoegd, om de canonisatie uit te spreken. — A. IV (vroeger Rinaldi), van 1254 tot
1261, voerde 1255 de inquisitie in Frankrijk in op
verzoek van den heiligen Lodewijk, screed tegen de
laatste Hohenstaufen, doch niet met geluk ; hijmoest
voor hertog Manfred vlugten naar Viterbo, waar hij
stierf. — A. V (vroeger Philargus), geb. op Candia, van 1409 tot 1420, had 2 tegenpausen te bestrijden, waarvan de eene in Spanje en Schotland,
de andere in Duitschland en Napels erkend werd.
Onder hem werd de leer van Wicliff veroordeeld
en Huss naar Rome opontboden.— A. VI (Roderik
Borgia), geb. 1431 te Valencia in Spanje, pans van
1492 tot 1503, een geducht pauselijk gezagvoerder,
doch tevens door zijne ondeugden en booshedeneen
uitVaagsel der menschheid. Aan zijne bij Rosa Vanozza verwekte vijf kinderen trachtte hij het onafhankelijk bezit van vaste goederen te verzekcren.
Met zijne dochter Lucretia moet hij, evenzeer als zijne
zo:len, in bloedschande geleefd hebben. De magt der
italiaansche vorsten brak hij door trouwbreuk, moord
en vergiftrging, en verrijkte met hunne bezittingen
zijne eigene familie. Tegen Frankrijk stond hij in
bondgenaotschap met den sultan. Hij besliste den
strijd tusschen Spanje en Portugal over de nieuwontdekte wereld (Zie DEMARCATIE-LIJN). Onder hem
werd de boeken-censuur ingevoerd en de profetische
hervormer Savonarola te Florence ter dood veroordeeld. A. stierf aan het vergif, dat zijn zoon klaargemaakt had voor eenen kardinaal, die bij hem te
Bast was. — A. VII (vroeger Fabio Cbigi), geb.
1599 te Siena, van 1655 tot 1667, zag Christina, de
dochter van Gustaaf Adolf, in den schoot der kat holieke kerk terugkeeren, rnaakte een einde aan vele
misbruiken, verfraaide Rome, bekrachtigde de bul
van zijnen voorganger Innocentius X tegen de Jansenisten, en schreef hun de onderteekening voor van
het beruchte forraulier van 1665, ten bewijze dat
ze zich onderwierpen aan hunne veroordeeling. De
hertog de Crequi,ambassadeur van Frankrijk bij den
Roomschen Stoel, door de corsicaansche lijfwacht
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beleedigd zijnde, werd de paus door Lodewijk XIV
gedwongen die lijfwacht te ontbinden en binnen
Rome eene pyramide op te rigten met een opschrift,
vermeldende de beleediging en de daarvoor gegevene
voldoening. — A. VIII (vroeger Petrus Ottoboni), geb. 1610 te Venetia, paus van 1689 tot 1691,
wist het pauselijk gezag tegenover Lodewijk XIV
zegevierend te doen gelden, veroordeelde de 4 voorstellen der gallicaansche kerk, zoomede de leerstellingen der Jansenisten, en verschafte aan Leopold I
en aan de Venetianen groote ondersteuning in geld
om de Turken te beoorlogen.
Alexander. Vijf koningen van Macedonie hebben dezen naam gevoerd, te weten: A. I, zoon van
Amintas I (v. Chr. 497-455).— A. II, zoon van
Amintas II (v. Chr. 369-368), zag, terwijl hij oorlog voerde met Alexander van Pheres, een pretendent
opstaan naar zijnen troon met name Ptolemeus Alorites, door wien hij, nadat hij de Thebanen te hulp
had geroepen, nogtans in 368 werd vermoord. —
A. III, genaamd Alexander de Groote, geb.
te Pella in 356 v. Chr., zoon van Philippus, koning
van Macedonie, en van Olympias, dochter van koning Neoptolemus van Epirus, liet reeds vroeg de
voorboden blijken van een verheven karakter. De
beroernde Aristoteles was diegene zijner leermeesters, die eenen overwegenden invloed op hem uitoefende; naardien de grenzen van Macedonie door
gevaarlijke vijanden bedreigd werden, boezemde deze
hem ook echte krijgsmans-deugden in, en reeds
op zijn 16e jaar gaf A. in den slag bij Cheronea schitterende blijken van dapperheid. Nog geen twintig
jaren oud, beklom hij den troon, deed zich door de
geheel onderworpene Grieken met het opperbevelhebberschap bekleeden in den oorlog tegen Perzie,
en begon dien, in het voorjaar van 334, door den
Hellespont over te trekken. Zijn veldtogt was slechts
eene aaneenschakeling van schitterende overwinningen. Na- die aan den Granicus was hij meester van
geheel Klein-Azie; de tweede groote veldslag aan
den Issus 'opende hem den toegang tot de talrijke
provinciên van het zich in het binnenland van Azie
uitstrekkende onmetelijke perzische rijk, dat door
den slag bij Gaugamela, niet ver van Arbela, vernietigd werd. Door de inneming van de hoofdstad Persepolis en door den dood van koning Darius werd
A. beer ern meester van het grootste rijk, dat ooit
op aarde bestaan had ; want ook de afrikaansche provincien van het voormalige perzische rijk, Egypte,
Lybie, enz., huldigden hem als overwinnaar. Hij
zette zijnen veldtogt voort ter verovering van bet
destijds nog slechts bij naam bekend zijnde India,
en alleen door het morren van zijne troepen werd
hij weerhouden tot den Ganges door te dringen.
Teruggekeerd, vond hij in Babylon, te midden van
nieuwe reuzenplannen voor de toekomst, in den ouderdom van 32 jaren zijnen dood (11 of 13 Junij,
323 jaren v. Chr.). Zijn stoffelijk overschot werd te
Alexandria in eene gouden kist bijgezet. Zijn dood
gaf het sein tot Lange, bloedige oorlogen tusschen
zijne veldheeren ; en het reusachtige rijk, dat zijn
sterke arm bijeen gehouden had, loste zich op in
eene menigte nieuwe dynastien. Het aan bet wonderdadige grenzende en levendig de verbeelding
prikkelende element in de veldtogten van A. heeft
reeds vroeg tot eene zekere romantische overdrijving
in het verhaal van zijn leven en van zijne laden aanleiding gegeven. Uit de levensbeschrijving van A. door
pseudo-Callisthenes zijn de verschillende lezingen
van de A lex ander—legende in de middeleeuwen ontstaan. Ook bli de Oosterlingen is A. de gelief-
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koosde held van het romantische epos geworden.—

A. IV, of A. /Egus, zoon van Alexander den Groote
en van Roxane,geb.na zijns vaders dood, droeg als kind
eene korte poos den titel van koning, eerst onder
voogdij van Perdiccas, daarna van Peithon, en vervolgens van Antipater, die hem en zijne moeder aan
PhilippusArrhideus uitleverde (320 v. Chr.) ; na Antipater's dood vlugtte Roxane met haren zoon naar
hare behuwdmoeder Olympias ; alle Brie vielen echter
in de magt van Cassander, op wiens last Roxane en
A. (311 v. Chr.) werden omgebragt. —A. V, zoon
van Cassander, regeerde v. Chr. 297-294, aanvankelijk met zijnen broeder Antipater ; doch toen deze
zijne moeder Thessalonice vermoord had, vlugtte A.
tot Demetrius Poliorcetes, en vervolgens, daar deze
niet in staat scheen hem te helpen, tot Pyrrhus, koning van Epirus, die hem weder op den macedonischen troon bi agt. Intusschen was de sluwe Demetrius met een leger in aantogt om zelf den troon van
Macedonie te bemagtigen ; beide vorsten zochten nu
elkander uit den weg te ruimen, hetgeen slechts een
hunner gelukte, daar A.4 gelegenheid van een gastmaal (294 v. Chr.) door Demetrius vermoord werd,
die zich nu als koning van Macedonie liet uitroepen.
Alexander, schoonzoon van Antipater, nam
deel aan eene zamenzwering tegen Philippus, doch
ontving gratie van Alexander den Groote, die hem
met veel gunsten overlaadde. Niettemin knoopte hij
later onderhandelingen aan met Darius, tegen zijnen
weldoener, die hem deswege (334 voor Chr.) gevangen liet nemen, waarna hij omstreeks vierjaren later
op verlangen des legers ter dood werd gebragt.
Alexander, een zoon van Polysperchon, vijand
van Cassander en bondgenoot van Antigonus, ging
later tot Cassander over, en stierf door sluipmoord
te Sicyon (314 v. Chr.).
Alexander, zoon van den laatsten koning van
Macedonie (Perseus), geraakte als kind (167 v. Chr.)
in romeinsche gevangenschap en werd later schrijver.
Alexander, met den bijnaam Helios,zoon van
Marcus Antonius en van koningin Cleopatra, moest,
nadat Antonius overwonnen was, met zijne zuster
Cleopatra Selene den triomf van Octavianus opluisteren ; beiden werden daarna door Octavia, verlatene
gemalin van Antonius, opgevoed.
Alexander, naam van twee koningen van Epirus. — A. I, broeder van Olympias, gemalin van
Philippus van Macedonie, verdreef, met behulp van
zijnen zwager, zijn neef YEacides van den troon. Tot
hem vlugtte Olympias toen zij door haren gemaal was
verstooten ; Philippus zocht hem te sussen door hem
zijne dochter Cleopatra tot vrouw te geven ; maar bij
gelegenheid van de bruiloft werd de varier der braid
vermoord (336 v. Chr.). In 332 v. Chr. ging A. op verzoek der Tarentijnen naar Italie, overwon daar hunne
vijanden de Bruttiers en Lucaniers, en sloot met Rome
een verdrag, doch verloor 326 v. Chr. den slag bij
Pandosia en vond op den terugtogt in de rivier Acheron den dood. — A. II, zoon van Pyrrhus, verdreef Antigonus Gonatas uit Macedonia, verloor
echter dat land, en Epirus tevens, aan diens zoon
Demetrius, totdat bij door eenen opstand der Epiroten weder op den troon zijner vaderen werd gebragt.
Alexander, tiran van Pheres in Thessalia, 370
v. Chr., berucht door zijne wreedheden, werd (368
v. Chr.) in den slag bij Cynoscephales overwonnen
door den thebaanschen veldheer Pelopidas, dien hij
eenigen tijd te voren gevangen genomen had door
verraad.doch tot wiens invrijheidstelling hij toen was
gedwongen door den thebaanschen veldheer Epa-
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minondas. In 357 v. Chr. werd A. door zijne eigene
vrouw Thebe vermoord.
Alexander, naam van twee usurpators van den
syrischen troon.— A. I (A. Bela of Balas) liet zich
doorgaan voor een zoon van Antiochus Epiphanes,
en met de hulp van Ptolemeus-Philometor, koning van
Egypte, gelukte het hem Demetrius Soter van den
troon te stooten (150 v. Chr.). Kort daarna evenwel
werd hij door den egyptischen koning, jegens Wien
hij zich schuldig had gemaakt aan verraad, overgelaten aan zijn lot, en vervolgens (147 v. Chr.) zelf
onttroond door Demetrius Nicator. — A. II (A. Zebina of Zabina), zoon van een uitdrager te Alexandria met name Protarchus, liet zich doorgaan voor
eenen aangenomen zoon van koning Antiochus Sidetes; en, geholpen door den egyptischen koning Ptolemeus Phiscon, ontweldigde hij aan Demetrius Nicator den syrischen troon (126 v. Chr.). Vierjaren later
werd hij na een verloren veldslag gevangen genomen
door Antiochus Grypus, zoon van Demetrius Nicator,
en op diens last ter dood gebragt.
Alexander Janneus, koning van Judea,
volgde zijnen broeder Aristobulus op den troon (106
v. Chr.), en beoorloogde niet ongelukkig den koning
van Syria ; hij maakte zich echter verafschuwd door
zijne misdaden en werd door zijn yolk weggejaagd.
Na zes jaren oorlogens om den troon weder magtig
te worden, kwam hij eindelijk weder in Jeruzalem,
en wreekte zich door de ongehoordste wreedheden.
Hij stierf 79 jaren v. Chr., zijne weduwe Alexandra
aan het bewind latende.
Alexander (Ptolemeus), koning van Egypte.
Zie PTOLEMEUS ALEXANDER.
Alexander Severus (Marcus Aurelius), romeinsch keizer, geb. te Acco in Phenicie omstreeks
209, was een zoon van Julia Mammzea, en neef en
opvolger van Heliogabalus. Hij regeerde van 222 tot
235 na Chr., en was een der beste monarchen. Ofschoon een heiden, v9edde hij toch achting voor de
leer van Christus; en de strikte regtvaardigheid, die
hem steeds kenmerkte, verschafte hem den bijnaam
van den Strenge (Severus). Ook in den oorlog, voornamelijk tegen de Perzen, was hij gelukkig ; toen hij
echter tot beveiliging der grenzen tegen de Duitschers aan den Rijn optrok, werd hij, niet ver van
Maintz, door de over zijne strenge krijgstucht misnoegde soldaten vermoord. Met zijnen dood viel de
magt van Rome geheel in duigen.
Alexander, keizer van het Oostersche Rijk,
was een zoon van Basilius den Macedonier en broeder van Leo den Wijsgeer, die zijn voorganger was
geweest op den troon. Na een jaar geregeerd te
hebben eindigde hij een leven, dat ten ramp had
gestrekt voor het rijk, en dat hem had doers kennen
als verslaafd aan de schandelijkste ondeugden.
Alexander,naam van drie koningen van Schotland. A. I regeerde van 1107 tot 1124, was zoo
streng dat men het bijna wreedheid konde noemen.
Toen er in het noorden des rijks onlusten waren
uitgebroken, onderdrukte hij den opstand met den
meesten spoed, deed de belhamels om het leven brengen, en regeerde vender zonder binnenlandsche beroeringen. — A. II regeerde van 1214 tot 1249;
hij was een zoon van Willem den Leeuw, deed Engeland den oorlog aan, weshalve zijn rijk door den
paus in den ban werd gedaan. Hij huwde echter
eenigen tijd later Johanna, zuster van Engeland's
koning Hendrik III, en de vrede werd hersteld.
zoon van den vorige, beklom den troon
—A.I,
toen hij pas 8 jaren oud was, en regeerde van 1249
tot 1286. Hij versloeg de Noormannen, die eenen
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inval gedaan hadden in zijn land, en gaf vervolgens
zijne dochter ten huwelijk aan prins Eric, die later
koning van Noorwegen werd.
Alexander Jagellon, groothertog van Litthauen, werd tot koning van Polen verkoren in 1501,
en lijfde zijn hertogdom bij zijn koningrijk in. Hij gaf
de teugels van het bewind over aan eenen gunsteling, met name Glinski, en stierf 1506. Hij was een
zwak vorst, die zich weinig aan het regeringsbeleid
liet gelegen liggen.
Alexander I, Paulowitsj, keizer van Rusland
(1801 tot 1825), geb. 23 December 1777, was de
zoon van den toenmaligen grootvorst, die later keizer
Paul werd, en van prinses Maria van Wurtemberg.
Zijne opvoeding ontving hij, onder toezigt van zijne
grootmoeder keizerin Catharina, van graaf Soltikow
en den vrijzinnigen Zwitser, overste Laharpe. In
1793 trad hij in het huwelijk met Elizabeth van
Baden en beklom, als opvolger van zijnen varier,
24 Sept. 1801 den troon. Met omzigtigen ijver en
vol edele menschenmin betrad hij den weg der hervormingen in het inwendige van zijn rijk, en sloeg
krachtdadig de hand aan de regeling , van het financie-wezen en aan de bevordering van handel en nijverheid. Intusschen vorderden buitenlandsche aangelegenheden herhaalde malen al zijne aandacht. Aanvankelijk stond hij zoowel met Frankrijk als met
Engeland in goede verstandhouding ; later noopte
hem de veroveringzucht van Napoleon, tegen dezen
op te treden, hetgeen hij eerst in gemeenschap met
Oostenrijk deed en aan den slag bij Austerlitz persoonlijk deel nam. Vervolgens in vereeniging met
Pruisen handelende, werd hij door de dagen van Eylau
en Friedland tot eene zamenkomst met Napoleon
gebragt, waarvan de vrede en een wederzijdsch verbond het gevolg werd. Nu verklaarde hij zich tegen
Engeland, tastte Zweden aan, en door den vrede van
Friedrichshamn (1809) hechtte hij Finland als wingewest aan de russische kroon. De vriendschap tusschen A. en Napoleon scheen bij gelegenheid van
hunne bijeenkomst te Erfurt (1808) Naar toppunt
bereikt te hebben. Doch reeds in den oorlog van
1809 was de hulp, door Rusland tegen Oostenrijk
verleend, zeer laauw. De verkoeling werd hoe langer
hoe grooter, aan de zijde van Rusland te weeg gebragt door de rustelooze veroveringzucht van Napoleon en door den druk van het continentale stelsel.
De inbezitneming van Oldenburg door de Franschen
deed de voile maat overloopen, en in 1812 volgde
de groote aanslag tegen Rusland, waarvan A. gerust
het einde te gemoet kon zien, wanneer hij trouw
bij zijn voornemen bleef, liever naar Siberie terug te
trekken dan vrede te sluiten. Ook in den oorlog
legde A. voortdurend grootmoedigheid en menschlievendheid aan den dag en genoot overal de hoogste volksgunst. De wonderlijke lotswisselingen en
bestieringen, die hij doorleefd, de veelzijdige ondervinding van menschen en zaken, die hij had opgedaan,
deden hem sedert dien tijd, vooral onder den invloed
van mevrouw von Krudener, tot eene mystiek-religieuse rigting overhellen, die meer en meer de opgeruimdheid wegvaagde uit zijn werken en hem
vervulde met wantrouwen tegen zijnen tijd. De hervormingen, die hij voor Rusland beoogde, ontmoetten
in de toenmalige tijdsomstandigheden onvermijdelijke bezwaren. Tegen het streven der bewegingspartij, die zich ook in Rusland begon te ontwikkelen,
oordeelde hij, de hoofdleiders wantrouwende, maatregelen te moeten nemen, waardoor hij veel ontevredenheid veroorzaakte. In veltrhande onaangename t erwikkelingen bragt hem de grieksche opstand,
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waarbij hij de tegenstrijdigste gevoelens en zienswijzen te overwinnen had. Onbestemde berigten aangaande uitgebreide zamenzweringen verontrustten
hem. In eene zeer gedrukte zielsstemming, en lijdend
naar het ligchaarn, vergezelde hij in September 1825
zijne zieke gemalin naar de Krim, werd daar zelf
aangetast door de op het schiereiland heerschende
landkoorts, en stierf te Taganrog 1 December 1825.
Het gerucht,als zou hij vergeven zijn,is van alien grond
ontbloot. Zijn huwelijk was kinderloos, en hij werd
in de regering opgevolgd door zijnen broeder Nicolaas I. Onder meer gedenkteekenen ter zijner eere
werd ook de obelisk op het Isaacsplein te Petersburg ter vereeuwiging van zijne nagedachtenis opgerigt.
Alexander II, keizer van Rusland, geb. 29
April 1818, zoon van keizer Nicolaas, volgde 2 Maart
1855 zijnen vader op den troon, kenmerkte zijne
regering door den ernstigen wil om nuttige hervormingen in te voeren in zijn rijk, waaronder de opheifing van het lijfeigenschap wel de voornaamste
plaats zal innemen in de geschiedenis. Dat die ophefting op velerlei tegenkanting van den adel zoude
stuiten, was te voorzien; en op het oogenblik waarop
wij dit schrijven kan de uitslag van then maatregel
nog niet vermeld worden, evenmin als de gevolgen
van den opstand der Polen in het begin van 1863.
Alexander Farnese. Zie FARNESE.
Alexander de Medicis. Zie m
-EDIC1S.
Alexander (Karel), hertog van Anhalt-Bernburg, geb. 2 Maart 1805„volgde zijnen vader, hertog Alexius , in de regering, op 24 Maart 1834.
De vader had echter zijnen zoon in het regeringsbeleid aan de medewerking van eenen geheimen conferentie-raad gebonden. Tegen alle verwachting trad
de jonge hertog 30 October 1834 in den echt met
prinses Frederica van Holstein-GlUcksburg, uit Welk
huwelijk evenwel geen kinderen zijn gesproten. De
leden v64 den conferentie-raad schoeiden het regeringsbeleirt op eene gematigde en verlichte leest,
hetgeen intusschen niet belette, dat de politieke
stormen van 1848 ook daar tot woelingen aanleiding
gaven, ten gevolge waarvan de hertog het land verliet, totdat pruisische troepen hem den weg baanden
om terug te keeren, waarop de democratische landdag ontbonden en een nieuwe staat van zaken geoctrooijeerd werd. Van zijne regten op Anhalt-Kothen
heeft de hertog later tegen vergoeding afstand gedaan aan Dessau.
Alexander , graaf van Wurtemberg. Zie
WURTEMBERG (Christiaan Frederik Alex., graaf van).
Alexander-Jan I. Zie KOEZA.
Alexander-Karageorgewitsj, vorst van
Servie, geb. 1806, zoon van den befaamden Kara of
Czerni George (George de Zwarte) den stichter der
servische onafhankelijkheid, was nog een kind toen
hij zijn vader verloor; werd echter later (14 September 1842) tot vorst van Servie gekozen, en in
weerwil van het protest van Rusland, tegen de bekrachtiging van die keus door de verhevene Porte,
en dien ten gevolge eene tijdeLjke schorsing van zijn
gezag, werd hij 15 Junij 1843 herkozen, en aanvaardde alsnu in een zeer moeijelijk tijdsgewricht
het bewind. Tijdens het uitbarsten van den oorlog
tusschen Rusland en Turkije (1853) handhaafde hij
eene strikte onzijdigheid. In 1857 echter werd er
eene door agenten van Milosj en eenige senatoren en
hooge ambtenaren gesmede uitgebreide zamenzwering tegen hem ontdekt, en de twee voornaamste
schuldigen ter dood en zes anderen tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. De strengheid van dat
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vonnis stemde de gemoederen ten gunste van de
verardeelden; door de tusschenkomst der Porte en
der consuls van Frankrijk en Rusland te Belgrado
werd de uitvoering van het vonnis verdaagd. Kart
de wetgevende vergadering de afzetdaarna
van
ting van
den vorst, die nu de vlugt nam en den 22
December 1857 van den troon vervallen werd veraangesteld.
klaard. In zijne plaats werd vorst
Alexander. Zie PARIS.

Alexander ab Alexandro.Zie ALESSANDR1.
Alexander van Aphrodisias, uit Aphro-

disias in Carie, een peripatetisch wijsgeer, leerde op
het einde der 2e en in het begin der 3e eeuw te
Athene en te Alexandrie, ten tijde van Septimius
Severus ; hij was een zoo hooggeschat uitlegger van
Aristoteles , dat hij deswege, bij wijze van onderscheiding boven anderen, de Exegeet werd genoemd, en zijne leerlingen den naam ontvingen van
Alexandristen, in tegenstelling van de zoogenaamde Averroisten, die de leerbegrippen aankleefden van Averroes, wiens tegenstander A. was. Van
zijne talrijke werken werden uitgegeven de Questiones naturales et morales op Aristoteles, door Spiegel
(Munchen 1842), en zijne commentaries op de .Metaphysica" van Aristoteles, door Bonitz (Berlijn 1847) .
Alexander van Bernay, geb. te Bernay
in Normandie, ook genaamd Alexander van Parijs,
omdat hij te Parijs met der woon was gevestigd, is
een der voortzetters van den roman van Alexander,
begonnen door Lambert-li-Cors (voor het eerst gedrukt te Stuttgard 1845), en waarin voor het eerst
de dertien- en twaalf-lettergrepige versmaat gebruikt
is, die daarnaar den naam ontving van Alexandrijnsche versmaat. A. heeft ook nog andere romans geschreven, die onuitgegeven gebleven zijn. Hij leerde
op het einde der 12e eeuw.
Alexander van Egee , een peripatetisch
wijsgeer, die een der leermeesters was van Nero.
Men houdt hens voor den schrijver van commentarien op de Metaphysica van Aristoteles, die echter
door anderen worden toegeschreven aan Alexander
van Aphrodisias.
Alexander van Hales, of Ales, was opgevoed in het klooster Hales in Engeland, studeerde
te Oxford en Parijs, trad 1222 in de Orde der Minderbroeders, en was van 1230 tot zijnen dood (1245)
leeraar in de godgeleerdheid aan de universiteit te
Parijs. Hij ontving den eernaam .onwederlegbare
leeraar" (Doctor irrefragabilis). Hij beijverde zich,
de leer der kerk op wetenschappelijke grondslagen
te vestigen door toepassing van de grieksche wijsbegeerte ; hij was een der eersten, die gebruik hebben gemaakt van de overzettingen van Aristoteles
door de Arabieren. Belangrijk is zijne dogmatiek
Summa universes theologise (Neurenberg 1484 ; en
4 din. Venetie 1596).
Alexander van Tralles, grieksch geneeskundige, geb. te Tralles in Lydie, bloeide in de 6e
eeuw, onder de regering van Justinianus ; hij heeft
een uitmuntend werk nagelaten, dat vartaald en gedrukt is onder den titel : Alexandri Tralliani libri XII,
gr. et lat., ex interpret./o. Guinterii Andernaci, nec non
Jac. Goupyli castigationibus. (Basilue 1566 in 80.).

Alexander (Noel), een geleerd dominicaan,
geb. te Rouaan 1639, gest. te Parijs 1724. Zijn voornaamste werk is eene groote Aerkelijke Geschiedenis" in het Latijn, die het eerst in 24 din. in 80. in
bet heist verscheen te Parijs (1676-1686), in 1699
te Parijs herdrukt, later te Venetie uitgegeven werd in
8 fol. din. (1749), en op de lijst der verboden boeken werd geplaatst te Rome.

Alexander Coins
Alexander. Atolus, uit Pleuron in Etolie,een
tragedie-dichter, die onder de regering van Ptolemeus Philadelphus te Alexandrie leefde en medegeteld wordt onder de Pleias (zie ALEXANDRIJWHE
ZEVENSTER). Meer bekend schijnt hij nog geweest te
zijn als elegien-dichter. Hij heeft ook epigrammen
vervaardigd en wordt ook als taalgeleerde genoemd.
Slechts weinige fragmenten van zijne pen worden
bij Athenus en anderen aangetroffen.
Alexander Polyhistor (d. i. de veelwe,
tende), grieksch schrijver, dus bijgenaamd om zijne
uitgebreide kennis ; hij was geb. te Miletus, of volgens anderen in Phrygie, werd krijgsgevangen gemaakt in den oorlog tegen Mithridates (omstreeks
85 v. Chr.), werd slaaf van Cornelius Lentulus, die
hem vrijliet en hem de opvoeding toevertrouwde
van zijne kinderen ; omstreeks 75 v. Chr. stierf A.
Hij had zeer verdienstelijke verhandelingen geschreven over wijsbegeerte, geschiedenis en aardrijkskunde. Men heeft van al zijne geschriften niets meer
dan eenige fragmenten eener ),Geschiedenis der volkeren van het Oosten" en van eene ,,Verhandeling over de Joden", welke fragmenten tot ons
gebragt zijn door Plutarchus, Athenmus, Eusebius en Suidas.
Alexander–baai, eene kleine golf aan de
kust van Turcomenie ; aan deze golf heeft de Rus
Alexander Bekowitsj in het jaar 1716 eene vesting
gebouwd.
Alexander–bad, vroeger Sichardsreuth,eene
zeer gunstig bekendende badinrigting bij Wunsiedel
in Beijeren, aan het Fichtel-gebergte, heeft koolzuurstof-houdende ijzerbronnen, die 1737 door eenen
hoer ontdekt, en 1741 als bassin ingerigt werden.
Het water der staalbron wordt voornamelijk gebruikt
om het als geneesmiddel te drinken, loch het dient
ook om er baden van te nemen in ziekten , die uit
gebrek aan bloed en zwakheid der zenuwen ontstaan, alsmede tegen bleekzucht, slijmvloed, zenuwtoevallen en zielsziekten.
Alexander–berg, in Zuid-Australia, prov.
Victoria, 15 mijlen benoorden Melbourne. Uitgestrekte goudvelden werden hier ontdekt in 1851,
waardoor deze streek een grooten toevloed van goudzoekers trok.
Alexander–eiland,een eiland in den grooten
ZuidelijkenOceaan, onder den 7Osten zuider-parallel,
bezuidwesten het Drievuldigheids-eiland, is, met het
eiland St. Pieter, het zuidelijkste plekje van den bekenden aardbol.
Alexanders–slag, beroemde mozaik-schilderij der oudheid, in het zoogenaamde huis van den
Faun te Pompeji gevonden 1831, en in het museum
te Napels geplaatst. Ofschoon gedeeltelijk beschadigd,
zijn er nog 22 menschelijke gedaanten en 16 paarden
ongedeerd, voorstellende den strijd van twee legers,
waarschijnlijk den veldslag tusschen Alexander en
Darius; vandaar dan ook de aan deze schilderij gegeven naam.
Alexandra, 1) dochter van Priam, meer bekend onder den naam van Cassandra ; zie CASSANDRA.
2) koningin der Joden, vrouw van Alexander
Janneus, regeerde na den dood van haren man (79
tot 70 v.Chr.) alleen,en werd vervangen door zijnen
zoon Hyrcanius II. Onder hare regering begingen
de Pharizeen groote wreedheden. — 3) de naam A.
is synoniem met den joodschen naam Salome, weshalve andere joodsche vorstinnen, die dezen naam
hebben gedragen, onder dat woord vermeld staan.
Zie SALOME.
Alexandre (Albert), een Duitscher van ge-
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boorte, die zich reeds vroeg te Parijs vestigde, is
een der vermaardste schaakspelers, die de fransche
school in de 19e eeuw heeft opgeleverd. Hij is ook
de schrijver van eene Encyclopedic des echecs (Parijs
1837), en van een boek, getiteld : Collection des plus
beaux problémes d'echecs (Parijs 1846).
Alexandre (Charles), geb. te Parijs 19 Februarij 1797, lid van het Instituut, heeft verscheidene geachte werken over de grieksche taal geschreven, waaronder een Dictionnaire grec-francais (1830 ;
herdrukt en vermeerderd 1855 in 8°.) ; een Dictionnoire francais-grec (1824 ; vermeerderde herdruk
1853); hij heeft ook uitgegeven de Oracula Sibyllina
(1841-1856, dl. 1-3 in 8°.), enz.
Alexandresco (Gregorius), walachisch dichter, geb. omstreeks 1812, te Tirgovisj de stad der
dichters, was een leerling van Heliades, met wien hij
later in onmin geraakte. Door zijne satiren en staatkundige fabelen verschafte hij zich na 1835 eene
kortstondige populariteit, waarvoor hij met jarenlange opsluiting in een klooster moest boeten. In
zijne gevangenschap schreef hij het zooveel opzien
gebaard hebbende stuk Het jaar 1840, waarin de
wenschen en verwachtingen van het jonge Romanie
zoo krachtig zijn uitgedrukt. Al de dichtwerken van
A. zijn in een deel in het licht verschenen (Bucharest 1847) onder den titel van D Ilerinneringen en
indrukken, brieven en fabelen".
Alexandresjt (Alexandria Eschata, Alexandreschata of Alexandria Ultima). Zie KHODZJEND.
Alexandrette (lat.A lexandriaminor of Alexandria ad Issum, turksch Skanderum, Iskanderum), stad
in Syria, in het ejalet Aleppo, ten noordwesten van
de stad Aleppo, aan de Middellandsche Zee, met eene
belangrijke haven, die inzonderheid het handelsverkeer van en naar Aleppo gemakkelijk maakt.
Alexandri, of Alecsandri (Basilius),romanisch
dichter, geb. 1821 uit venetiaansche ouders, ontving zijne wetenschappelijke opleiding te Parijs, en
keerde 1839 naar zijn vaderland terug. Door zijne
gedichten en andere geschriften heeft hij zich een
beroemden naam gemaakt in zijn vaderland, nam
ook ijverig deel aan de nationale bewegingen aldaar
ten gunste van de vereeniging der vorstendommen
Moldavia en Walachije.In 1855 bij zijns vaders dood
meester geworden over zijne familie-goederen,haastte
hij zich al zijne lijfeigenen vrij te verklaren, welk
loffelijk voorbeeld door 991 grondbezitters werd nagevolgd, eer de algemeene vrijlating werd gedecreteerd door vorst Gregorius Ghika.
Alexandria, een aantal steden der oudheid
(meer dan 70) droegen dezen naam; en ook tegenwoordig treft men er nog eene menigte aan, die A.
of Alexandrie heeten, voornamelijk in Rusland (waar
ze dus genoemd zijn ter eere van Alexander I), in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in NewHampshire, Ohio, Pennsylvania, Louisiana, Columbia.
Het A. in Columbia wordt ook wel BELHAVEN genoemd. Wijders een A. op Kodjak (zie ALEUTEN).
De voornaamste uit de oudheid zijn : 1) A. op de
noordkust van Cyprus. — 2) A., nabij de zamenvloeijing van Tiger en Euphraat ; tegenwoordig
Karem; zie CHARAX. - 3) A. in aziatisch Turkije,
later Mira genaamd, ook Imam Ali en Medzjed Ali ;
zie MEDZJED ALI . - 4) A. of Alexandropolis ArachosiFe in de destijds perzische provincie Arachosia.
5) A. ad Issum, of A. minor; zie ALEXANDRETTE.
6) A. ad Oxum, in Bactriana of Bactria, heet tegenwoordig SALISERAI.-7) A. Agypti, het tegenwoordig Alexandrie (zie dat woord). — 8) A. Eschata,
in Sogdiana; tegenwoordig Khodzjend. -- 9) A. In-
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dica, tegenwoordig Veh of Mittan, aan de zamenvloeijing van den Acesines en den Indus ; zie het artikel MITTAN. - 10) A. Troas, in Klein-Azie ; tegenwoordig ESK1-STAMBOEL.
Alexandrie (lat. Alexandria, arab. Iskanderieh, Skanderia), was aanvankelijk, ten tijde der
Pharaoos, slechts een dorp met name Rakoeda of
Rakotis, doch reeds in de oudheid eene der beroemdste steden, en onder de Grieken en de Romeinen de
hoofdstad van Egypte. In 332 v. Chr. gesticht door
Alexander den Groote, lag A. oorspronkelijk op de
landtong, die het eiland Pharos met het vasteland
verbindt, met andere woorden op het heptastadion,
een dijk van 7 stadien lang, tusschen de Middellandsche Zee en het meer Mareotis. De stad was in 2 hoofdwijken gescheiden : het door al het gemeene, d. i.
gewone yolk bewoonde Rakotis, en de wijk Bruchium, waar de paleizen der Ptolemeen, de tempel der
Seravis, het museum met de oude boekerij, de begraafplaatsen vau Alexander den Groote en der Ptolemeen, enz. stonden. De gezamentlijke bevolking
van A., in het tijdperk van zijnen bloei, wordt op
900,000 zielen geschat. Behalve het museum met
de beroemde bibliotheek van 700,000 boekrollen,
had A. hoogescholen voor alle takken van wetenschap en gold het voor het middelpunt der oude
wetenschappelijke wereld. Zijne ligging in het midden van het uitgestrekte romeinsche rijk, begunstigd
door 2 havens, maakte dat A. ten tijde der romeinsehe heerschappij eene hoofdstad was van den eersten
rang. Sneller echter, dan het tot een toppunt van
bloei was gekomen, geraakte het weder in verval.
Omstreeks het einde der 4e eeuw was A. de hoofdzetel der christelijke godgeleerdheid, totdat het 638
in handen der Arabieren viel. Onder dezen, zoomede
onder de van 868 dagteekenende turksche overheersching, ging de eens zoo bloeijende stad met rassche
schreden haren ondergang te gemoet. Wel verhief
zij zich weder onder de egyptische kalifen, doch zonk
onder de Mamelukkeu en Osmanen tot de rol van
algeheele onbeduidendheid, totdat het in de 19e eeuw
Mehemed-Ali gelukte, haar weder tot eenen staat
van bloei terug te brengen en haar onder de zee- en
koopstedien der Middellandsche Zee eene der eerste
plaatsen te zien innemen. Het A. in de tweede helft
der 19e eeuw, door het kanaal van Mahmudia met
Cairo verbonden, en goed versterkt, telt tusschen
de 30 en 40 duizend inw. (Arabieren, Turken, Joden, Copten, Grieken en Franken), heeft eene school
voor de zeevaart, is een station der vloot, de zetel
van eenen coptischen patriarch, en heeft consuls van
bijna alle handeldrijvende natien van Europa. Van
de oude gedenkteekenen vindt men er nog de zeer
omvattende -cisternen, de pompejus-zuil, 2 obelisken
genaamd de naalden van Cleopatra en verscheidene
begraafplaatsen meer der oude dooden-stad. A. heeft
een regelmatig stoomboot-verkeer met al de groote
havens der Middellandsche Zee. Zie wijders het vorige
artikel ALEXANDRIA.
Alexandristen. Zie ALEXANDER van Aphrodisias (bladzijde 124).
Alexandropol, op de plaats van het oude
Arpasjai ; 11,500 inw.; gewigtige russische vesting
en wapenplaats aan de straat van Kars. Zie GOEMRI.
Alexandrow, 1) stad in Rusland, gouvernement Wladimir, aan een zijtak van de Kliasma, II
mijlen benoordwesten Wladimir, met eene keizerlijke stoeterij, en een klooster, gesticht door Iwan IV,
die hier de eerste in Rusland bekende drukpers vestigde. — 2) stad in russisch Polen, gouv. Warschouw,
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inw. — 3) een russisch fort in den Caucasus, 8 mijlen benoordwesten Georgiewsk.
Alexandrowsk, russische stad van het gelijken naam dragende district in het zuid-russische
stadhouderschap Jekaterinoslaw, aan den Dnieper,
met 4,500 inw., aanzienlijken omzet van handelsartikelen en groote entrepOts voor de goederen, die
naar Odessa gaan.
Alexandrijnsch dialect is de te Alexandrie
en in Egypte in het algemeen gebruikelijke, met
macedonisch-dorische spraakwendingen en uitdrukkingen vermengde tongval der grieksche taal. Bit
dialect, ook het hellenistische genoemd, werd na den
tijd van Alexander den Groote algemeen aangenomen ; in hetzelve is ook het N. Testament, alsmede
de grieksche vertaling van het 0. Testament, geschreven.
Alexandrijnsch tijdvak beet de tijd der
Ptolemeen in Alexandrie. Het door Alexander den
Groote gestichte Alexandrie in Egypte werd weldra
de hoofdzetel der wereldwijsheid. Gedurende tien
eeuwen (van Alexander den Groote af tot op den
inval der Arabieren in Egypte) werden kunsten en
wetenschappen hoofdzakelijk hier beoefend. Inzonderheid was Ptolemeus Philadelphus, die 284 tot 246
v. Chr. regeerde, een lofwaardig begunstiger en bevorderaar der wetenschappen : hij legde de alexandrijnsche bibliotheek aan, en vergrootte het door
zijnen voorganger Ptolemeus Soter gestichte museum. In onderscheidene vakken hebben de alexandrijnsche geleerden uitgemunt : taalkunde, wijsbegeerte, wiskunde en natuurkunde. Onder de taalgeleerden (navorschers en uitleggers der oude grieksche letterkunde) bekleeden Zenodotus van Ephesus
en Aristarchus van Samothrace de eerste plaatsen.
Aan dezen sluiten zich de dichters aan, die zich op
de navolging der oude meesters toelegden, zooals :
Aratus, Theocritus en de Alexandrijnsche Zevenster.
De wijsgeeren zochten grieksche en oostersche wijsheid tot een te brengen. Daardoor is voor de wetenschappelijke opvatting van het Christendom de
alexandrijnsche wijsbegeerte belangrijk
geworden, omdat niet alleen de Nieuw-platonische
wijsgeeren te Alexandrie hunnen hoofdzetel hadden, maar ook de Gnosis zich daar ontwikkelde, die
in de leeraars der Catecheten-school kerkelijk erkende vertegenwoordigers vond, zooals Clemens en
Origenes. Op deze wijze werd Alexandrie het uitgangspunt van dogmatieke twisten en dogmatieke
geloofsformulieren. Vooral eindelijk verdient met lof
vermeld te worden de beoefening der mathematische
en natuur-wetenschappen. Reeds in de 3e eeuw v.
Chr. schreef Euclides, een leerling van Plato, zijne
mathematische werken. De sterrekundigen scheidden de astrologie van de astronomie af, en grondden
hunne lessen op wetenschappelijke waarnemingen.
Als voorname natuurkundigen en wiskunstenaars
kan men noemen : Eratosthenes en Ptolemeus.
Alexandrijnsche bibliotheek, de door
Ptolemeus Lagi gestichte en door zijne opvolgers tot
700,000 boekrollen vermeerderde bibliotheek te
Alexandrie. Een gedeelte, dat in het museum geplaatst was, verbrandde bij de belegering van Alexandrie door Julius Cesar ; doch dit verlies werd vergoed
door de pergamenische bibliotheek, die Antonius aan
Cleopatra ten geschenke gaf. Het andere, na Cesar nog
voorhandene, in het Serapeum geplaatste gedeelte,
werd, volgens het beweren van latere schrijvers, door
kalif Omar gebruikt als brandstof in de ovens der
baden; doch meer waarschijnlijk is het, dat het reeds
in 391 door eenen hoop dweepzieke Christenen, onder
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aanvoering van aartsbisschop Theophilus, vernield
werd.
Alexandrijnsche codex, een belangrijk
in het Britsch museum te Londen bewaard wordend
grieksch manuscript der geheele Heilige Schrift,
door de godgeleerden, als het eerste en ondste dat
bestaat, met A. gemerkt. De patriarch van Constantinopel, Cyrillus Lucaris, vroeger te Alexandrie, zond
dezen in de 5e of 6e eeuw in Egypte geschrevenen
codex aan koning Karel I van Engeland ten geschenke
(1628). Het geheel is met unciale letters op perkament geschreven.
Alexandrijnsche oorlog beet de oorlog,
waarin Julius Cesar werd gewikkeld, na den slag bij
Pharsalns (October, 48 voor Chr.), doord ien hij Pornpejus vervolgde naar Alexandrie. Cesar's partij-kiezen voor Cleopatra, de zuster van den egyptischen
koning Ptolemeus Dionysus, had eenen opstand der
Egyptenaren ten gevolge, dien het Cesar eerst met
behulp van Mithridates uit Pergamus gelukken mogt
te onderdrukken. Koning Ptolemeus verloor in den
beslissenden veldslag het leven ; Alexandrie was genoodzaakt zich over te geven, en de door Cesar begunstigde Cleopatra als vorstin te erkennen.
Alexandrijnsche Zevenster of tragische Pleias. Met dezen naam worden bedoeld de 7
beroemde treurspeldichters, die in het tijdvak van
280 tot 250 v. Chr. te Alexandrie bloeiden, namelijk:
Lycophron, Alexander lEtolus, Philiscus, Homerus
Hieropolitanus, Sositheus, lEantides en Sosiphanes.
Alexanum. Zie ALESSANO.
Alexei. Zie de verschillende artikels ALEXIS.
Alexianen, eene monniken-orde, welke den
regel van den heiligen Augustinus aangenomen had,
en ontstond uit eene vereeniging van leeken, die
zich onderling verbonden hadden tot het doen van
goede werken, welke vereeniging door paus Sixtus IV
tot eene geestelijke orde geconstitueerd werd. Deze
-Orde stichtte vele kloosters in de Nederlanden,
Duitschland en Polen, en had zich ten doel gesteld
het onderwijs-geven aan kinderen, het verplegen
van zieken, enz. De kleederdragt is geheel zwart.
Er zijn ook Alexianinnen, die van gelijken
werkkring hare levensroeping hebben gemaakt.
Alexis. De hieronder niet voorkomende personen zoeke men op ALEX1US.
Alexis, grieksch komisch dichter, geb. te Thurium, was de oom van Menander, en bloeide omstreeks
360 v. Chr. Aan hem is men de rol van parasiet of
tafelschuimer verschuldigd. Men bezit van hem slechts
weinige fragmenten in de Excerpta van Grotius.
Alexis (Guillaume), bijgenaamd le bon Moine,
een benedictijner monnik, abbe te Lire bij Evreux
in Frankrijk, heeft, onder meer andere vreemde geschriften, uitgegeven le Blason des fausses amours
(Parijs 1493, in 4°.), zeer op prijs gesteld door La
Fontaine.
Alexis (Wilibald), een duitsch romandichter.
Zie HARING (Wilhelm).
Alexis Michaelowitsj, de tweede russische
tsaar nit het Huis Romanow, geb. 10 Maart 1629,
volgde zijnen vader, Michael Fedorowitsj, op den
troon (12 Julij 1645). Aanvankelijk het hij zich
geheel en al leiden door de raadgevingen van den
rijkskanselier Plessow (die echter 1648 in eenen
opstand om het leven kwam), en van den met zijne
opvoeding belast geweest zijnden Morosow, die 1662
overleed. De eerste tijden van zijne regering werden verontrust door het optreden van twee pretendenten, namelijk, van den derden valschen Demetrius en van Ankudinow. Later regeerde hij zelf,
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met veerkracht en zachtmoedigheid. In twee oorlogen met Polen (1654 tot 1656, en 1660 tot 1667),
verzekerde hij zich het bezit der provincien Smolensko, Tsjernigow en Sewerie en een gedeelte van
Ukraine. Een oorlog met Zweden (1656 tot 1658)
baarde althans geen nadeelen. Een opstand der donsche kozakken werd onderdrukt. De tsaar stierf 29
Januarij 1676. Hij was eerst gehuwd met Maria Miloslawskoi en daarna met de schoone Maria Narisj kin,
die de moeder werd van Peter den Groote.
Alexis Petrowitsj, oudste zoon van Peter
den Groote en Eudoxia Lapuchin, geb. 18 Februarij
1690, toonde zich zoo ,afkeerig van de door zijnen
vader ingevoerde hervormingen, dat Peter de Groote
het geraden vond hem van de troon-opvolging nit
te sluiten. De prins beloofde, zich in alles te zullen
schikken naar zijns vaders wil, doch vlugtte heimelijk naar Weenen en van daar naar Napels. Rumjanzow en Tolstoi, die hem nagezonden waren, overreedden hem om terug te keeren. Dadelijk na zijne
terugkomst werd er echter een onderzoek ingesteld,
allereerst tegen zijne raadsmannen, met dat gevolg,
dat vele voorname personen ter dood veroordeeld of
anderzins strengelijk gestraft werden. Ook tegen A.
werd het doodvonnis uitgesproken. Hij ontving wel
is waar gratie, doch stierf 7 Julij 1718 in de gevangenis, zooals het heette van angst en gemoedsontroering. Anderen beweren, dat in het geheim de
doodstraf aan hem voltrokken werd. Van zijne reeds
in 1715 overledene gemalin, Charlotte Christina
Sophia van Brunswijk-Wolfenbuttel, liet hij eene
dochter na, die 1728 stierf, en eenen zoon, die, in
1715 geb., later keizer werd onder den naam van
Peter II.
Alexisbad, eene der meest ijzerboudende bronnen van Duitschland, in het bekoorlijke dal der Selke
bij het Hartzgebergte gelegen, behoort tot AnhaltBernburg, en werd 1810 door hertog Alexius Frederik Christiaan tot eene badplaats ingerigt. De bronnen (Selken-bron, Alexis-bron en Erna-bron) bevatten zwavelzure ijzer-oxydule, worden meer om
te baden dan wel om te drinken gebruikt, en worden
zeer geroemd als heilzaam tegen gebrek aan bloed,
verlammingen, verouderde huidziekten en wonden.
Het water van de Selken-bron is het koudste van
alle duitsche mineraal-bronnen.
Alexius, de heilige, geb. te Rome, omstreeks
350 v. Chr., volgens Metaphrastes een zoon van den
romeinschen senator Euphemianus, verwijderde zich
van zijne vrouw den eigen dag, waarop zijn huwelijk
voltrokken werd, en leefde lang als kluizenaar ; later
keerde hij terug, deed vele vrome werken, doch
maakte zich eerst kort voor zijnen dood bekend.
Over zijn graf op den aventijnsche heuvel te Rome
staat de prachtige, naar hem genoemde kerk. Zijp
grieksche naam A., d. genezer, heeft men hem gegeven om de vele wonderdadige genezingen, door
hem bewerkstelligd. Zijn gedenkdag is 17 Julij.
Alexius I Comnenus, keizer van het oostersche rijk, geb. 1048 te Constantinopel, was de
jongste zoon van Johannes Comnenus en de neef van
keizer Izaac Comnenus. Keizer Michael Ducas en
diens opvolger Nicephorus Botoniates had hij trouw
en gelukkig tegen buiten- en binnenlandsche vijanden gediend. Toen hij echter weigerde, het opperbevel over het leger te aanvaarden, dat tegen den
gemaal zijner zuster, een opstandeling in Azie, te
vrede zou trekken, besloot hij naar het tegen de Turken bijeengetrokken leger te vlugten, dat hem 1081
als keizer uitriep en hem in het veroverde Constantinopel installeerde. Spoedig sloot hij nu den vrede
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met de Turken, om aan de Noormannen het hoofd
te bieden. Met dezen, met de Kruisvaarders, die hij
met wijsheid behandelde, en met de Turken, wie hij
1115 en 1117 groote nederlagen toebragt, had hij bet
gedurende zijne regering hoofdzakelijk te kwaad.Hij
stierf in Augustus 1118. Zijn !even is beschreven
door zijne dochter Anna. — A. II Comnenus,
keizer van Constantinopel, zoon van Manuel Comnenus, wiens opvolger hij werd (1180) op den troon,
zijnde toen pas 12 jaren oud. Hij werd onder voogdij
gesteld van Maria, zijne moeder, wier wangedragingen eenen opstand deden uitbarsten. Andronicus
Comnenus, tot regent benoemd, liet den jongen prins
kroonen, gaf hem zijne dochter Irena ten huwelijk,
deed zich door hem een aandeel afstaan in het bewind, en liet hem reeds spoedig daarna (1183) wurgen.—A. III Angelus, keizer van Constantinopel, broeder van Izaac Angelus, kwam tegen dezen
in opstand (1195), wierp hem van den troop , en
liet hem van het gezigt berooven. Hij werd tot eenen
schandelijken vrede gedwongen met de Turken en
de Bulgaren, en werd weldra zelf van den troon gestooten door zijnen neef Alexius den Jonge, die de
hulp had ingeroepen van de Kruisvaarders. Dezen bemagtigden (1203) Constantinopel. A. Angelus nam
de vlugt ; hij zwierf verscheidene jaren rond van
stad tot stad, en werd eindelijk (1210) gevat in Azie
door Theodorus Lascaris, die hem van het gezigt liet
berooven en hem opsloot in een klooster, waar hij
later stierf. — A. IV, bijgenaamd de Jonge, zoon
van Izaac Angelus, werd 1204 door de Kruisvaarders
op den troon gebragt ; hij bevrijdde zijnen varier uit
de gevangenis, waarin deze door A. III geworpen
was, en deelde met hem het rijksbestuur. De verbazende sommen gelds , die aan de Kruisvaarders
moesten worden uitgekeerd voor hunne verleende
hulp, bragten het yolk tot opstand; en na zes maanden geregeerd te hebben, werd A. IV van den troon
geworpen en gewurgd door Ducas Murzuphle. —
A. V Ducas, bijgenaamd Murzuphle, d. zware
wenkbraauwen hebbende, maakte zich 1204 van den
troon meester, doch werd reeds spoedig van den troon
geworpen door de Kruisvaarders, wie hij verwaten
den oorlog ,had verklaard. Boudewijn, graaf van
Vlaanderen, de aanvoerder der Kruisvaarders, deed
zich als keizer van Constantinopel uitroepen, maakte
zich van A. V meester, en liet hem te Constantinopel
van eene hooge zuil te pletter werden, omdat hij
schuldig was aan vorstenmoord.
Aleyd. Zi_eAADELHEID.
Aleym, oude naam van het dorp ALEM.
Alf, deensch Alf, mrv. Alter; zweedsch, alleen
in het mrv. in gebruik: elivor (lees : elwor) ; nederl.
alf en elf, mrv. alven, en elven; vrouwel. alvinne en
elvinne. In de germaansche mythologic benaming
van een afzonderlijk geslacht van wezens, die te
zamen met de Reuzen, de Goden (Azen en Wanen)
en de Menschen de totaliteit der redelijke wezens uitmaken. Toen de Azen Woedan (d. Wodan), Wili
en Wee (heilig) den Reus Ymir verslagen, uit zijn
bloed de zee en het water, nit zijn vleesch de aarde,
uit zijne beenderen de bergen, nit zijne tanden
en kinnebakken de rotsen en klippen, uit zijnen
schedel den hemel, en uit zijn brein de wolken geschapen hadden, kwamen de Alven als maden te voorschijn uit de ingewanden van Ymir, en ontvingen van
de Azen eene menschelijke gedaante en menschenverstand. Sommigen onderscheiden Brie soorten van
alven : witte of licht-alven, donkere (bruine), en zwarte
alven; volgens anderen zijn de donkere en zwarte
de zelfde. De Licht-alven zijn schooner van aangezigt

dan de zon ; de Zwarte zwarter dan pek. Na de bekeering tot het Christendom zag men in de Lichtalven, engelen, in de Zwarte duivelen.Van de Lichtalven die in Alfaheim woven, wist men echter weinig
te verhalen ; zij werden spoedig vergeten, en daarmede hield ook de tegenstelling der Zwarte alven
met hen op. Dezen, op en in de aarde, vooral in de
bergen levende, omgang met de menschen hebbende,
bleyen bekend en werden allengs minder zwart. Ook
missen dezen de eigentlijke duivelen-natuur. Zij houden er wel van de menschen nu en dan te kwellen,
doch leven ook wel met hen in vriendschap en bewijzen bun dikwijls allerlei diensten. Zij zijn klein
van gestalte, dwergen. Die, welke zich in de bergen
ophouden, om de daar verborgene schatten, de metalen, te bewaken, heeten aardmannetjes. Zij veroorzaken al de ongelukken, die den mijnwerkers
overkomen, omdat dezen hunne schatten rooven.
De naam aardmannetjes echter is ook toegepast op
andere, die zich in bewoonde huizen schuilhouden,
De alven of elven, die voorheen in Nederland woonden, schepten er vermaak in, de oogen van lieden,
die zwak van verstand waren, te begoochelen, hen
iets antlers dan de werkelijkheid te laten zien. Dit
beetle elfs-gedrogt (alfs-bedrog) en gaf aan die acme
lieden het voorkomen van krankzinnigen ; de zoodanigen werden dan door elven gekweld, en zoo werd
elf, uit misverstand, het gekkennommer.
Alfaques, of San Carlo, stad en haven in Spanje,
4 mijlen bezuidoosten Tortosa, aan een der monden
van de Ebro en aan een kanaal A., dat naar Amposta
loopt. Haven ; zoutwerken.
Alfarabi, arabisch wijsgeer nit de 10e eeuw,
geb. te Farab, eene stad in Transoxiana, waaraan hij
zijnen naam ontleende, gest. 950, had alle wetenschappen en alle kunsten grondig beoefend, en werd
de tweede stichter van het vernuft genoemd. Zijne
welsprekendheid, zijne bekwaamheid in de muziek
en dichtkunde verwierven hem de achting van den
syrischen sultan Self-ed-Daulah, die hem aan zijn
hof wilde verbinden ; maar A. wees die eer van de
hand, vertrok, en werd in een Bosch in Syri6 door
roovers omgebragt. Volgens eene andere lezing bragt
hij het grootste gedeelte van zijn leven aan bet syrische hof door, met een jaargeld van den sultan. Hij
was een der eersten, die de kennis van Aristoteles
onder de Arahieren verspreidde. Zijne voornaamste
werken zijn eene Encyclopedie, waarvan het manuscript zich in bet Escuriaal bevindt, en eene Verhandeling over muziek. In 1638 verschenen te Parijs zijne
Opuscula varia in het licht.
Alfaro, groote oude stad in Spauje, 8 mijlen
bezuidwesten Logrono, aan de Ebro en de Alama ;
4,800 inw.; zeer vruchtbare grond.
Alfeld. Zie AHLFELD.
Alfen, dorp. Zie ALPHEN.
Alfen (Klaas Janszoon van), gewezen schout te
Zevenbergen, was een dergenen, die het geld schoten
voor den aanslag tegen het leven van prins Maurits
in 1622. — A. (Kors Janszoon van), haringkooper
te Rotterdam, vermoedelijk een broeder van den
vorige, was een der zaamgezworenen tot genoemden
aanslag. Zie wijders den familienaam van ALPHEN.
Alfenus, of Alfenius, uit Cremona, aanvankelijk
schoenmaker in zijne geboorteplaats, ging vervolgens
naar Rome, werd daar een leerling van den gevierden
Servius Sulpicius Rufus, was 755 na de stichting
van Rome plaatsvervangend consul, en zeer vermaard
als regtsgeleerde; hij moet echter zeer trotsch zijn
geweest, daar Horatius het noodig achtte zijnen
hoogmoed eenigzins te regt te wijzen.
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Alfeo
Alfeo, lat. Alpheus, eene rivier in Elis, die tegenwoordig Roefia heet.
Alfergani (Achmed Kotsair), arabisch sterrekundige, geb. te Ferganah in Sogdiana, leefde in de
9e eeuw, onder de regering van Mamoen, en stierf
in 830. Hij is schrijver van eene ),Inleiding tot de
sterrekunde", die in het Latijii is vertaald door GoIius (1669), en van twee andere werken over de zonnewijzers en het astrolabiuin.
Alfheirn, (ide naam van het dorp Alphen in
Noord-Braband.
Alfhem, °tide naam van Bohuslan (in Zweden), het vaderland der Wikingers.
Alfidena, lat. Aufidena, stad in het Napelsche
(Abruzzo Ulteriore II), circa 5 mijlen bezuidoosten
Sulmona ; 1500 inw.
Alfieri (Vittorio, - graaf), italiaansch dramaschrijver nit de 18e eeuw, geb. te Asti in Piemont
17 Januarij 1749, trad in de krijgsdienst, bereisde
bijna geheel Europa, en wijdde zich sedert 1772 aan
de dramatische poezij. Hij begaf zich tot dat einde
naar Toskanen, en leerde op reis de gravin van Albany kennen, die sedert eenen grooten invloed op
hem uitoefende. Hij had nu zijne woonplaats bij afwisseling te Florence en te Rome ; later, na den dood
van den echtgenoot zijnen vriendin, woonde hij met
haar in de innigste betrekking in den Elzas en te
Parijs. Na het uitbreken der fransche omwenteling
iugtte hij naar Florence, waar hij tot aan zijnen dood
(8 October 1803) met zijne vriendin zamenwoonde.
Zijne dramatische werken bestaan uit 21 treurspelen, 6 blijspelen en eene zoogenaamde tramelogedie.
Laatstgenoemde, getiteld Abel, is eene door hem
uitgedachte tusscheitsoort van treurspel en opera, en
zijn beste werk. Behalve dramatische, heeft A. ook
epische en lyrische gedichten geleverd. Al zijne werken verschenen in het Licht in 37 deelen (Padua en
Brescia 1809-1810).
Alfoeroes, Alfoeren, Alforezen of Halfoeren,
maleisch Harafoiren, d. i. kinderen der bergen,naarn
van twee oceanische volkeren; het eene is een negervolk en bewoont Het oostelijk gedeelte in het midden van Papoewazie ; het andere is minder zwart,
verstandiger, levendiger en sterker dan het eerstbedoelde, en verspreid over Papoewazie, Borneo, Celebes, de Philippijnsche eilanden, enz. Merlins houdt
deze laatsten voor een tak van de Polyneziers (dat zijn
de inboorlingen van Nieuw-Zeeland, Zonga, Otaheite,
de Sandwich-eilanden, enz.). De wilde A. eten allerlei
onrein gedierte,slangen, ratten,kikvorschen,enz.Daar,
waar beleidvolle zendelingen werkzaam zijn, worden
vele A. tot het Christendom bekeerd; ze zijn dus niet
ontoegankelijk voor de beschaving. Ofschoon de onmenscheliike gewoonte van koppensnellen bij hen in
zwang is, levee zij underling vreedzaam en stil, en
semen slechts eene vrouw tegen betaling van eenen
bruidschat.
Alfons, of Alphons (zie ook flat woord), is de
naam van verscheidene koningen van Spanje, Portugal, enz.
Alfons I, de Katholieke, geb. 693, werd koning
der Asturien 739, twee jaren na den dood van Pelagins, wiens dochter hij tot vrouw had genomen, en
was de opvolger van Favilla. Hij behaalde verscheidene overwinningen op de Mooren, en ontnam hun
weer dan dertig steden, waarmede hij zijn rijk vergrootte ; hij stierf 757.—A. II, bijgenaamd de Kui-7,che, koning der Asturien 791, behaalde verscheidene
overwinningen op de Musulmatmen, vermeesterde
Lissabon, en stierf 842. Zeven jaren voor zijnen dood
had hij afstand van den troon gedaan ten behoeve van
N
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Ramirus, zijn oudsten zoon bij Bermuda.— A. III,
bijgenaamd de Groote, geb. 848, volgde als koning
der Asturien zijn vader Ordorio I op in 866, na eerst
eenen usurpator, graaf Froila, bet veld te hebben doen
ruimen ; hij bevocht een aantal overwinningen op de
Mooren, hechtte het koningrijk Leon en nog eenige
andere provincien aan z ijn grondgebied, en had verscheidene binnenlandsche onlusten te onderdrukken.
Hij had zelfs het verdriet dat zijne eigene zonen
tegen hem in 'openbaren opstand kwamen. Overwt ,tmen door zijn zoon Garcia,zag hij zich genoodzaakt
ten behoeve van dien Prins afstand van den troon te
doen (910). Twee jaren later stierf hij. Men houdt
hem voor den schrijver van eene Kronijk der koningen van Spanje, van Wamba tot op Ordolio. —A. IV,
bijgenaamd de Monnik, koning van Leon en Asturie,
kleinzoon van den vorige, regeerde slechts drie jaren
(924-927) en deed afstand van den troon ten behoeve van zijnen broeder Ramirus, die hem opsloot in
p en klooster bij Leon, waar hij in 933 stierf.— A. V,
koning van Leon en Castilie (999-1027) trok van
de verdeeldlieden die onder de Mooren heerschten
partij, om hen aan te vallen. Bij het beleg van Viseu,
eene stad in Portugal, werd hij (1027) door een pijl,
die van den stadswal op hem werl afgeschoten, gedood.— A. VI, koning van Galicie, Leon en Castilie (1065-1109), zoon van Ferdinand 1, die bij
zijnen dood zijne staten verdeeld had under zijne
drie zonen. Aan A. werd het koningrijk Leon toegedeeld. In 1068 werd het hem ontweldigd door
zijnen broeder Sancho, koning van Castilie ; maar
toen deze in 1072 vermoord was geworden, kwam
A. weder in het bezit van zip rijk en werd zelfs als
koning van Castilie uitgeroepen, nadat hij met eenen
eed had hezworen, dat hij onschuldig was aan den
gepleegden inoord. Hij behaalde groote voordeelen
op de Mooren en ontnam Min in 1085 Toledo, dat
hij tot zijne hoofdstad verhief; maar vervolgens met
hen in bondgenootscliap tredende, haalde hij zich
en
groote tegenspoeden op den hats (zie
UcLEs).Onder zijne regering leefde de Cid, zootnede
Hendrik van Bourgondie,aan wien hij Portugal afstond.
Ilij werd opgevolgd door zijne dochter Urraque. —
A. VII werd koning van Castilie door zijn huwelijk met Urraque (1109) ; hij regeerde te voren over
Aragonie, onder den titel van Alfons1 (zie hieronder
van Aragonie). — A. VIII, koning van
Castilie, Leon en Galicie (1126-1157) ; was een
zoon van Urraque. Hij regeerde eenigen tijd gezamentlijk met zijne moeder; toen hij het bewind alleen
in hander' kreeg, herstelde hij vele gebreken, door
het wanbestuttr van zijne moeder aangerigt. Hij outnam zijnen schoonvader Alfons 1 van Aragonie verscheidene steden, waarvan deze zich meester had
gemaakt, overwon de Mooren, en nam den weidschen
titel aan van Keizer der Spaansche rijken. Zijn laatste
wapenfeit was eene overwinning, welke hij 1157 te
Jaen behaalde op de Mooren, die uit Afrika waren
genomen; in dat zelfde jaar stierf hij. Hij had zijne
dochter Constantia uitgehttwelijkt aan Lodewijk VII
koning van Frankrijk. — A. IX, koning van Castilie, bijgenaamd de Edele, beklom den troon 1158,
toen hij drie jaren mid was, bij den dood zijn vaders,
Sancho III, zoon van Alfons VIII. Gedurende zijne
minderjarigheid betwistten de fatmlien Castro en
Laza elkander het regentschap, van welke binnenlandsche tweespalt zijne naburen partij trokken,
zich meester te maker' van verscheidene gedeelten van zijn groudgehied, die hij hun na zijn meerderjarig-worden ecliter weder ontnam. Na vele
tegenheden ondervonden en (1195) door de Mooren
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ring op 1416. Door Borst naar wapenfeiten gedreven,
geslagen te zijn bij Alarcos, behaalde hij de overwinning in den beroemden slag bij Tolosa in Sierravolgde hij met graagte koningin Johanna van Napels,
om haar tegen Lodewijk van Anjou hulp te leenen, en
Morena (1212). Hij stierf 1214. (Een andere A. IX,
zijn neef,was1187-1230 koning van Leon, en onderwerd door haar bestemd om haar als koning van Napels op te volgen op den troon. Vandaar aanhoudende
scheidde zich insgelijks tegen de Mooren).— A. X,
de Wijze, bijgenaamd de Astronoom, ook wel de Philooorlogen ; doch wider velerlei strijden en wederwaardigheden gelukte het hem zich van 1443 of in het
sooph, koning van Leon en Castilie, geb. 1221, zoon
voortaan onbetwiste bezit van Napels staande te
van Ferdinand III, den Heilige, werd diens opvolgerop
den troon 1252. Krachtdadig tegen buitenlanlsche
houden. Hij voerde overigens oorlog zonder wreedheid, had slechts den gebrek, namelijk te veel het
vijanden optredende, legde hij daarentegen zooveel
te minder geestkracht aan den dag hij binnenlandsche
vertnaak na te jagen, was een beschermer der letterkunde, en verleende in zijne staten eene veilige wijkberoeringen, die voornamelijk veroorzaakt werden
door het slechte beheer der geldmiddelen , alsook
plaats aan de geleerden, die nit Constantinopel werden verbannen. Hij stierf bij de belegering van Genua
door wreedheden, gepleegd uit astrologische bijgeloovigheid,en door familie-twisten.Zijne eigene zonen
27 Junij 1458.
stonden tegen hem op, en een hunner, Sancho, ontAlfons I, koning van Napels na den dood van
rukte hem de kroon (1282). Bij de Mooren hulp
Johanna II (1435), is de zelfde als Alfons V, koning
zoekende, stierf hij te Sevilla 4 April 1284. Dat het
van Aragonie. — A. II, koning van Napels, zoon
hem ontbrak aan den juisten practisch-staatkundivan Ferdinand 1 en kleinzoon van Alfons V, bijgegen blik verried hij door de vruchtelooze tnoeiten en
naamd de Grootmoedige, beklom den troon in 1494 ;
opofferingen, die hij zich getroostte (1257) in het
maar in dat zelfde jaar deed Karel VIII van Frankijdele streven, om de duitsche konings-kroon te verrijk, door het verlangen van het meerendeel der
werven, met andere woorden om zich tot roomsch
Napolitanen geroepen, eenen inval in het koningrijk
koning te zien verheffen. Hij was echter wel de geNapels; en A., door zijne bondgenooten in den steek
leerdste vorst van zijnen tijd. Hij voltooide de uitgelaten, en laauw geholpen door zijne onderdanen,
gave der door zijnen vader begonnene verzameling
die hij door zijne ondeugden van zich vervreemd
van wetten Leyos de las partidas ; hij was zelfauteur,
had, deed afstand van den troon, ten behoeve van
en liet de eerste spaansche geschiedenis zamenstelzijnen zoon Ferdinand [I, verliet Napels voordat de
len, en den Bijbel in het Spaansch vertalen. Het alle yFranschen aangekomen waren, en nam de wijk naar
meest hield hij zich bezig met de verbetering van de
Sicilie, waar hij nog in dat zelfde jaar stierf.
ptolemesche planeten-tafels. De in 1252 voltooide
Alfons I, bijgenaamd de Veroveraar, eerste
alfonsinisehe tafels zijn intusschen op even koning van Portugal, zoon van den eersten graaf van
valsche grondslagen gebouwd als de vroegere. —
Portugal, Hendrik van Bourgondie, was geb. 1110
A. XI, zoon van Ferdinand IV, koning van Leon en slechts 3 jaren oud toen zijn vader stierf. Zijne
en Castilie, volgde 1312 zijnen vader op. Met Alfons IV
inoeder Theresia van Castilie voerde het regentschap,
koning van Portugal tot bondgenoot, versloeg hij de
en toen hij de jaren bereikt had, om zeif te kunnen
Mooren (1340) in den vermaarden veldslag bij Taregeren, moest hij haar dat met geweld van wapenen
rifa in Andaluzie. Hij stierf aan de pest tijdens het
ontnernen. Na den slag bij Ourique of Castro-Verde
beleg van Gibraltar (1350).
tegen de Mooren (25 Julij 1139) nam hij den titel
Alfons I, bijgenaamd de Strijdlustige, koning aan van koning, stelde de ridder-orde in van Avis
van Aragonie en Navarra (1104-1134), trad in den
en die van den heiligen Michael, regelde op den tortes
echt met Urraq, dochter en erfgena me van Alfons VI
te Lamego de troon-opvolging, de regten van den
koning van Castilie, en wilde na den dood van dien adel en de regtspleging (1143), en stied te Coimbra
vorst (1109) Castilie aan zijn rijk hechten; maar
6 December 1185, na 73 jaren geregeerd te hebben.
Urraque verzette zich daartegen en dwong hem, na
Hij is de stichter en eerste wetgever der portageeenen zevenjarigen strijd, zijne inzigten dienaansche monarchic. — A. II, bijgenaamd de Dikke,
gaande op te geven. Hij beoorloogde de Mooren in
volgde 1211 zijn vader Sancho 1 als koning van PorSpanje en Afrika, en behaalde verscheidene belangtugal op, en stierf 1223 op 39-jarigen leeftijd. Hij
rijke overwinningen; maar hij leed eene nederlaag voor
overwon de Mooren van Spanje in verscheidene geFraga in Catalonie, en stierf van verdriet daarover in
vechten, en voornamelijk in den slag bij Alcaor do
1134. Hij had twintig veltislagen bijgewoond. In
Sal, hij welke gelegenheid hij de Kruisvaarders tot
Castilie is hij onder den naatn van Alfons VII bebondgenooten had. Hij liet een wetboek zamenstelkend.
A. II, koning van Aragonie (1162-1196) len, en vaardigde een besluit nit, dat de doodvondeed Frankrijk den oorlog aan, en Wide Roussillon
nissen niet eerder mogten worden voltrokken dan
en Beam bij zijne staten in. Deze vorst beoefende
dertig dagen na den dag, waarop ze werden uitgede fraaije letteren of hetgeen men destijds noemde
sproken. — A. III, koning van Portugal, tweede
.de luchtige wetenschap - ; hij wordt ook gerangzoon van Alfons 11, volgde zijnen broeder Sancho II
schikt onder de troubadours. — A. III, koning op den troon (1248) en stierf 1279. Hij ontweldigde
van Aragonie (1285-1291) had te strijden tegen
Algarvie aan de Mooren. Op het laatst van zijne reeenen bond, gevormd door de koningen van Frankgering had hij geschillen met het hof van Rome.
rijk, Napels en Castilie, en werd gedwongen een — A. IV, bijgenaamd de Dappere, koning van
zeer vernederend traktaat te sluiten. Zijne regering
Portugal, kleinzoon van Alfons 111, volgde zijnen
is merkwaardig wegens de beperkingen, die de Aravader Denijs of Denysius op den troon, en regeerde
gonezen vaststelden ter inkrimping van de koninkvan 1325 tot [357. Hij voerde eenen geruimen tijd
lijke magt.—A. IV, bijgenaamd de Zachtmoedige,
oorlog tegen zijnen zwager Alfons XI, koning van
nit hoofde van zijne goedigheid, die menigmaal overCastilie, en verzoende zich slechts met hem, om gesloeg tot zwakheid, was (1327-1336) koning van
zamentlijk te kunnen optreden tegen de Mooren van
Aragonie, en ontweldigde Sardinie aan de GenueAndaluzie en Afrika, die dan ook totaal werden verzen. — A. V, bijgenaamd de Grootmoedige, zoon
slagen bij Tarifa in 1340. Door zijn herhaalde in
van Fernando of Ferdinand 1, koning van Aragonie
opstand komen, had A. het leven van zijnen vader
en Sicilie, geb. 1401, volgde zijnen vader in de regeDenijs ontegenzeggelijk verkort; bij vervolgde den
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infant Alfons-Sancho, zijnen broeder; en door de
beroemde Ines de Castro ter dood te laten brengen,
vernietigde hij eindelijk het geluk van zijnen zoon
(loin Pedro, die heimelijk met haar in den echt was
getreden. Hij was dus ondankbaar als zoon, onregtvaardig als broeder en wreed als vader. — A. V,
bijgenaamd de Afrikaner, koning van Portugal, was
zes jaren oud Coen hij (1438) op den troon kwam.
Meerderjarig geworden, doodle hij in een gevecht
zijnen oom en voogd dom Pedro, na hem genoodzaakt te hebben de wapenen op te vatten, ten einde
zijn leven te verdedigen.Hij voerde oorlog in Afrika
en had groote oneenigheden met Ferdinand en Izabella van Castilie. Onder zijne regering ontdekten
de Portugezen de Kust van Guinea, en vestigden daar
hunne eerste nederzettingen. Hij stierf in 1481 aan
de pest. — A. VI, koning van Portugal, volgde
zijnen vader Johannes IV nit het Huis van Braganza
1656 op den troon, onder voogdij van zijne moeder
Louiza de Guzman, in wier plaats later de listige
graaf van Castel-Melhor kwam. In 1666 trad de
koning in den echt met Maria Francisca Elizabeth
van Savooije, die zich echter spoedig met haren
schoonbroeder, infant dom Pedro, verbond, om haren
gemaal, die een zeer loshandig leven leidde en dientengevolge half krankzinnig was, in 1667 afstand
van den troon te laten doen. A. word eerst als gevangene naar Terceira gebragt en vervolgens naar
Cintra, waar hij opgesloten bleef en stierf 12 September 1683.Zijne weduwe trad nu met dom Pedro
in het huwelijk, en deze beklom den troon.
Alford, 1) stad en kerspel in Engeland, graafschap Lincoln, ten oosten van Lincoln gelegen, met
1600 inw., zeer bezochte markten en eene gezondheidsbron. — 2) stad in Schotland, 5 mijlen benoordwesten Aberdeen. Overwinning van Montrose
op de Covenanters in 1645.
Alford ( Henry), engelsch dichter en geleerde,
geh. te Londen 1810, trad in den geestelijken stand
na zijne studien te Cambridge voltooid te hebben.
Sedert 1853 in eene kapelvan Quebec-Street te Louden zijne geestelijke roeping vervullende en als kanselredenaar algemeen geroemd, werd hij in 1858
bevorderd tot deken van de kathedraal van Canterbury.
Alforezen. Zie /AFOEROES.
Alfort, gehucht met een kasteel in Frankrijk,
dept. der Seine, 2 uren gaans van Parijs, met eene 1766
opgerigte veeartsenij- en landbouwkundige school.
Behalve de gewone verzamelingen en laboratorien
zijn aan deze inrigting verbonden een botanische
tuin en eene schapen- rAikerti voor merinos-schapen
en casimir-geiten.
Alfred, de Groote, zesde koning van Engeland,
jongste zoon van koning Ethelwolf, geb. 849, werd
op 22-jarigen leeftijd, na den dood van zijnen ouderen broeder Ethelred, in 871 door het yolk tot koning
uitgeroepen. Even als ze het zijnen voorganger gedaan hadden, bragten de Noormannen, die men Denen
noemde, ook hem in groote verlegenheid, zoodat hij
zich geruimen tijd, als schaapherder vermomd, schuil
moest houden. In dezen toestand verzatnelde hij een
aantal getrouwen om zich been, en sloeg de Denen
11 Mei 878. A. verschafte zich daardoor eenen veertienjarigen vrede, die eerst 89'2 werd afgehroken door
eenen nieuwen inval der Denen, die intusschen door A.
met veel heleid en moed werden overwonnen. In 894
ontweldigde hij hun Louden, dat zij vermeesterd
hadden, en sloeg hen verder geheel en al; waarop de
Noormannen na 897 met meer terugkwamen. t.
onderscheidde zich in het binnenlandsch bestuur
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vooral door in zijn rijk de van oudsher bestaan hebbende wetten en instellingen weder in te voeren en
te verbeteren, door het ijverig bevorderen van de
weteaschappen, waartoe hij zelf medewerkte door
vertal ; ng, door ontdekkingsreizen, die op zijnen last
in eene m'ordelijke rigting ondernomen werden, door
het aanknoopen van betrekkingen met het buitenland, tot zelfs in Indie; kortom, hij was een uitstekend vorst, in vele opzigten verre zijnen tijd,ja zelfs
de naastvolgende eeuwen vooruit. Daarhij was hij
een zedelijk, opregt, zachtzinnig, vroom en grootmoedig mensch. Hij stierf '28 October 901. In ziju
testament kornen de opmerkelijke woorden voor, dat
de Engelschen even vrij moeten wezen als hunne
gedachten zijn.
Alfreton, stad in Engeland, 3 mijlen ten noordoosten van Derby, met 7500 inw., die hoofdzakelijk
wollen goederen en pottebakkerswerk vervaardigen.
In de nabijheid zijn groote steenkolenmijnen.
Alfricus, of Adelfricus, negende bisschop van
Utrecht, daar hij 838 zijnen broeder Frederik in die
waardigheid opvolgde, hetgeen hij hoofdzakelijk te
danken had aan het beleid van den geleerden Odulphus, kanunnik van St. Salvator te Utrecht. A. was
van geboorte een friesch edelman, nederig, onbaatzuchtig en godvreezend ; hij stond met de Christenkerk aan veel vervolging bloot, tijdens de Noormannen
eenen inval in het land deken en vele dorpen tangs
Rijn en Maas verwoestten. Hij bestreed de ketterij
der Arianen.
Algardi (Alessandro), beeldhouwer, geb. te
Bologna 1583, gest. 1654. Den hoogsten trap van
volmaaktheid bereikt hebbende in de grondige behandeling van naakte beelden, werkte hij vooral te
Rome, waar ziju nitstekend kunstgewrocht, het kolossale relief van Attila, de St. Pieterskerk versiert.
Algaria, voormalig district van Nieuw-Castilie
in Spanje, had Guadalaxara tot hoofdplaats.
Algarotti ( Francesco, graao , italiaansch schrijver, geb. te Venetie 11 December 1712, gaf reeds op
zijn 21e jaar zijn Newtonianisnse per le dame in het
licht, waardoor zijn roem werd gevestigd. Hij bewoonde tot 1739 Parijs en Cirey, leerde Frederik II
van Pruisen kennen, die hem in den gravenstand
verhief en 1747 tot kamerheer benoemde, en ontving van koning August [II van Polen den titel van
geheimraad. In 1754 keerde hij naar zijn vaderland
terug, en stierf 3 Maart 1764 te Pisa. Onder zijne
werken (17 dln., Venetie 1791 tot 1794), ^nunten
vooral zijne brieven nit en zijne Saggi sopra le belle
arti.

Algarvie, of Algarve (oudtijds Cunceus), de
zuidoostelijkste provincie van Portugal, ten noorden
aan Alentejo, ten oosten aan Spanje, ten zuiden en
ten westen aan den Atlantischen Oceaan grenzende,
beslaat eene oppervlakte van 130 vierk. mijlen met
140,000 inw. Aan de noordelijke grens verhetfen zich
2 ketenen van het algarvische gebergte : de sierra
de Laldeirao en de sierra Monchique, Welke laatste
zich tot aan de zee uitstrekt en in kaap St. Vincent,
de zuidwestelijkste punt van Europa, uitloopt. De
eenige rivier van aanbelang is de Guadiana aan de
spaansche grens. Het klimaat is aangenaam, en inzonderheid de slechts weinige mijlen breed zijnde kustvlakte is vruchtbaar in tritinuntende zuidervruchten.
Kunstvlijt en nijverheid zijn hier uiterst schaarsch
vertegenwoordigd. De hanclel bepaalt zich tot de
grootere havensteden Faro, Lagos, Albufeira en Tavira. Het gebied der provincie A. stond eens onder
het oppergezag der Moore'', en ontving van de Arabieren den naam el Garb, d. een naar het wester"
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gelegen land. In 1212 nam Sancho I den titel aan
van koning van A., en 1250 hechtte Alfons Ill dit gewest aan de kroon van Portugal, doch stond in 1254
het oostelijk gedeelte (beoosten de rivier Guadiana)
aan koning Alfons X van Castilie af; vandaar de
namen spaansch Algarvie (later deel uitmakende van
Andaluzie) en portugeesch Algarvie.
Algau, beet in uitgebreiden zin de landstreek
van Zwaben, die zich uitstrekt van de Iller, de Bodenzee en de Ill oostwaarts tot aan de Lech, en van
de Inn noordwaarts tot aan den Donau. In meer beperkten zin wordt onder den naam A. verstaan de
landstreek, die het zuidwestelijk gedeelte van Beijeren en de daaraan grenzende deelen van Wurtemberg
en Tyrol langs de Boven-Iller tot aan Kempten en
Memmingen beslaat, en waarvan de beijersche landgerichten Sonthoven en Immenstadt het middelpunt
uitmaken. De Algauer Alpen zijn het westelijke gedeelte van het door de rivierenLech,Loysach
en Inn in 4 afzonderlijke landstreken gesplitste beijersche Alpenland, met aanzienlijke hoogten, waarvan
de Hochvogel (7950 voet) en de Arlberg (9400 voet)
zich tot boven de eeuwige sneeuwlinie verheffen.
Uit dit gedeelte der Alpen ontspringen de rivieren
Ill, Bregentzer-ach, Iller, Argen, Wert-ach en Lech.
De hooglanden der Algauer Alpen ziju bij uitstek
gunstig voor de veeteelt ; in de noordelijk gelegene
vlakke streken van de A. legt men zich, behalve op
de veeteelt en den gewonen landbouw, ook inzonderheid toe op het verbouwen van graan en vlas.
Al—Gazel, of Al-Gazali, arahisch wijsgeer, geb.
omstreeks 1058 te Thoes of Toes in Khorassan, gest.
1111 te Bagdad, gaf met roem onderwijs te Bagdad
en te Alexandria, onttrok zich vervolgens aan de
wereld en leefde als kluizenaar. Hij inaakte eene
grondige studie van de werken van Aristoteles en
de vroegere arabische wijsgeeren, maar enkel om hen
te bestrijden, en deed zich kettnen als de Verdelger
der philosophers. Vooral bestreed hij met kracht het
verband tusschen oorzaak en uitwerksel, zooals dat
door den graoten hoop werd begrepen. Hij heeft
nagelaten eene'Nerhandeling over de godsdienstige
wetenschappen", waarmede de Oosterlingen zeer veel
op hebben ; eerie verhandeling getiteld:),Vernietiging
der philosophic", waarop Averroes eene wederlegging schreef, getiteld : Vernietiging van de vernietiging der philosophic van Al-Gazel". Er zijn eenige
geschriften van hem in het licht gegeven under den
titel : Algazelis Philosophia et Lomita (Keulen 1506,
in 4 °.).
Algeciras, ook Algesiras of Algezirah, 1) stad
in Spanje, provincie Cadix, het oude Carteia, aan de
golf van Gibraltar, met '11,000 inw.,haven,scheepstimmerwerf en waterleiding. Door Alfons XI van
Castilie werd het aan de Mooren ontweldigd na een
beleg van twee jaren, waarbij voor het eerst van kanonnen gebruik werd gentaakt (1344). lien 6 en
11 Julij 1801 hadden bier 2 zeegevechten tusschen
de engelsche en de fransch-spaansche vloot plaats;
in het eerste waren de Franscheu, in bet andere de
Engelschen overwinnaars. Zie ook 2) ALC1RA en
3) ALGEZIREH.
Algeria, of Algiers, tot 1830 een vassal-staat
onderworpen aan het oppergezag van Turkije, sedert
eerie fransche kolonie, op de noordkust van Afrika,
ten westen begrensd door Marokko, tell oosteh door
Tunis, ten noorden door de Middellandsche Zee en
ten zuiden door de woestijn van Sahara, ligt tusschen 16 en 26 graden lengte bij 52 tot 37 graden
breedte, en beslaat eene oppervlakte van 6500 vierk.
mijlen. De grootste breedte, van het noorden naar
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het zuiden, bedraagt ongeveer 75, en de lengte van
het oosten naar het westen 106 mijlen. A. is zeer
hergachtig, en maakt en deel uit van den noordelijken rand van het hier in 4 trappen opklimmende
groote noord-a frikaansche plateau. Deze van het zuidwesten naar het noordoosten zich uitstrekkende trappen sluiten zich vrij wel aan de marokkaansche
bergachtige grondgesteldheid aan. De noordelijkste,
eene breedte van ongeveer 10 mijlen beslaande trap,
heeft aan den kustrand aanzienlijke hoogten, die zich
over het algemeen steil omhoog heffen; slechts hier
en daar verwijdert het gebergte zich eenigzins van
den zeekant, of wordt door vlakten afgebroken,zooals de Meletah- en Tlelat-vlakten ten mid westen der
stad Oran; de eene lengte van 9 en eene breedte van
3 mijlen beslaande Metidzja-vlakte ten zuiden van
de stad Algiers; de vlakte Beni-Salah, ten zuiden
van Philippeville; en andere meer. Het van den zeekant sterk klimmende gebergte brengt eene menigte
trappen en in zee uitspringende landtongen te voorschijn, en deze vormen weder talrijke zeeboezems.
De nit langwerpige bergstrooken bestaande maritime berg-trap stijgt naar het zuiden te hoog, en
vormt dear eene hooge berg-massa. Tusschen de
langwerpige bergstrooken strekken zich niet zelden
rivier-dalen en breede vlakten nit; meestal doorsnijden die rivier-dalen diepe, enge dwars-dalen,
waaronder de BibAn, d. de ijzeren poorten, tusschen Constantine en Algiers, de meest bekende zijn.
De tweede, zich zuidelijk aan de eerste aansluitende
trap beslaat uit onmetelijke, eentoonige, slechts hier
en daar karig met Bras bedekte hoogvlakten, met eene
lange rij bekkenvorrnig geslotene zoutmeren ; deze
met den kust-trap gelijkloopende bergvlakten bereiken eene hciogte van 3500 voet. Als derde trap
sluit zich zuidwaarts eene 9 a 10 uren gaans breede
yeelvuldig afgehrokene hergketen aan, zijnde de oostelijke voortzetting van den inarokkaanschen Atlas, en
op sommige punten 5300 voet hoog. Als vierde trap
vormt de algerijnsche Sahara de zuidelijke grenslijn
des lands; deze trap is rijker aan bewoonbare plaatsen
dan het hoogland, dat den tweeden gordel vormt,
en eindigt ten zuiden in eerie lange rij vruchtbare
oazen. A. is rijk aan stroomende waterer), die echter
meerendeels slechts eenen korten loop hebben en
geen van alien bevaarbaar zip. De voornaamste zijn:
de Sjelif, de langste en voornaamste rivier van A.,
de Seyboeze, de Tafna, de Matsafran, de Semmaw,
de Roemmel, de Macta en de Arrasj. De voornaamste
tneren van den noordelijken eersten bergtrap zijn
het groote Sebkha-meer, ten zuidwesten van Oran,
en het Fezzara-zontmeer bij Bona.ln de meer zuidwaarts gelegene bergvlakten vindt men een veel
grooter aantal meren, die alien zouttneren zijn ; ook
warnie mineraal-bronnen worden bier in menigte
aangetrotien. Het klimaat is over bet algemeen,zeffs
in de hag gelegene, vochtige streken en de zich
menigmaal ver uitstrekkende moerasgronden, gezond ; de getniddelde temperatuur der stad Algiers
bedraagt tusschen 17 en 18 graden, die van de Sahara 20 grader' ; in deze woestijn evenwel veroorzaakt de nit het binnenland van Afrika komende
Samoetn (italiaansch Sirocco) dikwills eene onuitstaatibare hitte. In de bergstreken is de wintertamelijk strong, ers gaat bijna ieder jaar van sneeuw vergezeid; in de kust-streken,die, wat het klimaat betreft,
tamelijk veel overeenk6mst hebben met het zuiden van
Spanje, worth, de sneeuw doorgaans vervangen door
stortregens, waarvan inen zich in de Lander van Midden-Europa geen denkbeeld kart vormen. De growl
is vruchtbaar, doch steel] t bebouwd ; men teelt er
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evenwel koorn, rijst, dadels, enz., als artikelen voor
den uitvoer-handel. Het dierenrijk 'evert paarden,
ezels, rnuilezels, hameelen, schapen ; in het binnenland heeft men hyenaas, leeuwen, jakhalzen ; het
mineraalrijk biedt ijzer, koper, food en zont. De bevolking, omstreeks 3 millioen zielen sterk, bestaat
uit Turken, Mooren, Arahieren, Kabylen, Joden, Europeanen, belijdende de eerstgenoemden de mahomedaansche godsdienst. Tot 1830, het einde van het
eigen-landsbestuur onder turksch oppergezag, werd
het deylik A. verdeeld in 4 provincien : Algiers, Oran,
Constantine en Titeri, die door beys bestuurd werden. Sedert 1843 is de kolonie ingedeeld in 3 provincien : Algiers in het midden, Oran ten westen en
Constantine ten oosten, welke drie provincien weder
in arrondissementen, sectien en gemeenten gesplitst
zijn. De voornaamste steden zijn, in de provincie
Algiers : Algiers, Boefarik, Blidah, Medeah, Milianah,
Tends, Orleansville; in de provincie Constantine :
Constantine, Bona, Philippeville, Sdtif, Djzidzjeli, Tehessa ; in de provincie Oran : Oran, 'Mostaganem,
Tlemezem, Mascara. Voor de inlandsche bevolking
bestaan kleinere districten onder Kalifen, Agaas en
Cam's. Aan het hoofd der regering staat een door
het opperhoofd van den staat benoemd gouverneurgeneraal, die het hurgerlijk en militair gezag in banden heeft, en regtstreeks onder het ministerie van
oorlog ressorteert. Al wat het burgerlijke betreft, staat
als een afzonderlijke tak van algemeen bestuur onder
eenen di recteur-generaal, die zijne function uitoefent
in naam en op last van den gouverneur-generaal. Op
gelijke wijze heeft een procureur-generaal het oppertoezigt over de regtspleging. Te Algiers bestaat een
hot' van appél als hoogste geregtshof, waaraan 5 regtbanken van eersten aanleg onderworpen zijn. De regtshedeeling voor de Mahomedonen geschiedt door cad is,
wier vonnissen echter aan den procureur-generaal ter
kermisneming moeten worden medegedeeld.De financidle aangelegenheden worden behandeld door den
burgerlijken intendant, als hoofd-ambtenaar over het
tinancie- wezen, die in regtstreekscbe be trekking staat
tot den franscheir,minister van financien. In een militair opzigt is A. ingedeeld in 3 afdeelingen en
12 onder-afdeelingen. Behalve de geregelde troepen, bestaat er eene militie of landweer, zamengesteld nit kolontsten en inboorlingen, welke, zonder
de hulptroepen (Goems)mede te rekenen, die door
de arabische stammen geleverd moeten worden, ongeveer 15,000 man sterk is.
De in de middeleeuwen bloeijende nijverheid der
inlandsche bevolking is in verval geraakt. Van al de
verschillende stammen hebben de Kabylen het meest
technischen avnleg tot het aanleeren van bedr"jven en
zijn vlijtige landbouwers. In de plaatseu van het
Tell, d. i. het plateau- en kustlandschap, en in de zeesteden wordt rnarokijn vervaardigd en veel work gemaakt van wol-, mousseline- en zijne-weverij ; de ropeanen leggen zich bijna uitsluitend op den handel
t oe;sommigen geven zich ook of met koraal-visscherij.
De uitvoer bestaat hoofdzakelijk in de ruwe grondstollen, die produkten des lands zijn, als: wol, koralen, huiden, olie, honig, was, beenderen, hoorn, barst,
artsenijen, enz.; de invoer bestaat in katoenen, wollen
en ziiden stoffen, titntnerhout, brandewijn, graan, suiker, specerijen, wijn, metaalwaren en glaswerk. De
aanvankelijke weinige geschiktheid des lands om
veel op te brengen, en de aanzienlijke kosten van
onderhoud voor het leger en het bestuur, welke kosten de inkomsten verre overschrijden, zijn oorzaak,
dat Ran het bezit van A. voor Frankrijk tot dueverre
(1863) groote offers verbonden zijn. Dat men er

zich echter meer en meer op toelegt om door de
verspreiding van europesche beschaving bet land te
veroveren, blijkt, onder meer, uit de bijzonderheid,
dat A. zich reeds in het bezit van spoorwegen mag
verheugen, sinds geruimen tijd geleden aan de zich
tot dat einde gevormd hebbende maatschappijen concessie werd verleend voor den aanleg van drie spoorwegen : 1) van Philippeville naar Constantine, lang
22 uren gaans, ter aansluiting aan den grooten weg
naar de binnenlanden van Afrika ; 2) van Algiers naar
Blidah, 12 uren lang, bestemd om later tot Medeah
verlengd en over Setif met Constantine, over Milianah
met Oran verbonden te worden; 3) van Arzen naar
de zoutgroeven, 3 uren lang, met bet oog op de ontginning van laatstgenoemden. De voornaamste havens aan de kust, en waaraan sedert de heeft der 19e
eeuw veel verbeteringen zijn aangebragt, zijn van het
oosten naar het westen : La Calle, Bona, Philippeville,
Dzjidzjeli, Boedzjia, Dellys, Algiers, Cherchell of
Sjersjell, Tends, Mostaganem, Arzeu, biers-el-Kdbir,
Oran en Dzjama-Ghazacuk. Deze havens staan, underling en met het binnenland, in geregelde postgemeenschap. Door de stootnbootdienst worth een
geregeld verkeer met Frankrijk onderhouden.
Tijdens de romeinsche heerschappij stond A.,waarvan het , 00stelijk gedeelte tot het wingewest Africa
behoorde, terwijt het westelijk gedeelte daarentegen
de provincie Mauritania Cesariensis uitmaakte, op den
hoogsten trap van bloei ; door de invallen der Vandalen, en vervolgens van de Arabieren, gedurende de
de drie naastvolgende eeuwen, verviel bet echter
weder tot eenen staat van barbaarschheid. De arabische worst Tselri of Zeiri stichtte omstreeks 935
een kleinen onafhankelijken staat met Algiers tot
hoofdstad. Tot 1148 regeerden de afstammelingen van
Tseiri, na hen de Almohaden.In 1492 werd het land
door de nit Spanje verdrevene Mooren en Joden in
bezit genomen. Uit hunne handen kwam het gezag
in die der Spanjaarden onder Ferdinand den Katholieke. In 1520 werd de boofdman der zeeschuimers,
Khair-ed-din-Barbarossa, door sultan Selim tot pacha
van A. benoemd en door dezen pacha aan de spaansche
overheersching een einde gemaakt. Hij voerde het
stelsel in van het despotieke militaire gezag en van
de zeerooverij, waardoor A. tot 1830 berucht is geweest. Sedert 1600 was een door de Janitsaren gekozen
(ley als opperbevelhebber der krijgsmagt aan den
pacha toegevoegd. In lateren tijd beproefden de Christen-mogendheden herhaalde mien de Algerijnen
voor hunne aanhoudende rooverijen en voor hunne
op de christen-gevangenen gepleegde wreedheden
te tuchtigen, loch meestal zonder gunstig gevolg.
De dey Baba-Ali verwijderde den hem toegevoegden
pacha, scheurde zich feitelijk van het turksche oppergezag los (1708) en stichtte eene soort van soldatenrepubliek. In 1775 ondernam Spanje tegen A. den
laatsten grooten krijgstogt, die echter met groot verlies mislukte. In 1815 sloeg de vloot van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika de algerijnsche
vloot bij Cartagena, en noodzaakte A. tot eenen
vrede, waarbij de vlag der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika als onschendbaar werd erkend. Omstreeks den zelfden tijd eischte Engeland van dey
Omar de erkenning van eenen met het volkenregt
in overeenstemming zijnden staat van zaken, wat
betreft de krijgsgevangenen. Daar deze eisch met
nieuwe rooverijen en wreedheden jegens de gevangenen beantwoord werd, vertoonde zich 27 Augustus 1816 eene engelsche vloot onder lord Exmouth voor de stad Algiers, en nadat de door de
Engelschen gestelde voorwaarden onbeantwoord wa-
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uitwischte, en den invloed van Abd-el-Kadel weder
ren gebleven, werd de stad door een hevig bombarverzwakte, doch slechts voor korten tijd. Verscheidement geteisterd en tot den vrede genoodzaakt op
dene mislukte expedition van minder aanbelang noopde gestelde voorwaarden, die hooldzakelijk bestonten tot den vrede aan de Tafna, die 30 Mei 1837
den in het uitleveren van ale christen-slaver en in
tusschen generaal Bugeaud en den Emir gesloten
de geheele nalating der zeerooverij. Deze voorwaarwerd, en waarbij laatstgenoemde, onder meer,erkend
den werden wel is waar aangenomen, doch, althans
werd als hewindvoerder over de provincien Oran,
wat het laatste gedeelte hetreft, geenszins nagekouteri en A., met uitzondering van de steden en
men. Integendeel, de Algerijnen zonden hunne roofeenige kleine districten. Intusschen had maarschalk
schepen nu nog stouter uit dan ooit te voren. Onder
Clauzel eene geheel mislukte expeditie naar ConstanHussein, die 1818 tot dey verkoren werd, tram echter
tine ondernomen, die zijne terugroeping ten gevolge
de rooverheerschappij te Algiers een einde. Onderhad. De hem in April 1837 opvolgende luitenantscheidene botsingen met Frankrijk en de vernedegeneraal Damremont had in de allereerste plaats in
rende behandeling, den franschen consul aangedaan
last, Constantine te bemagtigen, eene taak, die hij
door den dey bij gelegenheid van het Beiram-feest
door het stormenderhand innemen van de stad (13
1827,noopten het fransche gouvernement,nadat eene
October 1837) roemrijk volbragt, doch, even als een
verscheidene jaren volgehoudene blokkade tot niets
geleid had, in 1830 onder vice-admiraal Duperre en aantal dapperen, zelf het lever: daarbij verloor. Nadat
generaal Valee in zijne plaats het opperbevel over de
luitenant-generaal Bourmont eene expeditie op de
troepen aanvaard, en het wapenfeit, waarop de spoegrootst mogelijke schaal tegen A. uit te rusten. Den
dige algeheele onderwerping van de provincie Con13 Junij van dat jaar bereikte de expeditie de afrikaansche krist bij Sidi-Ferruch, 5 urea gaans ten westen stantine volgde, had voltooid, werd deze in December
1837 tot gouverneur-generaal benoemd. lntusschen
van Algiers, en reeds 5 Julij daaraanvolgend was de
werd de magt van den Emir hoe langer hoe grooter.
stad, benevens de vestingwerken, 1500 stukken geOmstreeks de helft van October 1839 tastte de Emir,
schut en 17 oorlogschepen, in handers der Franschen.
cinder voorwendsel dat de vrede geschonden was,
Aan den dey, zoomede aan de turksche militie, werd
de fransche troepen aan met eene aanzienlijk sterTrije aftogt toegestaan.
kere magt, en behaalde spoedig zulke groote voorTen gevolge van de Julij-omwenteling werd de
deelen, dat Frankrijk zich alleen nog maar meester
inmiddels met den maarschalks-staf begiftigde opkonde noemen van de verSterkte plaatsen der koloperbevelhebber, graaf van Bourmont, teruggeroepen
nie. De met aanzienlijke strijdkrachten in de lente van
en reeds 2 September van dat zelfde jaar vervangen
1840 ondernomen veldtogt van het fransche leger
door generaal Clauzel. Ofschoon de Franschen welbleef over het geheel zonder eenig wezentlijk gundra ook de steden Oran en Tlemezem in bezit konden
stig resultaat. Onder Valee's opvolger luitenantnemen, werden zij echter door eenen aanhoudenden
generaal Bugeaud, werd de sterkte van het leger op
kleinen oorlog met de Arabieren en Kabylen verhin80,000 man gebragt; de operatien begonnen op
derd, buiten de muren der steden vasten voet te
nieuw ; Tekedempt, het versterkte hoofdkwartier van
krijgen en de eigentlijke colonisatie tot stand te
Abd-el-Kader, werd in de asch gelegd, Mascara 30
brengen. Na Clauzel, die ook teruggeroepen werd,
Mei 1841 ingenomen, de vijand hoe 'anger hoe meer
kwam in diens plaats generaal Berthezene als opperteruggedrongen, en 30 Januarij 1842 de stad Tlebevelhebber, die zich door de mislukte expeditie
mezem ingenomen; het kasteel Tafrua, eene wapennaar Medeah (Julij 1831) op eene niet zeer roemplaats van Abd-el-Kader, werd verwoest, en de Emir
rijke wijze deed kennen, en die omstreeks het einde
van 1831 in 'bet opperbevel werd opgevolgd door zelf genoodzaakt de wijk te nemen op marokkaansch
grondgebied. Van daar uit bestookte de nooit rustende
den luitenant-generaal hertog van Rovigo. De aan
Abd-el-Kader, ten deele door Marokkezen onderwreedheid grenzende hardheid van diens handelinsteund, de Franschen aanhoudend met afwisselend
gen verergerde de gisting onder de inboorlingen in
geluk, en bragt hun gedurig zware verliezen toe, die
de hoogste mate; en zelfs stammen, die zich tot dusvoortdurend ontzaggelijke offers van hen eischten;
verre steeds rustig hadden gehouden, maakten zich
de Marokkezen werden 14 Augustus 1844 door Buthans ten strijde gereed. Om redenen van gezondheid
geaud bij de Isly geslagen en Marokko zelf van de
was hij in Maart 1833 naar Frankrijk teruggekeerd,
zeezijde door den hertog van Joinville aangetast,
en het bestuur werd aan generaal Voirol toevertotdat door de bemiddeling van Engeland een vrede
trouwd. Terwijl het zich ondef diens opperbevel in
de provincie A. weder iets vreedzamer en rustiger tot stand kwam, waarbij de sultan van Marokko zich
verbond tegen Abd-el-Kader op te treden als vijand.
liet aanzien, brak de oorlog des te heviger uit in de
In Mei 1847 werd Bugeaud ad interim door generaal
westelijke districten, waar de magt en de invloed
Bedeau, en in September definitief door den hertog
van Abd-el-Kader zich meer en meer uitbreidde. In
van Autnale vervangen. Middelerwijl leefde Abd-el18774 werd het bestuur der fransche bezittingett in
Kader in gestadige vijandelijkheden met Marokko,
het noorden van Afrika bij besluit geregeld ; en van
werd bij Melilla geslagen, en na eenen -voor hem ondien tijd of staat aan het hoofd een gouverneurgelukkigen aanslag op het marokkaansche leger (11
generaal,ressorterende onderden minister van oorlog.
Dec. 1847) gedwongen de wijk te nemen op fransch
De eerste was de luitenant-generaal graaf Drouet
d'Erlon. Kon de loestand der kolonie destijds over grondgebied. Hier moest hij zich 22 December 1847
aan den hertog van Autnale en generaal Lamoriciére
het geheel bevredigend genoemd werden, de spoedig
overgeven, en werd vervolgens overgebragt naar
daarop, in strijd met bet bestaande verdrag, door
Frankrijk. Ten gevolge der Februarij-omwenteling
generaal Trezel tegen Abd-el-Kader ondernomene
1848 moest de hertog van Aumale aftreden. Na hem
expeditie, die voor de Franschen slechts op eene setavolgden Cavaignac, Changarnier, Charron, enz., elkdelijke nederlaag uitliep (16 Junij 1835, aan de Macta)
ander spoedig op in bet opperbestuur over Algerie, dat
was maar al te geschikt, om de magt der Franschen
na den val van Abd-el-haderintusschen nog niet geheel
te fnuiken. De in Augustus 1835 teruggeroepen
rustig was: getuigen de opstand in Junij 1848; de
gouverneur-generaal Drouet d'Erlon werd als zooverschillende pogingen tot opstand in 1849, waarbij
danig opgevolgd door maarschalk Clauzel, die door
onder andere wapenfeiten de oasis Zaatsja, in Zab,
den roemrijken slag bij Mascara de smet van Macta

Algesiras
door kolonel (later generaal) Canrobert, na eenen
moorddadigen stormloop, werd vermeesterd (26 November) ; in 1850 de verwoesting van Narah, in Aures,
het voornaamste brandpunt der gedurige rebellie van
de Kabylen ; in 1851 de expeditie tegen Klein-Kabylie,
onder aanvoering van generaal Saint-Arnaud, bekroond met den schitterendsten uitslag (Mei—Junij) ;
in 1852 de niet minder gelukkige expeditie van generaal Mac-Mahon tegen het meer oostelijke gedeelte
van Klein-Kabylie, de onderdrukking van den opstand der stammen onder sjerif Boe-Bargla, de eindelijke onderwerping van Dzjurdzjura door de generaals Camon en Pelissier, de inname van Laghoerat
(4 December) en de onderwerping van Ain-Mandy;
in 1853 de nederlaag van den sjerif van Oewargla
en de inname van die stad ; in 1854 de expeditie
tegen Sebaoe, de overgave van Tuggurt (2 December),
de flood van den stokebrand Boe-Bargla, die door
den card der Beni-Abbes werd gedood ; in 1856 de
spoedige onderdrukking van opstanden zonder onderling verband aan de boorden van Sebaoe, in het Babor-gebergte en in Dzjurdzjura ; en in 1857 de
algeheele onderwerping van de nog niet geheel bedwongene gedeetten van Groot-Kabylie door maarschalk Bandon. Doch de spoedig daarop gevolgde
opening van nieuwe wegen van gemeenschap en de
aanleg van spoorwegen (1850-1860) strekken ten
bewijze, dat A. voor goed aan . de Franschen onderworpen is, en dat de colonisatie en de verspreiding
der europesche beschaving er voor goed wortel hebben gevat.
Algesiras. Zie "-LGECIRAS.
Algezirah, 1) de arabische naam voor Mesopotamie. — 2) Zie ALGECIRAS.
Algezireh, of Algezirah, de arabische naam
voor Mesopotamie.
Aighero, versterkte stad ter westkust van het
eiland Sardinia, met ruim 8,500 inw. en eene goede
haven voor kleine vaartuigen; groote schepen moeten aanleggen te , Porta Conta, de veiligste haven van
het eiland, een nur gaans van A. gelegen. A. is de
zetel van eenen bischop, heeft koraal-visscherij, en
drijft handel in wijn, olie, wol, huiden, boter en
tabak.
Algidum, tegenwoordig Rocca del Papa, berg
en stad van Latium, 4 mijlen bezuidoosten Rome,
bezongen door Horatius (Ode 1,21). Het bosch van
Algidum, op dien berg, beet tegenwoordig Silva del
Aillio.
Algidus mons, eene bergketen bij Tuseulum
en Velitr, tegenwoordig Monti di Veletri of Fajola,
woest en boschrijk; Diana werd hier gediend; en
het gebergte A. was een voornaam punt der IEquen,
die menigmaal van hier nit hunne aanvallen ondernamen.
Algiers, 1) A. of Algerie ; zie ALGERIe. —2) A.,
arab. Al-Dzjezair, d. de Eilanden, hoofdstad der
fransche kolonie Algerie, ligt in eene schoone landstreek digt aan de Middellandsche Zee, op 36° 48'
30" noorderbreedte en '20' 44' 24 oosterlengte, en
telt omstreeks 90,000 inw., waarvan ongeveer twee
derden Europeanen. De stad ontleent haren naam
aan vier eilandjes, die vlak voor de kust liggen en door
middel van een dam met het vaste land zijn verbonden ; zij is de zetel van den gouverneur-generaal,
der hoogste militaire en burgerlijke autoriteiten,
van het hoogste geregtshof en van eenen bisschop,
verheft zich van den zeekant bij wijze van amphitheater, is door muren omringd, heeft eene haven, voorzien van een vuartoren, een gymnasium.
bibliotheek, museum en vele fransche en arabische
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scholen voor lager onderwijs. Op het hoogste gedeelte der stad ligt de kasbah, de voormalige citadel
en residente van den dey van A. De stad heeft een
aanzienlijken en gestadig in bloei toenemenden handel. De luchtgesteldheid is aangenaam en vrij gezond ; en goed aangelegde wegen loopen van de stad
naar de voornaamste plaatsen der kolonie. A. wordt
geacht te liggen ter plaatse waar eertijds het Icosiuni
des- Ouden gestaan heeft,tusschen Julia Cpsarea (Cherchell of Sjersjell) ten westen en Rusucurium (Dellys)
ten oosten. Onder zijn arabischen naam verschijn t het
eerst tamelijk laat ; in 935 was het de hoofdstad
van een klein vorstendom, gevormd door Zeiri, die
het juk der fatimitische kalifenafgeschud had ; sedert
dien tijd onderging het al de omwentelingen, die dat
gedeelte van Afrika beroerd hebben. De Spanjaarden
waren er een korten tijd meester van (1510), doch
werden er reeds in 1516 uit verdreven door Barbarossa. A. is vooral berucht in de geschiedenis door
zijne zeerooverijen, waardoor het een ware geesel
was voor Europa. Verscheidene pogingen waren reeds
beproefd om de Algerijnen van den zeeroof voor goed
of te schrikken, bijv. door Karel V, di er eene vloot
en een lager verloor (1541) ; door Lodewijk XIV, die
de stad bombardeerde (1682, 1683 en 1688) ; door
de Engelschen met het bombardement van A. in
1816, toen eindelijk, op eene beleediging den franschen consul aangedaan, Lodewijk X om A. te tuchtigen eene strijdmagt uitzond, die zich meester
maakte van de stad in het begin van Julij 1830 en,
onder meer, in de kasbah den schat van den dey vond,
ten bedrage van ruim 471- millioen francs. Zie wijders ALGERIe. - 3) A., dorp in Louisiana, aan den
Mississippi.
Algoa-baai, zuid-afrikaansche golf aan den
zuidoosthoek der Kaap-kolonie, met de britsche
nederzetting fort Elizabeth.
Algodonales, spaansche stad in Andaluzie
aan den voet van de sierra de Lijar, 10 mijlen benoordoosten Cadix.
Algona, de indiaansche naam voor het Bovenmeer bij de Portage du Prairie in Noord-Amerika,
een der meren, uit welke de St. Laurentius-rivier
stroomt.
Algonkins, een yolk van het ras der Lennapen in Noord-Amerika, wordt aangetroffen in Michigan, Canada en de districten der Hurons en der
Mandanes in de Vereenigde Staten. De A. zijn dikwijls in oorlog met de Sioux.
Alguazil (van het arab. al yhazil, d. de hoogschutter), naam die in Spanje gedragen wordt door
de policie-agenten, dus zooveel als diender.
Al-Hadhr (lat. Hatra), eene vervallene stad
in Mesopotamie, 12 mijlen bezuidzuidwesten Mossoel, beslaat eene ringvormige oppervlakte, ingesloten
door een wal met bolwerken, en heeft vele prachtige
overblijfselen van gebonwen en grafsteden met bewonderenswaardi g heeldhouwwerk.
Alhaide, eene groote heidevlakte in Jutland,
zich uitstrekkende van Aarhuus tot benoorden Limfjord.
Al-Hakem. I, kalif van Cordova (796-822),
kenmerkte zich door niets anders dan door zijne
wreedheid. Hij heroverde Gerona en Narbonne op
de Christenen, rigtte in beide steden een verschrikkelijk bloedhad aan ; evenmin spaarde hij Toledo, waar
twee ooms van hem tegen hem in opstand waren
gekomen, en Cordova, waar eene zamenzwering ontdekt werd. Zijn opvolger was zijn zoon Abderamus II.
— Al-H. II, uit het geslacht der Ommiade p., kalif
van Spanje (961-976), was de opvolger van zijnen
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vader Abderamus III, en regeerde te Granada. Hij beschermde de letterkunde en verzamelde eene ontzaggelijk groote boekerij te Cordova. Hij veroverde
Zamora op Sancho den Dikke, koning van Leon.
Al–Hakem–Biamrillah,vijfde fa timitische
kalif van Egypte, was 11 jaren oud toen hij (996)zijnen
vader Aziz opvolgde, en regeerde 25 jaren. Hij gaf
zich over aan allerlei wreedheden en buitensporigheden, was een geducht vervolger %an Joden en
Christenen, en werd 1021 door een jong musulman
vermoord. Hij beweerde af te stammen van Ali, en
Irani de titels aan van vorst der geloovigen err plaatsvervanger Gods, schokte het gezag van Mahomed,
en had de verwatenheid eene nieuwe godsdienstige
sekte te stichten, namelijk die der Druzen, die men
nog heden ten dage in Egypte en Syrie aantreft.
Toen hij vermoord-was, geloofden zijne aanhangers,
dat hij opgetiomen was ten hemel.
Alhama, d. i. het Bad, naam van verscheidene
steden in Spanje, als: 1) in de provincie Granada,
5 mijlen ten zuidwesten van Granada, aan de Alhama,
met 7000 inw. en bezochte mineraal-bronnen, waaraan het zijn arabischen naam ontleent, was een der
gewigtigste moorsche vestingen en de schatkamer
der koningen. — 2) in de prov. Murcia, 2} mijI bezuidwesten de stad Murcia ; 5000 inw.; hospitaal,
vervallen kasteel, warme baden, steenkolendelving.
ZiZie
CGRANADA.
der).
(D
Alhamar (Dynastic
Alhambra (arab. het roode huts), 1) inoorsch
konings-paleis, vormt tevens de citadel van Granada
in Spanje en is van der Mooren overheersching en
bouwkunst het prachtigste gedeukstuk in geheel
Europa. Het uiterlijke voorkoineu is somber, fortachtig en onregelrnatig ; loch het is onmogelijk zich
een denkbeeld te vormen van de pracht en den luister,
waarmede voorheen het inwendige prijkte. Het geheel is om twee binnenhoven heen gebouwd ; op een
van die binnenhoven of pleinen,het Leenwenplein,staat
de door 12 marmeren leeuwen gedragen wordende
springfontein. Prachtige zuilen-gaanderijen, tot bewondering dwingende zalen met heerlijk schilderwerk en oogi,erblindend verguldsel, trotsche booggangen, enz., getuigen van den edelen smaak en den
kunstzin der Mooren. 2) spaansch stadje in NieuyvCastilie, 10 mijlen ten oostzuidoosten van Ciudad
Real; 800 inw. — 3) spaansch stadje 12 mijlen bezuidwesten Saragossa, op den linkeroever van den
Jalon ; 600 inw. ; met beroemde minerale bronnen
en baden ; het is bet Aqua, Bilbilitance der Rorneinen.
Alhandra, I) stad in Portugal, prov. Estremadura, op den regteroever van den Taag, 4 mijlen
benoordoosten Lissabon ; 1800 inw.; veilige haven ;
visscherij, groote stee p - en pannebakkerijen.
2) stad in 13razilie, prov. Paranahyba, 3 mijlen bezuidzuidwesten de stad Paranahyba.
Alhaurin, naam van cenige steden in Spanje,
als : 1) A. de la Torre, in Granada, 3 mijlen ten zuidwesten van Malaga ; 3000 inw.— 2) A. el Grande, in
Granada, ruim 4 mijlen ten westzuidwesten van Malaga ; 6000 inw.
Alhendin, stad in Andaluzie (Spanje), aan den
Dilar, ruim I mijl bezuidwesten Granada ; 2500 inw.
Alhoy (Philadelphe Maurice), fransch letterkundige, geb. te Parijs omstreeks 1802, gest. aldaar
27 April 1856 ; behalve van een aantal andere kleine
bladen, was hij de oprigter van den Figaro, die door
hem voor drie honderd francs verkucht werd aan
Lepoitevin Saint-Alme, die er later veertig duizend
francs voor maakte toen hij het blad verkocht aan
Victor Bohain. A. is schrijver van een aantal opstellen, tooneelstukken, romans en compilation.

Aliamet
Alhucemas, afrikaansch stadje, 10 mijlen bezuidwesten Kaap Tres-Forcas op het eilandje A.,
behoort aan Spanje, en dient als straf-kolonie voor
gedeporteerden ; het voornaamste gebouw is het
hospitaal.
Ali, 1) in nederlandsch Oost-Indie; zie ALY.
2) crude siciliaansche stad, 3 mijlen zuidwestelijk
van Messina, met zwavelbaden en 1300 inw.
Ali (arab.), als titel zooveel als hoogheid, excellentie ; in -Rusland heet A. de directeur der kanselarij.
Zie AL1-BEY, blz. 137.
Ali. Zie ALI4i0EMOERZJI, blz. 137.
Ali. Zie ALI-MUSJIED, blz. 138.
Zie ALI-PACHA, blz. 138.
Ali, voluit Ali-ben-Aboe-Taleb, neef van Mahomed, was een der ijverigste aanhangers van den
Profeet, en ontving diens geliefde dochter Fatima
tot vrouw. Hij was een dergenen, die het meest bijdroegen tot de vestiging van bet Islamismus en tot
de uitbreiding van de veroveringen der Musulmannen. Hij went 656 na Chr. tot kalif uitgeroepen, en
bad de partij te bestrijden van Mohawiah, het hoofd
der Ommiaden, die geruggesteund werd door Antroe. Terwij1 de beide pretendenten elkander den
troon betwistten, werd A. te Koefa door een dweeper
vermoord, na vier jaren geregeerd te hebben. Zijne
aanhangers beschouwen hem als een martelaar, en
doen bedevaarten naar zijn graf. De afstarnmelingen
van A., de Aliden, na lang van het bewind uitgesloten te zijn geweest, regeerden in Egypte (onder
den naam van Fatimiten) en over verscheidene andere
landstreken. Ali was een zachtmoedig en deugdzaam
vorst, en een beschermer en beoefenaar der wetenschappen. In het leerstellige zijuer godsdienst week
hij af van de strengheid der eerste kalifen, en werd
het hoofd van eene sekte, bekend onder den naam
van Sjirten (Sjyiten, Chyiten), die tegenover de sekte
van Aboe-Bekr stond, welker aanhangers den naam
droegen van Sunniten. Zie SJIITEN en SUNNITEN.
Ali, musulmansch vorst uit het geslacht der
Almoraviden (1106-1143), bezat in Afrika het geheele keizerrijk Marokko en in Europa bijna het
geheele Schiereiland. Hij stichtte de stad Marokko.
Op het laatst van zijne regering werd zijne magt
gefnuikt door de Almohaden, die hem verscheidene
afrikaansche gewesten ontweldigden.
Ali, capitan-pacha onder Selim II, voerde het
bevel over de vloot der Ottomanen in den beroemden
slag van Lepanto (1571), die door hem verloren
werd, terwijl hij zelf bet leven er bij inschoot.
Alia, spaansche stad in Nieuw-Castilie, prov.
Caceres, ruim 3 mijlen bezuidwesten Logrosan ; mini
3000 inw.
Ali–Abad, 1) stad in Perzie, prov. IrakAdzjemi, 17 filler' noordoostelijk van Kasjan, met
500 huizen ; in de nabijheid een vorstelijk vet blijf,
gebouwd door schach Abbas. — 2) zeehavenplaats,
prov. Mazanderan, aan de Caspiscbe Zee, 6 mijlen
benoordwesten Arnol. — 3) dorp in de prov...kderbeidzjan, 13 mijlen ten noordoosten van Tabriz. —
4) naam van cen aantal andere dorpen in Azle.
Aliaga, spaansche stad, provincie Teruel, circa
5 mijlen benoordoosten de stad Teruel; ruim
1000 inw., iced in '1840 door de troepen van don
Carlos.
Aliamet (Jacques), geb. 1728 te Abbeville, gest.
1788, en A. (Francois-Germain), zijn broeder,
waren twee fransche graveurs ; de laatste had zich
te Louden gevestigd en was minder bekwaam dan
de eerste.

Alianus
Alianus (Claudius), nit Preeneste bij Rome,
leefde omstreeks 221 na Chr. en schreef in het
Grieksch »Gemengde verhalen - (uitgegeven door
Kuhn, 2 din. Leipzig 1780; en door Korais, Parijs
1805 ; in het Duitsch verhaald door Wunderlich, 3
deeltjes, Stuttgard 1839), en ',Over den aard der
dieren" (uitgegeven door Jacobs, 2 dln., Jena 1832 ;
in het Duitsch vertaald door den zelfden, 6 deeltjes,
Stuttgard 1839-42).
Alianus, bijgenaamd de Tacticus, een grieksch
schrijver over de krijgskunde, leefde omstreeks 98
tot 138 na Chr. te Rome. Zijne werken werken uitgegeven door Arcerius (Leyden 1613).
Aliashka, een schiereiland van russisch Amerika, in de Stille Zuidzee, 70 mijlen lang van het
noorden naar het zuiden, en getniddelcl 7 mijlen
breed , heeft verscheiderie- werkende vulkanen.
Aliattes, of Alyattes, de vader van Cresus. Zie
SARDES.

Alibaud (Louis), geb. te Nismes 1810, eerst
bladschrijver, daarna soldaat, ging bij de Julij-omwenteling tot de partij van het yolk over, nam 1834
zijn ontslag, en woonde le Perpignan en Barcelona.
Hij keerde naar Parijs terug, met het door staatkuudige dweepzucht en levenszatheid gevoede besluit, den
koning dood te schieten. Den 25 Junij 1836 ging de
kogel van A. dan ook werkelijk digt langs des konings hoofd. A. wend 11 Julij geguillotineerd.
Alibert (Jean Louis, baron), beroemd fransch
geneeskundige, geb. 1775 te Villefranche in het
dept. Aveyron, studeerde te Parijs, werd daar eerste
geneesheer aan het hospitaal St. Louis en 1818 lijfarts van Lodewijk XVIII. Hij stierf 6 November 1837
en heeft veel naam gemaakt door de geschriften : Description des nialadies de la peau (Parijs 1806-1827) ;
Nosologie naturelle (2 din., Parijs 1817-1825),
en Physiologic des passions (2 din., Parijs 1823).
Ali—Bey, 1) geb. omstreeks 1728 in Abchasie,
werd, nog zeer jong zijnde, verkocht aan den egyptigen Janitsaren-hooMman Ibrahim-Kiaya, die zich
van de Porte onafhankelijk had gemaakt. Na den
dood van Ibrahim1-M7 trail A. in diens piaats, waarop
hij de onafhankelijkheidsplannen van Ibrahim vender
doorzette. Door zijn aangenomen zoon MohammedBey veroverde hij Mekka, en in verbond met sheik
Daher (1771) bijna geheel Syria. Door den afval van
Mohammed-Bey verioor hij Egypte. flit Syria aangesneld, sloeg hij de Turken (1772), veroverde Tripolis, Antiochie, Jeruzalern en Jaffa, en rukte met
sheik Daher op naar Egypte. Daar werd hij echter
door zijnen schoonzoon Aboe-Daab geslagen, en stierf
eenige dagen daarna.— 2) toenaam van den spaanschen reiziger Badia y Leblich ; zie BADIA.
Alibunar, oostenrijksch dorp, aan de noordzijde der steppe Bielobarsto aan de servisch-banatische grenzen; 4400 inw.
Alicante, provincie aan de oostkust van Spanje,
grenst ten noorden aan Valencia, ten oosten aan de
Middellandsche Zee, ten zuiden aan Murcia en ten
westen aam. Albacete en Murcia. A. besiaat eene oppervlakte van 814 vierk. mijlen en telt 369,000 inw.
De hoofdstad A. (lat. Mona, bet wide Lucent um)
met 25,000 inw., is, na Cadix en Barcelona, tie gewigtigste zeehaven van Spanje. De voornaamste
voer-artikelen zijn :de onder den naam van vino tinto
bekende alicante-wijn, die in de omstreken wordt gewonnen ; wijders zout, arnandelen, olijven, boomolie
ern vol. De stad A. werd 715 veroverd door de Arabieren, en in de 12e eerily heroverd door Ferdinand
koning van Castilie. In 1844 wa y A. een der steden, die in opstand kwainen.
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Alicata of Licata (het oude Phintias), versterkte
stad op de zuidzijde van het eiland Sicilie, aan den
fond van den Salso, 4 mijlen bezuidoosten Girgenti,
met 13,500 inw., eene reede en een levendig banhisverkeer.
Alice aan de Chumie, hoofdplaats van ZuidVictoria, district Victoria, in de Kaap-kolonie.
Alicudi, het oude Ericusa of Ericodes, een der
Liparische eilanden, tusschen Sicilie en Italie.
Alida's Bank, eene °rider water liggende
zandbank in de Moluksche Zee, aan de oostkust
van Celebes.
Aliden, of Alevis, naam die aan de afstammelingen van Ali, dock inzonderheid aan de [mans, gegeven word!. Zie Aer en IMAM.
Alien—Bill, d. Vreemdelingen-wet, eene wet
in 1793 op voordragt van lord Granville in Engeland
ingevoerd, waarbij de vreemde uitgewekenen onder
het bijzondere toezigt der policie gesteld zijn en,
des noodig, bonne uitzetting voorgeschreven is ; die
wet is echter slechts zeiden toegepast.
Alice (lat. stad in het Napeische, 2 a 3
mijlen benoorden Capua ; 1800 inw. -Verderfelijk klimaat. De bisschop woont to Piedimonte. A. is gesticht
door de Osci of Opisici, een yolk in het oude Campanic ; door Fabius ontweldigd aan de Samniten,
wend het eene romeinsche volkpianting. Onder keizer Frederik II wend A. door graaf Celan° tot den
grond afgebrand.
Alighieri. Zie DANTE.
Alighor, of Allyghttr, district in engelsch Indie
(Bengalen) met eerie bevolking van 800.000 zielen.
A. worth doorstroomd door den Ganges en de Dzjutnna; in tit district, 10 mijlen benoorden Agra, een
fort, dat, 1803 door den Engelschman Lake vet-overd, den 5 October 1857, toen het in handers was
van de in opstand gekomene Cipaaijen (Sepoys), andermaal door de Engelschen werd vermeesterd.
Aligny (C. F. T. Caruelle, genaamd), geb. 24
Januarij 1798 te Chaumes, dept. Niévre, kwam
1808 te Parijs, en heeft zich tot 1859 op alle tentoonsteilingen does kennen als schilder van historische landschappen, welk genre sedert bijna geheel is opgegeven.
Aligoewei, k7Ant eilandje voor de noordwestkust van het eiland AL-tgindanao.
Aligre (Etienne d'), kanselier van Frankrijk,
geb. te Chartres 1560, gest. 1635, een der eerlijkste
staatsmannen van zijnen tijd, wend 1626 door Richelieu ter zijde geschoven your Gaston, den broeder
van Lodewijk XIH. —A. (Etienne d'), zoon van den
vorige, geb. te Chartres 1592, gest. 1677, was onder
Lodew.ijk XIV achtereenvolgend: staatsraad, intendant in Languedoc en in Normandie, ambassadeur
to Venetie, directeur van financien, deken van den
staatsraad, grootzegelbewaarder (1672) en kanselien (1674). — A. (Etienne Jean Francois, markies
d'), geb. 1770, gest. 1847, afstammeling van het beroemde geslacht der vorengenoemden, was schatrijk, Wilde goon andere clan onbezoldigde eerepostai bekleeden, wend 1815 pair, en weigertie
eenigerlei straf nit te spreken tegen maarschalk
Ney ; hij stichtte nit eigen tniddelen het Asyl d' Aligre to Bonneval, dept. Eure-et-Loire, err het hospitaal
to Bourbon-Lancy.
Alikes, de drie Alikes, eene groep van drie
eilanden bezuidoosten Borneo.
Ali—Koemoerzji, gunsteling en groot-vizier
van Achmed III, voerde het opperbevel bij den slag van
Peterwardein (1716), waarin de Turken totaal werden verslagen en hij zelf doodelijk gekwetst werd.
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Ali Mardan Khan

Ali Mardan Khan, een perzische cresns,
leefde tusschen 1638 en 1656 te Delhi, waar hij, om
de stad van water te voorzien, een kanaal liet graven
op eigen kosten, welk kanaal naar hem genoemd
wordt. Zie DELHI.
Alimenum, stadje op het eiland Sicilie, 10
mijlen zuidoostelijk van Palermo ; 3500 inw.
Alimuly, een der stammen van de kleine horde
in het land der siberische Kirghisen, in russisch
Azie, ten zuiden van het gouvernement Toholsk
Ali—Musjied, vervallen fort in Afghanistan, in
den Khyber bergpas, op eene spitse rots, 5 mijlen
ten westen van Besjawur. In Nov. 1842 werd bet vet-nield door sir W. Nott , na in den destijds gevoerden oorlog herhaaldelijk in het bezit te zijn geweest
nu eens van de Engelschen, dan van de Afghanen.
Alinda, de prachtige rumen van Alinda, Stratonicea en Mylasa liggen ten zuiden van Aidin in
Anatolie.
Alinger parochie, oude naam van de zuidhollandsche gemeente Bergambacht.
Alingo, stad in Aquitanie,tegenwoordig L ANGON.
Alingsoes, stad in Zweden aan het meer MjOrn,
6 mijlen ten zuidwesten van Venersborg ; 2800 inw. ;
het is de geboorteplaats van Jonas AllstrOmer, den
vader der zweedsche nijverheid.
Alioe Keteo, een onder het gezag van den
sultan van Tidore staande eiland in den WageoeMisool archipel (ned. Oost-Indie).
Ali—Pacha, pacha van Janina, geb. 1744 te
Tepeleni in Albanie, uit het geslacht der opperhoofden van de onafhankelijke Toctsiden. Zijn vader,
wien de naburige pachaas bijna al zijne bezittingen
ontnomen hadden, stierf toen A. 16 jareu oud was,
waarop zijne moeder hem het opperbevel over hare
aanhangers toevertrouwde. De eerste krijgs-ondernemingen liepen ongelukkig af, en hij werd gevangen
genomen. Het geluk was hem later gunstiger, en hij
trok in zegepraal Tepeleni binnen, waarop hij zijnen
broeder ombragt en zijne moeder in den kerker wierp.
Door tuss-ehenkomst der Porte bekwam hij de bezittingen zijns, vaders terug. Zijn schoonvader, de
pacha van Delvino, door den sultan ter dood veroordeeld zijnde, belastte A. zich met de taak dat vonnis
te voltrekken. Dit volbragt hebbende,werd hij bij wijze
van belooning zelf tot pacha van Delvino benoemd ;
en later tot pacha van Tricala. Met de vijanden der
Porte, zooals met Rusland en Bonaparte, stond hij
rn geheime betrekking en veroorloofde zich daarenboven vele misbruiken, die ongestraft bleven eensdeels doordien hij zooveel magt had en ten andere
door bet omkoopen van den divan. Met eenen valschen tirman wierp hij zich op als pacha van Janina,
en de sultan had de zwakheid hem als zoodanig te
erkennen. In bet bezit van dezen gewigtigen post
maakte hij zich,deels door geweld deels door list,
van geheel Albanie (of het oude Epirus) meester en
vervolgens van het eigentlijk gezegde Griekenland.
In 1803, na de Franschen verraden en de Soelioten
onderworpen te hebben, werd hij door den sultan tot
opperstadhou der van geheel Roemelie benoemd. Later
stond hij in geheime verstandhouding met de Engelschen en had blijkhaar geen ander streven op het oog,
dan zich met der tijd onafhankelijk te maken van
Turkije ; hij werd dan ook meer en meer gewantrouwd door de Porte, die 1820 besloot aan zijne
gestadig toenemende magt een einde te maken. Om
lien slag af te wenden deed A. eene poging om PachoBey, zijn geslagen vijand, in Constantinopel om bet
level te laten hrengen ; die poging mislukte echter,
en A. werd alsnu door den sultan ter dood veroor-

Alisse
deeld. Van de grieksche beweging trok hij intusschen
partij om zich staande te houden tot 1822, toen hij,
in het fort van Janino ingesloten, genoodzaakt was
zich aan Koerzjid-pacha over te geven ; en, ofschoon
hem lijfsgenade en het behoud van zijne bezittingen
verzekerd was, werd hij 5 Februarij verraderlijk vermoord. Zijne zonen waren reeds 1820 gevan g en genomen en 1821 to regt gesteld. In zijn binneniandsch
bestuur was A. op regt en orde gesteld, en bevorderde
hij hanclel en nijverheid ; doch voor het overige had
hij een boosaardig karakter.
Aliphera (lat. Aliphene), tegenwoordig Nerowitza, stad in het zuidwesten van Arcadie, aan de
grenzen van Triphylie ; benoemd door een aan Minerva gewijden tempel. De bevolking van A. nam
deel aan den bouw van Megalopolis. In den Bondgenooten-oorlog (219-217 v. Chr.) werd A., beney ens zijn burgt, ingenomen door Philippus III.
Alipilus, d. okselhaar-uittrekker, heette de
slaaf, die vooral bij het baden de taak had om de
haren onder de armen der badgasten uit te trekken met een tangje (e'olsella genaamd). Het was een
punt van mode onder de verwijfde mannen ten tijde
van Juvenalis, haarloos te zijn over het gansche ligchaam.
Alioe, of Sainte-Reine (hat. Alesia, ook Urbiurn
Mater genaamd), vlek in het fransche dept. Coted'Or,1 mijl benoordoosten Semur, met ijzermijnen
en minerale bronnen. De heilige Regina (Sainte
Reine), zegt men, onderging hier in 251 den marteldood. Zie ALESIA.
Aliso, volgens Vellejus en Tacitus eene romeinsche vesting aan de Lippe, in het jaar 11 v. Chr.
aangelegd door Drusus, als steunpunt voorzijne operation tegen de Germanen (volgens Dio Cassius ter
plaatse waar de Aliso of Alizo zich in de Lupia ontlastte). Na de nederlaag van Varius door de Germanen veroverd en verwoest, werd A. in het jaar 15 na
Chr. weder opgebouwd, in het volgende jaar door de
Germanen belegerd,doch door Germanicus ontzet.Alen
is het niet eens waar A. eigentlijk gelegen heeft ; volgens sommigen is bet het tegenwoordige Elsen bij
Paderborn, volgens anderen lag het aan de zamenvloeijing van Liese en Lippe.
Alison, een der Keeling- of Kokos-eilanden in
de Indische Zee ; levert zeer veel kokosnoten en ma's.
Alison, eene geleerde schotsche familie.
(Archibald), rector van Kenley, maakte zich be—A.
kend door zijne Essays on the nature and principles
of taste. — A. (Archibald), oudste noon van den
vorige, geb. 29 December 1792 te Kenley, werd 1814
advokaat der schotsche balie, 1828 lid van den koninklijken raad, en aanvaardde 1834 als sherif van
Lanarkshire de hoogste regterlijke waardigheid in
Schotland. In Schotland vestigde hij eerst zijnen
roem door twee regtsgeleerde werken : The principles
of the criminal law of Scotland (Edinburg 1832), en
Practice of the criminal law (Edinburg 1833), die
hij de schotsche babe als autoriteit gelden. Zijn europesche naam heeft hij relater te danken aan zijne
History of Europe, from the commencement of the
French revolution to the restauration of the _Bourbons

(voor bet eerst te Edinburg 1833-42; tweede druk
in 20 dln. Edinb. 1850). — A. (William Pultney),
jongste broeder van den laatstgenoemde, geneesheer
en professor in de geneeskunde te Edinburg, Pen zeer
geacht man, die zich tevens veel met staathuishoudkundige vraagstukken hezig houdt.
Alisse, onder dezen naam wordt van EL , T reeds
in de zevende eeuw gewag gemaakt, zijnde een dorp
in de Over-Betuwe, prov. Gelderland.

Alkmaar (H. van)

Alistar
Alistar, of Allestar, residentie-stad in het
koningrijk Quedah, op het schiereiland Malakka,
11 mijl van den riiond der rivier Qualla-Bartrang.
Alita, een klein rijk op het zuidwestelijk schiereiland van Celebes; met den vorst van A. is door
het nederl. gouvernement 29 Junij 1825 een verbond van vrede en vriendschap gesloten.
Aliwal, dorp en grasvlakte" in engelsch Indie,
nabij den zuidoostelijkert oever van den Sutledzj,
benoordwesten Loediana. In Januarij 1846 werd de
armee der Sikhs, ruim 24,000 man sterk, door generaal sir H. Smith met 12,000 man troepen in deze
vlakte totaal verslagen.
Alix van Champagne, koningin van Frankrijk, dochter van Thibaud IV, genaamd de Groote,
graaf van Champagne, huwde 1160 Lodewijk VII,
bijgenaamd de Jonge, en werd de rnoeder van koning
Filips August. Toen deze vorst 1190 naar het Hei lige
Land toog, vertrouwde hij Haar de teugels van het
_bevvind, die zij met vaste hand en wijs beleid wist
te voeren; zij stierf 1206.
3).
Alix van Savooije. Zie
Alixan, of A lissan (lat . Alexianum), dorp in bet
fransche dept. DrOme, ruim 1 mijl benoordwesten
Valence. In den oorlog der Bisschoppelijken 1345
geheel afgebrand.
Alizo, of Aliso, eene rivier (vermoedelijk de
IJssel), waarvan wij gewag gemaakt vinden bij Dio
Cassius en andere schrijvers. Zie Auso.
Alja, of Alua, was een der vorsten van Edon' ;
1 Chr. 1 : 51.
Aljan, een afstammeling van Ezau; I Chron. 1: 40.
Aljodor, eene rivier, die zich aan de linkerzijde
van den Taag in deze rivier outlast.
Aljubarrota, vlek in Portugal, prov. Estremadura, 3 mijlen bezuidwesten Leiria. Vermaarde
veldsiag, waarin Johan I van Castilie geslagen werd
door Johan I van Portugal, den stichter der dynastie
van Avis.
Alkatif, of Katif, stad in de arabische provincie
Hedzjas, met de nabijgelegene Perzische golf verbonden door een bevaarbatr kanaal, heeft fabriek-nijverheid , parelvisscherij en een levendig handelsverkeer.
Alkemade, I ) voorheen eene ridderhofstede in
Rijnland, ruim een kwartier gaans benoordoosten
Warmond (Zuid-Holland), ook wel Oud-Alkernade
genoemd, bestond reeds voor de 13e eeuw, doch is
1824 geheel gesloopt ; het adellijk geslacht van Alkemade ontleende aan dit huis zijnen naam. — 2) een
adellijk huis in Rijnland, gemeente Oegstgeest-enPoelgeest ; Zie
Alkemade (Huych van), woonde te Leyden in
de 15e eenw, en was een der onderteekenaars van het
verbond der Edelen; hij behoorde niet tot het adellijk geslacht van Alkemade. — A. (Cornelis van),
ook geen lid der adellijke familie van dien naam,
geb. te Noordwijk 11 Mei 1654, gest. te Rotterdam
12 Mei 1737, was een goed teekenaar en onbetwistbaar een der ijverigste vaderlandsche geschied- en
oudheidkundigen van zijnen tijd, zooals vele werken
van zijne hand getuigen.
Al—kendi, of Alchindius, arabisch geneeskundige en wijsgeer uit de 9e eeuw, gest. omstreeks
860, leefde aan het hof van Al-Moen, zoodat hij ten
onregte door sommige schrijvers in de lie eeuw
w ordt vermeld. Hij was een der eresten, die Aristoteles
bestudeerd en gecommentarieerd hebben, en verbond
de wijshegeerte met de magic. Hij vertaalde een aantal
grieksche werken in het Arahisch, en schreef ook
oorspronkelijk eenige werken, waaronder zijne ,Theorie der tooverkunst" wel het opmerkelijkste is.
ADELAIDE

POELGEESt (Oud-).
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Alkmaar, I) aan Java's noordkust in de baai
van Batavia, een onbewoond eiland, in bet maleisch
Poeloe Mendjangan, d. i. Herten-eiland, genaamd. —
2) oude, volgens sormnigen uit de 6e eeuw dagteekenende, en met zekerheid reeds in het begin der
10e eeuw bestaan hebbende stad in de nederl. provincie Noord-Holland, 4 mijlen benoorden Amsterdam, aan de in 1661 gegravene Alkmaarsche vaart,
thans een gedeelte uitmakende van het Noordhollandsche kanaal, met 10,000 inw., levendigen handel in
graan, boter, en vooral kaas. A. is de geboorteplaats van
verscheidene beroemde personen,waaronder: Hendrik
van A. (Zie het volgende artikel) ; de wis- en aardrijkskundige Willem Jansz. Blaeu ; Cornelis Drebbel,
uitvinder van de thermometers en van verscheidene
wis- en natuurkundige werktuigen; Cornelis van der
Lijn, van 1645 tot 1650, en luitenant-generaal de
Eerens van 1836 tot 1840 gouverneur-generaal van
Neerlandsch Indio; de geneeskundige Cornelis Dekker,bijgenaamd Bontekoe ; de scherpzinnige wijsgeer
Joannes Caterus; de hedendaagsche romanschrijfster
A. L. G. Toussaint;en een aantal anderen.In 1595 werd
ill A. door Paschier Lammertijn het tlamastweven
uitgevonden. In de historic vinden wij A. 924 overrompeld en verbrand door de Friezen ; in 1072 werd
Godevaart met den Bult, hertog van Lotharingen, in
A. belegerd door de West-Friezen, doch, nadat bet
beleg 9 weken geduurd had, ontzet door Willem van
Gelder, bisschop van Utrecht, vvaarbij omstreeks 8000
der belegeraars sneuvelden. In 1132, na de WestFriezen geslagen te hebben, hield graaf Dirk VI
eenigen tijd verblijf te A., doch werd er 1133 overvallen door zijn broeder Floris den Zwarte, die de
kerk en de voornaamste huizen in de asch legde.
Herbouwd zijnde, werd A. 1166 door de West-Friezen geplunderd en nagenoeg geheel verbrand; weder
opgebouwd, onderging de stad in 1169 het zelfde
lot. In 1328, den 25 Mei, geraakte de kerk in brand
en werd, benevens een aantal huizen, eene prooi der
vlammen. Tijdens de Hoeksche en Kabeljaauwsche
twisten, hield A. de partij van Jacoba van Beijeren;
de Alkmaarders maakten verscheidene veroveringen
op de Kabeljaauwschen, doch leden in een zeeslag
nabij Wieringen eene zoo geduchte nederlaag, dat
de stad zich aan het inmiddels op A. aaniukkende
leger van Filips van Bourgondie zonder slag of stoot
overgaf. In 1491 werd A. door het oproer van het
Kaas- en Broodvolk geteisterd. Den 25 Junij 1517
werd de stad overrompeld door eene bende Gelderschen, de Zwarte hoop genaamd, die er acht dagen
plunderde en hrandstichtte; 19 Sept. 1531 deed
Christiaan II, koning van Denemarken, bij zijnen inval in Holland, A. aan met 3000 man, die er vijf
dagen lang erbarmelijk buishielden. In Sept. 1566
was A. het tooneel der beeldstormerij. In 1571 werd
eene spaansche bezetting in A. gelegd ; in 1572
werd het door Sonoy voor de Staatschen in bezit
genomen. Daarop volgde 1573 het beleg, dat don
Frederik van Toledo, oudste zoon van den hertog
van Alba, dadelijk na Haarlem veroverd to hebben,
voor A. kvvam opslaan, en gedurende welk merkwaardig beleg de Alkmaarders zich zoo dapper verdedigden, dat don Frederik, na de stad herhaalde
malen to erg ee fs bestormd to hebben, eindelijk genoodzaakt was den 8 October 1573 het beleg op te
broken. Den 18 October 1799 werd to A. de capitulatie gesloten tusschen den franschen generaal Brune
en den hertog van York, krachtens welke overeenkomst Holland door de Engelschen en Russen werd
ontruimd.
Alkmaar (Hendrik van), geb. vermoedelijk te
N

140

Alkoran

Alkmaar, waarom hij dan ook aldus genoemd wordt,
was 1477 raad van David van Bourgondie, den 55sten
bisschop vanUtrecht,toen aan hem,en nog zeven andere
raden, door den bisschop de stad ontzegd werd; hij
leefde tot 1481 in ballingschap. In 1485 werd hij
met de opvoeding belast van de kinderen van Philippina, dochter van hertog Adolf van Gelder, toen deze
in den echt was getred en met Rene II, hertog van
Lotharingen. Hendrik van A. schreef in het NederSaksisch het zoo beroemde satirieke heldendicht :
Reintje de Vos, voor het eerst gedrukt te Lubeck 1498.
.e K
Alkoran. Zie
K ORAN.
Al—Kosj, stad in Koerdistan (arabisch Turkije),
3 mijlen noordwaarts van Mossoel. In de nabijheid
een chaldeesch Wooster, welks monniken in spelonken wonen.
Alla. Zie ALA 4) en 5).

Allacci.-Zie ALLATMS.
Allada, stad in Dahomey, 15 A18 duizend inw.
Alladna, vermoedelijk het dorp Aalten, werd
828 door Gerward de Heeze aan de St. Maartenskerk te Utrecht geschonken.
Allah (zaamgetrokken van het lidwoord al, en
d. i. de Aanbiddenswaardig;e; verwant aan het
hebreeuwsche Eloah) is de arabische naam van den
eenigen God ; d ien te aanbidd en en te vereeren, wordt
door Mahomed als eersten pligt voorgeschreven aan
alle belijders van den Islam. De verschillende eigenschappen van A., met 99 verschillende namen bestempeld, komen in eene bepaalde volsforde voor in eene
Litanie (den rozenkrans der Moslems), die met A. als
den houderdsten naam besloten wordt.
Allahabad, d. i. de stad Gods, ook Ilahabad,
provincie, dictrict en stad in Hindostan. De provincie A. ligt tusschen 240 en 26° noorderbreedte en
76 0 30' en 8 1 ° oosterlengte, tusschen de provineien
Audh, Agra, Gondwana, Behar en Malwa, wordt door
den Ganges en de Dzjemnah doorstroomd, en bestaat
grootendeels uit vlak liggenden, vruchtbaren grond.
De voornaamste uitvoer-artikelen zijn : ruwe boomwol en- wollen weefsels, sulker, indigo, opium, salpeter, en diamanten nit de mijnen van Poenah. De
voornaamste steden dezer provincie, sedert 1803 in
het bezit der engelsch-oostindische Compagnie,zijn:
Benares, Mirzapoer, Joeanpoer, Boendelkoend, enz.
De hoofdstad A., aan den zamenloop der gewijde
rivieren (Ganges en Dzjemnah), is eene der meest
bezochte bedevaartplaatsen in Hindostan. Het aan
den zamenloop der twee stroomen gelegen fort, dat
zoowel de beide rivieren als den grooten weg tusschen Calcutta en Delhi bestrijkt, is 1583 door keizer
Akbar uit ruwe quadersteen gebouwd en behoort tot
de grootste gewrochten van bouwkunst der aerde.
De sedert 1765 aan de Engelschen toebehoorende
stad telt ongeveer 72,000 inw., heeft een hoofdtuighuis en een militair depot voor de westelijke
provinci6n, is de zetel van een engelsch geregtshof
en heeft eene belangrijke nijverheid, wat betreft zijden en katoenen stoffen. — Er is nog een A., stad
in Bhawlpoer, noordvvestelijk Hindostan, 5 inij!en ten
zuidwesten van Achmedpoer.
Allah—Kilissin, dorp in europisch Turkije,
ejalet Selanik, in de nabijheid van Jenidzje-i-Wardar ; bij dit dorp de ruinen van Pella, van de residentie van Philippus van Macedoiiie en van de geboorteplaats van Alexander den Groote.
Allainv al (Jle abbe Soulas d'), geb. te Chartres
ornstreeks 1700, heeft verscheidene tooneelstukken
geschreven , zoornede : Anecdotes de Russie sous
Pierre I; ook : Lettres dii cardinal Mazarin; enz. Hij
stierf 1753 in het gasthuis.

Allard
Allaire, fransche kantons-hoofdplaats in Morbihan, 8 mijlen beoosten Vannes ; 2200 inw.
Allalak, een smal langwerpig eilandje in de
rivier van Bandjerniasin,in Borneo's zuid- en oosterafdeeling.
Allaman, zwitsersch dorp, kanton Waadtland,
aan het meer van Geneve, met een fraai kasteel, waar
Jozef Bonaparte, toen hij had opgehouden koning
van Spanje te zijn, gedurende eenigen tijd verblijf
heeft gehouden.
Allamand (Joh. Nic. Sebast.), ook wel verkeerdelijk Allemand genaamd, geb. 18 Oct. 1716 of
18 Sept. 1713 te Lausanne, studeerde te Leyden,
werd aldaar opvoeder van de zonen van den beroemden hoogleeraar 's Gravensande, vervolgens op diens
aanbeveling 3 Maart 1747 hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker, en tweejaren later hoogleeraar
in de wiskunde en wijsbegeerte aan de leydsche
hoogeschool. A. vertaalde en schreef zelf verscheidene geachte werken.
Allamont (E ugeni us Albertus d'), geb. le Brussel, werd 1654 te Luik als priester gewijd ; 1659
door den koning van Spanje tot vijfden bisschop van
Roermond henoemd. Pairs Alexander VII clroeg hem
(1662) als apostolisch vicaris het geestelijk bestuur
op over de kerk van 's Hertogenbosch; 1666 werd
hij tot bisschop van Gent verkoren, bekleedde die
waardigheid zeven jaren, en stierf 28 Aug. 1673 in
Spanje, waarheen hij eene reis ondernomen had voor
de belangen der kerk.
Allan, I) rivier in Schotland, graafschap Perth,
heerlijke landschapsgezigten op de beide oevers.
2) riviertje in Schotland, graafschap Roxburgh.
3) fransch dorp, dept. DrOme ; uitmuntende gewone
roode wijn ; 1000 inw.; de eerste moerbezieboomen,
die in Frankrijk kwamen, werken in deze gemeente
4) Bridge of Allan, dorp in Schotland,
geplant.
graafschap Perth, aan den schotschen centralen spoorweg, met eene druk bezochte minerale bron.
Allan (William). Zie ALLEN.
Allanche, transche kantons-hoofdplaats in
Cantal, 2 mijlen benoordoosten Murat ; 2500 inw.
A
.e —LANG.
Allang. Zie
Allard (Jean-Francois), geb. 1785, te Saint-

Tropez, dept. Var, was under Napoleon adjudant van
generaal Brune, ging nadat deze vermoord was (1815)
naar Perzie, van daar naar Afghanistan, en 1820 naar
Lahore, waar hij in dienst trail van den koning van
Lahore, Randzjit-Singh, het indische leger op euroschen voet organiseerde en opperhevelhebber over
iietzelve werd. Hij huwde met eene inlandsche
vronw. Hij deed 1835 met de zijnen eene reis naar
Frankrijk, keerde echter naar Lahore terug, en stierf
23 Januarij 1839 te Pesjawur.
Allard, of Alardus, ook Alaard van Amsterdam, geb. te Amsterdam 1491, geeatelijke en bekwaam godgeleerde, een vriend van Rudolfus Agricola, leidcle een tamelijk zwervend (even, hield bij
afwisseling verblijf te Amsterdam , Keulen, Utrecht
en Leuven; in laatstgenoeinde stad, waar hij 1544
stierf, hield hij 1520 voorlezingen over een grammaticaal werk van Erasmus, loch moest die op hoog
bevel stakes. Hij was een tegenstander der i fervorming en gaf een aantal werken in het Licht.
Allard (Abraham), een graveur, gaf te Amsterdam eene verzameling van vogels in het naar
de naiuur geteekend ; ook een werkje, bekend onder
den naam van .Boerenbanket",voorstellende boerengezelschappen. — A. (Carolus), zwartekrr k-A-graveur,, bekend als uitgever van verscheidene hollandsche prentwerken.

Allart
Allart (Hortense), sedert haar huwelijk in 1843
met Louis de Meritens, den naam voerend van Allart
de Mdritens, fransche schrijfster, geb. te Parijs, September 1801, schreef eenige romans, wijders Lettres
sur Mme de Stael (1824) ; en de historische studien:
Lorenzo de Mddicis; Cola de Rienzi; l'Italie; enz. Histoire de la republique de Florence (1837-1843),
2 din. ; Essai sur l'histoirepolitique (1856), 2 din.; enz.
Allart (Hendrik), omstreeks 1560 schepen te
Leeuwarden, was een der mede-onderteekenaren van
het verbond der Edelen.
Allartszoon (Andries), of Allertsz, een der
beroemdste mannen van Leyden, gedurende het merkwaardige beleg van die stad in 1574; hij was kolonel
en kapitein over de burgers en soldaten, en sneuvelde
met vier der zijnen, bij geleerdheid dat hij eenen
stouten nitval deed.
Alias. Zie ALAS.
Ailassac, stad in het fransche dept. Corrêze;
ruim 4000 inw.
Allatius (Leo), geleerde uit de 17e eeuw, geb.
te Scio 1586 uit grieksche ouders, gest. 1669. Hij
kwam reeds vroeg naar Rome, waar hij den leerstoel
voor de grieksche letterkuncie bekleedde tot 1661,
toen hij bibliothecaris werd van het Vaticaan. Hij
heeft een aantal werken geschreven over theologie
en philologie, waarin meer door studie verkregene
groote geleerdheid aangetroffen wordt, dan eigen
oordeelvelling. De belan7ijkste zijner werken zijn :
De Ecclesiw occidentalis et orientalis perpetua consensione (Keulen 1648) ; De patria Homeri (Leyden

1640 in 8°.). Hij gaf verscheidene grieksche werken uit, onder meer een akademisch proefschrift van
Enstathi us van Antiochie over de Engastrimythe, door
hem vermeerderd met zeer opmerkelijke vruchten van
eigen nasporingen. Zijn italiaansche naam is Allacci.
Allatoona-bergen,in Georgie (N.-Amerika),
benoorden de stad Etowa ; de A. leveren veel ijzer.
Allauch, stadje in Frankrijk, dept. Monden
van de Rheine, 1 'nip noordoostelijk van Marseille ;
circa 2000 inw.
Alle, de voornaamste zijtak van de rivier Preget
in den oost-pruisischen kreis Allensteiii, is alleen
voor kleine schepen bevaarbaar.
Allectus, een gelukzoeker in de 3e eeuw, verbond zich aan den roineiiischen veldheer Carausius,
die zich in Groot-Britannia tot keizer had laten uitroepen ; werd zijn luitenant en vervolgens zijn moordenaar, usurpeerde toen de keizerlijke waardigheid
zelf (294), loch werd drie jaren later overwonnen
en gedood in een veldslag, die hem geleverd werd door
Asclepidotus, veldheer van keizer Constantius I.
Aileghanies (de). Zie ALLEGHANY 1).
Alleghany, I) bergketen in Noord-Amerika;
zie APALACHIeN. - 2) rivier der Vereenigde Staten,
komt uit het noorden van Perinsylvanie, loopt eerst
naar het noordwesten, en vervolgens in eerie zuidwestelijke rigting, vereenigt zich bij Pittsburg met
den Monongahela, en vomit, met deze rivier,
Ohio. — 3) verscheidene graafschappen en districten der Vereenigde Staten heeten. A.
Alleghe, dorp in de venetiaansche prov. Bel.tun°, in de nabijheid van A. had in 1770 eene bergstorting plaats, waaronder verscheidene dorpen bedolven werken en waardoor eon mein ontstond.
Allegrain (Christophe-Gabriel), fransch heeldhouwer, geb. 1710, gest. 1795, zoon van den landschapschilder Etienne A., was beeldhouwer des konings en lid der academie; zijne beelden van Venus,
Diana en Narcisse, die te Parijs in het Louvre geworden algemeen bewonderd.
plaatst

Allent

141

Allegre, kantons-hoofdplaats in het fransche
dept. Haute-Loire, 3 mijlen beimordwesten Puy, bij
eenen 3540 voet hoogen stompen berg, op welks
kruin men sporen vindt van een uitgedroogd meer.
Allegri (Antonio). Zie CORREGGIO.
Allegri (Gregorio), cornponist van kerkmuziek,
geb. to Rome omstreeks 1590, aldaar gest. 1652.
inzondecheid beroemd door zijn Miserere, dat nog
jaarlijks in de Goede week in de Sixtus-kapel te
Rome wordt uitgevoerd. Voorheen was het, op straffe
van in den ban gedaan te worden, verboden deze
compositie over te schrijven. Mozart ontdook deze
hedreiging; want na het Miserere tweernaal gehoord
to hebben, schreef hij het Flit zijn geheugen neer, en
liet het vervolgens te London drukken (1771).
Allemagne, lat. Alemannia. Zie DUITSCHLAND.
.e AA LLAMAND.
Allemand (J. N. S.) Zie
Allemannen. Zie ALEMANNEN.
Allemeth, stad in Juda ; I Chron. 6 : 60.
Allemont—en—Oysans, stad in het fransche
dept. Isere, 3 mijlen bezuidoosten Grenoble. Zilveren loodmijnen, smelterij, gieterij.
Allen, Bog van A., groote moeras-streek in lerland, beoosten den Shannon, en Lough-A., binnenmeer in Ierland, doorstroomd door den Shannon,
waarvan het als de bron wordt beschouwd.
Allen (William), ook Allan of Alan, in Frankrijk
ook Alain genoemd, bijgenaamd de Kardinaal van Engeland, was een engelsch roomsch-katholiek priester,
die weigerde koningin Elizabeth als hoofd der Kerk
ter erkennen en deswege genoodzaakt was to vlugten.
Hij nam eerst de wijk naar Leuven, vervolgens naar
Rome, waar hij de gunst verwierf van pans Sixtus V,
die hem benoemde tot aartsbisschop van Mechelen,
hem daarna den kardinaalshoed schonk, en hem de
taak opdroeg om met Bellarmin en kardinaal Colonna de overzetting van den Bijbel to herzien. Hij
heeft verscheidene godgeleerde twistschriften uitgegeven, en zijn gansche leven besteed om het Anglicanismits te bestrijden en vijanden to berokkenen
aan Elizabeth. Men houdt hem voor den schrijver
van een betoog, dat het om het levee brengen van
eenen dwingeland geenszins een moord is.
Altenburg, pruisisch stadje aan de Alle, kreis
Welau ; 2500 inw.
Allendorf, I) stad der keurhessische provincie Nederhessen, kreis Witsenhausen, aan de Werra;
4000 inw., chemische zoutfabriek. 2) verscheidene
andere hessische plaatsen dragen den naam van A.
Allenhead, dorp in Northumberland (Engeland), middelpunt der loodmijnen van het graafschap.
Ailenstein, oudtijds Olstyn, kreisstad in de
pruisische provincie Oost-Pruisen, district Koningsbergen, aan de Alle; 3800 inw. — De kreis A., met
37,000 inw., is boschrijk en heeft, behalve eenige
rivieren, zooals de Alle en de Passarge, onderscheidene
binnenmeren, waaronder het Dadai-, Lansker-, Plantziger-, Wulpinger- en Kosno-meer de voornaamste
zijn. Takken van bestaan : akkerbouw, veeteelt, lakenweverij, pottenbakkerij, potaschziederij, glasblazerij.
Allent (Pierre Alex Joseph), geb. 1772 to St.
Omer, gest.1837, was als kanonnier bij het beleg van
Rijssel (1792), word spoedig kapitein der genie, 1801
majoor en lid der commissie voor de fortificatien;1814
lid van den raad van defensie; '1830 pair van Frankrijk. Hij gaf in het licht zijne 1697 door het Institout bekroonde Histoire du corps du genie on de la
guerre des sieges et de rdtablissenzent des frontieres
sous Louis X/V (Parijs 1805, in 8°.) ; en Precis de
l'histoire des arts et des institutions militaires en
France depuis les Roniains (Parijs 1808, in 8".).
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Alleu, het fransche woord voor ALLODIUM.
Aller, eene in het dictrict Maagdenburg ontAlleuzen. Zie ALLOYSEN.
springende rivier, die, na de Ocker, de Fuse, de
Allevard, stad in Frankrijk, dept. Isere, 4
Leine, de Orze en de Borne in zich opgenomen te
rnijlen ten noordoosten van Grenoble ; 3000 inw.,
hebben, bij Celle bevaarbaar wordt en zich, na eenen
in de nabijheid belangrijke ijzermijnen. Digt bij A.
loop van 25 mijlen, beneden Verden in het Hanoverwerd Bayard geboren.
sche, in de Wezer ontlast.
Allgau, naam van het bovenste Illerdal in den
Aller (Willem van), geb. te Vere, uitmantend
beijerschen kreis Zwaben. Zie ALGAU.
nederlandsch regtsgeleerde in de 17e eeuw, bekend
Allia, tegenwoordig Aja genaamd, een riviertje,
door zijne twee werken : Proces Crimineel (Leyden
dat 2 'mijlen ten noordoosten van Rome in den
1656) ; en Van de testamenten, codicillen en legaten
Tiber valt, is beroemd door eene duchtige nederlaag
(Rotterdarn 1656).
Allerchristelijkste Majesteit (lat. Rex der Romeinen in den oorlog tegen de Galhers onder
Brennus (387 v. Chr.).
Christianissinzus, fr. Sa Majeste trés-chraienne), een
_.e –ELLE
Alliance (Belle-).
Zi
BELLE-ALLIANCE.
titel, in 1469 door den pans aan koning Lodewijk XI
. Alliance—orde (Orde der Hof-eer), werd 1527
van Frankrijk geschonken ; zijnde die titel echter
ingesteld door koning Gustaaf van Zweden, bij gelealleenlijk gedragen door de koningen van den oudgenheid van zijn huwelijk, doch ging met zijnen dood
Bourbons.
sten tak der Bourbons
Allergetrouwste Zoon der Kerk (lat. te niet.
Alliantie, een verbond tusschen twee of meer
Rex fidelissimus),een titel der koningen van Portugal,
mogendheden. Men onderscheidt Offensieve en Defendoor pans Benedictus XIV in 1748 aan koning Josieve Alliantien ; wijders krijgs-alliantien, waarbij
han V geschonken.
Allerheiligen, een feest der roomsch-katho- alle partijen zich verbinden den oorlog tegen den geineenschappelijken vijand te voeren, met al de krachlieke Kerk, dat gevierd wordt ter eere van al de heiten waarover ieder te beschikken heeft ; eenvoudige
ligen. Krachtens een voorschrift van 835 van pans
hulp-alliantien, waar met de eigentlijke oorlogvoeGregorius IV wordt het gevierd den 1 November, en
rende partijen ook de zoodanige verbonden zijn, die
worden daarbij alle heiligen vereerd, die geen afzonslechts eene bepaald overeengekomene hulp verstrekderlijken gedenkdag hebben.
Allerheiligen—baai (Bahia de todos os San- ken ; subsidie-alliantien, waarbij de eene mogendheid
hare troepen slechts in soldij der andere stelt, zonder
tos), de schoonste en veiligste haven van Brazilie,
zelve deel te semen aan den oorlog, of waarbij de
provincie Bahia ; zij wordt beschut door het aan den
hulp der bondgenooten alleen bestaat in geldelijke
ingang liggende eiland Itaparica.
Allerhuizen, eertijds een huis in Eernland, bijdragen.
Alliantien van Brie mogendheden hebben ook
prov. Utrecht, wordt vermeld in een handvest van
Hendrik van Vianen 38sten bisschop van Utrecht ; somwijlen den naam van Triple—alliantie gevoerd. Zoo, bij voorbeeld, die te 's Gravenhage gehet stond in de nabijheid van Amersfoort, doch men
teekend 1717 tusschen de Algemeene Staten, den
weet niet met juistheid waar.
koning van Engeland George I en den regent van
_LLARTSZOON.
_.e
Zi A
Allertsz (A 1
Allerzielen, een feest der roomsch-katholieke Frankrijk Filips van Orleans, tegen Spanje's eerKerk (2 November), om door gebeden het lijden der zuchtige plannen gerigt ; zoo de groote A. van het
Noorden, tusschen Denemarken, Rusland en Polen
zielen in hetvagevuur te verzachten en den duur er
geteekend te Koppenhagen 1697, en verbroken door
van te verkorten. Een nit Jeruzalem teruggekeerd
de overwinningen, die Karel XII van Zweden bebedevaart6nger deelde aan den abt van Clugny mede,
haalde (1700) op Denemarken en (1706) op Polen ,
van eenen kluizenaar, die op eene klip in de Middeldoch hernieuwd (1709) na zijne nederlaag bij Pallandsche Zee zijn Leven doorbragt, vernomen te hebtawa. De meest bekende is die van 1668 tusschen
ben, dat zich daar in de nabijheid de poorten der hel
Engeland, Zweden en Holland tegen Lodewijk XIV.
moesten bevinden, want dat hij gedurig het gekerm
De eerste Quadruple—alliantie, indirect
der gemarteldezielen hoorde, zoomede het vloeken en
insgelijks tegen Lodewijk XIV gerigt, werd 1674
de verwenschingen der duivelen over de gebeden en
tusschen Holland, Denemarken, Brandenburg en Limaalmoezen der geloovigen (vooral der vromen in het
burg gesloten. Van meer gewigt was de A., die 1718
klooster Clugny) om de zielen nit het vagevuur to vertusschen Engeland, Frankrijk en Oostenrijk gesloten
lossen. Dit gaf den abt aanleiding om (993) het Alwerd, en waaraan men, daar men ook op de toetrelerzielen-feest te vieren, hetwelk al spoedig in (le
ding van Holland rekende, insgelijks den naam van
geheele roomsch-katholieke Kerk ingevoerd werd.
Allesmeer, volgens sommigen de eigentlijke Quadruple-alliantie gaf; deze A. was tegen de eerzuchtige plannen van het door Alberoni geleid wornaam voor A ALSMEER, omdat alles rondom meir was.
dende Spanje gerigt. De jongstverledene Quadruple.e AA LISTAR.
Allestar. Zie
Alletz (Pons-Augustin), advokaat, ijverig corn- alliantie werd 1834 gesloten tusschen Engeland,
Frankrijk, Spanje en Portugal, hoofdzakelijk ter bepilator, geb. te Montpellier 1703, gest. te Parijs
scherming van de nieuwe gouvernementen in beide
1785, heeft een aantal werken geschreven, waarvan
laatstgenoernde landen en ook van dat in Belgie.
wij zullen noemen : Dictionnaire des Conciles ;— PrinZie VERBOND.
Histoire
ces celèbres qui ont regnd dans le monde;
Allien Kota, dorp in de padangsche bovendes Papes; — L'esprit des journalistes de Hollanlanden op Sumatra's westkust, werd 9 Julij 1837
L'esprit des (owes celares du siècle de
de ;
door de Padries versterkt, doch door de Nederlanders
Louis XIV ; enz. — A. (Edouard), kleinzoon van
tot onderwerping gebragt.
den vorige, geb. te Parijs 1798, gest. 1850, een zeer
Alliensis dies (d. i. de dag van Allia),latijnverdienstelijk schrijver, die in zijne geschriften
sche uitdrukking, die ontleend is aan den veldslag
de wijsbegeerte en de godsdienst trachtte te doen
aan de Allia (18 Julij 387 v. Chr.), waar de Romeiuitloopen op het zelfde doel; aan zijn geschrift De
nen door de Galliers totaal overwonnen werden.
la dernocralie nouvelle werd (1837) door de AcadeVandaar dat de uitdrukking Alliensis dies liguurlijk
mie den prijs van 4000 francs toegekend. Hij was
beteekent : ongeluksdag.
eerst fransch consul te Genua, daarna te Barcelona.

Allier
Allier, lat. Elaver, zijtak der Loire in Frankrijk, ontspringt op het Lozere-gebergte, stroomt door
de departementen Haute-Loire, Puy-de-Dome en A.,
loopt fangs de steden Brioude, Issoire, Vichy en Moulins, neemt regts de Dore en links de Simile op, is
van Bra4sac af 37 mijlen lang bevaarbaar, en stort
zich I uur gaans ten zuiden van Nevers in de Loire.
— Het naar deze rivier genoemde departement A.
ligt, door de departementen Nievre, Saone-Loire,
Loire, Puy-de-Dome en Crease omringd, nagenoeg
in het midden van Frankrijk, beslaat eene oppervlakte van 742,272 hectares (130 vierk. mijlen) met
312,000 inw., en is in het zuiden een bergachtig
hoogland, dat noordwaarts naar de Loire lager
wordt. In de zelfde rigting stroornen ook de rivieren, waaronder de A. met _de Sioule, de Cher met
de Aumance en de Bébre, die alien in de Loire uitloopen, de voornaarnste zijn. Het klimaat is tamelijk
guur ; en bijna het zesde gedeelte van den zeer verschillenden grond is met bosschen bedekt. Behalve
koorn en ooft levert het dept. A. voornamelijk wijn;
uit het delfstoffelijk rijk vindt men er : ijzer, ijzersteen, marmer, porselein-aarde, spiesglas en kolen;
de nijverheid omvat : ijzergietertj, aardewerk-vervaardiging, glasblazerij, katoen- en wolweverij. Bij
Vichy, Néris en Bourbon l'Archambault zijn zeer bezochte mineraal-bronnen. Het departement is ingedeeld in vier arrondissementen: Moulins, Gannat,
Montlucon en Lapalisse, met 26 kantons en 321 geineenten. De hoofdplaats van het dept. is Moulins.
Allier (Antoine), geb. 6 December 1793 te Embran in het fransche dept. der Boven-Alpen, zat van
1839 tot den staatsgreep van 2 December 1851 als
volksvertegenwoordiger in het Wetgevend Ligchaam ;
niet als staatkundige echter, maar wel als voortreffelijk beeldhouwer heeft hij zeer veel naam gemaakt.
Allier de Hauteroche (Louis), geb. 1766
te Lyon, gest. te Parijs 1827, door de fransche Omwenteling genoopt zich te Constantinopel te vestigen, deed vervolgens' reizen door Attica en Egypte,
keerde 1800 naar Frankrijk terug, werd vervolgens
fransch consul, eerst te Heracleum aan de Zwarte
Zee, daarna te Cos in den Archipel, later verbonden
aan het algenreene consulaat te Smyrna, in welke
betrekking hij al de handelplaatsen in Turkije bezocht. Van zijn eerste verblijf te Constantinopel af
altijd grieksche munten en penningen verzameld
hebbende, heeft hij de rijkste verzameling van dien
aard nagelaten, die bekend is.
Alliey (Frederic), geb. omstreeks 1790, een
Franschman, die 40 Jaren van zijn leven hesteed
heeft, om alles bijeen te zamelen wat er op den ganschen aardbol ooit geschreven is over het schaakspel
en het damspel. Hij heeft uitgegeven : Bibliographic
complete, analytique et raisonnee de teas les ouvrages
connus en tonics les langues sur le jeu de dames (3e
druk 1852, in 8".) ; eene verzameling van Poemes sur
le jeu des echecs (1851, in 8".), vertaald nit het Latijn,

Poolsch, Engelsch en Hoogduitsch; wijders vele artikels in het tijdschrift Palanzede ; en eindelijk een
werk : Bibliotheque complete sur le jeu des echecs, inhoudende een beredeneerd overzigt van 412 verhandelingen in allerlei talen over het schaakspel.
Allif, tegenwoordig Alife, stad in Samniurn,
aan den Vulturnus, in eene heerlijke, vruchtbare
streek. Zie ALIFE.
Alligator, d. i. Erokodillen-rivier, in het westen van Carolina (Noord-Amerika), loopt flood in een
moeras, Alligator Swamp genaamd, 9 mijlen lang bij
7 mijlen breed, tusschen de Pamlico-sond en de Albeioar:,‘-,oud.
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Alligator's baai, eene baai aan de zuidwestzijde van het eiland Flores (nederlandsch Indie), in
de straat Mangeraai.
Alli—Mohoen , de kleine Malwa-staten in
britsch Indie, schatpligtig aan Bengalen. Zie MALWA.
Allinga CPetrus), werd 1658 predikant te Wijdenes, waar bij 1692 stierf, deed zich in zijn twistgeschrijf tegen den hoogleeraar Witsius kennen als
een hevig voorstander van het cartesiaansche Coccejanismus.
Allingawier, of Allingwier, dorp in Friesland,
1 our gaans bewesten Bolsward, aan het Koud- of
Makkumermeer. De Bolswarders, onder Goslyk Jongama, vernielden bier 1454 met behulp van andere
Schieringers het huis van Jakle Feddes, waarbij
Jakle en vijftien zijner mannen omkwamen; Jongama maakte zich meester van zijne bezittingen.
Allioli (Jozef Frans), geb. 10 Aug. 1793 te
Sultzbach in Beijeren, 1816 tot priester gewijd, was
leeraar der theologie 1821-25 to Landshut, 1826
—35 te Munchen, liet echter dezen werkkring varen,
en werd 1838 domproost te Augsburg. Onder goedkeuring van den pans gaf hij eerie hoogduitsche vertaling in het licht van het 0. en N. Testament, volgens de Vulgata (6 din., Neurenberg 1850 ; 6e druk,
Landshut 1839-45).
Allioni (Carolus), geb. 1725, gest. 1804, was
hoogleeraar in de kruidkunde te Parijs, gaf in het licht
eene •Flora van Corsica", beschreef eenige gewassen
uit Sardinie, vele planten nit de piemontesche Alpen, en aan hem heeft de planten-familie der Allionia
Karen naam ontleend.
Allipoer, een der zuidelijke voorsteden van
Calcutta.
Allix. Zie AL1X en ADELAIDE.
Allix (Jacq. Alex. Francois) fransch generaal,
geb. to Percy in Normandie 27 Sept.1776, was reeds
op 20-jarigen leeftijd overste der artillerie. Bij Napoleon in ongenade gevallen, trad hij 1808 in westfaalsche dienst, en werd 1812 divisie-generaal. Toen
hij 1813 koning Jerome naar Kassel terug vergezelde,
schonk deze hem den titel van graaf van Freudenthal,
dien hij evenwel van de hand wees. Naar Frankrijk teruggekeerd, stelde Napoleon hem aan als brigade-generaal, en 1814 werd hij divisie-generaal.
Ook gedurende de Honderd Dagen sloot hij zich bij
Napoleon aan. Vervolgens ging hij naar Duitschland.
In 1819 bekwam hij vergunning om naar Frankrijk
terug to keeren, werd luitenant-generaal en bij den
generalen staf geplaatst, sloot zich 1830 bij de omwenteling aan, en stierf 26 Januarij 1836.
Allmanns—gebergte (de hooge Allmann),
is eerie bergketen in de zwitsersche kantons
Zurich en St. Gallen, met de pieken Irchel, Hornli,
Schnabelhorn, Bachtal, enz., loopt van TOszstock op
den Rijn aan.
Allmoele, een der gevaarlijkste plaatsen, zoogenaamde sjellals of watervallen, in den Nijl.
Alloa, oude havenstad in Schotland, 5 mijlen
ten noordwesten van Edinburg ; 7000 inw. ; levendige fabrieks-bedrijvigheid ; rijke steenkolenmijnen
in de nabijheid ; A. bezit een toren, die van vOOr 1315
dagteekent ; het ligt aan de rivier Stirling en aan den
Dunfermline-spoorweg, en wordt geacht de plaats
to beslaan waar het Alanna van Ptolemeus gelegen
heeft,

Allobrogen, of Allobrygen, celtisch bergvolk
in narboneesch Gallie, tusschen de Rhone en Isere,
in het tegenwoordige Dauphine en Savooije, met de
hoofdstad Vienne. Na langdurige oorlogen tegen de
iloweinen werden zij ten laatste door dezen onder

144

Allodium

aanvoering van Quintus Fabius Allobrogicus (122 v.
Chr.) geheel onder het juk gebragt7waaronder zij
tang gebukt gingen. Z uchtend onder een last van openbare schuld, zonden zij (63 v. Chr.) afgevaardigden
naar Rome om eenige vermindering van lien last te
verkrijgen, en leverden Cicero het tniddel om de
zamenzwering van Catilina te bewijzen. Omstreeks
360 na Chr. verloor het land der A. zijn widen naam,
die vervangen werd door Sabaudia (d. Savooije).
Doch toen het fransche leger in 1792 Savooije op den
koning van Sardinie veroverd had, narnen de Savooijaarden weder den naam van A. aan, enhun land,
aan Frankrijk gehecht, vormde een 84ste departewent ; eerst in 1814 werden ze weder van Frankrijk
gescheiden. Het contingent, dat wit zeggen het aantal manschappen voor de krijgsdienst, dat de A. aan
Frankrijk moesten leveren, heette Allobrogen-legioen.
Allodium (van het mid duitsche all, geheel,
en Od, het goed, de bezitting), oorspronkelijk
beteekent in de germaansche regtsboeken nu eens
iemands geheele van lasten vrij zijnde bezitting, dan
eens het vermogen, dat iernand geerfd heeft, in tegenstelling van hetgeen hij zelf heeft gewonnen of verworven. Later werd A. gebezigd in tegenstelling van
FeOd, het niet erfelijk overgaande leengoed (fendum),
waaruit de nieuwere beteekenis van het woord A.
ontstaan is : bezitting, vrij van het leenverband ; erfgoed, vrij eigendom. Vandaar Anodiaal, leenvrij,
erfelijk; en Allodificeren, de leenbaarheid van
eene bezitting opheffen, eene bezitting tot een vrij
erfgoed maken, waarbij aan den leenheer een gedeelte van de waarde wordt betaald als schadeloosstelling of het bewuste goed met eene jaarlijksche
vaste schatting (canon) wordt bezwaard.
Aloe, of Aloe, ook Allow, straat ten noordwesten van het eiland Timor, tusschen de eilanden
Lomblem en Pantar. — 2) dorp op het moluksche
eiland Lirong.
Allon, I) stad in den stain Nafthali; Jozua 19:
33. — 2) een der hoofden van gezinnen nit den stain
Simeon ;. A Chron. 4 : 37.
Allon—Bachuth, het graf van Deborah : Genesis 35 : 8.
Allonge—paruiken , een hoofdtooisel der
mannen, dat ten tijde van Lodewijk XIV in zwang
kwam, en in zwang bled tot op het laatst der 18e
eeuw; terwijl het zelfs nog ten huidigen dage
(1863) in Engeland voor regters en hoogwaardigheidbekleeders een gedeelte uitmaakt van hun ambiskostuum.
Allons enfants de la patrie. is de aanhef
van een patriotten-lied, dat allereerst in het zuiden
van Frankrijk gezongen werd, voornainelijk in Marseille, waarom het algemeen bekend is onder den
naam van Marseillaise (zie dat woord).
Allonville (Armand Octave Marie) , fransch
generaal, geb. 25 Januarij 1809, diende gernimen
tijd in Algerie ; had tijdens den staatsgreep van
2 December 1851 een kommandernent als brigadegeneraal be Parijs; voerde later bevel over de kavallerie in de Krim, werd 17 Maart 1855 divisie-generaal, en 28 December van dat jaar grootkruis van het
Legioen van Eer.
Allor, eilandje in den Lingga-archipel, bezuiden het eiland Pengallap (nederl. Oost-[ndie).
Allori (Alessandro), ook Bronzio genaaind , portretschilder, geb. te Florence 1535, gest. 1607. —
A. (Cristoforo), zoon van den vorige, geb. te Florence 1577, gest,. 1621, lieeft veel meer artistieke
verdiensten; zijn meesterstuk is eerie Judith (in het
paleis Pitti te Florence).

Alma-dagh
Allos, kantons-hoofdplaats in het fransche dept.
der Neder-Alpen aan den Verdon, 2 mijlen bezuiden
Barcelonetta; 1500 inw. ; een meir, beroemd door
de forellen, die er in gevangen worden.
Alloysen(Aleuzen,Aleusen of Aloeysen),eertijds
eene heerlijkheid in den Grooten Zuid-Hollandschen
Waard, met een dorp van den zelfden naarn, zijnde
een der 34, die niet weder te voorschijn kwamen
van de .72, die door den grooten wateryloed van 18
November 1421 waren verzwolgen.
Anstedt, made stad in Pruisen, tot SaksenWeimar behoorende, aan de Rhone, met 2300 inw.
en eenige bedrijvigheid van potasch-ziederij6n, lakenweverijen en bierbrouwerijen. Eertijds residentie
van Otto I; in 974 hield Otto H bier een Rijksdag.
Allston (Washington), een der meest bekende
schilders en dichters van Amerika, geb. 1779 in
Zuid-Carolina, gest. 1845 te Cambridgeport bij
Boston. De onderwerpen roof zijne talrijke schilderstukken zijn meerendeels aan de bijbelsche geschiedenis ontleend ; zijn stijl is verheven en getuigt van
echt poetischen zin ; zijn koloriet evenaart bijna dat
der oude meesters. Als gedichten van hem kan men
noemen: The sylphs of the seasons (Londen 1813),
en Monaldi (Boston 1842).
7i _.
A LINGSOES
Allstrbmer (Jonas). __e
Allutius, moist der Celtiberiers, was eerst de
bondgenoot der Carthagers; maar getroffen van de
edelmoedigheid van Scipio, die hem zonder losgeld
zijne schoone jonge braid Jeruggaf, werd hij de
bondgenoot der Romeinen.
.0 A UGHOR.
Allyghur. Zie
Alm, eertijds (toen zij ook tangs de dorpen Alm-

stein, Eemkerk en Almsvoet iiep, die 18 Nov. 1421
verdronken) ook Eemde genaamd, een riviertje in
het land van Altena, prov. Noord-Braband.
Alma, d. i. de voedende of de onderhoudende,
een bijnaatn voor verscheidene godinnen nit de fabelleer, die van eenigen invloed geacht werden op
ale voeding en het onderhoud der menschen; inzonderheid worth de godin Ceres zoo genoemd.
Alma, 1) rivier in de Krim, ontspringt op den
Tsjatin-I)agh, loopt in eene westelijke rigting, en
stort zich ruim 3 inijlen benoorden Sebastopol in de
Calamita-baai. Op de hoogten aan den mond der A.
werden de Russel' den 20 September 1854 door de
engelsch-fransche troepen, Wier overtogt over de A.
een stout wapenfeit mogt heeten, in eel' bloedig gevecht geslagen.— 2) A., of Almaserai (lat. Calarnita),
dorp in europisch Rusland (Taurus), bijna 6 mijlen bezuidoosten Simferopol; van de 13e tot de 15e eeuw
gennesche factor-1j.
Alma (Eilard van), een Fries, geb. 1565, gest.
te Heidelberg September 1586, had zich, zonder
eenig onderwijs te genieten, zees bekwaam gemaakt
in het Latijn en Grteksch. Na zijnen flood kwam van
hem een latijnsch dichtstuk in bet licht, getiteld
Reliant Gigantum (in 4°., Heidelberg 1588).
Almada, lat. Alsena, stad in Portugal, provincie
Estremadura, tegenover Lissabon, aan den linkeroever
van den Taag; 4500 inw.; belangrijke wijnhandel.
In de nabijheid vindt men het fort St. Sebastiaan, dat
den ingang van den Taag bestrijkt,alstnede de goudwasscherijen van Adissa.
Alma—dagh, Amanus mons, kleine bergketen, die zich van het Taurus-gebergte afzondert,
en het pachalik Aleppo van tie pachaliks Itsjil en
Marasj (d. Syrie van Cilicie) scbeidt, en slechts
twee enge hergpassen openlaat, de eene nabij den
Euphraat (police Amaniew), de andere in de nabijheid der zee (ports Syriacw).

Almaden
Almaden (d. de Mijn, lat. Cetobriga), met
den bijnaam de Azogne, bergstad in Spanje, provincie
Ciudad-Real, gelegen tusschen de bergen der sierra
Morena, met 7600 inw. en beroemde kwikzilvermijnen, welke met die te Almaden de la Plata,
(lat. Sisapo), 5 mijlen ten noordwesten van Sevilla,
voor de rijkste en meest opleverende der aarde worden gehouden.
Almagell (Pas van), in het zvvitsersehe kanton,
Wallis, tusschen de dalen Zermatt en Visp, de hoogste bergpas in Europa, zelden begaanbaar, ten gevolge
van de massaas aldaar opgehoopte sneeuw.
Almagist , benaming van een sterrekundig
geschrift van Claudius Ptolemeus, aanvankelijk genaamd Syntaxis megiste, d. Rangschikking van het
Groot Heelal. In de 9e eeuw noemden de Arabieren
dit boek eenvoudig megiste, met hun lidwoord al er
voor ; vandaar de zonderlinge verbastering A., onder
welken naam het nog heden ten dage bekend is. In
13 boeken afgedeeld, bevat dit werk al wat de Ouden
van de sterrekunde wisten, benevens eene opsomming van 1022 sterren. Eerst, in de 15e eeuw weal
de grieksche tekst ontdekt ; en de eerste druk verscheen te Bazel, 1 538, in fol.
Almagro, stad in Spanje, provincie La Mancha ;
8500 inw. ; ligt tusschen olijf- en wijnbergen, was
nog in de eerste helfi, der 19e eeuw een hoofdzetel
der spaansche kant- en blonden-vervaardiging. Ten
zuiden van A. ontzaggelijke weidevelden, waar talrijke kudden schapen en muildieren grazen.
Almagro (Diego d'), een in de nabijheid der
stad Almagro (1464) aangetroffen vondeling, ging
later naar Amerika, waar hij voortkwam, verbond
zich 1524 met, Pizarro tot het veroveren van Peru,
was 1534 stadhouder van Peru, ondernam de verovering van Chili, en werd door Karel V reeds tot
landvoogd over dat gewest benoemd (1534) eer hij
het veroverd had. Later ontstond er twist, tusschen
A. en Pizarro, die elkander slag leverden onder de
muren van Cusco ; werd overwonnen, gevonnisd
en 1538 in de gevanFenis gewurgd. Zijn zoon, die
den zelfden naam dröeg, A. (Diego d') wreekte
's waders dood, doordien hij Pizarro (1541) ombragt,
en werd, toen hij zich wit& opwerpen tot kapitein,generaal, 1542 onthoofd.
AlmaguareTtos, een tier van caraibischen oorsprong zijnde volkstammen, die tusschen Chiriqui
en Goadjira (in Nieuw Granada) tangs de kust van
den Atlantischen Oceaan wonen.
Almaguer, stad in Nieuw Granada (ZuidAmerika),prov. Popayan, 8 mijlen zuidzuidwestwaarts
van Popayan op eenhoog liggend tafelland, met goadmijnen.
Almajar, een zoutmeer in de prov. Murcia (in
Valencia, Spanje) benoorden de stad Santa Lucia.
-AHDI en MOHAMMED-AL- MAHDI.
Al-Mandi. Zie M
Al–Mandya , tegenwoordig Africa , stall en
haven in het regentschap Tunis, op de oostkust,
18 mijlen bezuidoosten de stad Tunis; gesticht (915)
op de puinhoopen van Aphrodisium door ObeidAllah-el-Mandy ; was de hoofdstad der eerste Fatimiten ; werd 1 550 veroverd door Karel V.
Almaheira, naam lien de Ternatanen geven
aan het eiland Gilolo.
Alma–Karana, lat. Garana, versterkte arahische stad in het koningrijk Yemen, 8 mijlen zuidelijk
van Damascus.
Almali, stad in aziatisch Turkije, pachalik Anatolie, 10 mijlen ten noordoosten van Makri; 8000
mw.; goed water, en omringd door tuinen.
Almaloh, nude naam van Almelo.

Almansor
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Al–Mamoen (Aboel-Abbas Abdallah), 7e kalif
uit het geslacht der Abbassiden, zoon van Haroen,
volgde 813 zijn broeder Amyn op te Bagdad op den
troon. Gevormd door den wijzen Giafar-ben-Yahia,
onderscheidde hij zich door zijne lankmoedigheid en
door de bescherming, die hij aan kunsten en wetenschappen verleende, en deed een aantal grieksche
werken overzetten in het Arabisch. In den oorlog
niet ongelukkig, .versloeg hij herhaalde malen de
Grieken en veroverde een groot gedeelte van het,
eiland Candia. Hij stierf 833. Men heeft zijne regering vergeleken bij die van den franschen koning
Lodewijk XIV.
Almamy, is de titel van het te Sokotoro residerende, wereldlijk en geestelijk, opperhoofd van het
bergland Foeta-Djalon in Soedan.
Almanak. Zie K ALENDER.
Almansa, ook Almanca of Almanza, stad in
Spanje, provincie Albacete, met 5500 inw. en een
gedenkteeken ter gedachtenis van de schitterende
overwinning der fransch-spaansche armee van Filips V onder Berwick, over het engelsch-oostenrijksch-spaansche leger van aartshertog Karel III
(25 April 1707).
Almansor, of Almanzor (arab. Al-Mansoer,
d. de Onverwinnelijke). Deze naam is door verscheidene personen gedragen ; de voornaamste zijn
I) A. (voluit: Aboe-Dzjiafer-Abdallah-ben-Mohammed-al-Mansoer), tweede kalif uit den stam der Abbassiden, was de opvolger van zijn broeder AboelAbbas, ontdeed zich van zijnen oom Abdallah, die
hem den troon betwistte, en van den veldheer AboeMoslem, lien hij wantrouwde. Hij regeerde van 754
tot 775, was de verdrukker van het Christendom in
Syrie en Egypte, nogtans een voorstander van kunsten
en wetenschappen. Streng van zeden, was hij een
vijand van al wat naar zinnelijkheid zweemde. De
zwarte kleeding werd onder hem nationale dragt. Hij
ondernam verscheidene veldtogten tegen de Grieken, tegen de partij der Ommiaden en tegen de Aliden, stichtte tie stad Bagdad, die de zetel werd van
het musulmanische gezag, en maakte eenige veroveringen in het noorden van Perzie en in KleinAzie ; maar door vrijgelatene buitenlandsche slaven
tot stadhouders der wingewesten te benoemen, ondermijnde hij de magt der kalifen ; hij verloor Spanje,
dat door de Ommiaden voor goed aan de Abbassiden
ontweldigd werd, en stierf 775 op eene bedevaart
naar Mekka, 63 jaren mid zijnde. — 2) A. (voluit:
Aboe-Amer-Mohammed-al-Mansoer), een van de beroemdste veldheeren der Mooren in Spanje,geb. 939
te Algesiras in Andaluzie, klom op tot de hoogste
ranges bij het leger. Na den dood van Al-Hakem II
aan het hoofd van het bewind geroepen te Cordova,
regeerde hij met evenveel wijsheid als kracht, en
maakte de wapenen der Mooren geducht voor de
christen-vorsten in Spanje. Na in den slag van Calatanazor in Oud-Castilie door de Christenen overwonnen te zijn, bij welken veldslag de Mooren, die
op het slagveld bleven, geschat werden op 50,000
man, trok hij zich die nederlaag derwijze aan, dat
hij (998 of 1001) te Medina-Celi stierf van verdriet.
—3) A. (voluit: Yakoeb-al-Modzjahed-al-Mansoer).
uit het geslacht der Almohaden, regeerde over NoordAfrika en moorsch Spanje van 1184 tot 1199, sloeg
de Almoraviden af, die hem den troon betwistten,
en was een geduchte vijand voor de christen-vorsten
in Spanje. In 1195 behaalde hij, te Alarcos, op
Alfons IX van Castilie eene overwinning, waarbij
meer dan 30,000 Christenen op het slagveld bleveu
liggen.
40
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Almaras

Almaras (Aaron Exalto d'), secretaris van
Hasselt in Overijssel in 1787, was een aanhanger
van Oranje, en zocht de stad in handen van den
prins te spelen; zijne brieven tot dat einde werden
onderschept, en de patriotschgezinde Staten van
Overijssel zouden hem in hechtenis hebben laten
nernen, hadde hij zich niet in tijds uit de voeten gernaakt. Na de omwenteling in Augustus 1787 keerde
hij terug en werd in zijnen post hersteld.
Almaras, vlek in Spanje, 7 a 8 mijlen bezuidoosten Placentia, 1 uur gaans van den Taag, over
Welke rivier daar ter plaatse eene in 1552 gebouwde
fraaije brug, 580 voet Lang en 134 voet hong. A.
heeft eene merkwaardige kerk. Veldslag1810, waarin
de anglo-spaansche armee door de fransche werd
geslagen ; en 18 Mei 1812 nederlaag der Franschen
in den slag tegen de Engelschen onder lord Hill.
Almareyn, oud-duitsche benaming voor eene
kast met planken om papieren te bergen ; vandaar
Almaria voor Archief, inzonderheid Kloosterarch ief.
Almarez (Jodocus van), geb. in het brabandsche dorp Londerzeel, ijverig voorstander van bet
kloosterleven, vermaakte alles wat hij bezat aan het
klooster der Franciscanen, werd monnik, en schreel
eene verhandeling De tribes virtutibus theologicis.
Almari, Almere (verkeerdelijk ook wel Alechmere), was waarschijnlijk een gedeelte van bet Haarlemmermeer, of misschien wel dat meir in zijn geheel
(hoewel sommigen beweren dat men onder die henamingen de Zuiderzee moet verstaan ; terwijl het bij
latere schrijvers ook wel, door verbastering, Aalsmeer wordt genoemd). Keizer Otto I schonk aan de
Utrecbtsche kerk het regt van visscherij in dit water, en het >logschuld",eene belasting, die de koggen
(zekere vaartuigen) moesten betalen. Op den goederen-inventaris van genoemde kerk vindt men A.
vermeld als liggende bij de Vennep, voorbeen een
riviertje, aan de westzijde van het Haarlemmermeer,
waarin het zich ontlastte. De Noorman Rollo werd
874 in de, nabijheid van A. door de Friezen geslagen.
Almaric, geb. te Bene, bij Chartres, in de 12e
eeuw, gest. 1209, onderwees de godgeleerdheid te
Parijs, en was een voorstander van de pantherstische
philosophie. Door pans Innocentius II veroordeeld
als een verderfelijk ketter, werd zijn lijk opgegraven
en verbrand, en de asch op den misthoop geworpen.
Almas, vischrijke rivier in Hongarije, comitaat Sumegh.—Bovendien voeren nog 16 plaatsen in
Hongarije, Servid en Zevenbergen dezen naam, waaronder : 1) A., een groot marktvlek in het bacser
comitaat, met 8500 inw.
2) A., dorp in het
comitaat Komorn, aan den Donau, met eene mineraalbron, waterleiding en marmergroef, romeinsche
oudheden. — 3) A., dorp in het pesther comitaat,
met een kasteel, groote vischrijke vijvers en aanzienlijken wijnbouw.
Almaserai. Zie ALMA 2).
Almaty (von Zsadanyi en Torok-Szent-Miklos),
een grafelijk en hoog adellijk geslacht in Hongarije,
uit het heveser comitaat herkomstig. — A. (Jozef
Ign. von, naderhand graaf), geb.1726 te Gyon-Gyos,
werd om zijne dapperheid in den zevenjarigen oorlog tot den gravenstand verheven , 1774 tot luitenant-veldmaarschalk en 1784 tot generaal der kavallerie benoemd. Hij stierf 1804.— A. (Paul von),
geb. 1818 te Pesth, trad weldra op als aanhanger
der oppositie-partij, was op den rijksdag te Pesth
1846 vice-president en later in het debrecziner parlement voorzitter. Na de catastrophe vlugtte hij naar
waar hij stierf. — A. (Maurits, graaf), geb.

Almeida
1808, werkzaam lid der behoudende partij, was tot
1848 vice-president der hongaarsche hofkamer.Onder het ministerie Kossuth bekleedde hij bet voorzitterschap van het geregtshof over den sluikhandel.
Na de inname van Buda-Pesth werd hij voorzitter
der hofkamer en van de directie der financien in
Hongarije.
Almatinka, rivier. Zie onder ALMATY.
Almaty (d. i. de Wilde Appelen) of Wjernoje
(d. i. de vaste, waarop men zich verlaten kan), stad
in Siberie, district Semipolatinsk, eene stad in den
ruim 2500 parijs. voet hoog liggenden bergpas aan
den voet van den reusachtigen, met sneeuw bedekten
Koengi-Tau, daar waar de rivier Alrnatinka uit bet
gebergte komt ; omstreeks 40 mijlen van de groote
koopsteden Tasjkend, Kasjgar en Koeldja verwijderd ;
A. heeft 4000 inw.
Almazan, stad in Spanje, 3 mijlen bezuidwesten Soria, aan den Duro, met eene prachtige brug
over die rivier ; 2000 inw.
Almazarron, of Mazarron, stad in Spanje (Valencia, prov. Murcia); ruim 6000 inw.; groote aluinfabriek.
Almazora, stad in Spanje (Valencia),een weinig
bezuiden Castellon de la Plana ; circa 4000 inw.
Almeein, d. geleerden, indiaansche vrouwen,
die er haar beroep van maken verzen te improviseren en te zingen en te dansen bij de feesten. Zij
ontvangen eene zorgvuldige opveeding, en worden
gekozen uit de schoonste en geestigste meisjes. Ze
worden dikwijls bij de grooten des lands ontboden,
om de feestpartijen op te luisteren. Hare kleeding is
zoo dun en doorschijnend, dat het bijna zoo goed is
als waren ze naakt. Zij accompagneren haar gezang
met fluit, castagnetten of cimbels.
Almeida, 1) sterke grensvesting in de portugesche provincie Beira, met 5200 inw., bekend
uit den spaansch-portugeschen bevrijdingsoorlog
(door de Spanjaarden ingenomen 1762) en uit den
inval der Franschen (door dezen ingenomen 1810).
Den 4 Mei 1811 werden de Franschen, onder Massena, te Fuentes de Onoro in een moorddadig gevecht geslagen door de geallicerden. onder Wellington, waarop de fransche generaal Brenier in den
nacht van 11 Mei A. in de lucht deed vliegen, en zich
door de belegeraars heensloeg. In de nabijheid is
eene zwavelbron. — 2) verscheidene plaatsjes in
Brazilie dragen dezen naam.
Almeida (don Francesco d') uit bet geslacht
der Abrantes, had zich in portugesche dienst zoo
onderscheiden, dat koning Emanuel I hem tot eersten onderkoning van Oost-Indie benoemde. Als
zoodanig onderwierp hij Quiloa, Mombaza en meer
andere provincien aan de Portugezen. Zijn zoon,
Lorenzo d'A. streed onder hem, ging 1500 naar CeyIon, ontdekte de Maldiven en Madagascar, en sneuvelde in een zeegevecht tegen den sultan van Egypte.
Het wantrouwige Portugal wilde thans A. van zijnen
post verwijderen, en zond 1507 Alfonso d'Albuquerque ; A. erkende dezen echter niet, zette hem gevangen, en toog op nieuw ten strijd tegen den sultan
van Egypte, veroverde 1508 Goa en vernielde bij Diu
de egyptische vloot. Door Portugal genoodzaaktzijnen
post neder te leggen, verloor hij op de terugreis naar
Portugal, in een gevecht met de inboorlingen, het
leven. — A. (Emanuel), geb. te Viseu 1580, gest.
in Goa 1648, Jezuit, leefde aan het hof van den giltan in Abyssinie, en heeft zich inzonderheid vet.dienstelijk gemaakt door zijne .Geschiedenis van
Ethiopie” en door zijne vHistorische brieven".
A. (Teodoro), portugeesch geestelijke, geb. 1722,
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gest. 1803, schreef philosophische werken en romans
en is voornamelijk bekend door zijn: Recreacao filosofica din., Lissabon 1751). A. Nicolao Talentino d'), geb. te Lissabon 1745, gest. 1811, portugeesch
dichter, voornamelijk geacht om zijne hekeldichten ,
die met andere verzen onder den titel van Obras
poeticas (2 dln., Lissabon 1802; niettwe druk 1828)
in het licht verschenen.
Almelo, met 3450 inw., aan verscheidene beken, die te zamen de Almelosche Aa vormen, is een
der oadste plaatseri in de nederlandsche provincic
Overijssel; reeds in de 9e eeuw vinden wij het onder
den naam van Almaloh vermeld bij Alfridus in het
-Leven van den H. Ludgerus”. Aanvankelijk slechts
een dorp, werd A. 1421 tot eene stad verheven ; doch
in den tachtigjarigen oorlog teed het zooveel, dat het
in een viek werd veranderd, en als zoodanig 1672
gemakkelijk veroverd werd door de Munsterschen.
.Voorheen welvarend door de sedert in verval geraakte fijniinnenweverijen en bleekerijen, is A. (de
geboorteplaats van den letterkundige Gerrit van Lennep) tegenwoordig eene welvarende stad met garenspinnerij,vervaardiging van katoenen goederen, eenige
fabrieksbedrijvigheid en een levendig vertier. — De
Heeren van Almelo-en-Vriezenveen (welke heerlijkheid eertijds op zich zelven een gehied uitmaakte,
afgescheiden van de landen van Salland en Twenthe)
waren onafhankelijke souvereinen, die het jus belli,
armorum et federis bezaten, d. i. het regt om oorlog
te voeren, hunne vasallen te wapenen en verbonden
te sluiten. In 1457 kwam deze heerlijkheid aan tie
adellijke famine van Rechteren.
Almeloveen (Jan), ook Almeloven geheeten,
bekwaam kopergraveur, geb. in Holland 1611 of
1624, gest. 1650, leverde uitmuntende kopergravuren naar Saftleeven (waaronder de 4 jaargetijden),
en teekende zijne stukken met J. A.—A. (Theodorus Janssonius van), nederlandsch geleerde, geb. 24
Julij 1657 te Mijdrecht, gest. 29 Julij 1712, te Amsterdam, waar hij den vacantie-tijd doorbrag t, onderwees achtereenvolgehd de historic, de grieksche taat
en de geneeskunde te Harderwijk. Heeft geachte
uitgaven geleverd van Hippocrates, Celsus, Apicius
Ccelius, Strabo en Juvenalis, zoomede van de
Fasti Consulares van Quintilianas; hij schreef eene
Dissertatio epistolica de vitis Stephanorum (Amst.
1683) en verscheidene andere werken vol geleerdheid
Almenara, I) viek in Spanje, 3 mijlen bezuidwesten Castellon in Valencia. — 2) viek in Spanje,
2 mijlen benoordwesten Lerida in Catalonia ; de troepen van Filips V werden Kier 17 Julij 1710 geslagen door die van aartshertog Karel.
Almendingen (Lodewijk Harscher van), geb.
1766 te Parijs, gest. 1827 te Dillenburg, een der
beroemdste duitsche regtsgeleerden, wiens Juridische Schriften (10 din. Giessen 1803-1819), zich
door scherpzinnigheid en rijkdom aan vernuft onderscheiden, met Feuerbach en von Grolman inzonderheid werkzaam voor de hervortning der lijfstraffelijke
regtspleging. Aanvankelijk docent in de regtsgeleerdheid te Herborn, werd hij 1803 raadsheer in
het hof van appel te Hadatnar, 1811 onder-directeur
van het 41ofgericht" te Wiesbaden, 1816 vice-president van dat te Dillenburg; doch toen het Aammergericht” te Berlijn hem ter zake van een gedrukt
stuk over een proces, dat hij voor de vorstin-weduwe
van Anhalt-Schaumburg voerde, tot 1 jaar vestingstraf veroordeeld, en het ,Hofgericht" te Dillenburg
de afkondiging van dat vonnis geweigerd had, werd
hij, wegens dit geschil met het pruisische gonvernement, 1822 op pensioen gesteld.
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Almenum, een zeer oud en beroemd dorp in
Friesland, waar 777, naar men wil, de eerste christenkerk gesticht werd door het destijds bloeijende,
doch reeds in de lie eeuw uitgestorven geslacht
der Fortemans.In 1064 beging Ruud Harliga, in een
twist over het voorgaan ten offer, op het kerkhof te A.
eenen manslag aan Sasker van Hams, en de twisters
tusschen die twee geslachten eindigden eerst omstreeks 1170, toen het geslacht Harliga uitstierf. In
1516 stak Frits van Grombach, Brost van Harlingen,
om redenen van defensie, de kerk en buurt van A.
in brand. Men beweert dat in deze kerk de oude
privilegien van Karel den Groote bewaard werden.
De kerk herbouwd zijnde, werd 1580 binnen de
nieuwe wallen van Harlingen getrokken, ingevolge
octrooi (d.d. 6 September 1565) van den koning van
Spanje, en is thans de hoofdkerk van Harlingen ; zij
wordt ook de ,,Dom van Almenum" genoemd.
i
A —.
LMARI
Almere. Z ie
Almeria, een der 3 provincien van het spaansche

koningrijk Granada, ten noordoosten hegrensd door
Valencia, ten znidwesten en westen door Granada, ten
?Aden en zuidoosten door de Middellandsche Zee,
met 235,000 inw.. in 9 partidas judiciales. — De
hoofdstad A., het oude Murgis of Portus Magnus,
aan den mond der rivier A., met 19,000 inw.,
heeft eene goede haven en levendigen handelin wijn,
lood, cochenille en rove zijne. In de 11e eeuw, na
den val van het kalifaat van Cordova, werd A. de
hoofdstad van een klein moorsch koningrijk; doch
in 1143 werd A. weder aan de Mooren ontweldigd.
Alminium. Zie ALMISSA.

Almirante. ZieC A DMIRAALS-BAAI.
Almissa, lat. Alminium, stad in Dalmatie, 4
mijlen benoorden Macarsca, aan den voet van een
berg, bij den mond van de rivier Cettina ; 1200 inw.;
was voorheen berucht door zijne zeerooverijen.
Almkerk, het grootste dorp in het land van
A ltena, prov. Noord-Braband, was reeds in de 7e eeuw
eene bewoonde plaats, daar door Switbert, een der
discipelen van bisschop Willebrordus, in 698 eene
kerk ingewijd werd in Zandwijk (dat thans eene
buurt van A. uitmaakt). A. was een der 72 dorpen,
die do-or den watervloed van 18 November 1421
overstroomd werden ; bet klooster van reguliere
hanunniken, in der tijd aldaargesticht door Reimont
Minneboden, werd toen naar Zwijndrecht verplaatst.
Het dorp, grootetideels weer boven water gekomen.
werd 3 Augustus 1826 door cen zwaren brand geteisterd, doch spoedig weder opgebouwd.
Almo, Wine rivier in Latium, tegenwoordig
Ahnone, ontspringend bij Bovillw, en even beneden
Rome in den Tibet' vallend. flit riviertje werden
door de priesters van Cybele jaarlijks de standbeelden
van deze godin afgewasschen.
Almodad, zoon van Joktan ; Genesis 10 : 26
en I Chrn. 1 : 20.
Almodain, d. de Twee Steden, in de nabijheid van Bagdad, zijn het oude Ctesiphon en Koche
(niet gelijk men lang gemeend heeft Seleucia). Koche
was eene vesting op den linkeroever van den Tigris
tegenover Seleucia. Door alle retzigers in aziatisch
Turkije warden deze rumen van A. bewonderd.
Almodovar. Verscheidene steden en vlekken
in Spanje en Portugal dragen dezen naam, bijv.
1) A. del Rio, in de spaansche provincie Cordova, aan
de regterzijde van de Guadala, met 1300 inw. en eett
groot kasteel der hertogen. — 2) A. del Campo, in
Nieuw-Castilie, ruim 3 mijlen bezuidwesten Ciudad
Real met 5500 inw. — 3) A. del Pinar, in Spanje,
prov. Cuenca; 400 inw.
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Almodovar (don Ildefonso Diaz de Ribera,
graaf van), spaansch minister, uit Valencia, was bij
het begin van den onafhankelijkheids-oorlog luitenant
der artillerie, kwam bij de Restauratie in den kerker
der lnquisitie, waaruit de omwenteling van 1820
hem bevrijdde. Doch reeds in 1823 begaf hij zich
naar Frankrijk, van waar hij eerst na den flood van
Ferdinand VII naar Spanje terugkeerde. Nu werd
hij herhaalde malen minister van oorlog, eens minister van buitenlandsche zaken, een korten tijd
Premier of hoofd van het ministerie. Eindelijk had
hij zich bij Espartero aangesloten, en 1843 trad hij,
af.
met dezen te
Almogavaren. Zie -ATALANEN 2).
Almogia, stad in Spanje, 2 mijlen benoordwesten Malaga; ruim 4000 inw.
Almohaden. Zie ALMORAVIDEN.
Almon, een der vier steden in den stain lienjarnin ; Jozua 21 : 18.
Almon (John),engelsch boekhandelaar en staatkundig schrijver, behoorde tot de Whig-partij, en
was geb. 1738; gest. 1805. Hij heeft in het licht
gegeven eene .Beschouwing over George II koning
van Engeland"; eene ,,Beschouwing over het beheer
van Pitt"; een nJournaal van bet Parlement"; ,,Anecdoten van de beroemde mannen zijner eeuvv"; een
vlugschrift Over de Gezworenen en de pamphletten"; en eindelijk eene volledige uitgaaf van de
hBrieven van Junius", van welk beroemd werk men
hem zelven voor den schrijver houdt, en waarvoor
hij tot gevangenisstraf werd veroordeeld. Hij was
bevriend met J. Wilkes, en gaf diens werken in het
licht.
Almonacid, of A. de Zorita, vlek in de spaansche provincie Guadalaxara, aan den Taag, bekend
door de overwinning, die hier 11 Augustus 1809 door
het fransche Leger onder Sebastiani op de Spanjaarden werd behaald.
Almondbury, stad in Engeland, graafschap
York, 1 mijl bezuidoosten Huddersfield, met 9000
inw.; beroemde werkplaatsen voor de vervaardiging
van wolfed ‘stolfen; A. was eertijrls de residentie van
eenige saksische koningen.
Almonde, voormalig dorp en heerlijkheid in
den Grooten Zuid-Hollandschen VVaard, behoorde tot
het land van Strijen, was een der 72 dorpen, die
door den watervloed van 18 November 1421 werden verzwolgen, en een der 34, die niet meer te
voorschijn kwamen. Toen later een gedeelte van
het land der heerlijkheid A. weder droeg geraakte,
werd dit als leen geschonken aan prins Frederik
Hendrik.
Almonde (Abraham van), geb. in de 16e eeuw
op zijn voorvaderlijk kasteel Altena bij Delft, bekleedde aanzienlijke posten, was bijv. burgemeester
van Delft, hoogheemraad van Deltland, lid van de
Staten van Holland, raad van de admiraliteit te Rotterdam, curator der leydsche hoogeschool, en stierf
1594. — A. (Adriaan van), een bekwaam man,was
achtereenvolgend pensionaris van Brielle, lid der
Staten van Holland, 1654 lid der commissie, die naar
Engeland werd gezonden tot regeling van eenige
geschillen over indische en andere zaken, 1655 raad
in den hove van Holland en, met behoud van dezen
rang, 1658 benoernd tot raad van Indie, loch stierf
1659 op zijne reis naar Batavia. — A. (Filips van),
luitenant-admiraal, geb. te Dordrecht 29 December
164i, vertnoedelijk een zoon van den vorige (volgens
anderen van Pieter van A., die burgemeester van
Brielle was), woonde als kapitein en bevelhebber
van het sAip Dordrecht in Junij 1666 den door de

Almoraviden
Ruyter geleverden vierdaagschen zeeslag bij, en nam
even roemrijk deel aan de overige zeegevechten, die
in het zelfde jaar werden geleverd. In den slag van
7 Junij 1672, bevelvoerende over het sohip Wassenaer, was de overwinning grootendeels te danken
aan zijne onverschrokkenheid en tegenwoordigheid
van geest, waarmede hij twee vijandelijke branders
den pas afsneed naar het admiraalschip. In Sept. 1672
werd hij bevelhebber over eene vloot, die voor Goeree lag ;. in Oct. 1673 tot schout bijnachtbevorderd,
verzelde hij admiraal Tromp in 1674 op diens togt
naar de kusten van Frankrijk en Spanje. In 1676
werd A. over land naar Nape's gezonden, om het
opperbevel te aanvaarden over de vloot, die hij met
het lijk van den gesneuvelden de Ruyter naar het
vaderland terugbragt. In 1677 droeg hij krachtdadig
bij tot de overwinning door Cornelis Tromp op de
Zweden behaald, waardoor Denemarken buiten gevaar werd gesteld. Uit zijne verdere loopbaan in dat
bewogen tijdperk vermelden wij alleenlijk, dat hij
1691 bevorderd werd tot luitenant-admiraal en opperbevelhebber over 's lands vloot. In 1692 strekte
de overwinning bij kaap La Hogue, in vereeniging
met de engelsche vloot op de fransche bevochten,
hem tot grooten roem. Bij het uitbarsten van den
successie-oorlog voerde hij bevel over de nederlandsche vloot, die, met de engelsche onder admiraal
Hooke vereenigd, bestemd was tot eenen aanval op
Cadix en later in de baai van Vigos de spaansche
zilvervloot hielp vernielen en de fransche vloot vermeesterde. Na 1705 schijnt hij wegens doofheid de
dienst te hebben verlaten; hij eindigde zijne lange
en roemrijke loopbaan onder Oegstgeest op zijne hofstede Haaswijk, waar hij 11 Januarij 1711 stierf;
zijn lijk werd in de St. Catharina-kerk te Brielle
begraven.
Almon—Diblathaim, Bender plaatsen waar
de Israeliten hunne tenten opsloegen na hunnen uittogt uit Egypte; Numeri 33 : 46 en 47.
Almone. Zie ALMO.
Almorah, stad in Hindostan, gesticht in de
16e eeuw onder keizer Akbar door Ram-Tsjandra,
en sedert 1815 in het bezit der Engelschen, behoort
tot het presidentschap Calcutta, en ligt oostelijk aatt
den voet van een der bergen van den Himalaya.
A. heeft 8000 inw., vestingwerken en aanzienlijken
handel.
Almoraham, in den arabischen kalender de
eerste maand des jaars.
Almoraviden en Almohaden , twee
moorsch-spaansche dynasties. Een Arabier, met
name Abdallah-ben-Yasin, vormde omstreeks 1050
in het noordwesten van Afrika eene strijdbare sekte,
welker aanhangers door hem genoemd werden Morabiten (arab. al-Moraboethin, d. i. de kluizenaars,
de vromen ; waarvan later bij verbastering het woord
Maraboet is gemaakt). Aan het hoofd der Morabiten
d. i. der Almoraviden, plaatste hij vervolgens AboeBekr, die omstreeks 1070 Marokko stichtte, en wiens
opvolger Yoessoef-ben-Tasjfen, door de Arabieren
naar Spanje geroepen, de titels aannam van Emiral-Moslemin (d. opperhoofd der geloovigen) en
Nasser-al-Din (d. verdediger des geloofs), en bijna
geheel moorsch Spanje onderwierp. Omstreeks het
begin der 12e eeuw stand er echter eene nieuwe sekte
op, Welker aanhangers zich al-Moewahedin noemden,
d. i. de eenheids-bekenners, omdat zij beweerden
de ware bekenners te zijn van den eenigen God. Het
hoofd dezer sekte was Aboe-Abdallah-Mohammedal-Mandi, die omstreeks 1120 de Kabylen in opstand
brags tegen de Almoraviden en zich van de hoofd-
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stad (Aghmat, ruim 6 mijlen bezuidoosten Marokko)
Al.riMOUth,kleine engelsche haven in het graafmeester maaktelijn opvolger Abd-ul-Moemen (1130
schap Northumberland, aan den mond van de Aln.
—1163) veroverde geheel Fez, Marokko, Algeria en
Genomen door de Franschen onder de revering van
de zuidkust van Spanje ; en (1163-1195) eerst onder
koningin Elizabeth.
Yoessoef en vervolgens onder Yakoeb Almansor bragAlnosius (Johannes), geb. te Brugge, leefde in
ten de Almohaden geheel moorsch Spanje ten onder,
de 16e eeuw; en deed zich door zijne verhandeling
zoodat de Almoraviden, nu zoowel nit Spanje als nit
De antiquis nummis et marmoreis inscriptionibus
Afrika verdreven, op het eiland Majorca eene wijk(1558) kennen als een gelukkig beoefenaar van de
plaats vonden door de vergunning van den te Curgrieksche en romeinsche oudheidkiinde.
dova regerenden musulmanischen vorst. (Onder de
Alnwick, of Alnewick,stad in Engeland,graafregering der Almoraviden in Spanje meent men den
schap Northumberland, aan den spoorweg tusschen
oorsprong te moeten zoeken van de spaansche muntBerwick en Newcastle, aan de rivier Alne, met 9000
soort genaamd maravedi). De magt der Almohaden
inw. en veel vertier.
hield zich echter niet lang staande. Reeds onder
Alo Alo, eene rivier in Borneo's zuid- en oosterYakoeb-Almansor's opvolger Mohammed werden de
afdeeling, regterzijtak der rivier van Bandjermasin.
Mooren (1212) door de koningen van Castilie, AraAloaden. Zie ALOIDEN.
gonie en Navarra (Alfons VIII, Pedro H en Sancho VII)
Aloadin. Zie ALADIN.
,in de vlakte van Zolosa geheel verslagen. Ook een
Aloas (van het grieksche Aloa, d. i. de dorschtweede leger, dat onder Aboe-Yoessoef nit Afrika
vloer), een bijnaam van de godin Ceres.
kwam en eenen inval in Spanje deed, werd vernieAloe, 1) eiland in de bogt van Datoe, hij de
tigd door Sancho (zoon van Alfons X), waarop deze
noordwestkust van Borneo. — 2 en 3) zie ALLOE.
naar Afrika tong en aan de magt der Almohaden voor
AloOnen, feesten die te Athene gevierd werden
goed een einde maakte (1273). De dynastie der Alter eere van Ceres (zie ALoAs) en Bacchus, en waarbij
mohaden (eene reeks van 14 koningen) had anderde eerstelingen van den graan- en wijnoogst werden
halve eeuw geregeerd, en werd alsnu vervangen door
geofferd.
de dynastie der Meriniten.
Aloetor, dorp op het zuidooster-eiland Babber
Almqvist (Karel Jonas Lodewijk), een zeer (residentie Banda,neder1.0ost-Indie), en hoofdplaats
vruchtbaar zweedsch schrijver, geb. 1793, schreef,
van het oostelijk deel des eilands, met eene roof- en
behalve vele geschied-, natuur- en taalkundige leermoordzieke bevolking, die het voor de schepen zeer
boeken, een aantal romans, tooneelstukken, epische
onveilig maakt hier te landen.
gedichten, hurnoresken en, onder den titel van
AlOeus. Zie ALOIDEN.
TOrnrosensbok, eene verzameling van romantische
Aloeysen. Zie ALLOYSEN.
gedichten, die overvloeit van frischheid, humor en
Alogianen, of Alogen, eene christen-sekte in
vernuft.
de eerste eeuw, die inzonderheid de leerstellingen
Almstein, voormalig kasteel en heerlijkheid van Johannes over logos (de rede) en paraclet (den
in den Grooten Zuid-Hollandschen Waard, een der
heiligen geest) hestreden, en dus al de schriften van
34 plaatsen, die niet sneer te voorschijn kwamen van
Johannes verwierpen.
de 72, die in den watervloed van 18 November 1421
Aloaden, of Aloaden , de door Neptunus bij
werden verzwolgem.
Iphimedia verwekte twee zonen Otus en Ephialtes,
Almsvoet , voormalig dorp in den Grooten werden aldus genoemd, omdat ze opgevoed werden
Zuid-Hollandschen Waard, verdronken 18 Novemdoor den revs AlOeus, den man hunner moeder, die
her 1421 en nooit weder boven gekomen ; de plaats
een zoon was van Titan en de Aarde. De A. waren
wear het gestaan heeft was nog lang naderhand hetwee reuzen van buitengewone grootte en sterkte,
kend onder den naam van de ,Visscherij van Almsriamen deel aari, en kwamen om bij, de bestorniing
voet".
van den Olympus; tot hunne straf werden zij in den
Almufiecar, lat. Sexi, slecht gebouwde stad Tartarus aan een pilaar vastgeketend, waar een gier
in de spaansche provincie Granada, circa 5000 inw.;
gestadig hunne ingewanden kwam verscheuren en
school.' gelegen in eene vega vol suikerriet en bataeen nil hun dag en nacht door zijn gekras alle rust
ten, aan den voet van eenen aan zee gelegenen heuonmogelijk maakte.
vel, waarop nog een moorsche burgt. De vestingAlois (Marie Jozef Joachim Frans), regerende
werken, aangelegd door Karel V, werden in 1812
vorst van Lichtenstein, geb. 26 Mei 1796, zoon van
door de Engelschen geslecht.
vorst Johan Jozef, wiens opvolger hij werd 20 April
Aln, of Alne, 1) riviertje in Engeland, graaf- 1836, na 1831 in het huwelijk te zijn getreden met
schap Northumberland, besproeit Alnwick en AlnFrancisca de Paula, gravin hinsky (geb. 8 Augustus
mouth, en outlast zich in de Noordzee. — 2 en 3)
1815), die hem 8 dochters schonk en den zoon,
nog eene A. in het engelsche graafschap Cumberland,
Johan Maria Frans Placidus (geb. 5 October 1840).
De vorst woont meestal te Weenen, en is voorzitter
en eene andere A. in het eveneens engelsche graafschap Warwick.
van bet K. IL staathuishoudkundig genootschap.
Alnemouth. Zie ALNMOUTH.
Aloko, of Koko, rivier op Sumatra's oostkust,
Alnetensis tractus, in Gallie ; tegenwoordig in het rijk Djambi.
AuNIs.
Alolo, een der kleine Soenda-eiianden, ligt beAlnetum, latijnsche naam voor Aulnay, in het zuiden het eiland Flores.
fransche dept. Calvados.
Alompra, geb. uit geringe ouders in het birinanesche koningrijk Ava,begaafd met een helderen
Alnewiek. Zie ALNWICK.
Alney, eilandje in de Severn, ten westen van en stouten geest, bevrijdde zijn land van het juk
Gloucester. Edmond 11 van Engeland, om zijne onder Peguanen, ouderhandelde met de Engelschen,
verschrokkenheid en ligchaamskracht bijgenaamd
van wie hij p ulp ontving, werd het hoofd van eene
Iron-side, en Canut, bijgenaamd de Groote, koning
nieuwe dynastic, maakte groote veroveringen, stichtte
van Denemarken, die oorlog was komen voeren om
(1753) de stad Rangoen, en roeide een aantal misden troon van Engeland, hadden 1017 op dit eiland
bruiken nit. Hij stierf 1760, op 55-jarigen leeftijd,
een tweegevecht.
en werd opgevolgd door zijnen zoon IN a mdodzji-Proe.
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Alona, de oude latijnsche naam voor Alicante.
Along-Along-Omba (Alang-Alang-Omba),
dorp op het eiland Java ; 20 Mei 1820 had bier eene
ontmoeting plaats tusschen de 11e mobile kolonne,
onder majoor Michielsen, en een troop muiters, die
met verlies van eenige dooden werden uiteen gedreven en verstrooid.
Alonia, eiland en stad met haven in de zee van
Marmora (aziat. Turkije), ten westen van het schiereiland van Cyzicus.

Alonzo d'Ercilla. Zie ERCILLA.
Alope, plaatselijke benaming van den zeeoever
tusschen Mysie, Carle en Lycie.
Alope, doch ter van Cercyon, legde het kind, dat
zij na haren omgang met Neptunus ter wereld bragt,
te vergeefs te vondeling. Haar vader bragt haar om
het Leven, en liet het kind nogmaals te vondeling
leggen; nu werd het door herders opgevoed en Hippothous genoemd.
Alopeus (Maximiliaan, baron), russisch diplomaat, geb. 21 Januarij 1748 te Wiborg in Finland,
werd, nog jong zijnde, directeur der rijks-kanselarij
te Petersburg, vervolgens gezant aan verscheidene
hoven, in den vrijheeren-stand verheven, nam 1820
om redenen van gezondheid zijn ontslag, en stierf
6 Mei 1822 te Frankfort aan den Main.— A. (Daniel,
graaf), broeder van den vorige, geb. 1769, insgelijks
diplomaat, werd 1813 commissaris-generaal der geallieerde legers, 1815 gouverneur van Lotharingen,
en stierf als gezant te Berlijn 13 Junij 1831.
Alopicius. Zie Vossius.
Alor, in nederl. Oost-Indio, 1) eene straat ; zie
MORITJA. - 2) een eiland ; zie OMBAAI.
3) een
landschap en dorp op het eiland A. of Onabaai.
Alora, stad in Andaluzie (Spanje), 4 mijlen
benoordwesten Malaga, met 7000 inw. en rumen van
een oud kasteel.
AlOri, hoofdstad van YOroeba, een der Koearastaten (Soedan) in Afrika.
Alos, de grieksche spelling voor Alas, eerie stad
en haven in. Phthiotis.
Alost Alostum), belgische stad. Zie A ALS T.
Aloth, met Azer, een der twaalf gouvernementen, waarin koning Salomon Israel ingedeeld had ;
zijn stadhouder bier was Baanah de zoon van Husai;
I Kon. 4 : 16.
Aloud, of Aland (in sommige boeken, waarschijnlijk door eene drukfout, Aland), baljuw van
Zuid-Holland, geraakte '1299 in geschil met de schepenen van Dordrecht over hunne bevoegdheid; en
door graaf Jan I, onder Ioogdij van Wolferd van
Borsselen, werden de schepenen niet alleen in het
ongelijk gesteld, maar zelfs door baljuw A. voor leugenaars uitgemaakt. Dit geschil liep weldra zoo Moog,
dat die van Dordrecht de stad in staat van verdediging bragten, die dan ook weldra door heer Wolferd werd helegerd, terwij1 de toevoer naar de stad
van alle kanten werd afgesneden. Witte van Haamstede word tot dat einde met zijne bende op het
huis Putten gelegd; Nicolaas van Cats lag boneden Dordrecht, to Alblasserdam; en baljuw A., met
de zijnen, boven Dordrecht op het huis Kraaijenstein
to Sliedrecht. Geduronde het beteg kwarn Wolferd
van Borsselen om het levee ; naauwelijks Madden de
Dordtenaars dit vernomen of zij trokken op het huis
Kraaijenstein aan, dat zich spoedig op genade en
ongenade moest overgeven. A. en eenigen der zijnen
werden nu gevankelijk opgebragt naar de stad, loch
naauwelijks waren ze to Dordrecht binnon de stadspoort, of A. en nog vijf anderen werden door het
gerneen doodgeslagen.

Alpen
Alp,ot A lb,00k ruwe of zwabische A 1p,is de noordoostelijke, zich tusschen den Neckar en den Donau
uitstrekkende voortzetting 1. a n het Jura-gebergtc,
eene lengte beslaande van ongeveer 20 bij eene
breedte van 4 a 5 mijlen ; het is eene door diepe
dalen doorsnedene, arm aan water zijnde hergketen,
die, 'in eerie gestadige klimming van 2000 tot 2500
voet, de grensscheiding vormt tusschen het stroomgebied van den Donau en dat van den Rijn. De hoogste
punten van het plateau zijn : de Hohenberg, de Dellingerberg, de Schaf berg, de Plettenberg, de Dornbiihl, de Achaltn, de Neuffen, de Sontbeim, de Prunnenberg, de Aalbuch, de leek, de Fleckenberg, de
Stollenberg, de Rossberg, de Heuberg, de Rechborg,
en de Hohenstaufen. De eigentlijke hoogvlakte, met
een ruw klimaat, onvruchtbaren grond, geringen
plantengroei en karige bevolking, steekt geweldig of
bij de bekoorlijkheid en vruchtbaarheid der dalen.
Verschillende gedeelten der A. dragon verschillende
namen. Zie ALB.
Alp , naam van Brie oostersche heerschers.
1) Alp–Arslan, d. de kloeke leeuw, sultan nit
het geslacht der turksche Seldzjoesiden, volgde zijn
oom Togroel-Beg in 1064 op, regeerde over geheel
Perzie, veroverde Arnienie en Georgie, versloeg 1071
den griekschen keizer Romanus, bijgenaamd Diogenes, die zijne veroveringen zocht to stuiton, en stierf
1072,-vermoord door den gouverneur van eene sterkte,
die hij stormenderhand had veroverd. Hij is de eerste
van zijne dynastie, die het Islatnismusoinhelsd heeft.
Hij werd opgevolgd door zijnen zoon Malek-Schach,
die zijne veroveringen nog verder vervolgde. —
2) Alp–Arslan, sultan van Aleppo van 1114 tot
1115. — 3) Alp–Tekin. Zie TERM.
Alpen, het uitgestrektste hooge gebergte van
Europa, dat van het Rhone-dal in bet westen tot
de Donauvlakte in bet oosten in eaten grooten
boog om Noord-Italie loopt , tusschen 23 en 35
grader] oosterlengte en 44 tot 48 graden noorderbreedte. Ile lengte in eene regte lijn berekend,
van het moor van Geneve ten wester' tot de rivier
de Leitha ten oosten, bedraagt ruim 110 mijlen, bij
eene breedte van 20 tot 40 mijlen; en van het westzuidwesten naar het oostnoordoosten vormen de A.,
op een grond ylak van 4500 vierk. mijlen, verscheidone hergketenen. Bij de Ouden droegen de verschillende gedeelten van doze ontzaggelijke aaneenschakeling gebergten de volgende namen, to vveten :
Alpes Maritinue, -van den Ligusticus sinus tot Mons
Vesulus (Viso) en de bronnen van den Padus (Po) ;
Alpes CottiwiLe (vroeger Alpes genaamd, doch
den lateren naam ontvangen hebbende onder keizer Augustus, ter gedachtenis aan don weg, dien
koning Cottius voor de Romeinen had geopend in
het dal van Suza), van den Vesulus Mons tot aan
den Alpis Cottia (Mont Cenis) ; — Alpes Graia, (ook
genaanid Cremonis juga), van den berg Cenis tot aan
41e bronnen VIM de Duria major; --- Alpes Penninx,
-van de Duria tot aan den Mons Adult ' s (St. Gothard),
dus geheeten naar een woord in de landstaal, dat
,hooge berg" beduidt ; tot doze keten behoordo de
Penninus Mons (de groote St. Bernhard) ;
, of Lepontia), in het zuiden van Z witser—.IlpesHvtica
Alpes Rheticie of Tridentince, die door de
land ;
en
beide Rhetien (Graanwbunderland) liepen ;
eindelijk A lpis Caruicw of Noriew, die Noricum scheidden van het land der Carni. Omtrent de tegenwoordige indeeling valt het volgende te zeggen.
Behalve de indeeting in 3 hoofdketenen : de middelste of oorspronkelijke A., de noordelijke voorAlpen en de zuidelijke parallelloopende boven-Alpen,

Alpen (Wegen der)
onderscheidt men de Mid d en-Alpen, de Wester-Alpen
en de Ooster-Alpen.—I. De Midden-Alpen bestaan uit
de eigentlijke middelste keten, benevetis de beide
noordelijk en zuidelijk vooruitspringende groepen.
Tot de middelste keten behooren : 1) de pennijnsche A., tusschen de lornbardische vlakte en het
Rhone-dal,tnet den Mont-Blanc,den grooten St. Bernhard, de Monte-Rosa, den Fletschhorn en den Simplon. 2) de lepontische A., het middendeel van het
Alpenland met de plateau-massa van den St. Gothar4
den Pitz-Val-Rijn en den Moschelhorn. 3) de rhetische A., tusschen Inn, Adda en de Boven-Etsch, met
den Septimer, den Julier, de Bernina, den Brenner en
den Dreiherrnspits. Tot de noordelijk vooruitspringende groep worden gerekend : 4) de Berner A., met
den Finsteraarhorn, de Jungfrau en den Schreckhorn.
5) de Vierwaldstadter A., met den Siirennenalp en den
Titlis. 6) de Glarner of zwitsersche A., met Dodi,
Crispalt, Claridenalp, Mythenberg en Rigi. 7) de
Thur-A., met den hoogen Santis. 8) de Algauer A.,
met den Arlberg en den Hoch vogel. De zuidelijk vooruitspringende groep bevat: 9) de Orteler A., met de
Orteler-spits. 10) de trientijnsche A., met de
Vedretta-rnarmolatta. — II. De Wester-Alpen bestaan
uit de volgende groepen : 11) de Zee-A., met den
Col-Roburent. 12) de cottische A., met Mont-Viso,
Mont-Genevre , Mont-Pelvoux en Mont-Ventoux.
13) de grajische A., met Mont-Cenis, Mont-Iseran
en Kleinen Bernhard. — III. Tot de Ooster A. behooren : 14) de norische A., tusschen de Drau- en Donauvlakte, met den Hohen Tauern, den Grossglockner,
den Wiesbachhorn, den Watzmann, den Dachstein,
de Stangalp, den Schneeberg en den Oetscherberg.
15) de carnische A., met den Drobac en het Colschna
gebergte. 16) het illyrische Karst-plateau, genaamd
de Julische A., met den Terglu. — De alpen-dalen
vertoonen zich aan den voet der hooge middenketen
als breede langwerpige dalen, aan de zuidzijde der
A. daarentegen als dwarsdalen; aan de hoofddalen
sluiten zich in den worm van ketelbekkens de nevendalen aan, die als de zetel van het eigentlijke alpenleven zijn aan te merken. De voornaamste dalstreken
zijn : het dal der Arve, van de noordelijke helling
van den Mont-blanc ; dan Opper- en Neder-Wallis,
die beiden het Rhone-dal vormen ; het Rijn-dal, het
dal der Reusz, het Aar-dal, het Inn-dal, het dal der
Drau. —De tusschen de Alpen-ketenen aanvangende
en zich om dezelve uitstrekkende stroomgebied-streken zijn : 1) het Rhone-gebied; 2) het Po-gebied ;
3) bet gebied van de Etsch en van de kustrivieren
der Adriatische Zee; 4) het gebied van den Donau;
5) het Rijn-gebied. — De wegen over de Alpen zijn
of smalle paden, die slechts begaanbaar zijn voor den
vasten tred der rnuildieren, Of wegen, die bereden
kunnen worden. Wij laten bier volgen een overzigt
van de Alpen–wegen:
1) Van Oneglia, aan de kust der ligurische Zee,
loopt opwaarts naar Pieve een weg over de hoofdketen, en begint bij Camaragua nederwaarts te loopen naar den Tanaro en vervolgens near Ormea ; hij
volgt de rivier tot Ceva. Over Mondovi gaat hij naar
Fossano, waar hij zich aansluit aan den spoorweg
van Cuneo naar Turijn.
2) Van Nizza aan de zee loopt noordoostwaarts
over Escarena en Sospello een postweg naar het Royadal, en doorsnijdt dat in eene klirnmende rigting tot
aan bet terrasvormig gebouwde Saorgio. Vervolgens
loopt de weg door chaotische rotsniassaas naar Tenda,
tusschen weilanden en bosschen en watervallen. Dan
begint hij te zigezagen en loopt menigmaalslechts 12
voet breed, steil opwaarts, druk bereden door klinge-
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lende muildier-karren tot aan la Ca op den 5526 vt.
hoogen Col di Tenda, waar men een heerlijk vergezigt heeft over de Alpen van den Mont-Blanc been
tot aan Mont Rosa. Eenige uren gaans nederwaarts
breagen u dan near Li move, en, deels tusschen enge
kalkrots-wanilen, deels tusschen digt met bosch begroeide hoogten, naar Cuneo.
3) Langs den Durance opwaarts loopt een te berijden weg naar Briancon ; van daar echter 3 miglia
verder noordoostwaarts vormt een straatweg, die over
het 5744 vt. hoog gelegene dorp Mont Genevre loopt,
de gemeenschap met Clavieres, Cesanna en Oulx in
het Dora-dal, van wear de spoorweg over Suza near
Turijn loopt. In 1340 stichtte graaf Humbert II van
Briancon een hospice op den weg over Mont Genévre.
4) Bij Montmeillan aan de Isere vereenigt zich de
van Geneve over Aix en Chambery gaande spoorweg
met den van Grenoble, in noordelijke rigting opwaarts, de Isere volgenden postweg. Van daar volgt
de spoorweg de Isere en het Drac-dal over St. Jean
de Maurienne tot Notre-Dame de Charmais, benoordoosten Mont Tabor, en hier is men bezig eenen ruim
4 miglia langen tunnel (20,636 parijsche voet, dus
ruim 1 duitsche postmijl) door de Alpenketen te
boren naar Rochemolle en Millauzes, om bij Oulx
eene aansluiting te krijgen aan den Suza-spoorweg.
Vooreerst loopt de postweg nog van St. Jean den
Arc opwaarts tot aan het dorp Lanslebourg ; van daar
kronkelt bij zich in kunstige bogten opwaarts naar
den berg Cenis of Mont Cenisio, 18 vt. breed, nergens
steil, over afgronden en door rotsen been, die men
heeft laten springen. Hij loopt tusschen den grooten
en kleinen Mont Cenis door; op den top (6098 vt.
hoog), over welken Hannibal (?), Pompej us, Pepijn en
Karel de Groote getrokken zijn, bevindt zich eene
groote vlakte, Madeline genaamd, met bet post-station Mont-Cenis; een kwartier gaans verder een milltaire post met kazerne voor 1000 man, en een hospice
(bevattende 40 kamers) van de benedictijner monniken, in de 9e eeuw gesticht door Lodew ijk den
Vrome. Benedenwaarts, op de veel ruwere en rotsigere zuidzijde, loopt de slingerende weg door het
dal van het riviertje Cenise naar Suza. In den winter
glijdt men van de steile hoogte of (menigmaal 2000
voet in 10 minuten) op kleine sleden, elke slede
ingerigt voor den bestuurder of voerman en een passagier; dit neerglijden noemt men alley et la remasse.
Op dezen weg bevinden zich 26 refuges (toevlugthuizen), ter beschutting voor lawinen, koude, enz., welke
refuges tevens herbergen zijn; en als de sneeuw zeer
hoog ligt, wijzen groote houten kruisen den weg aan.
Napoleon I heeft in 1805 dezen Alpenweglaten aanleggen ; door 3000 werklieden was dezelve in 5 menden tijds geheel in gereedheid gebragt.
5) Van het meer van Geneve, de Rhone op, over
Martigny loopt een rijweg. Ook bovenwaarts door het
Dranse-dal (Val d'Entremont) gaan nog kleine rijtuigen tot op den St. Bernhard, over de plaatsen Orsiéres
(2959 vt.), Liddes (4302 vt.), St. Pierre-Mont-Jour
(5002 vt.). Voorbij laatstgenoemde pleats was de weg
vroeger zeer steil, en leverde aan het leger van Napoleon1groote moeijelijkbeden op.Het voetpad loopt over
het groene Plan du Prez, wear de eenzame herberg
Cantine du Praz staat ; de rijweg houdt bier op. Door
eene Wilde engte ter hoogte van 5920 vt. (Mile
de Marengo) komt men aan twee steenen refuges;
dan de Nudri-brug (6880 Vt.) overgaande, komt men
aan de overzijde van de Dranse en bereikt op den
7368 vt. hoogen top het hospice, zijnde twee tamelijk
groote gebouwen, door 10 a 15 Augustijner koorheeren en 7 knechten (maroniers) bewoond. Het
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werd 962 gesticht door den heiligen Bernhard van
Menthon, en is de hoogste winterwoning in de Alpen
met de gemiddelde temperatuur der zuidkaap van
Spitsbergen (0,79° R.). Het tegenwoordige huts dagteekent uit het midden der 16e eeuw. De lijken der
verongelukten (16 in den loop der laatste 12 jaren)
worden bewaard in een laag gebouw, waar ze, in de
drooge, koude luck, tot eene soort van mummien
uitdroogen. In 1848 worden hier 19,000 personen geherbergd, waaraan nog geen 2000, die voor het genotene betaling gaven.Aanvankelijk had dit klooster
bezittingen in de Nederlanden, in Engeland en in Sicilie. Tegenwoordig worden de 36,000 gulden, die
jaarlijks noodig zijn voor het onderhoud, door de
monniken bijeengebedeld, grootendeels in het land
zelf. — Den berg af loopt de weg tangs een meir en
langs het Plan de Jupiter, op hetwelk eertijds een
romeinsche tempel stond van Jupiter optimus maximus Paininus (vandaar Mons Jovis, Mont Joux en
pceninisehe of pennijnsche Alpen?). Over St. Remy
komt men bij St. Oyen in het Buttier-dal; verder
voort opent zich links het Val Pellina, dat zich tot
den Matterhorn uitstrekt, en in de nabijheid van
Aosta, waar onafzienbare druivenvelden beginnen,
wordt men links den Mont Rosa gewaar, en regts
den Mont-Blanc (van Martigny 17,1_ nor gaans). —
Over den kleinen Bernhard heeft denkelijk wel de
overtogt plaats gehad van Hannibal over de Alpen.
6) Van Martigny opwaarts langs de Rhone loopt
een postweg tot aan Brieg. Even beneden Brieg , bij
Gliss of Glitz (2250 vt. hoog) begint de Simplonweg in eene oostwaartsche rigting, langzaam stijgende ; in lange kronkelingen loopt deze weg over
groene velden, vervolgens zuidwestwaarts gaat hij
het dal in van de door eene diepe bergkloof stroomende Saltine, en dan weder oostwaarts, zonder
merkbare belling het Ganter-dal door tot aan de
Ganterbrug. Ter hoogte van 4768 voet staat bet
posthuis (te gelijk herberg en toevlugthuis) Barisello
of Berisal; verderop verheffen zich de hooge BernerAlpen ; dan volgt de zich 95 vt. lang in de rots uitstrekkende 'S,chalbet-galerij. Het naastvolgende uur
gaans, met 6 refuges en 1 hospice, is in den tijd der
lawinen en stormen het gevaarlijkste gedeelte. Een
weinig hoogerop wijst een houten kruis de hoogste
stijging (6218 vt.) van dezen pas aan, waar de helling weder dalend wordt en waar het nieuwe, in 1840
voltooide, grootsche hospice staat, dat onderhouden
wordt door eenige der koorheeren uit het Bernhardhospice, waaraan het in eigendom toebehoort. Hier
worden, het eene jaar door bet andere gerekend,
jaarlijks 12 a 13,000 reizigers opgenomen gratis. Een
groot, open, meirbekken-vormig dal, door sneeuwbergen en gletschers omringd, vorint de kruitt.Daar
staat een hooge, vierkante toren, het oude hospice.
Ter hoogte van 4340 voet volgt het dorp Simpeln
(Simplon, Simpione) ; dan, 3423 vt. hoog, de Weiler
Gsteig of Algabi, met de evenzoo genaamde galerij,
en vervolgens de over het geheel woeste en indrukwekkende bergkloof van Gondo, door welke de Diveria
stroomt. Verderop is de zich dwars voor die kloof
uitstrekkende rotsmassa doorgebroken, en een pad,
683 voet lang, de galerij Ian Gondo genaamd, loopt
tusschen rotswanden, die zich 2000 vt. hoog steil verheffen aan weerszijden. Op 2164 vt. hoogte ligt Gondo,
Guntz of Roden, zijnde het laatste zwitsersche dorp.
Over Iselle of Iesellen komt men aan de galerij van
Creola en aan het dorp zelf, waar eene 91 voet hooge
brag over de Diveria ligt. Het Diveria-dal loopt vervolgens uit in het Val d'Ossola of Eschenthal, welk
()al geheel en al italiaânsch is wat betreft de land-
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schapsgezigten, die het aanbiedt. Domo d'Ossola, 942
vt. hoog, ligt aan de Toza, die uit het Formazza-dal
komt en hjer hevaarbaar wordt, ofschoon het een
woelig vaarwater is. Meer zuidwaarts ontlast zich
de van de Rosa komende Anzasca. Vervolgens neemt
de Tosa de Strona in zich op, zijnde een tak van het
Ortp-meir. Als men nu de Tosa over is komt men,
door eene vruchtbare, welige landstreek, en langs
een der grootste granietgroeven van ltalie,aan bet Lago
Maggiore. Over Baveno loopt de weg, op graniet-zuilen
en muurwerk rustende, naar Arona, vervolgens naar
Sesto-Calende en eindelijk door de vruchtbare,eentoonige vlakte naar Milaan. — Napoleon I liet in 1800
een begin waken met den aanleg van dezen weg, die
in 6 jaren tijds voltooid was; dezelve is 25 a 30 vt.
breed, bij eene helling van 6 duim op de 62 voet.
Deze Alpenweg, onbetwistbaar de schoonste van alien,
loopt door de sneeuwlinie; om hem te voltooijen,
moesten er 613 bruggen, 7 galerijen en 20 refuges
of toevlugthuizen gebouwd worden, en de gansche
aanleg heeft over de 18 millioen francs gekost. De
oude steile weg over den Simplon was reeds in het
jaar 117 onzer jaartelling door een romeinsch leper
overgetrokken. Voorheen was de meer westelijk
gelegene, 8386 vt. hove, nu alleen nog maar voor
voetgangers gescbikte Moro-pas, uit bet Anzasca-dal
over Macugnaga, langs de Rosa naar Saas loopend ,
de in deze streek minst moeijelijke postweg. — Van
Brieg naar Domo d'Ossola 14 uren gaans, per postwagen 11 uren rijdens.
7) Ten westen van den St. Gothard, bij de bronnen van de Rhone, vormen verscheidene belangrijke
passen den overgang uit het eene dal naar het andere.
a] Van het dorp Brientz, 1859 vt. hoog, loopt een
weg oostwaarts langs de Aare, het dal in van den
Beneden-Hasli, naar Meiringen. Boven Brientz opent
zich aan de oostzijde het Gadmen-dal, door hetwelk
een weg, tusschen den Titlis en de Susten-pieken
door, over de 5981 vt. hooge Susten-kam naar Mayen,
en vervolgens naar Wasen in het Reuss-dal. — Boven Meiringen strekt zich de dal-ketel zuidoostwaarts
nit naar een tweeden ketel, in welken ter hoogte van
3303 vt. het dorp Guttannen ligt;omstreekseen uur
gaans verder vormt de Aare den 225 vt. diepen
Handeck-fall, bij welken watervaleene herbergstaat.
Nog verder naar boven wordt het dal eng, de plantengroei houdt nagenoeg geheel op, en ter hoogte
van 5750 vt. komt men aan bet Grimsel-gasthuis in
eenen woesten bergketel, den Grimsel-grond, tusschen naakte rotsen en sneeuw, niet ver van een
klein mein Westelijk van daar ontspringt de Aare, nit
de door den Zitickenstock van elkander gescheidene
Boven- en I3eneden-Aar-gletschers. Een steil voetpad loopt in kronkelingen op den Grimsel aan, van
welken bergpas het hoogste punt (6695 vt. hoog)
Hauseck beet. Op de kam ligt de Doodenzee of het
Doodenmeir. Hier benoorden loopt de weg steil
Iangs den Maienwatid, die met groene velden en Alpenrozen overdekt is, 1500 vt. benedenwaarts naar
den Rhone-gletscher. Van hier, of, als men wit, van
het Doodenmeir af. loopt de weg langs de Rhone
afwaarts naar Oberwald, en vervolgens naar Obergestelen (of IIaut Chlitillon) ter hoogte van 4174 vt.
b] Van Hospental aan de noordzijde van den
Cothard loopt een neg, in zuidwestelijke rigting.
naar het nit slechts eenige weinige huizen bestaande
Realp (4723 IA.), den westelijken Reuss op, langs
den Gletschhorngletscher opwaarts naar de scherpe.
7419 vt. hooge kam der Furca, die zelden v rij is van
sneeuw en op welke eene herberg staat; vervolgens
tusschen twee pieken door, een eind weegs over
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den Rhone-gletscher, welks oosterkant hij volgt,
en eindelijk benedenwaarts naar Obergestelen.
c] Van Airolo, aan de zuidzijde van den
Gothard loopt een andere weg door bet Bedretto-dal
en den Tessino op, waar van het hospice all'Aqua
(4830 vt. hoog) een weg znidwaarts afdaalt in bet.
Formazza-dal. Uri het woeste en konde Bedretto-dal
loopt de pas over de Nufenen (Novena), 7521 vt.
hoog, in het Eginen-dal en naar Obergestelen. —
ti] Van Dorno d'Ossola in het Tosa-dal komt men
meer noordvvaarts in het schoone, Val Antigorio genaarnde gedeelte van het dal, en vervolgens in bet
bovenste gedeelte, Val Formazza of Pornmat..De ontzagwekkende bergengte of pas van Foppiano of Cuterstaid loopt naar het 3888 vt. hoog gelegene Formazzo
of Pommat of Wald (Valdo). Verderop, boven de"
dorpen, is de 80 vt. breede en 400 vt. hooge Tosaval, de schoonste waterval der Alpert , die trapswijze
in drieen gedeeld is en dos naar beneden stort van
drie verschillende hoogten. Over drie eveneens terrasvormig boven elkander gelegene dorpen loopt de weg
in zuidvvestelijke rigting naar den kalen 7819 voet
hoogen pas opwaarts, over den Cries-gletscher, en
vereenigt zich met den weg over de Nnfeuen, om
naar Obergestelen te korner!.
8) Aan het zuider-einde van het Yierwaldstattermeer, digt bij den mond van den Reuss, ligt het
havendorp Fluelen of Fiora naast bet aan de familie
Attinghausen toebehoorende kasteel Rudentz. Niet
veel verder znidwaarts komt men naar Aitorf of Uri
(1410 vt. hoog) in het aan ooftbnomen rijke dal met
het standbeeld van Willem Tell, zooals bet heet ter
piaatse waar hij zijnen zoon (enn appel van het hoofd
heeft geschoten. Aan den ingang van het zich bier
van de oostzijde openende Schachen-dal ligt op eenen
heuvel Tell's woonplaats Burglen, waar sedert 1522,
op de plaats waar zijn huis gestaan heeft, eerie kapel
is gebouwd. De zuidwaarts loopende weg gaat de
Schachen-beek over bij een groot weideveld, dat als
landsmeent (bent orn er volk,vergaderingen te houden. Westelijk van 'daar ligt het dorp Attinghausen,
de geboorteplaats van Walter Furst. Ten zuiden van
p lus verheft zich de 9818 vt. hooge, steile Windgelle.
Rumen bij Silinen worden voor overblyselen gehouden van Gesler's burgt Zwing-Uri. Dan volgt bet
kleine, bevallige Amsteg, 1557 vt. hoog, en hier, bij
de nieuwe brag over de Reuss, ocelot, de eigentlijke
Gothardweg eenen aanvang bij de pyramide van den
9464 vt. hoogen Bristenstock. Deze weg was tot in
het begin der 19e eeuw van al de Alpen-passen het
meest bezochte voetpad. Van 1820 tot 1832 werd
het herschapen in eenen straatweg, die voor geen
der overigen behoeft onder te Moen; door de indrukwekkende schoonheid der omliggende landschappen
is deze weg beroemd. Van Junij af is hij gedurende
4 a 5 maanden vrij van sneeuw. De postwageri legt
den afstand van Fluelen naar Bellinzona langs dezen
weg af in I i uur. — De van den Susten afkomende
Maven-beek gaat men over, even voor men aan bet
dorp Wasen komt (2891 vt. hoog) ; een ontzaggelijk
rotsgevaarte, de Duivels-steen, ligt voor Goschenen ,
waar zich weder een zij-dal opent met eerier' tak
van de Reuss. Daarachter begint de 1 uur gaans
lange, wilde, kionkelende rotskloof de Schollenen,
die ingesloten is tusschen hooge loodregte granietrotsen ; op een der meest bedreigde pitmen wordt
de weg tegen tie sneeuwstortingen beech ut door eene
galerij, die 88 schreden lang is. Nu volgt de laatste
der 8 loruggen, de Daivelsbrug cter hoogte van 1344
vt.), onder welke de Reuss door stroomt ; zij is in
1830 gebouwd, en heeft eenen bong van 25 vt. wijdte
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20 vt. dieper heeft men de overblijfselen van de oude,
zeer smalle brug laten staan. Na die brug overschreden
te hebben loopt de weg in terrasvormige kronkelingen door eene galerij, in 1707 door Pietro Moretini
in den Kilchberg geopefid, zijnde 180 vt.lang,16vt.
breed en 14} vt. hoog, en den naam dragende van
Urnerloch ; en een kwartier gaans daarachter opent
zich bet bekoorlijke, groene, door neerhangende gletschers ingeslotene Ursern-dal, omstreeks 3 uren
gaans tang, zijnde een oude meir-grond, waarin ter
hoogte van 4445 vt. Andermatt of Ursern (Orsera)
HO. Meer znidwestwaarts volgt het dorp Hospental,
waarsehijnlijk dus genaamd naar een in del3eeeuw
hier gesiaan hebbend hospitaal. Nu loopt de weg in
talrijke bogten en kronkelingen den Gothard op tot
6577 vt. hoogte (de top van den pas), zijnde een
kaal kruinvlak, oinringd door de bovenbedoelde pieken. Digt bij den top staat het posthuis (tevens
herberg) alsinede het groote hospice. Hier hoopt de
sneeuw zich op tot 40 11 hoogte. Reeds in de 13e eeuw
vindt men van dit hospice melding gernaakt ; in zijne
tegenwoordige gedaante echter is het eerst gebragt
in de 17e eeuw door Fr. Borromeo en kardinaal Visconti. Van de 20,000 personen,die hierjaarlijks een
onderkomen vinden, mod, de pachter er, gemiddeld
genomen, 4000 herbergen gratis. — Benedenwaarts
loopt nu de weg bij de eerste refuge of cantoniera in
het enge, woeste, door lawmen veelvuldig bedreigde
Val Tremola of Trummeln-dal (d.i.Sidderdal),waar
de minste beweging in de lucht cone sneeuwstorting
kan veroorzaken. Na talrijke slingeringen van den
weg opent zich oostelijk het prachtige dal van Airolo
of Eriels, dat iloorstroornd wordt door den Tessino.
Aan de noordoostzijde opera zich bier het Canariadal. Daar begint de bergengte van Stalvedro ; de weg
loopt door 4 galerijen (de langste is 100 voet lang),
die digt op elkander voigen. echter Dazio grande
(2869 vt. hoog) begint eene tweede rotskloof, waar
de Tessino, in een doorgebroken gedeelte van den
Nati fe r (Monte Piot ino) in prachtige cascaden naar beneden stort. Verderop in het Livinen- of Levantinerdal volgt Faido of Pfaid (2201 vt. hoog), met een
heerlijk landschap rondom, Giornico, Osogna, en
eindelijk het tooverschoon gelegene Bellinzona of
Bellentz, van waar de Tessino westwaarts loopt naar
het Lago maggiore. Hier draagt alles reeds den italiaanschen stempel.
9) Van Rorschach aan het zuider-einde van de
Bodenzee loopt een spoorweg in zuidelijke rigting
opwaarts door het Rijn-dal tot Cbur. Van hierloopt
vervolgens een weg westwaarts door het dal van den
Boven-Rijn tot Disentis, wendt zich dan klimmend
in eene zuidelijke rigting door het Medelser- of
Middelrijn-dal, en loopt over den 5948 vt. hoogen
Lucmanier-pas (locus magnus ; romaansch:Lokmajn)
naar .Airolo.— beneden Disentis loopt van Ilantz een
voetpad, kliminend, door het St. Peter-dal,oyer Zavreila, benoorden den Rheinwald-Gletscher, naar
Orilone in het Blegno-dal, en vervolgens naarBellinzona. Een uur gaans boven Ilantz heeft de weg
een zijtak noordwaarts naar den Panixer-pas, 7425
vt. hoog (den Suwarow-weg), alsrnede naar den
Kisten-pas, 8650 vt. hoog, die daar bezijden ligt, en
loopt oostwaarts van Todi en den Clariden tot in het
Linth-dal. — Van Reichenau (1801 vt. hoog), waar
Achter- en Voor-Rijn zich vereenigen, loopt een
schoone straatweg langs den Achter-Rijn zuidwaarts,
stijgend, door het Domletschger-dal (vallis dornestica ;
romaansch : Tomiliasca), dat yruchtbare hellingen
beef!, die met talrijke ruiners van burgten prijken.
Thusis, niet ver van den ingang van het Albula-dal,
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ligt 2182 vt. hoog; ten zuiden van hetv,Ive is het
Rijn-dal door rotsbergen afgestoten. Hier heeft men
1822 den beroemden weg 'Via ?gala aangelegd in de
een uur gaans lang zijnde, diepe rotskloof van den
Rijn. Aan den ingang der rotskloof staan de rumen
van den burgt Hohen-RAtien of ReaIt (Hoch-Ryalt),
zijnde de oudste burgt van Zwitserland. Aan den
ingang der kloof heeft men. door de rotsen te laten
springers, eerie 90 schreden lange galerij aangebragt,
die het Verloren Gat (Trou perdu) genoemd wordt:
de kalkrotsen verheffen zich aan weerszijden bijna
loodregt tot eene hoogte van 1500 vt. Bruggen over
den in de diepte bruisenden Rijn brengen den weg
nu eens aan de eene dan weder aan de andere zijde
der rivier. Vervolgens opent zich het Schamser-dal
(vallis sexamniensis), ter hoogte van 2663 vt., in
welk dal Andeer Iigt. Daarop begint de wederom
1 uur gaans tang zijnde, boschrijke Roflen-kloof,door
welke de rivier zich eenen weg baant in kleinecataracten. Nu opent zich westwaarts het landschap van
het Rheinwald-dal. Het dorp Suvers ligt 4047 Nt.
hoog, Splugen (Speluga) 4448 vt. hoog, waar naauwelijks nog haver tot rijpheid komt, zijnde eene plaats
met levendig vertier. Meer zuidwestelijk loopt de weg
over Medels, Nufenen, en Hinterrhein (4987 vt. hoog),
dat 3 uren gaans van de bron van den Achter-Rijn
(Hinterrhein) ligt ; dan in 16 slingeringen tegen den
steilen bergwand op tot den 6584 vt. hoogen Bernardino-pas, voorheen genaamd de Vogeiberg. Uit
een klein meir op de hoogte, waar een refuge (tevens
herberg) staat, komt bier de Moesa, die naar beneden
stroomt tangs den weg, welke nu weder in gedurige
kronkelingen snel en diep naar omlaag loopt. In het
9 uren gaans lang zijnde Misoxer-dal (cal Mesocco)
is San Bernardino, ter hoogte van 8039 vi., het hoogst
gelegen dorp ; van dit dorp af is bier alles bepaald
italiaansch. Verrukkelijk schoon ligt de ruine Misox
of Mesocco en de plaats van lien naam op 2390 vt.
hoogte. Het dal loopt over Roveredo westwaarts en
gaat naar Bellinzona. — Van het dorp Splugen gaat
een andere weg links over den Rijn en in slingeringen door eenige galerijen naar den top van den, zelfs
in den na-zomer nog sneeuwvlekken behoudenden,
6510 vt. hoogen Splugen-pas (Colmo del Orso), 3576
vt. beneden den top van den steilen Tambo-horn of
Sneeuw-piek. Tot 1818 was dit slechts een voetpad ;
sedert 1821 is het een straatweg, zoo aangelegd,dat
zelfs vrachtwagens geen voor-span noodig hebben.
Refuges staan ook aan dezen weg. De zeer bogtige
weg, voorzien van lange galerijen, loopt in het met
ontzaggelijke gneiss- (d. schilfergraniet-) hoopen
als hezaaide Val di S. Giacomo aan den oostelijken
wand neder, waar de Madesirno 700 vt. diep naar
beneden stort. Over het geheel en al eeri italiaansch
uiterlijk hebbende Chiavenna, overRiva aan het Rivameir (voorheen het door steile bergen ingeslotene
noordelijke gedeelte van het meir Como) bereikt men,
na bij Colico de Adda overgegaan te zijn, het meir
Como, tangs welks oostzijde de weg verde]. naar Lecco
en, aan de overzijde van het meir, naar Monza loopt
en vervolgens naar Milaan.
10) Van Inspruck in het Inn-dal loopt een groote
of hoofd-weg, opwaarts de Inn volgende, naar het
westen en zuidwesten tot Landeck ; daar neenit bet
dal eene meer oostelijke rigting, en vervolgens bij
Prutz weder meer zuidwestwaarts. Het wordt verder,
tot Finstermuntz aan de zwitsersche grenzen,Bovenlnn-dal (Ober-Innthal) genoemd, en strekt zich als
dalscheiding tusschen de Selvretta- en OetzthalerAlpen nit. De prachtige Finstermuntz-pas, in '1855
voltooid, loopt 3095 vt. hoog meerendeels door
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galerijen en over bruggen. Van Randers af betreedt
men nu het 19 uren gaans lange Engadin (en ca
d'Oenn), daar in het noorden 3137 vt. hoog, een
groen, zeer bevolkt, naauwelijks uur gaansbreedte
hebbend Hoogalpen-dal, tusschen de Selvretta- en
Bernina-Alpen. Het breede Wiesenthal (weiland-dal)
neemt van Sus af eene zuidelijke rigting, tot het bij
Cernetz den van bet zuidoosten komenden Spot opneemt, die aan de Inn de graauwwitte kleur der kalkAlpen-wateren mededeelt, welke dezelve behoudt totdat zij zich ontlast in den Donau. Het boven-gedeelte
van het dal, van Samaden zuidwaarts, in hetwelk
Nerscheidene meren zich aaneenschakelen, is bet
schoonste, onbeschrijfelijk stil, en koud als Finland
of het noorden van Zweden, zuodat er slechts haver,
en hier en daar een weinig rogge,gedijt. Daar liggen
St. Moritz. Silvaplana, Sits (5558 vt. hoog). Aan het
zuider-einde komt men in het Mayra-dal en naar
Chiavenna op den 5593 vt. boogen pas over de hoogvlakte der Maloggia (romaansch : Maloja). De Inn
heet hierboven Acqua d'Oen.—Van Silvaplana loopt
oostelijk een weg tusschen hooge bergwanden opwaarts naar den 7030 vt. boogen Julier-pas, en dan
in slingeringen naar omlaag in het Oberhalbsteinerdal en naar Chur.—Van Samaden in eene zuidelijke
regte lijn loopt een rijweg over Pontresina naar de
6320 vt. hoog gelegene Bernina-herberg, tangs meertjes, tusschen welke de waterscheiding tusschen bet
stroomgebied Nan de Inn en van de Adda ligt; en
vervolgens over de door kruisen aangewezene,naakte
kruin van den 7235 vt. hoogen Bernina-pas. Uit de
sneeuwvelden daalt de kronkelende weg snel af naar
het bovengedeelde van het Puschlav-dal, een eng dal,
door hetwelk de Poschiavo stroomt; komt over het
plaatsje Poschiavo, tangs bet meir van den zelfden
naam loopt hij vervolgens in het Veltlin- (Valtelina-)
dal, en naar het meir Como.
Van Randers in eene regte lijn zuidwaarts komt
men aan eene hoogvlakte, waar de Inn en de Etsch
het digtst tot elkander naderen, namelijk de 4837 vt.
hooge Reschenscheideck, en zuidelijk van daar in een
uitgestrekt dal, boven hetwelk 4 it 5000 vt. hooge
bergpieken uitsteken, namelijk in de Malser Heide;
op dezelve liggen 3 meren, van welke het Reschenmeir als de bron der rivier Etscb is te noemen. In
het nu volgende dal, de Ober-Vintschgau,ligt Glurns
(2652 vt. hoog) ; niet ver van daar, bij Prad (3056
vt. hoog), stijgt de 15} vt. breede weg in eene zuidwestelijke rigting naar Stilfs en loopt in het dal van
de 5070 vt. hoog gelegene plants Trafoi (d. tres
Tonics). Hier heeft men een der prachtigste gezigten
op een kolossaal amphitheater van vijf gletschers om
den Mandatsch-kegel. lets hooger ontspringen, in de
nabijheid van de westzijde der plaats, de heilige
3 bronnen. Nu klimt de eigentlijke bergweg, die in
het juk (d. bet hoogste punt) zelfs eene hoogte
van 8662 vt. bereikt, nadat dezelve 48 slingeringen
heeft beschreven; dat hoogste punt wordt menigmaal aangetrolfen vrij van sneeuw. Bij het afstijgen,
waarbij men 38 stingers rnoet rnaken, komt men eerst
in bet Brauglio-dal; op 8100 vt. hoogte ligt de cantoniera S. Maria, wel bet hoogst gelegene ook des
winters bewoonde huis in Europa. In eenerotskloof,
de Diroccamento,loopt de weg door, met behulp van
buskruid geopende en gemetselde, galerijen, welker
lengte 2121 vt, bedraagt. Na eene tweede kloof doorgekomen te zijn, komt men in het groene bekken
van Bormio of Worms, dat eerie hoogte heeft van
3848 vt.; het heeft eerie tamelijke uitgestrektheid,
en nit hetzelve openen zich in de verschillende rigtingen verscheidene dalen. Naar beneden volgt men
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nu het schoone Adda-dal, Veltlin of Valtellina genaamd, en komt zoo aan het meir Como.
Beneden Glurns in de Vintschgau heeft de weg
ook door dat dal een zijtak, die in eerie oostelijke
rigting over Meran loopt naar Botzen.
11) Van Inspruck regt naar het zuiden langs de
Sill-beek, opwaarts door het Wipp-dal, loopt de laagste van al de Alpen-wegcn (341 uur gaans), die in
alle getijden des jaars ongehinderd hereden kan worden; de schoonheden der natuur zijn bier echter
van minder beteekenis. Over Matrey en Gries komt
men aan bet 1426 Vt. hoog gelegene Brenner-meir,
in welks nabijheid de Eisack ontspringt. Nadal de
weg ongeveer een uur gaans bijna horizontaal voortgeloopen heeft, bereikt men het posthuis op den
Brenner, dat 4375 vt. hoog ligt, omstreeks '2000 vt.
beneden den top. Van daar daalt de weg of in het enge
Eisack-dal, dat zich uitstrekt tot bet Oberwipp-dal
of Stertzinger Moos; in hetzelve ligt Stertzing (3113
rt. hoog). Van bier zuidwestwaarts loopt een voetpad, over den 6751 vt. hoogen Jaufen, het l'asseyerdal in, en naar Meru'. Langs dit pad liebben waarschijnlijk de Cimbren hunnen weg genomen, toen
zij naar bet zuiden togen. Over Stiffs en Mauls gaat
de weg door de Brixener Klause naar Brixen, waar
de landstrpek reeds een zuidelijk voorkornen begin!
aan te semen ; vervolgens door de Klamm naar K tansen, en dan door de huiveringwekkende engten ran
den Kuntersweg (dos gertaamd naar eenen burger
nit Botzen, door W ien in de 14e eeuw deze weg aangelegd is), tusschen digt hij elkander liggende porphyrmassaas, eindelijk naar het dorp Rentsch, waarop
zich eensklaps de uitgestrekte, heerlijke dal-ketel van
Botzen opent. Aan het italiaansche voorkornen paart
zich bier ook reeds het weer en meer heerschend
worden der italiaansche taal. De cerste geheel italiaansche plaats is bet dorp Michele Lombardo of WelschMichel aan den inond van den Noce in de Etsch.Deze
rivier benedenwaarts volgende, komt men over Trient,
lioveredo, door,,de Berner-hlause of de hlause
van Verona of Rivoli, digt bij bet Garda-meir, in de
vlakte en naar Verona.
Van Brixen oostwaarts, door het Puster-dal naar
loopt een sedert 1830 aangelegde ui tinunten de
Alpenweg in de kortst mogelijke rigting (16 geogr.
inijlen) over de 4004 parijsche voet hooge Cima
Bianche naar Venetic. Van Toblach gaat deze weg
zuidelijk, door de Hollensteiner- (of Landro-) kloof
en over den 5000 vt. hoogen Alm. Verderop bereikt
dezelve den huiveringwekkenden Peutelsteiner- (of
Podestagno-) pas, en loopt in stoute bogten in het
Boita-dal weder, dat regt naar bet zuiden ligt ; en
nu, nadat de weg nog 5 uren gaans tusschen rotsengten door heeft opent zich de grootsche,
bekoorlijke dal-ketel Anipezzo of Heiden, met de
boofdplaats Cortina (ter hoogte 3775 vt.) en
weligen graanbouw. Het dal strekt zich oostwaarts
nit, en orient zich bij Pieve di Cadore in het dal der
Piave. Steil naar beneden gaat het nu door eene nicer
dan 2 mijien lengte hebbende enge kloof, Val Serpentine, naar Lengarone; zuidelijker tangs het meir
di S. Croce en door eene rots-kloof naar Serravalle,
aan deli voet der Alpen. De weg loopt verder over
Conegliano en Treviso naar Venetic.
12) Van Saltzburg naar boven door het Saltzachedal loopt een postweg naar Hallein en Coiling, en
vervolgens aan de westzijde van bet Tannen-gebergte
door de 2 uren lange dal-engte Vail den pas Lueg
naar Werfen.Boven deze plaats volgt hij in oostelijke
rigting bet Frits-dal, hetwelk aanhoudend enger en
somberder wordt, tot aan bet verderop gelegene
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Huttan-dal; na den mond der Fuls bereikt hij op
eene onmerkbare hoogte de waterscheiding van het
Funs-gebied, en loopt dan in eene snel dalende rigting naar de Radstadt, die 2708 vt. hoog ligt. Naar
het zuiden opent zich bier het Taurach-dal, in hetwelk Untertatrern 2639 vt. hoog. Nahij den hoppenwand loopt de weg tusschen de zwarte kalkwanden
van de Tauernklamm; op een engen dal-ketel, in
welken de Ache lieerlijke watervallen vormt, volgt
een breedere ketel, de Gnadenalpe genaamd ; naar
den bovensten dal-ketel, den Tauernkar, wendt zich
de weg oostelijk, terwijl de Ache zijwaarts (ter hoogte
Ian 600 vt,) eerie stuif-beek vormt. ln den Tauernkar,
die onifingd is door eene kroon van over de 7 en
8000 vt. hooge bergpieken, liggen het Tauernhuis
Wieseneck en verscheidene meiren (hgd. Seen; sandaar Seekar).De eigentlijke Tauernscharte of Friedhof-kruin lat. in Alpe) ligt 5600 vt. hoog, in eene
naakte, huiveringwekkende woestenij.Van bier loopt
de weg naar beneden in bet Tweng-dal, in hetwelk
Tweng lig! (5606 vt. hoog) ; en bij Mauterndorf
(3349 vt. boo;;) opent zich het 27 rnijlen lange,1800
a 1900 vt. bong gelegene bovenste bekken van de
Mur, de Lungau genaamd, aan welkswestelijken rand
de weg eene zuidelijke rigting neemt, om de Mur te
volgen hovenwaarts tot St. Michael. Nu gaat de weg
den 5000 vt. hoogen hatscbberg op, dan neervvaarts
naar Rennweg (5406 NA.), naar Ground (2175 vt.),
naar Spital aan de Bran, Welke rivier bij in zuidoostelijke rigting volgt tot Villach. Van bier loopt
hij zindwaarts, vervolgens westwaarts door het Gaildal, en dan bet Kanaal-dal door naar hover), naar
Tanis (2365 vt). Van bier in westelijke rigting bereikt men Seifnitz; dit schijnt, bij eerie hoogte van
2479 vt., de haste van al de waterscheidingen in
de Alpen te zip. Hier, in de nabijheid van de Drau,
ontspringt namelijk de naar den Tagliamento stroomende Fella. De berg-engte Thalawan heeft reeds
w eder eene hoogte van 2677 vt. Over de grensplaats
Pontafel (ital. Ponlebba; wendisch : Mabtabl) komt
men in Frioul, en nu neemt de weg eene zuidwaartsae rigting bet Ferro-dal in, van den versterkten
engen pas Chiusa weder westelijk loopende, en dan
weer naar bet zuiden, waar hij met de breede zandvlakte van den Tagliamento in de vlakte kornt. —
Van Tanis loopt een andere weg, opwaarts door bet
dal, regt naar bet zuidelijk gelegene Raibl, tot digt
hij bet Raibler-meir, vervolgens oostwaarts over de
lage karn van den Predil-pas (3597 vt. hoog), met
bet grootsch en schilderachtig gezigt op de Terglougroep, naar het Isonzo-gebied, en Ivel langs de Coritenza naar beneden,door de Flitscher-klause (2070 vt.
hoog) ook de Klause van Pless genaamd. De Flitschergrond is onAruchtbaar, steenig en zandig. Tot Saaga
loopt het dal zuidwestelijk tusschen de met ijsvlakten bedekte ontzaggelijke dolomiet-massaas van den
Canin en den Krn ; dan zuidoostelijk tot Caporetto
of Karfreid, door de dalstreek bij Tolmein, over
Canala, GOrtz, Monfalcone en Duino naar Triest.
Van Villach regt zuidwaarts loopt een derdc weg den
Wurtzener-berg op (in de Karawanken), dan oostelijk
over de lage kam van 11 a tschach (2485 vt.), die de
Terglou-groep van de Karawanken scheidt, naar
Weissenfels, de waterscheiding tusschen Bran en

Sau, benoorden Tergiou.13ij Wurtzen, uit het meir,
komt de Wurtzener-Sau nit den achtergrond van
het Planitza-dal. In Nina oostelijke rigting volgt de
weg het breede Sau-dal mar Radmannsdorf, waar
zij de Wocheiner- of Kleine San opneemt, en loopi
vervolgens naar Krainburg en Lay bach.
13) Oostelijk van de Radstadter-Tauern is een
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weg, die van Steyer aan de Enns zuidelijk door het
Steyer-dal bovenwaarts loopt ; deze weg gaat sinds
overoude tijden over Spital nevens den 7489 vt.
hoogen Pyrhn nederwaarts naar Bietzen aan de BovenEnos ; vervolgens zuidoostelijk, bovenwaarts, het Palten-dal door over Rottenmann naar Trieben. Hier
klitnt de steile rijweg zuidwaarts naar de graniethoogten tot aan de waterscheiding, waar het Tauernhuis en Hohentauern liggen, neffens de 5652 vt.
hooge Rottenmanner-Tauern. De zuidelijke afhelling
naar Judenburg is minder sled. — Van Steyer loopt
een andere weg bovenwaarts langs de Enns, tot aan
den mond van de Ertzbach (bij Hiefelau), die hij nu
in zuidoostelijke rigting volgt, door de lange engten
van het Jassinggauer-dal, aan het Leopoldsteinermeir, het schoonste meir van geheel Stiermarken,in
eenen wild romantischen dal-ketel, omsloten door
6000 vt. hooge warden ; altijd langs de Ertzbach,
loopt de weg ter hoogte van 1860 voet door den
Hochgerichtsgrnnd tegen lien 5724 vt.hoogen Prehiihl
of Prebiehl op. Drie wren gaans, in eene zijwaartsche
rigting, brengen u naar Vordernberg, en dan volgt
Leoben aan de Mur ; laatstgenoemde• plaatsstaat door
wegen in gemeenschap met lfruk ten oosten, met Jodenburg ten zuidwesten,en met Klagenfurt ten zuiden.
14) Van Weenen eindelijk trekt men langs den
minst moeijelijken weg de Ooster-Alpen over, namelijk langs den naar Triest loopenden spoorweg.
Deze gaat tot het 1329 vt. hoog gelegene Gloggnitz
in de Oostenrijksche vlakte; doch hier begint de in
1853 voltooide 5'1 mijl lange Semmering-baan, onbetwistbaar een der bewonderingwekkendste spoorwegen, die tot dusverre ergens aangelegd zijn. Langs
steile rotswanden loopt deze baan door 15 tunnels en
over even zoo vele bruggen. Een 900 Vt. Lang viaduct op
9 bogen gaat over het Reichenauer-dal, en dan vervolgt
de weg zijnen loop langs den zuidelijken dalwand. Vervolgens loopt hij om den Gotscha-kegel heen, hoog boven den ouden weg en Schottwien. Het hoogste punt
ligt 12 our rijdensvan Gloggnitz (2790 vt. hoog) ; hier
is een 4500lange tunnel door den Simmering geboord. Na dezen tunnel volgt de weg het weiland-dal
der Martz, nederwaarts naar Murtzzuschlag (2100 vi.
hoog) ; en verder in het Murtz-dal tot Bruk aan tie
Mur. Hier gaat de weg het engere Mur-dal in, en heat
bij Badelwand eene ruins 1000 vt. lange galerij van
35 bogen. Aan de overzijde van de Mur komt hij in
het Gratzer bekken, waar reeds het zuidelijk klimaat
begint. Van de Mur eene zijwaartsche r igting nemende
het gebergte in, loopt de spoorweg nu over de waterscheiding tusschen Mur en Drau ; bij POssnitz loopt
hij over . een op 64 bogen rustend viaduct, dat eene
lengte heeft van 2052 vt. zijnde het langste viaduct
van de geheele baan,die vervolgens door den 2100 vt.
langen Leitersberger-tunnel loopt en Marburg aan
de Drau bereikt. Aan gene zijde van de Drau blijft
de landstreek effen, tervvijl de spoorweg den rand
van het Pettauer Veld volgt, tot hij bij Potschach
weder 2 tunnels heeft. Als men deze achter den rug
heeft, opent zich een vergezigt over eene heuvelige,
goed bebouwde en bevolkte vlakte, namelijk over de
vlakte van Cilli. Aan gene zijde van die stad komt
de weg in het enge, boschrijke rots-dal der Sarni;
steile kalksteenwanden laten naauwelijks ruimte genoeg voor de rivier en de spoorbaan. Bij Sava wordt
het dal ruirner; tie spoorweg gaat over de Save been
en refits voorbij de Laibach, langs de Steineralpe
naar Laibach, dat ter hoogte van 900 vt. in de ruimere vlakte ligt, in Welke het 6000 voet breed zijnde
Laibacher Moos, zijnde een moeras, hetwelk door
den spoorweg wordt doorsneden met eenen 12 vt.

Alpen (Wegen der)
hoogen en 7200 vt. langen dijk. Van Frantzdorf loopt
de ijzegbaan over het 114 vt. hooge, circa 1600 vt.
Lange Frantzdorfer viaduct, met dubbele bogenstelling (22 en 25) en komt zoo in het gebergte. Bij
Loitsch komt de spoorbaan tanielijk digt in de nabijheid der kwikzilvermijnen van ldria, nadert vervolgens bij Rarek het Zirknitzer-meir tot op een
geringen afstand, en loopt te Adelsberg eindelijk zoo
goed als langs de beroemdegrotten.Nu kronkelt zich
de baan door de steenwoestenij van het Karst-geberte,
van Adelsberg tot aan de zeekust achter Nabrêsina
of A urisina, door bet incest woeste en huiveringwekkendste gedeelte van dat gebergte; loopt door
het Poiker-dal, komt voorbij St. Peter door 6 tunnels,
en kruist, naar het wester gaande, bij Sessana (1570
vt. hoog), den grooten weg over den Karst, die van
Weenen af nagenoeg in de zelfde rigting loopt als
de spoorweg, doch van Adelsberg af dadelijk eene
westelijke rigting neemt tot Optschina, boven Triest,
en dan in kunstige slingerbogten langs de steile helling afdaalt naar Triest. Verrassend is het kontrast
tusschen de steenwoestijn en het uitzigt daar beneden over de verre zee, de schoone stad, en de altijd
in het groen staaude berghelling, zooals de reiziger
dat had te Optschina op den ouden postweg; doch
sli t zelfde genot schenkt ook de spoorweg, als die,
na eene westelijke rigting te hebben gevolgd, eene
ligt beschrijft naar bet zuiden en, om de twee laatste
stations to bereiken, over het ruim 2000 vt. lange,
60 vt. hooge, op 42 bogen rustende viaduct van
Santa Croce in Lange lijnen tangs de Karst-helling
afdaalt en langs den prachtigen spiegel der zee (ter
hoogte van 400 vt.) over viaducten en door tunnels
Hit eene westelijke rigting op Triest aanloopt.— De
postweg, in 1726 voor het verkeergeopend, was, behalve de Brenner, voor het begin der 19e eeuw de
eenige Alpenweg, die beneden kon worden; op al de
overige wegen rnoest men de rijtuigen uiteen nemen
en ze zoo over de Alpen brengen.
Aan het zuidelijke westeinde der A. is de warmte
groot, de winter uitermate zacht (Avignon, Marseille);
minder is de gemiddelde warmte aan de zuidelijke
Itelling, waar wel is waar de zomer heeter, lie winter
daarentegen strenger is (Milaan) ; aan den oostelijken rand (Ofen) heete zomers, met kille nachten,
vrij strenge winters, en over het geheel een zeer
voelbaar onderscheid tusschen de verschillendejaargetijden ; aan de noordelijke belling (beijersche hoogvlakte) een klimaat als in Denernarken. Op de A. zelven
is het klimaat zeer verschillend, naar gelang van de
hoogte der bergen, zoodat men zich bij bet beklimmen
der A. in 24 omen tijds in even zoo vele klimaten kan
bewegen,als wanneer men eene rein deed van der Alpen
voet naar de Noordkaap. De gemiddelde hoogte der
sneeuwlinie is ongeveer 9000 voet, aan de noordzijde
8400, aan de zuidzijde 9800, zoodat een groot gedeelte
der A. met eeuwigdurende sneeuw is bedekt ; van deze
sneeuwbedekking storten gletschers, ontzaggelijke
ijsmassaas, lawmen en bergstortingen in de bergkloveu en dalen newer. Op de noordzijde houdt de
boomen-groei op ter hoogte van 5800 vt., op den
zuiderkant ter hoogte van 6600 vt.; van daar af tot
aan de sneeuwlinie volgt de streek der Alpen-gewassen ; terwijl daar beneden de streek der naaldbosschen
volgt met voortreffelijke weilanden ; nog lager ligt
de streek van het loofhout, waar de akkerbouw eenen
aanvang neemt; en eindelijk volgt de streek der
kastanje-boomen met den wijnstok en de ntais-teelt,
tot op eene hoogte van 2600 voet. In het ins' endige.
der A. zijn rijke metaal-aders verborgen, voural van
ijzer, koper, load en kwikzilver.Het dierenrijk levert

Alpen
inzonderheid geiten en runderen ; paarden en schapen
minder; ezels en muildieren treft men voornamelijk
aan in de zuidelijke streken. Zelden ontmoet men den
steenbok, de gems echter meer; mormeldieren leven
in de hoogere streken; beeren, losschen, wolven en
Wilde katten komen tegenwoordig nog slechts bij
wijze van zeldzaamheid voor. Het aantal der vogels,
bij dat in vlak liggende streken vergeleken, is slechts
Bering ; in de hooge bergstreken nestelen vele roofvogels, zooals arenden, gieren en verscheidene soorten
van uilen. De beken der Alpen zijn inzonderheid rijk
aan forellen, en de zonnige Alpentoppen aan vlinders
en andere insekten.
Alpen (Australische), eene bergketen, die door
het ooster-district van Victoria en het zuider-district
loopt.
van Nieuw
Alpen (Grieksche). Zie ALPES GRAM,.
MARITIMX.
Alpen (Maritime). Zie ALPES
A
Alpen (Scandinavische). Zie DOPHRINEN.
Alpen (Zee-). Zie A LPES MAR1TIM/E.
Alpen, 2 departementen iii Frankrijk. Het de-

partement der Beneden-Alpen (Basses-Alpes), zijnde
het noordoostelijke deel van Provence, grenst ten
noorden en noordwesten aan het dept. der Boven-A.,
ten westen aan de departementen Dreme en Vaucluse,
ten zuiden aan het dept. Var en ten oosten aan de
keten der Zee-Alpen, heeft eene oppervlakte van 135
vierk. mijlen met 160,000 inw.; het wordt besproeid
door den Durance met zijne zijtakken, de Uboye:en de
Verdon. De hoofdplaats is Digne. Het klimaat, de
grond, de bebouwdheid en de vruchthaarheid zijn
in buitengewoon groote mate verschillend ; terwijI
de noordelijke helft als een ruw bergland slechts
voor gedeelte bebouwd is, biedt het zuidelijke
gedeelte eenen grooten rijkdom aan van allerlei zuidervruchten, waarvan inzonderheid de pruimen van
Brignolles als handelsartikel melding verdienen. Uit
het delfstoffelijk rijk vindt men er lood en aluin;
minerale bronnen worden aangetroffen to Digne en
Greoulx.—Het dept. der Bo ven-A 1pen (Hautes-Alpes),
zijnde een gedeelte van het voormalige Dauphine, ligt tusschen de departementen Beneden-A.,
Dreme, Isere, zoomede Sardinie,beslaat eene oppervlakte van 101 vierk. mijlen met 140,000 inw. en
heeft Gap tot hoofdplaats. Van het noorden naar het
zuiden wordt het door de hoofdketen der Cottische
A. doorsneden, die bij eene gemiddelde hoogte van
1400 voet, met verscheidene pieken de sneenwlinie
bereiken en in Pelvoux zelfs 12,612 voet hoog zijn.
De Durance met zijne snelstroomende zijtakken Briech
en Guil, en de zich in de Isere ontlastende Drac
doorstroomen de romantische bergpassen. Meer dan
de heeft van dit departement, dat het hoogst gelegene
van Frankrijk is, bestaat nit woest, onbebouwbaar,
grootendeels met sneeuw bedekt bergland.Minder raw
zijn de vooraan liggende bergen ; zeer bekoorlijk, zacht
en vruchtbaar daarentegen zijn de zuidelijke dalen.
Alpera (lat. Apiarum), stall in Spanje, proN.
Albacete, 7 mijlen beoosten Albacete ; 2500 inw.
Alpes Graiw , een der 17 provincien van
Gallie in de 4e eeuw, tusschen de provincien genaamd
Alpes Maritimx, Viennensis en Maxima Sequanorum,
en Italie. Deze prov. had tot hoofdplaats civitas
Helvetiorum of Aventieum (tegenwoordig Avenches) ;
en de voornaamste steden waren Darantasia of civitas
Centronum (Moutiers in Tarantasia) en Octodurus of
civitas Vallensium (Martinach). Deze prov. besloeg
ongeveer het grondgebied van het bekken der BovenRhOne tot het meir Leman, het. Suza-dal, het Brianconsche en het Pregalas-dal.
Alpes—Maritimw,, een der 17 provincien
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van Gallie in de 4e eeuw, ten zuiden van de Alpes
Grake, tusschen den Ligusticus sinus, Italie en Narbonensis 2. ; had tot hoofdplaats civitas Ebrodunensium
(tegenwoordig Embrun), en de voornaamste steden
waren : civitas Diniensium (Digne) , Sollinensium
(Castellane), Cemenelensium (Cimiers), Veniensium
(Vence). Deze prov. besloeg een gedeelte van het
tegenwoordige Dauphine, van Provence, van Piemont
en van het graafschap Nizza. Onder het eerste
fransche keizerrijk gaf men den naam van Maritime
Alpen aan een departement van Frankrijk, gelegen
tusschen de departementen Var, Beneden-Alpen,Stura
en Montenotte, met de hoofdplaats Nizza ; in 1814
amt. Frankrijk ontnomen, doch onder Napoleon III
weder aan Frankrijk geannexeerd.
Alpha. Zie ALSA.
Alphabet, met dezen naam, ontleend aan de
twee eerste letters van het grieksche abc, Alpha en
Beta, bedoelt men al de letters in hare gewone volgorde. Die volgorde, zooals die met eenige afwijkingen in alle europesche talen wordt aangetroffen, is
aldus overgenomen uit het Grieksch, waarin zij behoudens ettelijke wijzigingen dus was overgenomen
van de Serniten (Pheniciers). Men kent over de 400
zoo oude als nieuwe Alphabets, waarvan echter slechts
een vijftigtal werkelijk gebruikt wordt.
Alpharab (Aboe Nafra), een arabisch wijsgeer, geneeskundige en astronoom, gest. 1010, heeft
verscheidene werken nagelaten, die 1638 te Parijs
in het licht verschenen zijn.
Alpheim, oude naam van het dorp Alphen in
Noord-Braband.
Alphen, I) dorp en kantonshoofdplaats in ZuidHolland, op den linker-oever van den Ouden-Rijn,
5 wren gaans beoosten Leyden en bewesten Woerden,
waarschijnlijk het oude Albimana of Albiniana, ook
voorkomende onder den naam van Alpheni Castra ;
hoe dit zooveel is zeker, dat Alphen reeds over
de twee duizend jaren oud moet zijn, want ten tijde
der Romeinen lag hier het eerste legioen,het Minervische genaamd, dat opgerigt was door Domitiaan.
Tijdens de strooptogten der Denen en Noormannen
werd ook N. geplunderd en leeggeroofd. Den 21 October 1424 werd te A. eene sterke bende Kabeljaauwschen geslagen door die van de hoeksche steden
Schoonhoven, Gouda en Oudewater, die Jacoba van
Beijeren als gravin erkend hadden, nadat deze kort
te voren in manskleederen uit de gevangenschap
ontsnapt was, waarin zij door haren neef Filips van
Bourgondie te Gent was gehouden. Daarop sloeg
Jacoba het beleg op voor Haarlem; doch voorzigtigheidshalveweldra dit beleg weder opbrekende, legerde
zij zich met de haren weder te A., waar zij 30 April
1425 door eene sterke magt Kabeljaauwschen,onder
aanvoering van Jan van Uitkerken, werd aangevallen,
doch na een hardnekkig en moorddadig gevecht den
vijand op de vlugt sloeg.In 1485 geraakten de Hoekschen en Kabeljaauwschen hier weder slaags ; ditmaal
werden eerstgenoemden op de vlugt gedreven. In
1573, bij het inerkwaardige beleg van Leyden, hadden
de Spanjaarden hier eene verschansing opgeworpen.
In de woelige Hagen van 1787 hadden te A. groote
ongeregeldheden plaats. In het laatst van 1813 was
A. de eerste plaats in ons vaderland waar de Oranjevlag van den toren wapperde. In 1619 werd nagenoeg geheel A. in de asch gelegd door een zwaren
brand ; den 5 Sept. 1716 werd het nogmaals door
een fellen brand geteisterd, waardoor 25 huizen vernield werden. A. wordt gehouden voor de geboorteplaats van den geschiedschrijver Willem Heda.
2) A., oudtijds Allheim of Alpheim, dorp in Noord-
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Braband, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Breda,
werd ten jare 711 op den 20 Junij door een Baalfrankisch edelman, met name Engelbrecht, ten geschenke gegeven aan den heiligen Willebrordus, die
het in 726 bij testament vermaakte aan de abdij van
Echternach, welke het gedurende 4; eeuw heeft bezeten. In 1543 werd A. door de Ge-blerschen onder
Maarten van Rossem geheel afgebrand, en ook in de
opvolgende oorlogen heeft het herhaaldelijk door
plundering, verwoesting en brandschatting veel te
lijden gehad. Het ligt t uur gaans van de belgische
grenzen. In 1793, en vooral in 1843, zijn in de
nabijheid van A. op de zoogenaarmle Molenheide zeer
n. opgedolven.
vele romeinsche urnepgedolven
Alphen (Hieronymus van), hollandsch dichter,
geb. 8 Augustus 1746 te Gouda, gest. 2 April 1803,
onderscheidde zich als godgeleerde , jurist en geschiedschrijver, voornamelijk echter als vestheticus
en dichter. Onder zijne gedichten munt vooral uit
Sterrenzijne eenvoudig verhevene cantate :
hemel"; zijne rKleine gedichten voor kinderen"zijii
onovertreffelijk. Hij behoorde tot een geslacht, herkomstig uit Duitschland, loch sedert het laatst der
zeventiende eeuw in Nederland gevestigd.--A. (Het
oude geslacht der Heeren van) dagteekent nit de
13e eeuw; de stamheer van dit geslacht was Hugo
van hralingen, in 1230 baljuw van Holland ;tot 1484
hebben de Heeren van A. de graven van Holland
gediend ; en verscheidene latereafstammelingen hebben zich, als staatkundigen of als geleerden, in den
tijd waarin ze leefden eenen liana gernaakt.
Alpheni Castra. Zie ALPHEN 1).
Alphenor, een der zonen van Niobe en Amwer d en
phion, die door Apollo en Diana gedood werden.
Alphery (Nicephorus), geb. in het begin der
17e eeuw in Rusland, nit het geslacht Romanzow,
ontving met zijne twee breeders zijne opvoeding in
Engeland, omhelsde daar den geestelijken stand, en
werd er predikant in een dorp in Haddingtonshire.
Tweemaal geroepen om den russischen Croon te bedorpsleeraar,
stijgen, bleef hij eenvoudig
echterliever,
ofschoon het ' ieven hem niet werd veraangenaemd
door Cromwell.
Alphesibea. Zie ALCMEON en ERIPHYLE.
Alpheus (grieksch Alpheios), de voornaamste
rivier van den Peloponnesus, tegenwoordig Alfeo,
Roefia, Rofeo of Ryfo, ontspringend nit het gehergte
bij Pegae in ArcadiC, stroomt van dear near Elis, en
ontlast zich voorbij Olympia in de Ionische Zee. —
De mythologie noemt den riviergod A. een zoos van
Oceanus en Tethys. Hij vervolgde met zijne liefde-de
nimf Arethusa, die, om hem te ontkoinen, zich in
eene bron veranderde. A. veranderde zich toen iii
eene rivier, die onder de zee doorstroomde, en zich
eindelijk met de Arethusa vereenigde.
Mphetis,lierdichter ui t Mytilene,van wien slechts
eenige Epigrammata tot ons gekomen zijn ; wanneer
hij geleefd heeft is niet met zekerheid te bepalen.
Alphius Avitus, latijnsch dichter, leefde in
de 3e eeuw, schreef in dichtmaat eenige levens van
beroemde mannen en eene geschiedenis van den Punischen oorlog, waarvan slechts eenige fragmenten
tot ons gekomen zijn.
Alphons, naam van twee heiligen. Zie ILDEFONS
en LIGUORI .
koninge Zie
h eidene
verscn.
Alphons, naam van
A LFONS.

Alphons van Este, 'tam van twee hertogen.

Zie E STE

.

Alphonsinische tafelen . Zie

(van Castilie), blz. 130.

..LFONS X

Alpinen heet eene bergketen in het fransche
departement der Monden van de Rhone, en is een
zijtak van de Maritime of Zee-alpen.
Alpini (Prosper), geneesheer en kruidkundige,
geb. 23 Nov. 1553 te Marostica bij Venetic, gest. als
professor der botanic , 7 Jannarij 1617 , te Padua,
bragt eerst verscheidene jaren in Egypte door, werd
1581' benoemd tot geneesheer op de vloot van AnBrea Doria, en tien jaren later tot de betrekking,
die hij bekleedde tot aan zijnen dood. Zijne werken,
waaronder Historia naturalis iEgypti (2 dln., Leyden
1735), De priesagienda vita et merle wgrotantium
(Padua 1605; in 1710 te Leyden uitgegeven door
den beroeinden Boerhaave), De medicina methodica
(Padua 1611), mantel' uit door scherpzinnige opmerkingen. A. gaf ook voor het eerst naauwkeuriger
inlichtingen aangaande den koffijboom.
Alpinus (Cornelius), een poetaster, van wien
Horatius melding rnaakt ; hij heeft een treurspel geschreven, Memnon getiteld, en een heldendicht op
den oorlog in Germanic.
Alpnach, vlek in het zwits. kanton Unterwalden, aan eerie bogt van het Vierwaldstatter meir
(Alpnachernieir genoemd) en am den voet van den
Pilatus-berg gelegen, met 1600 inw., is eene landingpleats voor het niet onaanzienlijk verkeer op het
meir. De Helling van A., eene soort van houten
spoorweg, diende vroeger mil het hoot van den
Pilatus-berg naar het ineir to vervoeren.
Alps. Zie APS.
Alpuenta, stad in Spanje, ruiin 9 mijlen benoordwesten Valencia; 2400 inw.
Alpujarras (oude spelling : Alpuxarras), eene,
tangs de trust der Middellandsche Zee parallel met
de Sierra-Nevada (het Sneeuwgebergte), zich
strekkende bergketen in het spaansche koningrijk
Granada. Het oostelijk gedeelte van deze door de
Adra in twee deelen gesplitste bergketen heet Sierrade-Gador (6000 vt. hoog) ; het westelijk gedeelte
Sierra-Contraviesa genaamd , bereikt in de pick
Cerrajon-de-Murtos eene hoogte van 5010 Noel.
De bewoners, vermoedelijk van arabische afkomst
en door hunne zeden van de overige Spanjaarden
verschillend, vinden voornamelijk lion bestaan in
schapenfokkerij, vruchtboomen-kweekerij en de tech
van den wijustok.
Alraune, of peter Alrune , was bij d e °ride
Germanen eene soort van huisgodin nnaar inzonderheid gaf men den naam van Alrunen aan de wijze vrouwen, die de toekomst voorspelden, en (lie des zooveel
waren als waarzegsters. Het duitsche Weise Frau is
later verbasterd in weisse Frau (Witte vrouw), eene
benaming, waaronder doorgaans een spook of een
geest wordt verstaan.
Als, de deensche naam van het tot Sleeswijk behoorende eiland Alsen.
Alsa, lat. Alpha, eene rivier in Frioul, nabij
Aquilega, vermaard door den veldslag (340), waarbij
Constantijn II door zijn breeder Constansop de vlugt
gedreven en omgebragt werd, waarna het lijk in de A.
werd geworpen.
Alsace (1'), verfranschte naam van het latijnsche Alsatia, voor : den Elzas. Zie ELZAS.
Al—Saffah. Zie–A BUL-.. BBAS.
Al—Samah, arabisch veldheer, voerde met den
titel van Emir het bewind over Spanje (718), toen
hij het plan opvatte de zuidelijke provincien van
Frankrijk te veroveren. Hij drong door tot Toulouse;
maar zijn leger werd voor deze stad geslagen door
Eudes, hertog van Aquitanie. In dezen bloedigen
veldslag (721) verloor Al-Samah zelf het Leven.

Alsatia
Alsatia, de latijnsche benaming van den Eizas.
Alsau, groote metaalsmelterij in Pruisen, district Coblentz, kreis Neuwied, nabij het dorp Dattenberg, levert koper, lood en zilver.
Alsen (deensch Als), een tot het hertogdom
Sleeswijk behoorend eiland in de Kleine Belt, tusschen den Apenrader en Flensburger fjord, en van
het vasteland van Sleeswijk en het schiereiland Sundewitt door den smallen Als-sund gescheiden ; bijzonder vruchtbaar in boomvruchten en graan ; heeft
bij eene lengte van 4 en eene breedte van 2} mij1
eene oppervlakte van ruirn 5} vierk. miji met 24,000
inw. Het hoogste punt van het eiland is de 256 vt.
hooge Hoibjerg (Heuvelberg), en de hoofdplaats is
Sonderburg, aan den Als-sund, met 3500 inw. In con
strategisch opzigt is het eiland A. een gewigtig punt
en dikwijls van groot aanbelang geweest. In den
laatsten sleeswijk-deenschen oorlog werd het steeds
bezet gehouden door de Denen, terwijl de operation
in den veldtogt van 1848 geheel bestuurd werden
van dit eiland af.
Alsena, latijnsche naam voor ALMADA.
Alsfeld, stad in het groothertogdom Hessen,
aan de Schwalm, met 4000 inw., Laken- en linnenweverijen en tabaksverwerking.
Alsium, een der oudste etrurische steden, aan
de kust bij Caere, werd na den eersten punischen
oorlog eene romeinsche kolonie. In de nabijheid bezat
Pompejus een landgoed, Alsiense genaamd.
Alsleben, stad in Pruisen, district Merseburg,
aan de Saale, met een kasteel van den hertog van
Anhalt-Dessau, en ruim 3000 inw., die van akkerbouw, veeteelt, scheepvaart en tuinbouw Leven.
Alssund, een vaarwater, dat van de Kleine Belt
uitgaat; het is niet breed, maar diep genoeg voor de
grootste oorlogschepen, met uitmuntende havens bij
Nordborg en Augustenborg.
Alstahoug, pastorij en kerspel in Helgoland,
op het noorweegs.che Alsten-o of eiland Alsten. Zie
ALSTEN.

Alstedius (Joh. Henr.), duitsch geleerde, geb.
1588 te Herborn in het graafschap Nassau, gest.
1638, onderwees de philosophie en de theologie,
eerst in zijne geboortestad, vervolgens te Weissenburg. Van zijne geschriften verdienen melding eene
latijnsche Encyclopedic (Herborn 1620 in 4°.; Lyon
1640), eene Encyclopedic des Bijbels (1642 in fo.),
en eene verhandeling over het Duizendjarige rijk
(gedr. 1627). Hij bezigde voor verscheidene geschriften het pseudoniem Sadiletus, zamengesteld uit de
letters van Sedulitas (d. vlijt), welk laatste pseudoniem hij had zamengesteld uit de letters van zijnen
naam.
Alsten, eiland van Noorwegen, bij de kust van
Norland. Dit eiland bevat 7 bergpieken, die zich zwart
en loodregt uit de zee verheffen en bekend zijn onder
den naam van DSyv-Sistern", d. i. de Zeven Zusters.
Alster, eene bij het dorp Gieselbeck in Holstein
ontspringende rivier, die bij Hamburg onder den naam
van den Grooten- of Buiten-A., een meir vomit, en
in de stad zelve een bassin, de Binnen-A. genaamd,
en zich vervolgens na eenen loop van 7 mijlen in de
Elbe outlast.
Alston (Charles), hoogleeraar in de kruidkunde
te Edinburg, geb. 1683, gest. 1760. Hij bestreed het
stelsel van Linné, wat betreft de geslachts-onderscheiding in het plantenrijk. Een groot werk van
zijne hand Tirocinium bolanicum (Edinburg 1753)
bevatte weinig nieuws. Naar hem is de planten-familie
Alstonia genoemd.
Alston.. Aloor. Lie ALDSTONE-MOOR.
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(Jonas), of AllstrOmer, zweedsch

industri6e1, geb. 1685 te Alingsoes, gest. 1761, was
derwijze bevorderlijk aan de ontwikkeling der kunstvlijt in zijn vaderland, vooral door de invoering
en toepassing van nieuwe uitvindingen, dat hij te
regt beschouwd wordt als de varier der zweedsche
nijverheid.
Alt (lat. Aluta), goudrijke, slechts bier en daar
bevaarbare zijtak van den Donau, ontspringt op het
Carpatisch gebergte in Zevenbergen, stroomt voort
tot digt bij Kronstadt, maakt dan eene sterke kromming, en baant zich naar het zuiden eenen weg door
het Fogarascher gebergte, komt zoodoende in Walachip, en stort zich tegenover Nicopolis, na eenen
loop van 74 mijlen, in den Donau.
Alt, d. Oud. Duitsche zamengestelde names, die
met A. aanvangen, zoeke men op het hoofdwoord of
op Oun.

Alta, dochter van Cathestus en moeder van
Ancwus, lien wij vermeld vinden alseencalydonisch
jager en als een der Argonauten.
Altoea, stad in Spanje; tegenwoordig OCANA.
Altwnus, kleine rivier in Italic ; Podalirius, de
zoon van Esculapius, bediende zich van het water
dezer rivier, om allerlei wonden te grenzen.
Alta Gracia, stad in den zuid-amerikaanschen Laplata-staat Cordova, aan den voet der Sierra,
met 4000 inw. — 2) stad in Nieuw Granada, aan
den Orinoco, 8 mijlen bezuiden Bogota. — 3) stad
in Venezuela, aan den mond van de Maracaibo-straat.
Altai (d. Goudberg), heeten in den ruimsten
zin de hooge bergketenen, die het oostelijk deel van
Groot-Azic, ten noorden van den Irtysch tot aan de
kusten der zee van Ochotsk, aan de russisch-chinesche grenzen, in eene west-oostelijke rigting van 98
tot 160 graden, omsluiten. Deze groote aaneenschakeling van gebergten wordt, door de dalstreken van
den Irtysch, den Jenisei, de Selenga en den Amur
in oostelijke rigting, in Brie hoofd-groepen gesplitst:
de eigentlijke Altai, het Khanggai-gebergte en het
Kentei-gebergte. De westelijke groep, de A. in meer
beperkten zin, strekt zich van den Irtysch aan het
meer Dzaing in eene noord-oostelijke rigting nit tot
het bovengedeelte van den Jenisel, en neemt bier eene
zuidelijke rigting naar de bronnen van de Selenga en
van den Djabekan.Op den linker-oever van den Irtysch
strekt zich de oostelijke dsungarische Kirgisen-steppe
nit ; op den regter-oever, van Dzaisang tot daar waar
de Buchtarma zich in den Irtysch ontlast, strekken
zich afgescheidene bergketenen uit, behoorende tot
den grooten Etag-A., die zich van het noordwesten
naar het zuidoosten tot ver in het hoogland uitstrekt als een nog weinig bekend sneeuwgebergte.
Ten noorden aan de Buchtarma, van het western naar
het oosten, geheel op russisch grondgebied, loopt
bet altaische Ertsgebergte (A.-Bjelki), met plateaux
van 6000 voet, die met eeuwigdurende sneeuw bedekt zijn, terwijl sominige pieken eene hoogte hebben van 10,000 voet. Noordwaarts gaat het gebergte
in het breed uitgestrekte bergland van het altaische
Ertsgebergte over, zijnde met kracht geexploiteerd
wordende, rijke mijndistricten. Iu eerie oostelijke
rigting splitst het gebergte zich in twee, het langwerpige boven-dal van den Jenisei insluitende armen,
namelijk het Tangnu-Oolagebergte zuidwaarts, geheel op chineesch grondgebied, en het Sajanische
gebergte aan de noordzijde, als grens-gebergte tusschen China en Rusland. De vroegere bevolking van
het A.-gebergte, de Tsjoeden, is geheel uitgestorven
en door de tegenwoordige nomaden-bevolking vervangen.
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Altamura, eene napolitaansche stad in Terradi-Bari, 2 a 3 mijlen benoordwesten Matara, met
16,000 inw. en levendigen handel. Deze stad werd
in de 13e eeuw gesticht door keizer Frederik II, en
heeft eene universiteit, gesticht door Karel van Bourbon. De stad A. wordt vereenigd door eene citadel,
die gebouwd is op de puinhoopen van het onde Lupazia.
Altan, of Altyn, zoutmeer in het russische gouvernement s Irkoetsk ; in de nabijheid stroomt de rivier
van gelijken naam, die zich in de Lena ontlast. '
Altan Khakhan. Zie _AMA. ell CHUTUCEITU.
Altar (El-). Zie CAPAC-URCU.
Altavilla, I) stad in het Napelsche, ruim 1 mijl
benoorden Avellino, met 2600 inw. en minerale bronnen. — 2) stad in het Napelsche, 2 mijlen ten zuiden van Campagna 2500 inw. Dit A., gesticht door
de Noormannen, werd in der tijd verwoest door keizer Frederik II.
Altdorf, stad en zetel van een laridgericht in
Beijeren, aan de Schwartz-ach, 21. mijl ten zuidoosten van Neurenberg, met 3300 inw., bierbrouwerijen, hopteelt en vervaardiging van houtwaren. •
In 1503 kwarn A. aan de stad Neurenberg, die bier
1622 eene hoogeschool stichtte, welke, nadat Neurenberg in 1806 bij Beijeren ingelijfd was, in 1809
met de universiteit te Erlangen vereenigd werd.
Altdorf- Weingarten, dorp in den wurtembergschen Donau-kreis, met 2700 inw., was voorbeen eene beroemde rijks-abdij met eerie groote kerk
en eene wijd beroemde bedevaartplaats.
Altdorfer (Albrecht),schilder en kopergraveur,
geb. te Altdorf in Beijeren 1488, gest. 1538 te Regensburg; de oudste schilder, die Zwitserland kan
aanwijzen ; hij volgde in zijne werken de rigting van
Durer (wordt daarom de kleine Durer genoemd). 411
voornaamste schilderstuk, voorstellende de overwinning van Alexander op Darius, bevindt zich te
Munchen. Als kopergraveur behoort hij tot de zoogenaamde kleine meesters.
Alto, een vlek in Portugal, koningrijk Algarvie,
in de Serra; fib A. heeft men prachtige watervallen,
en eene kopermijn. '
Altefahr, een dorp op het eiland Huger!, vlak
tegenover Stralsund, met geregelde overvaart derwaarts.
Alto Land (bet), eerie Lange, smile moerasstreek in de hanoversche landdrostij Stade, beslaande
.3 vierk. mijl in omtrek, met 15,000 inw., aan de
Elbe, Schwinge, Lillie en Este, met de hoofdplaats
Jork.
Alto Mann (de), bergtop in het zwitsersche
kanton Appenzell-Innerrhoden, ongeveer 7000 voet
hoog, tegenover den Santis; met eeuwigdurende
sneeuw bedekt, heeft deze bergtop joist de gedaante
van het hoofd eens ouden mans; vandaar dan ook
zijn naam.
Alton (Karel August, graaf van), geb. 20 October 1769, trad 1781 in hanoversche krijgsdienst,
onderscheidde zich 1793 bij Valenciennes en Hondschooten, 1794 te Menin, ging na de capitulatie der
Hanoveranen in engelsche dienst over, was 1812 als
bevelhebber der ligte divisie in Portugal, en nam met
roem deel aan de meeste veldslagen in Spanje. In
1814 tot luitenant-generaal benoemd, onderscheidde
hij zich bij Quatre-bras en Waterloo, werd 1815 iii
den gravenstand verheven, en bleef tot 1818 in Frankrijk. Later werd hij in Hanover minister van oorlog,
was gedurende eenigen tijd ook minister van buitenlandsche zaken, en stierf als minister van oorlog
20 April 1840 te Botzen.

Altenahr, 1) dorp in de Rijnprovincie, kreis
Coblentz, met eenen 192 vt. in de rots uitgehouwen
tunnel. 2) ruinen van den burgt A., vlak bij
het dorp A. en niet ver van het dorp Walportzheim,
op het hoogste punt, waar men een heerlijk vergezigt heeft.
Altena, 1) voormalig adellijk huis in Delfland,
prov. Zuid-Holland, even buiten de Schoolpoort der
stad Delft ; werd 1573 afgebroken en verbrand, opdat
de Spanjaarden zich niet daar zonden kunnen nestelen. — 2) voormalig blokhuis op de Veluwe, prov.
Gelderland, aan den IJssel tegenover Deventer; in
1521 aangelegd door Karel, hertog van Gelder, die
van daar aan de stad Deventer veel schade toebragt.
Tocn de Gelderschen het 1528 nit schrik voor de
Keizerschen in allerijl verlaten hadden, werd het door
de Deventenaars tot den grond afgebroken, en van
de afbraak bouwden ze hunne waag, op den Brink
te Deventer. — 5) A., of Hulkestein, voormalig slot
op de Veluwe; zie HULKESTEIN. - 4) A. (het Slot
van), ook Outena genaamd, en ook wet Halthena of
Holtena, was een kasteel aan den Alm, benoordoosten het dorp Almkerk in het land van Altena.
Naar (lit kasteel narnen de Edelen de wijk, die medepligtig waren aan den moord gepleegd op Aleid van
Poelgeest, de bijzit van Albrecht van Beijeren; deze
sloeg dan ook 1393 het beleg voor bet slot A. op, en
dwong het, in weerwil van eene hardnekkige verdediging, tot de overgaaf, waarna hij het liet slechten,
zoodat er slechts twee groote tienkante torens van
bleven staan, san welke de laatste in 1678 of 1680
is afgebroken; sedert is er niets meer van over, dan
de plaats waar Iret gestaan heeft, zijnde een heave',
de A!tenasche helve' genaamd. — 5) A., of Altona,
bewoonde berg op het eiland Curacao. — 6) kreisstad in Pruisen, regerings-district Arnsberg, aan de
uitwatering van de Nette in de Lenne, met 5200 inw.
en een kasteel der graven van A., later graven van
de Mark. De kreis A., hegrensd door de kreisen
Iserlohn, Arnsberg, Meschede, Olpe, Kenlen en Dusseldorp, beslaat eene oppervlakt e van ruim 12,1 vierk.
mijl en telt 40,000 inw. Het is eene bergachtige
streek, heeft pieken van over de 2000 voet boogie,
hevat de bron van de Wupper, en wordt doorstroomd
door de Leone, Nette, Else, Halwer en Vohne. Vooral
veel bedrijvigheid in het fabriekwezen, wat ijzer- en
staalwaren hetreft.
Altena (Het Land van), oudtijds Althena gespeld, in de prov. Noord-Braband, omstreeks 6560
hunders groot, en een gedeelte beslaande van bet
district NVaalwijk en van het kanton Heusden, was
vroeger een gedeelte van Zuid-Holland, en maakte
eertijds deel uit van het nude graafschap Teisterband ; het was tot omstreeks 1332 een leen van de
graven van Cleve; toen weal bet leenregt. door Diederik IX, graaf van Cleve, verkocht aan Willem den
Goede, graaf van Holland. De stamheer der Heeren
van A. was Diederik, broeder van Robbert I, beer
van 1-leusden, die in het begin der 9e eeuw geleefd
heeft. In dezen stam bleef de heerlijkheid A. tot
1135, toen ging het door huwelijk over in het geslacht van Hoorne, dat 1450 verheven werd in den
gravenstand. Nadat de graven van Egrnond en Hoorne
in 1568 op last van Alva te Brussel waren onthoofd,
werd door de weduwe van laatstbedoelde, met name
Walburge van Nieuwenaer, de heerlijkheid A. omstreeks 1600 aan de stated van Holland verkocht
voor 90,000 gulden. Bij den grooten watervloed 18
November 1421 werd ook het land van A., dat in
den Grooten Zuid-Hollandschen Waard lag, geheel
overstroomd, doch werd spoedig weder droog.

Altenau
1672 toen de Franschen Zalt-Bommel en den Bornmelerwaard veroverden en de steden Gorinchem en
Woudrichem opeischten, werd een groot deel van
het land van A. blank gezet, om den vijand of te
were°, en bleef lang onder water liggen. In 1740,
in den nacht tusschen 24 en 25 December, liep het
land van A. onder water, ten gevolge van een dijkbreuk te Hedikhuizen; 19 April 1741 nieuwe dijkbreak en nieuwe overstrooming. In Sept. 1794, den
25 Febr. 1795, 22 Feb. 1799 en 31 Januarij 1809
werd het land van A. telkens tengevolge van tlijkbreuk
zwaar geteisterd door overstrooming.
Altenau, eene bergstad in het hanoversche
berghoofdmanschap Klausthal, aan de Ocker, 1368
voet boven den Spiegel der zee, in een eng dal, met
2000 inw., die hun bestaan vinden in het mijnwezen
en in de kantvervaardiging.
Altenberg , bergstad in het saksische Ertsgebergte, met 2200 inw., een bergamt en districtsgericht. De ten noord-oosten van de stad gelegen
Geisingberg hevat de belangrijkste tinmijnen van Saksen, waarin ongeveer 700 mijnwerkers hun bestaan
vinden. — A., tegenwoordig een akkerland met
eene lakenfabriek in het pruisische regerings-district
Keulen, had eertijds een in 1133 door graaf Eberhard
van Altena en Berg gesticht Cistercienser-klooster,
met eene naar het plan van den Keulschen dom, op
vereenvoudigde en verkleinde schaal, gebouwde kerk,
in welke al de graven en hertogen van Berg, tot en
met Willem III, gest. 1511, begraven zijn.
Altenberga, dorp in Saksen-Coburg, vorstendom Gotha. Aan de zuidzijde van het dorp op eenen
berg wijst een gedenkteeken de plaats aan , waar
Bonifacius geacht werd in 724 de eerste kerk van
Thuringen, namelijk de Johannes-kerk, gesticht te
hebben; het is echter later bewezen, dat die kerk
eerst in 1041 is gesticht door graaf Lodewijk met
den Baard.
Altenburg, 1) A. (lat.Aldenburgum) hoofd- en
residentie-stad van het hertogdom Saksen-Altenburg,
niet ver van de Pleisze, 5 mijl ten zuiden varr Leipzig,
aan den saksisch-beijerschen staats-spoorweg, in
eene vruchtbare, heuvelachtige streek, met ruim
16,000 inw. Het ten noordoosten van de stad gelegen hertogelijke slot is in een geschiedkundig opzigt
merkwaardig wegens den door Kuntz von Kaufungen
8 Julij 1455 gepleegden prinsenroof. Als hoofd- en
residentie-stad is A. de zetel der hoogste autoriteiten,
namelijk, van het ministerie, het justitie-collegium,
het gouvernement, het consistorium en het financiencollegium. De voornaamste takken van nijverheid
zijn garen-, Laken-, handschoenen-, borstel- en
lak-fabrieken, vervaardiging van dozen, speelkaarten,
enz. De handel, voornamelijk in granen en wol, is
niet onbelangrijk ; de doorvoer- en commissiehandel,
bevorderd door de gunstige ligging aan eenen spoorweg en aan den zamenloop van acht groote wegen,
is zeer levendig. — 2) A. (Hongaarsch-), bij de
Hongaren Magyar-Ovdr genoemd, hoofdplaats van
het comitaat Wieselburg in Hongarije, eene goed
gebouwde markt aan de uitwatering van de Leitha
in den Donau, met 3000 inw.-3) A. (Duitsch-),
dorp in Oostenrijk beneden de Enns, districts-hoofdrnanschap Bruck aan de Leitha, digt bij den Donau,
met 1200 inw., vermoedelijk bet oude Carnuntunt,
eene reeds ten tijde der Romeinen beroemde, thans
(2e heeft 19e eeuw) weder bezocht wordende geneeskrachtige bron, met eennieuw gebouwd fraai badhuis.
— 4) A. Zie ABRUDBANYA. 5) verscheidene kleine
plaatsen in Oostenrijk, Beijeren, Baden, Zwitserland,
enz., heeten Altenburg.
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Altenburg (de), in Beijeren, kreis Oberfranken,
op eenen heuvel, hezuiden Bamberg ; heeft eenen
hoogen wachttoren en een heerlijk uitzigt ; deze burgt
dagteekent reeds uit de 9e eeuw, en was eens de
citadel der prins-bisschoppen.
Altendorf, of 0-Fait', vlek in Hongarije, comitaat Zips, stadhouderschap Kaschau, aan de Dunajec,
in de nabijheid der galicische grenzeri; met groote
jaarmarkten.
.
Altengaard, vlek in Noorwegen, aan de golf
van Altenfjord, met 2000 inw.; het is het noordelijkste bewoonde punt van den aardbol; het was
voorheen de woonplaats van den amtman van Finmarken ; sedert 1844 bestaat te A. een natuurkundig
genootschap en een meteorologisch-magnetisch observatorium.
Altengamm, met 1300 inw., een der zoogenaamde Vierlande, zijnde vier rijke kerspelen, welke
Hamburg voorzien van groenten, fruit en bloemen.
Zie CURSLACK.
Altenkirchen, kreis-stad in Pruisen, regerings-district Coblentz, met 1300 inw. A. was de
hoofdplaats van het voormalige graafschap Sayn-A.,
dat in 1805 aan Pruisen is overgegaan. Bij A. zijn
in de oorlogen der fransche Republiek verscheidene
gevechten geleverd tusschen de Oostenrijkers en de
Franschen, onder anderen de slag (1796), waarin
Marceau sneuvelde. — kreis A. bestaat uit het
oude graafschap en een gedeelte van Sayn-Hachenberg, de heerlijkheid Wild ungen en eenige plaatsen
van het hoogsticht Keulen. Deze kreis vormt den
noordoostelijken hoek van het regerings-district
Coblentz, en bestaat eene oppervlakte van 11 vierk.
tnijlen met 40,000 inw. De voornaamste bronnen
van bestaan zijn : mijnwezen, wolspinnerij en linnenweverij. — A., kerkdorp op het eiland Rugen, met
500 inw. en verscheidene oude heidensche gedenkteekenen. De dichter Kosegarten was 1792 tot 1808
predikant te A. en ligt hier begraven.
Alten-CEtting,of Alt-CEtting,marktplaats met
den zetel van een landgericht in Beijeren, kreis OpperBeijeren, in eene vruchtbare vlakte met 1700 inw.,
opvoedings-instituut der Redemptoristen, 6 kerken,
waaronder de beroemde aan de moeder Gods gewijde
bedevaart-kerk, drie kapellen en een mineraal bad.
Als bedevaart-plaats is A. eene der meest bezochte
in Duitschland. Tilly en verscheidene leden van zijne
familie liggen hier begraven: ook zijn hier de hasten
van vele leden der familie Wittelsbach bijgezet.
Altensaltze, pruisisch dorp in de prov. Saksen,
regerings-district Maagdenburg, met 800 inw. Te A.
heeft men de zoutbronnen, de een half uur gaans
Lange gradeerhuizen, en buis-leidingen ter lengte
van 7000 vt. tot Schonebeck.
Altensteig , stad in Wurtemberg, aan den
Nagold, in het Zwartewoud-district, 6 mijlen bezuidwesten Stuttgard ; met 2,200 inw., een kasteel, en
vervaardiging van leder en wollen stollen.
Altenstein, bergslot en rijks-domein, tevens
zomer-residentie van den hertog, in Saksen-Meiningen, land- en stadgericht Saltzungen, aan de zuidwestelijke helling van het Thuringer woud, in eene
romantische landstreek gelegen, met een prachtig
park. De schoonste punten in bet park zijn de duivelsbrug, de waterval en de sennhut, de gothische
ridderkapel, het terras, de Bonifacius-rots met een
ijzeren kruis en eene kleine kapel, de rotunde, de
morgenpoort. In de onmiddellijke nabijheid is ook
de plaats, waar keurvorst Fralerik de Wijze, 4 Mei
1521, Luther liet vatten, waarop hij hem gevankelijk
naar den Wartburg liet brengen.
11
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Alting

Altenzelle, een door markgraaf Otto den Rijke
Althea, of Altwa, stad in Spanje, thans OCANA.
van Meissen 1162 gesticht Cistercienser-kloosteraan
Althea, dochter van Thestius, vrouw van Eneus,
de Freiberger Mulde in de nabijheid van Nossen. In
den koning van Calydon,en moeder van Meleager, werd
de 14e eeuw was de kloosterschool aldaar boven alle de oorzaak van den dood van haren zoon, en had
andere in de saksische landenberoemd.Verscheidene daarvan zooveel verdriet, dat zij zich met dolksteken
inonniken en abten van bet klooster maakten zich
van het leven beroofde. Zie MELEAGER.
verdienstelijk door hunnen ijver als schrijvers van
Althemenes, zoon van Creteus. Zie CRETEUS.
boekwerken en door hunne liefde voor de wetenschap.
Althena. Zie ALTENA (Land van).
Op het einde der 15e eetiw vond inert te A., onder
Althorp (Viscount).Zie SPENCER (George John).
abt Martinus von Lochau, de belangrijkste bibliotheek
Althuysen (Jan), geb. te Franeker 1715, werd
van geheel Saksen, lu 1347 bouwde markgraaf Fre1750 als predikant beroepen te Hiaure-en-Bornvvert,
derik de Ernstige binnen de kloostermuren eene
waar hij 9 Aug. 1763 stierf; gaf 1755 te Leeuwarkapei, die door hem tot grafgewelf bestemd werd
den in het licht een zeer verdienstelijken bundel gevoor de vorstelijke famine. In 1544 werd het klooster
dichten (in 40 .) in de friesche landtaal, getiteld :
geseculariseerd, en 1599 werd het door den bliksem ,Friesche rijmelarij", waarin ook verscheidene stukzwaar beschadigd. In het 1787 door Frederik Auken van de hand zips vaders, omtrent wiens leven
gust III herstelde oostelijke grafgewelf bevinden
geen bijzonderheden bekend zijn,
zich vijf steenen sarcophagen, alsmede eene marAltibri , vorstelijk geslacht te Rome, voormeren graftotnbe.
namelijk in de 19e eeuw van invloed. Het bezit
Alteras (Laurens Jacolsz) , be yond zich als te Rome een door den jongeren Rossi gebouwd
vice-admiraal van Zeeland bij de staatsche vloot, die
schoon paleis met eene voortreffelijke schilderijen1607, onder bevel van den hollandschen admiraal
galerij en meer andere voorwerpen van kunst. De
Jacob van Heemskerk, eene schitterende overwinning
kardinaal Lodewijk A., geb. te Rome 17 Junij 1805,
op de Spanjaarden behaalde in den slag bij Gibralwas vroeger schenker van pans Leo XII, werd daarna
tar, waarbij Heemskerk sneuvelde. Door de vloot
directeur der studien in den Kerkelijken Staat; verwerd A. tot admiraal aangesteld, welke aanstelling
volgens, na in 1840 tot kardinaal verheven te zijn,
echter niet door de Staten werd bekrachtigd. Later
nuntius te Weenen. Van 1849 tot 1850 was hij lid
(1622) vergezelde hij als vice-admiraal den hollandvan de buitengewone regerings-commissie, die in den
schen admiraal Joachim Hendriksz. Swartenhond Kerkelijken Staat het bestuur uitoefende tot den
naar de Middellandsche Zee, en in den slag, die den
terugkeer van Pius IX uit Gaeta in April 1850.
16 October van dat jaar, bij kaap Molle, aan de
Altin, een metrin aziat. Rusland, gouvernement
Spanjaarden werd geleverd, stierf A., strijdende,
Tomsk, 54 mijlen bezuidoosten Tomsk,14 mijlen lang
den heldendood.
en 5 mijlen breed, doorstroomd door de Bia, die verder
Alternerende Vorstenhuizen noeinde benedenwaarts den naatn aanneemt van Obi.
men in de duitsche Rijksregeling, met betrekking
Alting (Bernhard), behoorde niet tot het getot de wijze van stemming in den rijksvorsten-raad,
slacht A. hierna vermeld, ofschoon te Groningen gede huizen Pommeren, Mecklenburg, Wurtemberg,
Boren; hij was een belezen man, eerst advokaat of
Hessen, Baden en Holstein. Zoo wordt ook in de
fiscaal der prov. Groningen tot 1 Maart 1632, kort
tegenwoordige Bondsregeling de gezant der zaamte voren tot syndicus der stad aangesteld, nit werken
gestelde curien door de leden alternerend benoemd.
post hij 5 December 1644 wegens zijn wangedrag
Altersweilen, zwitsersch dorp in het kanton werd ontzet ; na beloofde beterschap werd hij 1653
Thurgau, I ni.j1 bezuidwesten Constantz ; 2000 inw.
weder tot lid van den raad gekozen.
In 1499 beha'alden de Zwitsers hier eene overwinAlting (Menso), geboren te Eelde in Drenthe
ping op keizer Maximiliaan 1.
9 November 1541, gest. 7 October 1612, werd 1566
Althaldensleben , groot dorp in Pruisen , predikant, als zoodanig 1573 te Heidelberg beroepen,
regerings-district Maagdenburg, kreis Neuhaldensen 1575 te Emden. Toen prins Maurits (1594) Groleben, met 2000 inw., en uitgebreide, alle voorname
ningen bemagtigd had, hield A. daar de eerste leertakken van nijverheid omvattende fabrieken, die hare
rede, en was zijn geheele leven een ijverig bevorderaar
oprigting hebben te danken aan den bekenden invan de Hervorming.—A. (Henrik), derde zoon van
dustrieel Nathusius.
den vorige, geb. te Emden 17 Februarij 1583, gest.
Althammer (Andreas). Zie PALEOSPHYRA.
te Groningen 25 Aug. 1644, studeerde eerst te GroAlthann , een rijksgrafelijk geslacht , dat in ningen, vervolgens te Herborn in Duitschland; werd
Silezie en Oostenrijk goederen bezat en met den worst
1605 aangesteld als leermeester bij Brie jonge gravan Waldburg in de 10e eeuw afstamde van graaf
yen, en 1608 als leermeester bij den keurprins van
von Thann en Winterstetten. Diethmar von Thann
den Palls; met dezen bleef hij tot 1610 te Sedan ;
ontving in den kruistogt van aartshertog Leopold
verzelde hem 1612 naar Engeland, waar de prins
(1216) den bijnaam Will , Dude Thann", en is onder
(toen reeds keurvorst Frederik V) eene dochter van
dezen naam tot ridder geslagen; de hertogelijke hoed
koning Jacobus I ging huwen. In 1613 naar Heidelen mantel werken ook in zip wapen opgenomen.
berg teruggekeerd, ontving hij daar de doctorate
Onder de leden -van dit geslacht treft men aan :
waardigheid en werd als hoogleeraar in de theologie
Wolfgang von A., veldmaarsehaly in den oorlog
aangesteld. In 1618 werd hijafgevaardigd ter synode
tegen de Turken en 1574 tot rijks-vrijheer bevan Dordrecht. Toen Tilly (1622) Heidelberg vernoemd ; Michael Adolf von A., die 1610 rijksgraaf
overde, nam A. de wijk naar Emden, en werd 1626
werd ; Gundacker Lodewijk von A., 1747 gest.,
tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Groningen
was bouwmeester-generaal en beschermheer der
benoemd. Hij was een geleerd man, en heeft verakademie van beeldende kunsten te Weenen.
seheidene geachte werken uitgegeven ; na zijnen dood
Titans (tweede helft der 19e eeuw) wordt het geverscheen zijn voornaamste werk in het Licht, geslacht von A. vertegenwoordigd door de graven
titeld : Historic ecelesiastica Palatina (Amsterdam
Michael Jozef (geb.1798), Michael harel (geb.1801),
1644, in 40 ). Ook de Medulla Historic? Profanw, uitMichael Gustaaf Alfred (geb. 1807); en Michael Leogegeven door Daniel Pareus, was van zijne hand. —
pulti Ferdinand (geb. 1808).
A. (Jacob), zoon van den vorige, geb. te Heidelberg,

Altino
27 September 1618, gest. 24 Augustus 1679, beoefende met goed gevolg de oostersche talen (1638)
te Emden bij eenen rabbijn, genaamd Gumpert-benAbraham, deed 1640 eene reis naar Engeland, en
werd 1643 aangesteld als hoogleeraar in de hebreetiwsche taal te Groningen en 1667 als hoogleeraar in de
theologie. Met zijnen lastigen ambtgenoot Maresius
had hij hooggaande geschillen, die intusschen niet
tot A's oneer strekten. A. predikte menigmaalzoowel
in het Engelscli en Hoogduitsch als in bet HoHandsel] ;
maar vooral geleerd was hij in de oostersche talen,
getuigen zijne : Synopsis institutionurn Chaldcearunt
et Syriarum (Groningen 1675 en Frankf. 1717) ;
Fundamenta punctationis lingua? sancta? (herdrukt
Frankf. 1730); vooral zijne Grammatica Hebrcea was
zoo beroemd, dat er 1722 te Utrecht eene »I ntrod uctio
ad Grammaticam Hebrzeam Altingianam" in het licht
verscheen. Ook als godgeleerde had hij veel naam
gemaakt door zijne Theologiahistorica,sive systematis
historici Inca quatuor (Amst. 1664). Al zijne werken
zijn in vijf folio-deelen in het Licht verschenen onder
den titel van : Jac. Altinyii Opera Omnia (Amst.
1687). A. (Menso), neef van den vorige, geb.
1637, gest. 2 Augustus 1713, werd 1686 burgemeester van Groningen, was een man van groote
bekwaamheid; loch zijne werken verdienen niet dat
vertrouwen, hetwelk men vroeger daaraan heeft geschonken. De voornaamste zijn : Descriptio, secundum
Antiquos Agri Batavi et Frisii, sine Notitice Germania?
Inferioris (Arnst. 1697, in fol.) ; Descriptio Frishe
inter Scaldis portum veterans et Arnisiant (Amst. 1701,
in fol.) ; achter dit laatste : Tabula Ptolentaica
Germania? Magna cum expositione. Zijn groot werk

over Ptolemeus is nooit in het licht verschenett , zoo
min als zijn Commentarius in tabularn Peutingeri. —
A. (G.), leefde omstreeks de heeft der 18e eeuw, eat
heeft een zonderling bock geschreven , getiteld
»Waerelds-loon of stank voor dank, enz." (Amst.
1763). — A. (Willem Arnold), van 1 September
'1780 tot in 1793 gouverneur-generaal van nederl.
Oost-Indie; gest. 7 Janij 1800 op kampong Malajoe
bij Batavia.
Altino. Zie ALTINUM.
Altinum, stad in het land der Veneti in Galha transpadana, aan den mond van den Silis in de
Adriatische Zee, bet tegenwoordige dorp of stadje
Altino ; bloeijend door handel, was het de hoofdstapelplaats tusschen Italie en de noordelijke landen ;
vele villaas rondom A. gaven aan den omtrek veal
overeenkomst met dien van Bajw.
Altis, oude naam der naderhand Olympia genoemde vlakte in de nabijheid van Elis, waar de
olympische spelen plaats hadden. Deze vlakte had
eene groote uitgestrektheid en was reeds vermaard
door de overwinning, bier door de Eliers op de Spartanen behaald.
Altisiodurum, oude naam der stad Auxerre
in Frankrijk.
Altkirch, stad en hoofdplaats van het kanton A. in Frankrijk, departement van den Boven-Rijn,
5 mijlen ten zuiden van Colmar, aan de Ill, met 1000
inw., en tamelijk levendigen handel in aardewerk,
leder, kagchels, enz.
Alt—Landsberg , stad in Pruiseii , district
Potsdam, kreis Neder-Barnim, met 1800 inw., takenfabrieken en kleinhandel.
Altmark beteekent het uit de kreisen Stendal, Saltzwedei, Osterburg en Gardelegen bestaande
gedeelte van het tegenwoordige district Maagdenburg, in de pruisische provincie Saksen, en was eertijds de naam eener provincie van de keurmarke
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Brandenburg. De hoofdstad dezer, slechts eenige
weinige streken uitgezonderd, zandachtige en onvrachtbare provincie was Stendal. Van 1807 tot 1813
maakte daze landstreek een deal van het koningrijk Westfalen uit, en werd 1815 bij de nieuwe indeeling van 'Pritisen amu het district Nlaagdenburg
toegevoegd.
Altmeyer (Jean Jacques), belgisch letterkundige , geb. te Luxemburg 20 Januarij 1804 , heeft
naam gemaakt door verscheidene historische werken, waaronder : Histoire des relations commerciales
et politiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe
pendant le XVI siêcle (1840 in 8°.).

Altmilhl, zijtak van den Donau, ontspringt bij
Hornau en valt, na eenen loop van 27 mijlen, bij Kelilheim in den Donau. De A. staat in gemeenschap met
de Rednitz door triiddel van het Ludwigs Canal, een
kanaal, dat reeds in het plan lag van Karel den Groote,
walk plan in later tijd door het beijersehe gouvernement is verwezentlijkt.
Alto Amazonas, eene landstreek van Brazilie.
Zie AMAZONAS.
Altoduero, landstreek in Portugal, provincie
Tras-os-Montes, doorsneden door den Duero, met belangnijken port wijn-bouw.
Alto Grande , eene bergketen in Centraal
Amerika, zich noordoostelijk tangs bet Nicaraguarneer en het Managua-nicer uitstrekkende.
Altomunster, marktvlek in het landgericht
Aichach in Opper-Beijeren, met 900 inw. en een rijk
Benedictijner-klooster, dat in de 8e eeuw gesticht
moet zijn door den heiligen Alto; is eene seer bezochte
bedevaart-plaats met vele reliquiett.
Alton, een nederlandsch adellijk geslacht, waarvan onderscheidene laden in oostenrijksche dienst
hebben gestaan. A. (Richard, graaf d') , geb. 1732
in lerland, kloin onder Maria Theresia op tot de
hoogste militaire eereposten. Jozef 11 zond hem 1787
naar de Nederlanden, om de daar bestaande gisting
te onderdrukken : zijne al te strenge maatregelen
gaven echter juist tot het tegendeel aanleiding, en
naar Oostenrijk teruggeroepen, stierf hij onderweg,
1790. — A. (Eduard, graaf d'), broader van den
vorige, geb. 1737 in lerland, onderscheidde zich in
oostenrijksche dienst in den zevenjarigen oorlog en
in dien tegen de Turken. Toen hij in een geschrift
het gedrag van zijnen broader in de Nederlanden
verdedigde, ward hij wel is waar in hechtenis genomen, maar spoedig wader op vrije voeten gesteld,
en bekwam het opperbevel over het korps hulptroepen voor de expeditie naar Duinkerken. Hij sneuvelde 1793.
Alton (Johan Wilhelm Eduard d') professor in
de geschiedenis der kunst en in de oudheidkunde te
Bonn, geb. 1772 te Aquileja , ontving te Weenen
eene militaire opleiding, ward een hartstogtelijk liefhebber van paarden, en maakte zich tijdens een tang
verblijf in Italie grondige archeologische kundigheden
en vaardigheid in het etsen eigen, waardoor hij tevens
tot de beoefening van de anatomic kwam. Na eene
kunstreis door het noorden van Duitschland, kuoopte
hij te Weenen en Jena met de beoefenaars der letterkun de aldaarvriendschapsbetrekkin gen aan,schreef
te Tietrurt het eerste deal zijner »Natuurlijke geschiedenis van het paard" (Bonn 1810, in fol.),weik prachtwerk eerst in 1817 voltooid ward; etste te Wurtzburg de koperplaten voor Pander's »Bijdragen tot de
geschiedenis der ontwikkeling van het kuiken"
(Wurtzburg 1817),hield zich met Pander, voor osteologtsche nasporingen, in Pals, Spanje, Portugal,
Engeland en Schotland op, en gaf met dezen 1821
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tot 1828 het eerste gedeelte eener zVergelijkende
Osteologie" uit (Bonn, 12 aft.). Na zijne terugkomst
werd hij te Bonn professor in de geschiedenis der
kunst en in de oudheidkunde, en stierf aldaar in Mei
1840, belangrijke kunstverzamelingen nalatende.
A. (Johan Samuel Eduard d'), eenige zoon van den
vorige, geb. 1803 te Sint Goar, werd 1827 leeraar
in de ontleedkunde aan de akademie van kunsten te Berlijn, en 1834 gewoon hoogleeraar in de
ontleedkunde te Halle. Hij begon de voortzetting van
de ,,Vergelijkende Osteologie" zijns vaders, waarvan
twee afleveringen, over de struis- en over de roofvogels, in het licht verschenen zijn (Bonn 1827 tot
1838). Van zijn ),Handboek der vergelijkende anatornie van den mensch" heeft bet eerste deel het licht
gezien (Leipzig 1850).
Altona, I) zie ALTENA 5). — 2) stad in het hertogdom Holstein aan den regter-oever van de Elbe,
digt bij Hamburg ea daarvan slechts door de landpalen gescheiden, met 40,000 inw., een gymnasium
(in 1739 gesticht door Christiaan VI), groote bibliotheek, sterrewacht, munt en verscheidene andere
inrigtingen. Door Hamburg met het groote duitsche
spoorwegnet, door eenen regtstreekschen spoorweg
sedert 1843 met Elmshorn, Gliickstadt, Neumunster,
Rendshurg en Kiel, en door eene uitgebreide scheepvaart, vooral op Engeland, Frankrijk, de Middellandsche Zee en West-Indie, met de overzeesche landen
in gemeenschap, onderhoudt A. zeer levendige en
veelzijdige handelsbetrekkingen en is als het ware
in het klein een tweede Hamburg, terwijl het zich
voor alles wat den groothandel betreft van de hamburgsche. beurs bedient en,door menigerlei privilegien,
zelfs in sommige opzigten de voorkeur boven Hamburg verdient. Ook op het gebied der nijverheid
heerscht hier veel levendigheid ; men vindt er nagenoeg alle takken van kunst, handwerken en fabriekwezen vertegenwoordigd. In het begin der 16e eeuw
was A. een gering visschersdorp, in 1604 reeds een
viek, en in 1664 werd het door koning Frederik III
van DeneMarken tot stad verheven. In 1713 door de
Zweden onder generaal Stenbock nagenoeg geheel
platgebrand,- werd A. later veel schooner dan te
voren weder opgebouwd, en is na Koppenhagen de
aanzienlijkste stad van geheel Denemarken. Op 1miji afstands van A. ligt het landgoed Flottbek met
groote plantsoenen en 280 inw. De voornaamste
crfpachtgrond is de boomkweekerij van Both, met
hare wereldberoemde broeikassen en een weergaloos
uitgebreiden handel in zaden. Vlak bij A. ligt het
dorp Ottensen , met het graf van den beroemden
Klopstock.
Altorf, hgd. Altdorf,l) ook Uri genaamd, hoofdaan den voet
plaats van het zwitsersche kanton
van den Grunberg, in de nabijheid van het Vierwaldstadtermeer, met 2100 inw. Eene steenen fontein
en een standbeeld van Willem Tell wijzen hier de
plaats aan, waar, onder eenen na dien tijd gevelden
lindenboom, de zoon van Tell stond, toen zijn vader
hem den appel van het hoofd moest schieten. A. wordt
als de wieg en bakermat van Zwitserland's vrijheid beschouwd. In 1799 op zes huizen na geheel afgebrand,
is het na die ramp weder fraai opgebouwd. In de nabijheid het dorpje Burglen, Tell's geboorte- en woon'2) stad in Beijeren; zie ALTDORF.
plaats
A
Altorfer (Albrecht). Zie -LTDORFER.
Altos (de) van Guatemala, bet hoogste
bergland van centraal Amerika ; bier had zich de
oude toltekische beschaving der Quiches ontwikkeld ; in het midden van doze streek ligt Quesaltenang o.

Altz
Altranstadt, een kerspel in de pruisische provincie Saksen, tusschen Leipzig en Merseburg, waar
koning Karel XII van Zweden, bij zijnen inval in
Saksen, 20 September 1706 zijn hoofdkwartier opsloeg, en waar, nadat daarover sedert den l2den September te Bischofswerda onderhandeld was, den 24
dier maand tusschen hem en August II van Polen de
vrede werd geteekend, die echter eerst 26 November
afgekondigd werd. August moest, ofschoon met behoud van den koningstitel, afstand doen van Poles
en Litthauen, zich aan het verbond tegen Zweden
onttrekken, Patkul uitleveren, en aan de Zweden vergunnen in Saksen winterkwartieren te betrekken.
Na den slag van Pultawa (1709) verklaarde August
den vrede voor nul en nietig, omdat de onderhandelaars, Imhof en Pfingsten, die op Koningstein kwamen, verder waren gegaan dan hunne volmagt toeliet.
In 1707 was hier ook de zoogenaamde Altranstedtsche
Conventie gesloten tusschen keizer Leopold I en koMing Karel XII van Zweden wegens de vrip uitoefeping van de protestantsche godsdienst in Silezie.
Altringer (Johan). Zie ALDRINGER.
Altringham, stad in Engeland, in het graafschap Chester, 3 uren gaans van Manchester,aan het
Bridgewater-kanaal, met 4000 inw.; aanzienlij ke wolspinnerijen, en vervaardiging van wollen stoffen en
lijnwaad.
Altrudis, gravin van Bastinoro, eene italiaansche vrouw, beroemd door hare welsprekendheid en
vooral door Karen moed ; in 1174 verdedigde zij
Ancona heldhaftig tegen de Venetianen en tegen de
troepen van keizer Frederik I.
Altschul (Elias), geb. te Praag 8 April 1812
studeerde te Weenen in de geneeskunde, werd 1848
leeraar der theoretische en praktische homceopathie
aan de geneeskundige school te Praag, en is de eerste
die het onderwijs der homceopathie bij de oostenrijksche faculteit heeft ingevoerd. Hij schreef verscheidene werken, waaronder een ,,Woordenboek der
oogheelkunde" (2 dln., Weenen 1836).
Altstatten, stad in Zwitserland in het kanton St. Gallen, in het district Bovenrijn-dal, in
eene bekoorlijke streek, met 6500 inw. en veel handel en nijverheid ; was eertijds grooter, doch teed
veel door verschillende branden en inzonderheid door
het beleg, dat het te doorstaan had van de Oostenrijkers in 1410.
Altun—Chagua, een berg omstreeks 19,000
vt. hoog, behoorende tot de cordilleras van Peru.
Altun—Kupri, eene stad in aziat. Turkije ,
pachalik Bagdad, aan de Altun-su (d. j. Goudrivier),
12 mijlen beoostzuidoosten Mosoel; 2000 low.; werd
1836 bezocht door eene zware pest en hongersnood.
Altun—Tukht, perzische grensstad aan de
Aras, 26 mijlen benoordoosten Tabriz ; is slechts
eene verzameling rumen.
Altura, stad in Spanje, mijl bewesten Segorbe
(in Valencia) ; ruirn 2000 inw. Medicinale bronnen ;
veel wijnbouw.
Altwasser, een dorp in den waldenburger
kreis in Silezie, slechts door eenen berg van Saltzbrunn gescheiden, in een bekoorlijk dal, heeft 4 minerale bronnen, Welke koolzuur-gas inhouden. De
Ober-bron en de Friedrichs-brow zijn de voornaamste. Het gebruik dezer wateren is, even als dat van
alle ijzerhoudende minerale bronnen, slechts toe te
staan met de grootste omzigtigheid, zal bet niet
verder kwaad doen dan goed. In 1357 wordt
A.reeds onder den naam van Aqua antique vermeld,
A
Altus. Zi.ee _VIAL
Altz. Zie At.z.
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Alua, een bloeijend christenrijk, dat zich na de
vijfde eeuw ontwikkelde op het egyptische eiland
el Hoje (het oude Meroe). De hoofdstad van het
Alua-rijk was Soba of Saba, tusschen de beide rivierarmen Bahr-el-Asrak en Bahr-el-Abjad, waar in den
overouden tijd Noba of Nubia lag. Zie SABA.
Aluknanda, een der rivieren, die een hoofdbestanddeel uitmaken van den Ganges.
Alumbre (Sierra del), d. Alain-gebergte,
bergketen ten oosten van Salta, behoort tot de Cordilleras van Chili en loopt op 24 graden zuiderbreedte.
Alumera , een tusschen Napels en Pozzuolo
gelegen heuvel, uit welke eene wondheelkracht bezittende bron ontspringt ; vermoedelijk had de Alttnirs der Ouden in deze bron zijnen oorsprong.
Alunno (Niccolo) , ook Niccolo van Fuligno
genoemd, italiaansch schilder, die in de Umbrische
school den grondtoon aansloeg van de gevoels-dweeperij met den stempel der kinderlijke reinheid van
ziel. Zijn eerste werk, eene madonna met engelen
en heiligen, boven het grootoutaar der Franciscanerkerk te Diruta, werd 1458 door hem voltooid. Sedert
1460 had hij in Fuligno zijne vaste woonplaats. Zijn
laatste werk, eene madonna met twee engelen, in de
kerk van La-Bastia, draagt het jaartal 1499. Door
Kuppelwieser en Hempel te Weenen zijn van zijne
werken teekeningen op steen geleverd.—A. (Francesco), geb. in Ferrare, gest. omstreeks 1580, onderwees de wiskunde te Venetie ; zijne Fabrica del Mondo
werd door hem opgedragen aan Cosmo de Medicis,
die hem daarvoor 200 scudi als geschenk vereerde.
Hij schreef zoo uitermate klein, dat hij een geheel
kapittel van het evangelie van Johannes en het Credo
op de grootte van een paolo bragt ; dit meesterstuk
van kleinschrijfkunst wekte de bewondering van
keizer Karel V, en door die kunst verwierf A. meerder roem dan door zijne kritiek op Petrarcha.
Aluntium, of Haluntium, was eertijds eene
stad op Sicili6 's noordkust, niet ver van het tegenwoordige Caronia.
Alupka, Tartareti-dorpje in het russische gouvernement Taurie, schilderachtig gelegen aan den
voet van den 4000 vt. hoogen Ai Petri ; in de nabijheid te midden van eene schoone rots-streek ligt het
sterke gothisch-moorsche kasteel van graaf Woronzow, wondervol gelegen, op het prachtigst ingerigt
en omringd door den heerlijksten zuiderlands plantengroei, met rozen, mirten, vijgen, oranjeboomen,
reuzige cypressen en pijnboomen, laurierboomen,
olijven en granaten, tusschen springfonteinen en watervallen, aangelegd als een waar paradijs, met een
tooverschoon uitzigt op de zee. Zie ORIANDA.
Alus (gr. Alos), stad en haven in Phthiotis (een
der landschappen van Thessalie). A. was de hoofdplaats van dat district of gedeelte van Phthiotis,
dat den naam droeg van .Achaia ; zie hlz. 31 A ex MA 1).
Aluta, rivier in Transylvanie. Zie ALT.
Aluz, een der plaatsen waar de Israeliten hunne
tenten opsloegen na hunnen uittogt uit Egypte ; Numeri 33 : 13 en 14.
Alva, een der vorsten die afstarnden van Ezau;
Genesis 36 : 40.
Alva. Zie ALBA (hertog van).
Alva de Tormes. Zie ALBA 11).
Alvan, afstammeling van Ezau ; Genesis 56 : 23.
Alvarado, stad in Mexico, staat Vera-Cruz,
8 mijlen ten zuidoosten van Vera-Cruz, aan de rivier
van den zelfden naam, nabij hare uitwatering in de
golf van Mexico, met eene goede haven voor kleine
schepen en aanzienlijk handelsverkeer.
Alvarado (Alfons d'), nam met Pizarro deel

aan de verovering van Peru, en werd kapitein-generaal
over dat gewest. Hij koos de partij van Pizarro tegen
Almagro, en vervolgde de moordenaars van zijnen
generaal. Hij stierf 1553 van verdriet over eene
nederlaag, door hem geleden in een gevecht met de
muitelingen, tegen wie hij was uitgezonden. —
A. (Pedro d'), nam onder Cortez deel aan de verovering van Mexico (1518), deed wonderen van dapperheid, werd landvoogd van Guatemala, en werd
1541 gedood door de Indianen, na verscheidene gewaagde krijgstogten met goed gevolg tegen hen volbragt te hebben.
Alvarez, stad in Brazilie, aan den San-Francisco, niet ver van den mond dezer rivier.
Alvarez (Frans), aalmoezenier van koning Emmanuel van Portugal, werd secretaris van de ambassade, welke door zijnen vorst werd gezonden (1515)
aan koning David van Etbiopie, en gaf bij zijne terugkomst een verslag van zijne reis in het licht, onder
den titel van : »Waar berigt over de staten van vorst
Johan" (Lissabon 1540, in fol.), in het Fransch vertaald onder den titel van Historiale description de
l'Ethiopie (Antwerpen 1558, in 8°.). Dit is het eerste
werk, hetwelk naauwkeurige bijzonderheden aangaande dat land heeft medegedeeld.
Alvarez (don Jose) , beroemd beeldhouwer,
geb. 1768 te Priego in Spanje, zoon van eenen steenhouwer, ontving zijne eerste opleiding aan de akademie te Granada, en ging toen, om zich verder te
bekwamen, naar Parijs en Rome. Te Parijs maakte
hij door bet 1804 ten toon gestelde beeld in gips
van Ganymeed (sedert geplaatst in het gebouw der
akademie San-Fernando te Madrid) veel naam. In
Rome bewerkte hij aanvankelijk, op de begeerte van
Napoleon, belangrijke bas-reliefs en later de meeste
zijner werken, waaronder ook uitstekende bustes. In
1816 door Ferdinand VII tot hof-beeldhouwer benoemd, keerde hij 1826 naar Madrid terug, waar hij
1827 stierf. Van zijne beide zonen stierf de oudste,
insgelijks een genie in de beeldhouwkunst, 1830 te
Burgos; de jongste hield zich nog tang naderhand te
Rome bezig met architectonische studien.
Alvarez (Juan) , mexicaansch generaal , geb.
omstreeks 1780 uit indiaansche ouders in den staat
Guerrero. Deze oude Indiaan, lien men in Mexico
den »Panther uit het zuiden" plagt te noemen, heeft
zijn leven doorgebragt ver van Mexico verwijderd,
en heeft zich in de zuidelijke landstreken eene soort
van leenheerschappelijke souvereiniteit weten te verschaffen over de bijna wilde volkstammen. Slow en
ondernemend, nagenoeg geheel vreemd aan de gebruiken der beschaving, altijd omringd door zijne
»Indianos pintos", heeft hij nooit anders gedragen
dan eene katoenen uniform en een strooijen hoed.
Toen Santa-Anna den titel aannam van levenslang
President en opentlijk naar de verheffing tot keizer
streefde, gaf A. het sein tot den opstand (1854) en
vaardigde het staatkundig programme uit, bekend
onder den naarn van plan van Ayutla. Andere hoofden volgden zijn voorbeeld ; en Santa-Anna, van alle
kanten bedreigd, zag zich genoodzaakt de vlugt te
nemen (Augustus 1855). De voornaamste hoofden
der omwenteling erkenden. bij eene voorloopige regehng (16 Sept 1855), het oppergezag van A., die
Comonfort koos tot eersten luitenant. In eene vereenigde vergadering te Cuernavaca (4 October 1855)
werd aan A. het presidentschap over de republiek
opgedragen; hij benoemde dadelijk een ministerie,
rigtte eene nationale garde op, en riep eene wetgevende vergadering bijeen tegen 14 Februarij 1856.
Hij aarzelde Cuernavaca te verlaten; want de voor-
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spelling was hem gedaan, dat hij te Mexico zou sterven.
Zijne aarzeling duurde echter niet lang, en 15 November 1855 deed hij zijnen intogt in de hoofdstad.
Hij waagde het de hand te slaan aan de al te groote
privilegien der armee en der geestelijkheid ; hij een
decreet van 24 November schafte hij het militaire
fuer° en het kerkelijke fuero af. Dit was trouwens
de eenige handeling van aanbelang, door hem verrigt. Reeds 7 December 1855 verklaarde hij Mexico
te willen verlaten. Hij verzamelde eene goede hoeveelheid wapenen en krijgsbehoeften, vroeg 200,000
piasters, en stood (10 Dec.) zijne plaats af aan Comonfort den president-plaatsvervanger. Alsnu begat
zich naar Acapulco, waar hij sedert geheel en al
heeft gehandeld als ware hij een onafhankelijk souverein.
Alvarez, of Alvaro de Luna. Zie LUNA.
Alvensleben, oud-adellijk, gedeeltelijk in den
gravenstand verheven geslacht nit de mark Brandenburg, wells lamilie-kasteel Veltheirnsburg bij A.
In het Maagdenburgsche ligt. Wichard von A., de
vermoedelijke stamvader,komt reeds in de 12e eeuw
voor. Later verdeelde bet geslacht zich in twee takken, waarvan tie eene, in het Halberstadsche, reeds
In de He eeuw uitstierf, terwijl de nakomelingen
van den anderen tak nog heden ten dage hestaan en
gesplitst ziju in de zwarte, roode en witte linie. Albrecht I, eigenaar van Kalbe, was 1324 stichter van
de zwarte linie, die weder verscheidenetakkenheeft,
terwijl Gebhard 1V, een ouderehroeder van Albrecht,
eigenaar van likaze en Gardelegen, de witte linie
stichtte. Door Frederik H, jongsten broeder van Albrecht, werd de mode linie gesticht, die echter reeds
in bet midden der 16e eeuw uitstierf. Toen bestond
de zwarte linie nit zeven leden, waarvan de twee
hroeders, de inaagdenburgsche geheimraad Ludolf X
en de keurbrandenburger en maagdenburger raad
Joachim 1 tot op den tegenwoordigen tijd nakomelingen nalieten.— Tot de afstaminelingen van Ludolf
behoort A. (Philip Karel von), die, door Frederik II
begunstigd, met Frederik Wilhelm II opgevoed en
door Frederik Wilhelm 111 (1801) in den gravenstand
verheven, 21 Oct. 1802 zonder erfgenamen stierf.De zones van Joachim stichtten onderscheidenelinien,
die nog heden ten dage bloeijen. Het hoofd der eene
was A.. (Johan August Ernst von), geb. 1758, eerst
domheer te Maagdenburg, later minister van Brunswijk, en eindelijk maarschalk van den pruisischen
landdag en lid van den staatsraad. Hij werd 1798
tot den gravenstand verheven, en stierf 27 September 1827. De beide broeders Frederik Wilhelm August
von A., geb. 1798, en Ferdinand Frederik Lodewijk
von geb. 1803, de vertegenwoordigers der witte
linie, werden 1840 door Frederik Wilhelm 1% iiisgelijks in den gravenstand verheven. A. (Albrecht,
graaf van), geb. te Halberstadt 23 Maart '1794, zoon
van den brunswijkschen minister graaf Johan August
Ernst, trad ala %rijwilliger in dienst bij de pruisische
garde-kavallerie, en Hann deel aan de oorlogen Nan
1813 tot 1815. Daarop koos hij de regtsgeleerde
loophaan, vi elke hij na den flood zijns vaders verwiseble tegen het beheeren zijner goederen, terwijl hij
hovendien als directeur-generaal der Maagdenburgbelie brandwaarborgniaatschappij werkzaarn was. In
1823 werd hij lid v an den staatsraad , 1834 als tweede
afgevaardigde naar de Weener ministeriele conferentie gezonden ; spoedig daarna werd hij voorloopig,
en 1836 definitief minister van financien, uit welke
betrekking hij 1841 zijn ontslag nam. Hij vertegenwoordigde Pruisen 1851 op de conferentien te
Dresden.

Alvinus
Alveringen (Jozua van), beer van Hofwegen,
was een ijverig aanhanger van Oranje en een der
mede-onderteekenaren van het Verbond der Edelen.
werd deswege 17 Mei 1568 bij vonnis van den bloedraad uit het land gebannen met verbeurdverklaring
van zijne goederen. In 1572 door Sonoy tot bevelhebber van Hoorn aangesteld, nam hij een gewaagd
aanrleel aan het smeden van eenen aanslag op Antwerpen, om die stad aan de zijde van den prins te
brengen ; hij stierf te Hoorn in 1576.—A. (Samuel).
een broeder van den vorige en mede-onderteekenaar
van bet Verbond der Edelen.
Alvermarle, het grootste eiland van den aan
de zuid-amerikaansche republiek Ecuador behoorenden archipel der Galapagos, is 1 mijI lang.l mijI
breed, en heeft eenen in werking zijnden vuurspuwenden berg.
Alvernia, een groot klooster in het toskaanache cornpartimento Aretino, tusschen de bronnen
van den Arno en den Tiber, op den met sneeuw
bedekten top van eene rijk aan spelonken zijnde rots.
met een heerlijk vergezigt naar het westen en naar
het oosten; dit klooster, met eene schoone kerk, en
wet duizend andere gebouwen rondom, is vooral beroemd doordien de heilige Franciscus bier, van 1213
af, als kluizenaar geleefd heeft.
Alviano (Barthelemi), venetiaansch veldheer,
heeft zich niet alleen als krijgsman, maar evenzeer
als letterkundige en dichter gunstig onderscheiden.
Hij behaalde verscheidene voordeelen op de keizerlijke troepen, maar iced eene nederlaag te Agnadel
(1509), waarbij hij door Lodewijk XII gevangen werd
genomen. Vervolgens in fransche dienst overgegaan,
voerde hij bevel over een korps venetiaansche hulptroepen te Marignan en droeg er veel toe bij, dat de
veldslag (1515) werd gewonnen door Frans I. Hij
stierf weinige dagen daarna. A. had eene akademie
gesticht te Pordenone.
Alvincz (duitsch : 1Vintzendorl), vlek in Zevenbergen, aan den Maros; 1600 inw.; met het zomerverblijf van den bisschop van Carlsburg, eene brug
naar het aan de overzijde liggende vlek Borborek,
wijnbouw, mosterdteelt, pottebakkerij en messenmakerij.
Alvinczy (Jozef, vrijheer van), geb. 1735 op
het kasteel A. in Zevenbergen, trad op 15-jarigen
leeftijd in oostenrijksche krijgsdienst, onderscheidde
zich in den zevenjarigen oorlog,werd generaal-majoor,
en daarna door Jozef II tot onderwijzer benoemd bij
diens zoon, later keizer Frans II. In den veldtogt
tegen de Turken werd hij luitenant-veldmaarschalk,
Elam 1790 bet bevelhebberschap op zich tegen de
oproerige Belgen, dock moest, ten gevolge van eenen
Nal met zip' paard, naar Weenen terugkeeren. in 1792
en 1793 voerde hij bet bevel over eene divisie, en
droeg veel bij tot de overwinning bij Neerwinden.
Tot veldtuignieester-generaal benoemd, aanvaardde,
hij 1795 het opper-konimando aan den Rijn, van
waar hij 1796 door Frans II te Weenen in den hofkrijgsraad geroepen werd. Weder op het oorlogstooneel teruggekeerd, werd hij, na eenige gelukkige
gevecliten, door Napoleon bij Arcole en Rivoli geheel
verslagen. Frans II benounde hem toen tot bevelhebber in Hongarije, en 1808 tot veldmaarschalk.
Hij stierf 25 November 1810 te Ofen. Met hem is de
famine A. von Berbereck uitgestorven.
Alvinus (M.), een Fries van geboorte, leefde
onistreeks 1400, was rector der latijnsche school te
Sneek, en schreef in de friesche landtaal eene beknopte .Geschiedenis van Friesland'', loopende van
Friso tot Karel den Groote.

liwar

Amade
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Alwar, een der radzjpoetana-staten in britsch
Alzano (Bartolomeo d'), een dominicaner monOost-Indie, heslaande een omtreek van 170 vierk.
nik uit Bergamo, reisde twintig jaren lang geheel
mijlen.
Italie door, ter opsporing van de brieven van de heiAlxinger (Johan Baptist von), dui tsch dichter, lige Catharina, die hij (1500) te Venetie liet drukken.
geb. te Weenen
Januarij 1755, werd door den
Alzenau, stad en zetel van een landgericht in
munt- en penningkundige Ekhel reeds vroeg in de
Beijeren, kreis Unterfranken, 1200 inw. en veel ooftstudie der Ouden ingewijd. Door zijne ,,Gedichten -en wijnbouw.
(Halle 1780, Leipzig 1784, Klagenfurt 1788) en nog
Alzette (hollandsch Elze, duitsch Elz, Alztg),
meer door zijne riddergedichten Doolin von Mainz eene rivier, die bij'Longwy in het fransche dept. der
en liliontberis maakte hij naam. Als menseh was A.
Moezel ontspringt,langs Etsch,Luxemburg en Mersch
evenzeer geacht, werd 1794 in den rijks-ridderstand
stroomt, en bij Ettelbruck, in het tot Nederland heverheven, en stierf 1 Mei 1797. Al zijne werken zagen
hoorendegroothertogdomLuxemburg,in de Sure valt.
het licht in 10 deelen (Weenen 1812).
Alzey (lat. Altalia), oude stad in het grootAlxio, vader van ,Enomans, was de insteller, hertogdom Hessen, Rijnhessen, hoofdplaats van het
of althans cle weder-invoerder, van de olympische
evenzoo genaamde kanton, aan de Saltze, aan alle
spelen.
zijden door heuvelen omringd, in eene zeer vruchtAly, 1) in nederl. Oost-Indie, een der Tenimber- bare streek (de Alzeyer Galt) gelegen, met 5000 inw.,
eilanden, ten noorden van het eiland Timor Laut. —
leder- en lakenfabrieken, wolweverij en eenigen han2) zie de versehillende artikels ALI.
del vooral in vee en graan.
Alyattes I, koning van Lydie, zoon van ArAlma heduidt in de kaffertaal yolk of stain. Zoo
dysus, nit het geslacht der Heracliden, regeerde van
heeft men Amabaxa, een nomadische kafferstam in
761 tot 747 v. Chr. — A. II, koning van Lydie, het Kaapland.— Amafengoe heeten de overblijfselen
nit het geslacht der Mermnaden, was de opvolger van de Tsoela-stammen in het Kafferland aan de
van Sadyattes, en regeerde van 610 tot 559 v. Chr.
Kaap; de A. leefden voorheen als sla gen onder de
Hij was op het punt slag te leveren aan Cyaxares,
Kaffers, dock zijn tegenwoordig, onder den naam van
toen eene zon-eclips, door Thales van Milete voorFingoes, onderdanen van de britsche kroon, zoodra
-peld, schrik en ontsteltenis bragt in de beide legers,
zij in de Kaap-kolonie zijn. —.4magalika, een nomadidie nu den vrede sloten (601 v. Chr.), Deze A. was
sche kafferstam in het Kaapland.—Amagonubieheeten
de vader van Crest's. Zie HALYATTES.
eenige stammen der in kraals of dorpen wonende
Alyba, het zelfde als Abyla, het kaapland van Kaffers in dat gedeelte van Britsch-Kaffraria, dat afNoord-Afrika. Zie ARYLA.
gescheiden is van de Kaap-Kolonie en onder de miAlybe, volgens Homer us eerie stad der Halizonen litaire wetten staat. —Amahute,kafferstam benoord op de noordkust van Klein-Azie.
oosten de Delagoa-baai in Zuid-Afrika, tusschen Natal
Alycme, stad in Phrygie, met een tempel, aan en Sambesi, in kraals of dorpen wonende. Zie de
Mercurius gewijd, waarnaar deze ook onder den bijnamen van meer andere stammen, onder de zuidnaam van Alyentiits voorkomt. A. is waarsehijnlijk
afrikaansche landen vermeld.
het bij Ptolemeus vermelde Alydne, en het bij Livius
Amable (de heilige), pastoor van Riom in de
voorkomende Alymne.
5e eeuw en patroon van die stad, stierf 1 November
Alycus, 1) was eerie stad in den Peloponne446 of 475. Zijn naamdag wordt echter den 11 Junij
sus. -- 2) een zoon ,van Scyro ; toen Helena door gevierd.
de Atheners ontvoerd was geworden, hielp
hare
Amabay, of Amabien, een koningrijk op het
broeders Castor en Pollux om haar te hevrijden:
eiland Timor, ten noordoosten van Koepang. De vorst
Alyden. Zie ALIDEN.
draagt den titel van radja, en de bevolking is 12,000
Alydne. Zie
.e AA LYCME.
zielen sterk.
t
Alymne. Zie .LLYCME.
Amaccura, eene stad in Afrika, vermeld bij
Alypius , 1) landvoogd van Britannia, werd Augustinus.
door keizer Julianus naar Jeruzalem gezonden om
Amaci, dos heetten oudtijds de bewoners van
den tempel weder op te bouwen, hetgeen echterdoor
het Tarragonesche in Spanje; hunne hoofdstad was
de uitbarsting van een onderaardsch vuur °noloAstorga.
gelijk werd gemaakt. — 2) een kluizenaar, geb. te
Amad, stad in Palestina, toegewezen aan den
Adrianopel omstreeks 600, bragt even als Simeon
stain Azer (Jozua 19 : 26) ; Ptolemeus noemt haar
Stylites de laatste jaren van zijn leven biddend op
Amathus; zij werd door AlexanderJanneus verwoest.
eene zuil of kolorn door, en ontving deswege den
Amadan. Zie HAMADAN.
hijnaarn van Cionitas.
Amade (met het predicaat : von Barkony), een
Alyrothius. Zie HALYROTHIUS.
hongaarsch, eertijds vrijheerlijk, sedert 1782 grafeAlysius, d. losmaker van zorgen, een bijnaam
lijk geslacht, waarvan de mannelijke linie echter
van Bacchus.
uitgestorven is; het stamt of van het italiaansche
Alysonen, naam van een Scytisch yolk, ver- geslacht Omodei. Zekere Lorenzo Omodei vergezelde
meld bij Herodotus.
koning Andreas II naar Palestina, en vestigde zich
Alyssus, eerie bron in Arcadie, welker water daarna in Hongarije. — A. (George), palatijn van
in staat was den beet van cen dollen bond onschaHorigarij, was een trouw aanhanger van Karel I en
delijk te maken.
verleende 1300 eene wijkplaats aan den verdreven
Alyxothoe, dochter van Dymas en minnares poolscheii [coning Wladislaw, was dezen behulpzaam
van Priamus. Zie ESACUS.
in het heroveren van zijn rijk, loch werd 1311 verAlyzia, eene stad iii Acarnanie ; dus genaatml slagen. A. (Peter), een aanhanger van Ferdinand I,
naar Alyzus,den zoon van karus ; lag 15 stadien van
opende dezen 1527 de poorten van hongaarschde kust ; heet tegenwoordig Porto Candili.
,t1tenburg. -- A, (Ladislaw, vrijheer von), was een
Alz, eene rivier iii Beije:en, die het Chian-men' gewild dichter en een dapper krijgsman, kiom als
met de Inn verbindt en zich, na cenen loop van
zoodanig op tot den rang van adjudant-generaal. In.
7 mijlen, bij Neu-Oettingen in Neder-Beijeren in de
1750 werd hij raadsheer bij de hongaarsche hofInn outlast.
kamer, en stierf 1764.
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Amadeddulat

Amadeddulat, eerste sultan nit het geslacht
der Boerden, veroverde in een kort tijdsbestek Irak
en Caramanie, en vestigde (933) zijne residentie te
Sjiras ; hij stierf 949.
Amadeo (Antonio) , geb. te Pavia in de 15e
eeuw, een der beste beeldhouwers van de Lombardiache school. Werken van hem worden gevonden te
Pavia, Cremona en Milaan, en voornamelijk in het colleonische mausoleum te Bergamo.
Amadeus, een naam, die vooral in het Huis
van Savooije wordt aangetroffen en het eerst voorkomt bij graaf A. I, in het begin der Ile eeuw. —
A. II was de zwager van keizer Hendrik IV. —
A. III regeerde van 1103 tot 1049.— A. IV,geb.
1197, regeerde van 1233 tot 1253, en werd hertog
van Aosta en Chablais. — A. V, geb. 1249, gest.
1323, verwierf de waardigheid van rijks-vorst.
de Groene graaf, geb. 4 Januarij 1334, gest.
—A.VI,
2 Maart 1383, kwam in het bezit van Faussigny, Gex,
een groot gedeelte van Piemont,Waadtland enValrerny,
en van het rijks-vicariaat in Opper-Italie.—A. VII,
de Roode, geb. 24 Fehruarij 1360, kwam in het bezit
van Coni en Nizza, en stierf 1 November 1391. —
A. VIII, geb. 4 September 1383, aanvaardde de
regering 1398, verkreeg dat Savooije verheven werd
tot een hertogdom (1416), deed uit godsdienstige
zwaarmoedigheid 7 November 1434 afstand van de
regering, en trok met 6 ridders naar bet meer van
Geneve, orn daar het kluizenaarsleven te leiden. In
1439 werd hij door het concilie te Bazel tot pans
verkoren; als zoodanig noernde hij zich Felix V, dock
legde die waardigheid 1448 weder neder. Hij stierf
te Geneve 7 Januarij 1451. — A. IX, geb. 1435,
het zijne gemalin voor zich regeren, en stierf 1472.
Amadiah, stad in aziat. Turkije (Koerdistan),
ruim 12 mijlen benoordwesten Mossoel , op eenen
hoogen berg ; eene sterke plaats met 600 huizen. In
de nabijheid ziet men het graf van Mohammed Bekir,
waarheen bedevaarten gedaan worden. Deze stad is
de hoofdtalaats van het vorstendom A., dat onder
eenen magtigen koerdischen vorst staat, die afstamt
van Abbas' den oom van Mahomed.
Amadis, in de ridden-poezij de naam van verscheidene heldengestalten, aan het hoofd van welke
de A. van Gallie staat ; dan heeft men A. van Griekenland, A. van de Ster en A. van Trebizonde, en
een aantal anderen meer. Niet alleen de oudste maar
tevens de beste en tegenwoordig de eenige, die nog
gelezen wordt, is de zoogenaamde Amadis-roman over
A. van Gallie, bijgenaarnd le Chevalier du Lion en
le Beau-Brun,zoogenaamd een zoon van Perion,die volgens de label koning van Frankrijk was. Het is zuiver
eene verdichting, uit de verbeelding van een man
voortgesproten, en stelhg niet hooger opklimmende
dan tot de 14e eeuw ; hij werd, als ter lezing bestemd, van het begin af in proza geschreven. De
spaansche Amadis-romans bestaan uit 14 boeken.
De eerste 4 boeken, oorspronkelijk geschreven door
Vasco de Lobeira te Oporto (tusschen 1342 en 1367),
werden daarop in het Spaansch vertaald, vervolgens
door Garcia Ordollez de Montalvo oinstreeks 1460
omgewerkt, en trisschen 1492 en 1505 voor bet eerst
gedrukt. Deze 4 boeken bevatten den eigentlijken
A. van Gallie. Een vijfde bock over de daden van
Esplandian went er aan toegevoegd door Montalvo.
De overige boeken zijn van verschillende latere dichters, en beschrijven de daden van andere nakomelingen van A. van Gallic. In Frankrijk. waar Nicolas
de Herberay, Sieur des Essarts, van 1540 tot 1548
de eerste 8 boeken het eerst in het Fransch uitgaf,
werd die roman-reeks uitgebreid tot 24 boeken, en

Amalaric
eindelijk door Gilbert Saunier, Sieur van Duverdier,
een slot aan al de in de geheele serie voorkomende
helden-histories er bijgemaakt in 7 deelen. Deze
romans waren in der tijd eene zeer geliefkoosde
lectuur, en werden in het Italiaansch, Duitsch en
zelfs in het Hollandsch vertaald ; ze werden op allerlei
wijzen nagevolgd, dock toen de smaak eene andere
rigting nam, geraakten ze allen in het vergeetboek,
alleen de eigentlijke A. van Gallie uitgezonderd.
Amadociers, een volkstam in europ. Sarmatie, volgens Plinius; hunne hoofdstad was Amadoca.
Amaduzzi (J. Christ.), lat. Amadutius, een
geleerd geestelijke, geb. in den Kerkelijken Staat omstreeks 1720, was inspecteur van de drukkerij der
propaganda te Rome. Men heeft van hem : Leges
novellte quinque anecdoctce imperatorum Theodosii
j'unioris et Valentiniani III (1767, in fol.) ; Anecdote
litteraria ex manttscriptis codicibus erute (1773) ;
Theophrasti Eresii characterunt ethicorum capita duo
hactenus anecdote (Parma,1786); Alphabetum Birmanorunt seu regni Avensis ; Alphabetum brantmhanicum ;
Alphabetum veterum Etruscorum, etc. (Rome, 1773).

Amager, deensch eiland. Lie AMAK.
Amagetobria, stad der Sequani, beroemd
door de overwinning van Ariovistus op de Eduers
(63 v. Chr.) ; vermoedelijk het tegenwoordige Moigtebroye of Mirage, ten oosten van Luxeuil.
Amagnana, of Alchipichi, rivier in Peru (staat
Quito), ontspringt in het gebergte van Elenisa, loopt
eerst noordelijk en dan noordwestwaarts, en ontlast
zich in de Rio das Esmeraldas, na eenen loop van
22 mijlen.
Amahey, of Amahay, eene bogt aan de zuidkust van het eiland Ceram; biedt eene goede reede
aan, beveiligd tegen alle winden, dock heeft aan de
eene zijde eene gevaarlijke ondiepte.
Amajura, rivier in de Vereenigde Staten (Florida), ontspringt ten noorden van Rostown, en outlast
zich na eenen loop van ongeveer 22 mijlen in den Atlantischen Oceaan, waar zij de Sint Jozefsbaai vormt.
Amak (deensch : Amager), een deensch eiland
in de Sond, groot 1 vierk. mijl, met 7000 inw., door
het smalle vaarwater Kallebostrand is het van Seeland
gescbeiden. Een gedeelte van Koppenhagen (Christiaanshaven) is op dit eiland gebouwd. Het is rijk
aan ooft en groenten, en de bewoners stammen naeerendeels af van Hollanders, die zich in der tijd daar
hebben nedergezet. Op A. treft men verscheidene
fabrieken en inrigtingen aan, onder anderen eene
groote chemische fabriek, Friedensmiihle genaamd;
het stadje Dragoe bezit 60 schepen : de inwoners
zijn bekend als degelijke zeelieden en loodsen.
Amakong, of Amakono, een vorstendom in
het binnenland van het eiland Timor; bij ontstentenis van een mannelijken erfgenaam, beklimt eene
vrouw den troon.
Amakousa, japansch eiland en stad, op ruim
128 gr. oosterlengte, en ruim 32 gr. noorderbreedte,
was in de 16e eeuw een der voornaamstevestigingen
van de Jezurten, die er drukpersen hadden ; het Christendom maakte er vorderingen.
Amala. Zie AMALEN.
Amalaric, koning der Visigothen in Spanje
,1511 tot 531), zoon van Alaric II, was aanvankelijk
onder de voogdij geplaatst van Theodoric, koning
der Ostrogothen. Hij huwde Clotilde, dochter van
Clovis, trachtte het Arianismus in zijne staten in te
voeren, en mishandelde zijne vrouw, omdat zij zich
tegen die ketterij verklaarde ; on' haar te wreken, deed
haar broeder Cbildebert aan A. den oorlog aan, en
in dezen oorlog verloor A. het 'even.

Amalric

Ainalarias
Amalarius (Fortunatus), bisschop van Trier,
bouwde 811 de domkerk te Hamburg en verkondigde
het Evangelie aan de Saksers. In 813 werd hij door
Karel den Groote naar Constantinopel gezonden, om
een verdrag te sluiten met den Oosterschen keizer ;
A. stierf 816.
Amalasonte, eigentlijk Amalasuentha, d. de
Maagd der Amalen, dochter van Theodoric den Groote,
koning der Ostrogothen, huwde Eutheric, die bestand was om Theodoric's opvolger te zijn. Hij stierf
echter spoedig, eenen zoon nalatende met name A thalaric, die nu Theodoric's opvolger werd. Gedurende
de minderjarigheid van den jongen koning (526)
voerde A., als moeder en regentes, de teugels van het
bewind ; loch toen haar zoon kwam te sterven (534)
deelde zij het gezag met Theodatus, die haar reeds
een jaar daarna van den troon stiet en haar deed
wurgen. A. wilde de beschaving order haar yolk
. verspreiden ; zij had den geleerden Cassiodorus tot
minister genomen.
Amalat, beteekent in Marokko en Fez zoo veel
als provincie.
Amalek, zoon van Eliphaz en kleinzoon van
Ezau. Zie AMALEKITEN.
Amalekiten, een edomitische volkstam, aldus
genoemd naar den stamvader Amalek, den kleinzoon
van Ezau. Ten zuidwesten van Palestina, tusschen
Egypte, het land der Philistijnen en den Sinai wonende, leefden de A. in aanhoudende vijandschap
met de Israeliten, door wie ze onder Saul en David
werden onderworpen : sedert dien tijd kornt hun
naam in de bijbelsche geschiedenis niet meer voor.
Amalen was de naam van een geslacht van helden en heerschers bij de Gothen, dus genoemd naar
Amala, een hunner verdichte koningen : nit dit geslacht kozen de Oostgothen hunne vorsten. Order
den daarmede verwanten naam Amelungen, d. afstammelingen van Amala,wordt in oud-duitsche gedichten Theodoric (Diederik van Bern) met zijne
helden bedoeld.
Amalfi (lat. AiNalphia of Melfia), zeestad aan de
golf van Salerno in * het Napelsche, met 4900 inw.
(in de middeleeuwen telde het er 50.000 ), en vrij
levendigen handel. In de middeleeuwen was A. de
hoofdstad van een klein gemeenebest en beroemd
door den levendigen handel, die zich vooral aan gene
zijde van de Middellandsche Zee uitstrekte; het zeeregt dier republiek ( Tabula Amalphitana) was destijds in geheel Italie van verbindende kracht. In
1135 werd A. door die van Pisa verwoest, die hier
het oudste handschrift vonden der Pandekten. Flavio
Gioja, de verbeteraar van het kornpas, was hier geboren, zoomede 1VIasaniello, wiens huis bier nog vertoond wordt. Een gasthuis, door de Amalfitanen te
Jeruzalem gesticht, was de oorsprong van de orde
van St. Jan van Jeruzalem. Het voormalige groote A.
stond op de hoogte, waar nu Ravello en Scala staan,
elk met 1400 inw.
.Ainalia. Zie AMELIA en AMELIE.
Amalia, de heilige, ontsproteii nit het fratikische Huis, gemalin van den paltsgraaf Witger van
Lotharingen, nam, nadat haar gemaal in een klooster
was gegaan, ook den sluijer aan, en stierf in den reuk
der grootste heiligheid. A., eene andere heilige
van den zelfden naam, ook van vorstelijke afkomst,
onttrok zich aan haar eehtverbond met Karel, den
zoon van Pepijn, en vlugtte naar hare goederen, waar
zij in de beoefening van christelijke werden stierf;
zij ligt in de abtdij van St. Pieter bij Gent begraveu.
De gedenkdag van deze beide heiligen is 10 Julij.
Amalia (Anna), hertogin van Saksen-Weimar,
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geb. 24 October 1739, dochter van hertog Karel van
Brunswijk-Wolfenbuttel, trail 16 Julij 1756 in den
echt met hertog Ernst August Constantijn van SaksenWeimar, werd 28 Mei 1758 weduwe, en regeerde tot
1775 voor haren zoon Karel August. Zij was de eerste,
die in Weimar de beoefening der dichtkunst door
hare aanmoediging eene hooge vlugt deed nernen, en
was de ziel van alle streven des geestes in dat land;
te Weimar en op hare zomerverblijven te Tieffurt en
Ettersburg verzamelde zij letterkundige notabiliteiten om zich heen, zooals : Herder, Gothe, Seckendorf,
Knebel, Schiller, enz. Zij stierf 10 April 1801.
Amalie (Marie Friederike Auguste), hertogin
van Saksen, de oudste zuster van koning Frederik
August II en van prins Johan, geb. 10 Augustus 1794,
ontving een uitmuntende opvoeding,vergezelde haren
oona, die later koning Anton werd, en haren vader,
hertog Maximiliaan, naar ltalie, Frankrijk en Spanje,
en schreef reeds 1829 onder den naam van Amalie
een tooneelstuk (der Krönungstag) en 1830 een tweede
(Mesru), die beiden op het hoftooneel te Dresden met
den gunstigsten uitslag werden opgevoerd. Nog meer
opgang maakte haar blijspel Liige and Wahrheit, dat
zij 1833 aan het hoftooneel van Berlijn had ingezonden; en nadat haar Oheim weldra in alle duitsche
schouwburgen was gespeeld, werden ook hare overige
stukken die Ffirstenbraut, die Braid aus der Residenz,
Vetter Heinrich der Pflegevater,das Frdulein coin Lande,
en andere, met den besten uitslag ten tooneele gebragt.
Deze dramaas zijn bijeengebragt onder den titel van :
Originalbearage zur deutschen Schaubithne (6 din.
Dresden 1837-42; nieuwe reeks, deel 1, 1844).
Amaliopolis, eene nieuwe stad in noordGriekenland (nomarchie Phthiotis en Phocis), bij de
grens van Thessalie, aan de golf van Volo; 1000 inw.
Amalric (Arnaud), abt van Citeaux, was een
dergenen, die 1204 door Innocentius III werden gekozen, om eenen kruistogt te prediken tegen de Albigenzen. Hij bragt dan ook een legerdrom van 500,000
man op de been, onder aanvoering van Simon de Montfort, en was de ziel van dien kruistogt, die geen resultaten opleverde dan ten koste van stroomen menschenbloeds. Hij s peed de staten van den graaf van
Toulouse van de kerkelijke gemeenschap af, en maakte
zich op eene treurige wijze vermaard door het aandeel, dat hij ram aan de verwoesting van de ongelukkige stad Beziers (1209). De pans was genoodzaakt zijne gedragingen opentlijk te wraken. Intusschen werd hij reeds kort daarna weder begenadigd.
en (1212) zelfs benoemd tot aartsbisschop van Narbonne. Eenige jaren later ging hij in Spanje de Mooren beoorlogen ; en ria zijnen terugkeer schreef hij
een verhaal van dien togt. Hij stierf 1225.
Amalric I, koning van Jeruzalem,volgde1162
(toen 27 jaren oud) zijnen broeder Boudewijn III op
den troon ; verbrak op de meest onregtvaardige wijze
een wapenstilstand, welken hij met den kalif van
Egypte had gesloten, dien hij nu in zijn eigen land
kwam beoorlogen; maar na eenige voordeelen behaald te hebben, werd hij geslagen door Noradijn en
door Saladijn, en was genoodzaakt tot eenen schandelijken aftogt. Hij stierf 1173. — A. II, uit het
geslacht Lusignan, eerst koning van Cyprus, werd
1197 koning van Jeruzalem door zijn huwelijk met
Izabella of Sybilla, de weduwe van koning Hendrik,
zijnde eene dochter van Arnalric I. Hij was echter
slechts in naam koning van Jeruzalem ; want in weerwil dat hij de hulp van de Kruisvaarders ingeroepen
had, mogt het hem nooit gelukken in het bezit van
zijn rijk te komen. Hij stierf 1205 te Ptolemais,
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(van Chartres). Zie
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Amalthea

Amanoebang

Amalthea (gr. Amaltheia) heette de geit, die
Amandel—eiland, een naam dien men wel
den op Creta uit vrees voor Saturnus verborgen geeens geeft aan het eiland KELANG.
houdenen Jupiter zoogde, en tot loon daarvoor onder
Amandopolis. Zie AMAND (St.). '2).
de sterren werd opgenomen. Volgens anderen is A.
Amandus, de heilige, maakte zich in de 7e
eene nimf, dochter van Melisseus, die zorgde dat Jueeuw verdienstelijk door de verspreiding vin het
piter met de melk van eene geit werd gevoed. Jupiter Christendom in Gascogne en in de omstreken van
gaf een afgebroken hoorn van de geit aan de dochters
Gent, stichtte verscheidene kloosters, werd 626 bisvan Melisseus, met den zegen, dat zij in dien hoorn
schop zonder bepaalden zetel; 649 bekwam hij het
steeds ap es zouden vinden wat zij noodig hadden ;
bisdom Maastricht, legde kort daarna den mijter af, en
vandaar dat Hoorn van A.zooveel beteekent als Hoorn
overleed 675 in het klooster Elnon. In de streken,
des overvloeds (cornu copice).
waar hij voorheen werkzaam was, voeren verscheiAmalthea, sibylla van Cumee. Zie SIBYLLA.
dene plaatsen naar hem haren naam : zijn gedenkdag
Amalthea, of Amaitheum, was een prachtig is 6 Febritarij.—A., de hei lige, bisschop van Borlandgoed in Epirus, toebehoorende aan Atticus, die
deaux, waar hij geboren was, ontving de wijding in
er plataan-plantsoenen liet aanleggen, en het met 403, en werd geacht als een der vroomste kerkvoogreliefs liet verfraaijen, welke betrekking hadden op de den van zijnen tijd. De datum van zijne geboorte en
mythe van de nimf A., aan wie het vermoedelijk in
van zijn overlijden is onbekend; maar zijn naamdag
vroeger tijd toegewijd was geweest.
wordt gevierd 18 Junij.
Amaltheo, naam van een gestaeht in Frioul,
Amandus (Cneius Salvius), nam in Gallie den
dat in de 15e en 16e eeuw verscheidene mannen
titel aan van keizer, in 285, onder Diocletiaan, en
heeft opgeleverd, die zich beroemd hebben gemaakt stelde zich aan het hoofd der Bagauden, in opstand
in het vak der wetenschap en der letteren. Bijna allen
gekotnene boeren. Hij werd door Maximianus Herbeoefenden met goed gevolg de latijnsche dichtkunde.
cules verslagen, en sneuvelde in dien slag.
De meest bekende is Jeronimo Amaltheo, geb.1506,
Amandus Zirizeus, dus genaamd naar zijne
gest. 1574, hoogleeraar in de wijsbegeerte en in de
geboorteplaats Zierikzee, gest. 8 Junij 1534, was een
medicijnen te Padua. Zijne dichtwerken zijn in het
franciscaner monnik, en gar onderwijs in de theologie
Licht verschenen onder dezen titel Amaitheorum te Leuven. Hij heeft geschreven eene kronijk, loofratrum carmina (Venetie 1627; Amst. 1689) ; want penile van de schepping der wereld tot het jaar 1524
daarin komen ook de gedichten voor van zijne beide
den zonderlingen titel voerende Scrutinum, sea venatio
broeders Giovanni en Cornelio.
veritatis historice ; wijders eene verhandeling over de
Amam, stad in den stam Juda; Jozua 15 : 26. 70 weken van Daniel, eene dito over het huwelijk
Amama (Sixtinus), geb. te Franeker 13 Octo- van Sinte Anna, en meer andere werken.
her 1593, gest. aldaar 9 November 1629, was een
Amanicee pylce. Het dal aan het upper-einde
leerling van den geleerden Johannes Drusius, die der Issische golf (tegenwoordig Golf van Skanderoen
hem onderwees in de oostersche talon, waarin A. zich
of Skanderum) wordt aan alle kanten ingesloten door
te Leyden en te Oxford verder ging bekwamen. Na bergketenen, die den gemeenschappelijken naam Braden flood van Drusius (1616) werd hij diens opvolgen van Amanus. De bergpas in de westelijke keten,
ger als hoogleeraar aan de hoogeschool te Franeker, ten westen van Issas, door welke Alexander nit de
en heeft verscheidene geachte werken uitgegeven over
groote cilicische vlakte in het dal kwam, heet dan
de vertaling des Bijbels, zoomede eene Hebreeutesche ook Py la, Amanicw. De oostelijke keten, aan den
Gramnzaticci (Amst. 1627), een Hebreeutvsch Wooroosterrand van de golf regt naar het zuiden loopende,
denboek (Fraheker 1628), enz.
had verscheidene passen, namelijk 1) den noordeAman. Zie HAMAN.
lijksten, nit de vlakte over Issas oostwaarts naar
Amana, 1) een der boeren van den Libanon ; Opper-Syrie, gewoonlijk insgelijks Pyla, Antanietp
Hooglied 4 : 8. — 2) rivier in Syrie. Zie ABANA.
genoemd ; door dezen pas viel het perzische leger in
Amanahea, of Apollonia, of Bein, een afri- den rug der Macedoniers; — 2) den middelsten,
kaansch rijk, met eene stad van den zelfden naam,
tegenwoordig eenigsten meldenswaardigen pas, aan
op de Goudkust, schatpligtig aan Ashanti. Voortde golf zelve, waar het gebergte digt aan zee komt,
brengselen : timmerhout, rijst, broodwortel, gierst, aan de rivier Cersus (grieksch Kersos), tusschen
kokosnoten, suikerriet; goud,ivoor,peper,palm-olie. Issus en het latere Alexandria, gewoonlijk genoemd
Men vindt er apen en olifanten.
Pyla, Syria? (tegenwoordig Pas van Bailan), versterkt
Amance, kantons-hoofdplaats in het fransche als grens der beide landen,loopt in zeer smalle bogdept.Haute-Saone,2i mijl benoordwesten Vesoul, op
ten en slingers, en is op verscheidene plaatsen bijna
een berg Tangs welks voet de Superbe stroomt;900inw.
onbegaanbaar ; door dezen pas trok waarschijnlijk
Amand (St.). — 1) dorp in de belgische pro- Cyrus de Jonge op zijnen marsch van Myriandrus;
vincie Namen, ten westen van de stad Nattier'. — —3) den zuidelijksten pas over het zuidelijkste ge2) St. Amand-les-Eaux (lat. Oppidum Sancti Anzandi,
deelte van het Amanus-gebergte zuidwaarts naar het
ook Amandopolis), stad in Frankrijk, dept. du Nord,
Orontes-dal loopende, gewoonlijk ook slechts Pyle'
aan de Scarpe, bewesten Conde, met 9500 inw., met
Syriw genoemd. Door de beide laatste onder 2 en 3
belangrijken vlasbouw, minerale en thermale baden,
vermelde passen was Alexander reeds naar het zuiwaarvan reeds een druk gebruik werd gemaakt in
den voorwaarts gerukt, toen het perzischeleger door
den tijd der Romeinen en die sedert Lodewijk XIV
den noordelijken pas kwam en hem in den rug viel;
beroemd zijn geworden ; een oud klooster, gesticht
door die passen tnoest hij dus terugtrekken naar
door den heiligen Amandus.-- 3) St. Amand MontIssus, zoodat in den slag, die toen werd geleverd,
Bond, fransche stad met ruim 8000 inw. in het dept.
zijne armee zuidelijk en die van Darius noordelijk
Cher, bij de Cher en aan het kanaal, dat die rivier
stood.
met het Berry-kanaal verbindt ; aanzienlijken handel
Amanoebang, of Amenoebang, 1) een rijk
in graan, wijn, kastaiijes, timmerhout en vee. In de
op de zuidkust van het eiland Timor; bevolking
nabijheid ijzersmelterijen, kanonboorderijen en por12,000 zielen ; voortbrengselen : rijst, mats, suikerseleinfabriPk.P .. . — C, cts -A-!Pidene andere plaatsen
riet, inlandsche aardappelen, pompoenen, watermein Frankrijk dtagen den naam St. Amand.
loenen, oranje-appelen, pisang, katoen, en vooral
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sandelhout; dit laatste en was zijn de voornaamste
hedendaagsche inscription. A. is gesticht 1783, en
artikelen van uitvoer. A. is een bergachtig land, doorwas hoofdstad des rijks tot 1819, toen het lien rang
sneden door vele onbevaarbare rivieren. Voorheen
heeft moeten afstaan aan Ava. De huizen zijn alien
stond de bevolking onder een vorst of radja ; tegenvan hout ; in 1810 werden er 20,000 door eenen brand
woordig is slechts de heeft des rijks aan den radja
vernieid. Deze stad, die 1800 eene bevolking telde
onderworpen, zijnde de andere heeft in een twintigtal
van 175,000 zielen, had er nog maar 30,000 in 1827;
staatjes gesplitst, die elk onder een hoofd staan.—
in 1839 heeft A. veel geleden door eerie aardbe2) eene baai aan de zuidkust van het eiland Timor,
ving.
met eene parelbank, en verder zuidoostelijk riffen en
Amarassi, of Amarassay, 1) een rijkje op het
klippen, op welke tripang wordt gevangen.-3) eene
eiland Timor, bezuidoosten Koepang, staat onder
rivier in bet rijk A.
eenen radja, test 8000 zielen, Levert veel sandelAmantea (lat. Amantia, het oude Lampetia), bout. — 2) de hoofdplaats van A.,met het fort Constad en haven in het Calahresche, 3 mijlen bezuidcordia en 3) een berg A. in de nabijheid.
westen Cosenza, aan de zee; 4000 inw.; doorstond
Amarden, of Marden, waren een krijgshaftig
een zwaar beleg in 1806.
yolk in Medie, in de nabijheid van de rivier A. (tegenAmanten, volgens Ptolemeus een volkstam in woordig Kisil Oz6n) en van de Caspische Zee.HeroA. eder-PAnnonie,zijnde deiandstreek, die tegenwoordotus noemt hen een perzischen
dig tusschen de Save en de Drave ligt, in Hongarije.
z icah bij h og orooe tn zoutmeer in Zuid-Anierika, hetA
lk m
Amanum Portus, oude naam van Bilbao in we
oogen waterstand in de rivier Colorado
Spanje.
outlast; het draagt ook den naam van lagune van
Amanus was volgens Herodotus eene godheid Curra-Lauquem.
der oude Perzen, waarschijnlijk de Zon, of eene bijAmargoera, of Gardner, een der Vriendschapszondere benaming voor Vuur, hetwelk zij als een zineilanden, ontdekt door Maurelle 1781, door de Ennebeeld der zon vereerden.
gelschen bezocht 1791 ; heeft een in working zijnden
Amanus—gracht, kanaal ten westen van Ba- vuurspuwenden berg.
tavia (eiland Java), buiten de voormalige utrechtsche
Amari (Michael), geb. te Palermo 7 Julij 1806,
poort ; in 1647 heeft procureur Johannes Amanus was, naauwelijks zijne studien volbragt hebbende, bij
dit naar hem genoemde kanaal op eigen kosten laten
het ministerie van staat aangesteld, toen zijn varier,
graven. De vele fraaije tuinen, fangs dit kanaal aanter zake van deelneming aan eene zamenzwering, ter
gelegd, zijn meetendeels wegens hunne ongezondbeid
dood werd veroordeeld, en hij de eenige steun bleef
verlaten.
van een talrijk gezin. Zelf insgelijks verdacht, ontving
Amanus Mons, tegenwoordig ALMA-DAGH, een hij 1837 bevel te Napels verblijf te gaan houten, waar
tak van den cilicischen Taurus, hoog en steil, en oudhij vier jaren bleef. Te Palermo teruggekeerd, gaf hij
tijds bewoond door roofzuchtige voikeren, die Cicero
(1842) zijne,,Geschiedenis der Siciliaanscbe Vespers''
als stadhouder van Cilicie noopten hen te beoorloin het Licht, die dikwijls herdrukt en zijn voornaamgen, waardoor hij den titel verwierf van imperator. ste werk i s. Deswege aan veel vervolgingen blootDeze keten had verscheidene bergpassen. Zie hlz. 170 gesteld, begaf hij zich in vrijwillige ballingschap naar
AMANICE PYLE.
Parijs, waar hij zich op het Arabisch en het NieuwAmapala, 1) kleine vrijhaven op het Tijger- Grieksch toelegde, en zijne ,,Geschiedenis der Musuleiland, dat tot den noord-amerikaanschen vrijstaat
manen van Sicilie" uitgaf. Door de gebeurtenissen
Honduras behoort 2) de golf van A. of Conchagua ;
van 1848 naar Palermo teruggeroepen, was hij een
zie FONSECA (baai v611).
korten tijd minister van financier, werd toen met
Amar, in de groote fransche Omwenteling eel' eene zending bij de ,;auve_rn-ementen van Frankrijk
der bloeddorstigste conventionelen, was eerst advoen Engeland belast ; toen de vijandelijkhede.n hervat
kaat te Grenoble. Benoemd tot lid van de commissie
werden, keerde hij (1849) naar Palermo teru t ; doch
voor het openbaar welzijn, wedijverde hij in wreedde siciliaansche zaak was toen reeds verloren, en hij
held met Robespierre, beschuldigde verscheidene
keerde in ballingschap terug naar Parijs.— A. (Emeder aanzienlijkste leven van de Conventie en liet hen
ric), geb. te Palermo 1810, italiaansch publicist,
ter dood brengen. Niettemin gelukte het hem den
werd 1841 hoogleeraar in het strafregt aan de uni10 thermidor zijn leven te redden. Na dien tijd leefde
versiteit te Palermo, nain 1847 deel aan de hervorhij ambteloos, en stierfzijn natuurlijken dood te Parijs
niingsbeweging, werd even your de uitbarsting van
1816.
den opstand in hechtenis genomen (11 Januarij 1848);
Amarante, stad in Portugal, provincie Minho, door de opstandelingen, die het kasteel waar hij ge7 alien benoordoosten Porto, aan de Tamega ; 5000
vangen zat veroverden, in vrijheid gesteld, werd hij
inw.; met eene steenen brag, die menigwerf een
een der voornaamste woordvoerders in de kamer, verpunt was van aanval en verdediging in den oorlog
vulde eenige diplomatieke zendingen; keerde na de
van 1809. A. ligt in een heerlijk dal, ten westen van
hervatting der vijandelijkheden naar Palermo terug
bet hooge Maao-gebergie.
(23 Maart 1849), doch de zaak van zijn vaderland
Amaranthe, eerie soort van ridder-orde, in- was reeds verloren, en in vrijwillige ballingschap natn
gesteld 1653 door koningin Christina van Zweden,
hij de wijk naar Sardinie.
bij gelegenheid van een vrolijken maaltijd ; deze orde
Amaribo, rivier inn fransch Guiana, loopt in
ging echter reeds bij het leven der koningin weder
eene noordelijke rigting en stort zich, na eenen loop
te niet.
van 25 mijlen, circa 2 mijlen benoordoosten Marony
Amarapoera, of0emerapoera , stad in het Bir- in den Atlantisclien Oceaan.
manische rijk, op den linker-oever van de Irawaddy,
Amari Lacus, tegenwoordig het meir Sheib
omringd door bolvverken, met eene sterke citadel en
een kanaal in Egypte, waardoor het kanaal van Traeenen tempel, den Arakan-tempel genaamd, die ge- janus in gemeenschap werd gebragt met de bode Zee.
dragen wordt door '250 vergulde houten pilaren en
A.marillas (Markies de las). Zie A HUMAD A (don
inerk waardig is door een kolossaal bronzen beeld van
Pedro Giron, hertog van).
Gaudama, dat de Birmanen in 1784 veroverd hebben
Amarisanos, een Wilde volkstarn in het oosten
in Aracan, en door eene reeks van 260 zoo oude als van Nieuw-Granada.
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Amarja, naam van verscheidene in den Bijbel
vermelde personen;zie I en II Chron.,Ezra en Nehemia.
Amarsias, naam Van den stuurman, die Theseus overbragt naar Creta, toen hij den Minotaurus
ging verslaan.
Amaru—Mayu, d. Slangenrivier, ook Madrede-Dios genaamd, meest bekend onder den naam van
Purus, eene rivier, die zich boven Barra met vier verschillende monden in de Amazonen-rivier outlast.
Zie PUBES.
Amarynceus, zoon van Onesimachus of van
Alector, koning der Epeers in Elis. Augias deelde met
hem het bewind, omdat hij hem in den strijd tegen
Hercules bijstond. Zijn zoon Diores voerde de Epeers
in 12 schepen tegen Ilion (d. Troje) aan, en viel
door de hand van den Thracier Perous. Aan de wedspelen bij zijne lijkplegtigheid nam Nestor deel.
Amarynthus, was een vlek der Eretriers op
Eubea, met eenen tempel van Diana.
Amasa, 1) een zoon van David's zuster.
2) een overste in Ephraim ; II Chron. 28 : 12.
Amasai, naam van verscheidene in den Bijbel
(I en II Chron.) vermelde personen.
Amasea, tegenwoordig Amasieh, stad in Pontus, aan de zamenvloeijing van de Iris en den Scylax,
in het binnenland, 17 mijlen bezuiden Amisus. Te A.,
de residentie der pontische koningen, was Mithridates
geboren ; Strabo insgelijks. Zie AMAS1EH.
Amasenus (tegenwoordig Amaseno), riviertje
in Latium, ontsprong bij Prneste in het gebergte
der Volscen, liep voorbij Privernum, en ontlastte zich
in de Liris.
Amasia, 1) de zoon van Zichri, een der legerhoofden nit den stam Juda ; zie H Chron. 17:16.2) Zie AmAzIA.-3)Zie AMASEA.- 4) bij Strabo en
Tacitus wordt dus de rivier de Eems genoemd. —
5) oude naam van Marpurg in Duitschland ; ook van
Emden in Oost-Friesland.
Amasieh, vroeger Amasea, stad in aziatisch
Turkije pachalik Siwas,hoofdplaats van het district A.,
17 mijlen bezuiden Samsoen,aan den voet der Dzjanikbergen en aan de rivier Iekil-Ermak (voorheen de
Iris), op circa 41 graden noorderbreedte en ruim 33
gr. oosterlengte; 10,000 huizen en zees fraaije moskee, genaamd de moskee van Bajazet ; school, bijgenaamd de hemelsche, gesticht door dien vorst ; overblijfselen van eene citadel, van eenen fraaijen tempel,
enz., een tal van oudheden nog weinig onderzocht.
Armenisch aartsbisdom. In de nabijheid heeft men
in de rots uitgehouwene spelonken , vermoedelijk
oudtijds de begraafplaatsen der pontische koningen,
voortreffelijken wijn, en handel in kostbare zijne. De
vrouwen van A. zijn beroemd om hare schoonheid;
A. is de geboorteplaats van Selim I.
Amasigs, een omstreeks 2 millioen zielen sterke
volkstam, in het Rif-land, Atlas enz. (keizerrijk Marokko) ; ze houden zich, meerendeels onafhankelijk,
in de bergen op, wonen onder tenten, zelfs in spelonken, zip blank, schoon en athletisch gebouwd,
sterk, levendig en werkzaam, en hebben weinig baard.
Hun voornaamste middel van bestaan is de veeteelt,
ze zijn groote liefhebbers van de jagt, en voeden een
dweepzieken haat tegen de Christenen.
Amasis, koning van Egypte, van 570 tot 526
v. Chr., was aanvankelijk slechts gemeen soldaat ; hij
klom op tot de waardigheid van eersten minister van
Apries, en werd al spoedig magtig genoeg om zijnen
meester van den troon te stooten. Door zijne regtvaardigheid en zijne talenten maakte hij, dat men
zijne usurpatie en zijne geringe afkomst vergat ; hij
zette voor de Grieken de poorten van Egypte open,
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en bragt den koophandel tot eenen hoogen staat van
bloei. Hij onderwierp zich aan Cyrus; maar geweigerd hebbende aan diens zoon Cambyses de schatting
te betalen, werd hem door dezen den oorlog aangedaan ; A. stierf echter eer zijn rijk door de Perzen
geheel veroverd werd.
Amassai wordt vermeld Nehemia 11 : 13.
Amastrah, of Amastreh, of Amasreh,stad met
eene nagenoeg verzande haven in aziatisch Turkije,
provincie Anatolie, aan de Zwarte Zee. Hout is het
voornaamste uitvoer-artikel. In den omtrek vindt men
nog vele overblijfselen van grieksche oudheden. De
oorspronkelijke naam van A. was Sesamus; doch later
verfraaid door Amastris, de vrouw van Craterus, nam
het den naam aan van deze tweede stichtster. In de
middeleeuwen hehoorde A. achtereenvolgend aan het
grieksche keizerrijk, aan Theodorus van Lascaris
(1210), en aan de Genuezen. En 1459 werd A. veroverd
door Mahomed II.
Amastris, eene stad in Paphlagonie , is het
tegenwoordige AMASTRAH.
Amastris, ook Amestris of Amestrine, dochter
van den perzischen Oxyathres, die een brooder was
van Darius Codomannus. Zij was de vrouw van Craterus, doch scheidde van dezen (322 v. Chr.) en
trouwde eerst den tiran Dionysius van Heraclea, en
na diens flood (302 v. Chr.) Lysimachus van Thracie.
Toen zij ater door dezen haren derden gemaal verstooten was, regeerde zij met wijs beleid over bet
van haren tweeden gemaal geerfde Heraclea, totdat
zij (285 v. Chr.) door hare eigene zonen vermoord
werd. Naar haar heette de (bij Homerus onder den
naam van Sesamus voorkomende) groote, smaakvol
op eene landtong in Paphlagonie gebouwde stad (zie
AMASTRAH), die zij, na van Lysimachus gescheiden
te zijn, tot hare residentie koos, aanmerkelijk uitlegde en met de inwoners van eenige naburige steden bevolkte.
Amata, vrouw van koning Latinus, speelt eene
belangrijke rol in de Eneide. Zij had hare dochter Lavinia voor de aankomst van Eneas verloofd
aan Turnus; en toen zij hoorde dat deze gevallen was,
maakte zij door zich op te hanger een einde aan
haar leven, waarna hare dochter in het huwelijk trad
met den trojaanschen vorst Eneas.
Amatha, stad in Syrie aan den Orontes ; tegenwoordig HAMA.
Amathus,of.t mathonte (tegenwoordigLimisso),
eene stad op de zuidkust van Cyprus, beroemd door
den tempel en de dienst van Venus, die naar haar
den bijnaam droeg van Amathusia. De rumen van dien
tempel zijn gedeeltelijk nog aanwezig. A. was gesticht
door de Pheniciers; en de omstreken waren rijk aan
metaal-mijnen, inzonderheid koper-aders. —2) stad
in Palestina, werd verwoest door Alexander Janneus.
Amati, geslacht dat zich in de 16e en 17e eeuw
te Cremona beroemd heeft gemaakt door het vervaardigen van violen ; vandaar ,,Cremoneser
Vooral verdienen melding de gebroeders Nicolaas,
Antonius en Andreas; Nicolaas was de leermeester
van Stradivarius.
Amati (Carlo), bouwkundige te Milaan, vervaardigde, volgens het ontwerp van Pellegrini, een
gedeelte van den voorgevel van den dom te Milaan, was
schrijver van een werk getiteld Antichita di Milano,
en stierf 23 Mei 1852.
Amatique, eene baai in de golf van Honduras.
Amatirang, een rijkje op het eiland Timor.
Amatitlan, 1) een der grootste meren in den
noord-amerikaanschen vrijstaat Guatemala. 2) een
district in Guatemala.

Amanry
Amaury. Zie AMALRIC.
Amaury van Chartres, wijsgeer en godgeleerde in de 12e eenw, geb. te Bene in het land
van Chartres, gest. 1209, onderwees eene soort van
mystiek pantheismus, dat hij geput had nit de geschriften van J. Scot; zijne leerstellingen werden
1204 door pans Innocentius III veroordeeld. Hij had
een groot aantal leerlingen, waaronder David van
Dinant.
Amaury—Duval, een voornaam fransch schilder, inzonderheid van historie-stukken en portretten,
geb. te Montrouge in 1808.
Amaxia was eene stad in Cilicie, waar overvloed werd gevonden van scheepstimmerhout, hetwelk Cleopatra ten geschenke ontving van Antonius.
Amaxichi (Amakhukhi), hoofdstad van het
tot de lonische eilandgroep behoorende eiland SantaMaura, met 4000 inw., wordt door de citadel SantaMaura en het fort Alexander verdedigd : heeft een
vrij levendigen handel en twee havens voor kleine
schepen, van welke Drapano de beste is.
Amaxobia, oude naam van het land der Roxolanen (het eigentlijke Moscovie), in de nabijheid van
den Tanais (d. i. den Don).
Amazia, 1) achtste koning van Juda, was de
zoon van Joas, behaalde op de Idumeers eene groote
overwinning; maar niet getrouw gebleven zijnde aan
de dienst van den waren God werd hij door den
koning van Israel verslagen en gevangen genomen,
en werd niet eerder in vrijheid gesteld, dan nadat
hij de schatten uit den tempel had overgeleverd. Hij
werd vermoord door zijne eigene onderdanen, en
opgevolgd door zijnen zestienjarigen zoon Uzzia ;
vergelijk het Oude Testament (II lion., I en II Chron.).
— 2) een priester van Beth-el, was een vijand van
den profeet Amos ; zie het 0. T. (Amos 1:10--14).
Amazonas, of Alto Amazonas, eene provincie
van het keizerrijk Brazilie, nagenoeg eene grondoppervlakte beslaande zoo grout als Portugal, Spanje,
Frankrijk, Belgie; Nederland, Hanover en GrootBritannie, dus 6 varrgeheel Europa, met ruim 1 mensch
op elke vierkante mijl, zijnde meerendeels bewoond
door onafhankelijke Indianen-stammen, die in de
llanos en nog nooit door anderen bezochte wouden
rondzwerven. De hoofdplaats Barra do Rio Negro,
met 6000 inw., aan de Guaynia, I mijl van den mond
dezer rivier, is de stapelplaats voor de produkten
dezer provincie, die van daar naar Para gaan. Er gaat
bijna geen maand om of een der zeven stoombooten van
de Amazonas-scheepvaart-maatschappij brengt landverhuizers aan nit Portugal en de portugesche kolonien, welke landverhuizers reeds bloeijende yolkplantingen hebben aangelegd bij Obidos, Serpa en
aan den mond van den Rio Negro ; en verscheidene
andere nederzettingen zijn krachtens een nader gesloten traktaat thans in hare geboorte.
Amazonen, gemeenschappelijke naam van onderscheidene krijgshaftige vrouwen-stammen uit de
oudheid, Wier geschiedenis veel fabelachtigs bevat,
doch in elk geval op daadzaken steunt. Mannen, beet
het, werden niet in hare zamenleving geduld ; om voor
het in stand houden van haren stain te zorgen, hielden zij slechts gemeenschap met de mannen van naburige volkeren ; bragten zij kinderen van het mannelijk geslacht ter wereld, die werden door haar aan
de vaders toegezonden of, als die niet te vinden waren, um het leven gebragt ; aan de meisjes gaven zij
eene krijgshaftige opvoeding en brandden haar de
regterborst af, ten einde ze daardoor bij het spannen van den boog niet gehinderd zouden worden;
vandaar de naam A., d. zonder burst. De geschie-
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denis spreekt van drie Amazonen-volkeren: 1. 0 de
aziatische A., aan de kusten der Zwarte Zee en in
den Caucasus ; 2° de scytische A.; 3° de afrikaansche A.
Men vindt dan ook zoo door de Mythe als door de
Historie de namen van verscheidene Amazonen . koninginnen geboekstaafd, als daar zijn : Mathesia en
Lampedo, die een grout gedeelte van Europa aan zich
onderwierpen; Orythia en hare zuster Antiope;Myrina,
die door Hercules overwonnen werd, gelijk Antiope
door Theseus ; Hippolyta, die, door Hercules gevangen
genomen, met Theseus huwde; Penthesilea, die hare
hulp leende aan de Trojanen ; Tomyris, door wie Cyrus
omgebragt werd: Thalestris, die een bezoek bragt
aan Alexander; en verscheidene andere namen Ricer.
Men wil ook, dat de steden Ephesus, Smirna, Magnesia en Tyrus door de A. gebouwd en laRgen tijd
door Amazonen-koninginnen geregeerd zijn.
noemde men in de 8e eeuw onzerjaartelling eene
—A.
vrouwelijke strijdbende in Bohemen ; hare hoofden
waren aanvankelijk koningin Libussa en vervolgens
Vlasta. Verscheidene jaren tang verspreidden de A.
schrik en ontsteltenis in de landen van koning
Przemislas, wien het niet dan met moeite gelukte
haar ten under te brengen. Zie VLASTA.
Amazonen—rivier (spaansch Marauion),aldus
genaamd omdat de eerste daar gekomene Europeanen in de rijdende Indianen,wegens hunnen opzigtigen
tool, Amazonen meenden te zien, is de grootste rivier
der aarde, ontspringt nit het meer Llauricocha ter
hoogte van 12,000 voet boven de oppervlakte der zee,
tusschen 10° 30' zuiderbreedte en 76° 31' westerlengte, op het tafelland der Andes van Pasco, en voert
hare ontzaggelijk aangegroeide watermassa door de
laaglanden van oostelijk Zuid-Amerika naar den Atlantischen Oceaan. In haren aanvankelijken loop, niet
ver van de bronnen waaruit zij ontspringt, beet zij
Tunguragua, vervolgens Maralion tot Tabatinga, waar
zij door de rotspoorten van Manseriche in de vlakten
komt ; van de uitwatering van den Ucayale tot die
van de Madeira, draagt zij den naam van Solimoes,
en van daar tot waar zij zich in den Atlantischen
Oceaan outlast beet zij A. Aan haren 35 mijlen breeden mond vormt zij, door zich in twee hoofd-armen
(den Rio-Maranon en den Rio- Para) te splitsen, het
Isla-de-las-Juanos of MarajO. Haar stroomgebied
omvat 126,150 vierk. mijlen ; haar loop heeft eene
lengte van 770 mijlen, en van den oorsprong tot aan
de uitwatering bedraagt de afstand, in eene regte
lijn, 387 mijlen. Van de plaats, waar zij door de
middelste keten van het Andes-gebergte heen breekt
en in haren oostelijken loop door het zuid-amerikaansche laagland, door de vruchtbare streken van
Peru, Ecuador en Brazilie, is zij bevaarbaar. Onder
de rivieren, die zich in de A. ontlasten, zijn er meer
dan 60, die den Rijn en den Donau in lengte overtreffen. De A. werd 1498 door Vincent Yanez Pinzon
ontdekt, en de Spanjaard Orellana was de eerste, die
haar (1539) bevoer tot aan haren oorsprong; under
de latere reizigers, die de A. bevaren hebben, zijn
voornamelijk te noemen Spix, Martins, POppig, Maw
en Smyth.
Amazonia, under dezen naam wordt dikwijls
bedoeld het geheele binnenland der braziliaansche
provincie Gra) Para.
Amazonium , I ) eene stad in Bithynie en
2) eerie andere, ook under den naam van Cyme voorkomende stad, beiden bewoond door de Amazonen.3) eene plaats in Attica, dus genaamd, omdat Theseus daar eene overwinning behaald had op de Amazonen.
Amazonium mare, dezen naam geeft Ste-
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phanus aan dat gedeelte der Zwarte Zee, waar de
pen. In A., bij de hoofdplaats, ligt het fort Willem I,
oevers bewoond werden door de Amazonen.
tie voornaamste sterkte van Java, waarvan in Junij
Amazonius, een bijnaam van Apollo, omdat, 1837 de eerste steen werd gelegd door prins Willem
hij een einde had gemaakt aan den oorlog tusschen
Frederik Hendrik, hroeder van koning Willem III.
In het kamp der genie te A. werd 3 Dec.1835 groote
de Amazonen ende
e Grieken..
Amazonius mons, dus heet bij Plinius een schare aangerigt door eene hoos. — 2) dal in het
district A., 1500 Vt. boven de zee, een der schoonste
gebergte in Pontus, welks voet besproeid werd door
Galen op Java.— 3) de hoofdplaats van het district,
den Thermodoo n.
Ambaca, een der zes presidios van Angola, aan de westzijde van een uitgedroogd moeras of rawa,
10 paten van Salatiga. 4) een meir in het district A.
G uinea
een staat in N eder -.
Ambarren, de A. waren een Gallisch volk in
Ambach (Melchior), in de 16e eeuw luthersch
het le Lyonnesche, op de beide oevers van het nederpredikant te Frankfort aan den Main ; verdacht van
gedeelte der Saone beoosten de stamverwante Eduers;
Calvinisterij, beijverde hij zich zijne luthersche regthun grondgebied besloeg. ongeveer de voormalige
zinnigheid te bewijzen door een aantal geschriften,
die onverdraagzaamheid ademden van het begin tot provincie Bresse en de landstreek Beaujolais. Hun
naam wordt nog teruggevonden in lien van de kanhet einde; inzonderheid verdienen daarvan melding
tons-hoofdplaats Amberieux.
eene verhandeling over de dronkenschap en over het
dansen, en eene vergelijking van het Pausdom met
Ambarvalis hostia besternd voor het
slecht en afschuwelijk is.
Ambarvalesacrificium: offerdier en offeranal wat
Ambachten (de vier).— 1) lat. Quatuor Officia, de, door de romeinsche landlieden in de lente, gefransch les Quatre Metiers, oude benaming van de meenlijk op eenen dag in de Meimaand, aan Ceres en
gronden tusschen bet land van Waas en de Honte of andere landelijke godheden gebragt, waarbij zgv000mi.
Wester-Schelde gelegen ; na den munstersch en vrede, zegen over de vruchten van hunne akkers Baden.
waarbij de heeft dozer gronden aan het gemeeuebest de offerande werd het offerdier door eene vrolijke
schare landlieden de akkers rondgeleid ; vandaar
der Nederlanden werd toegekend, is de naam in onde naam. Zie ARVALES FRATRES.
bruik geraakt. — 2) ook genaamd Duivendijke cum
annexis, eene gemeente op het eiland Schouwen,
Ambas zijn tafelbergen in Afrika.
Ambassade. Zie GEZANTSCHAP.
pron. Zeeland ; zie DUIVENDUKE.
Ambatjang. Zie AMBADJANG.
Ambachtsheer was in vroeger tijden de vasal,
Ambato (Sierra de), eene kalk- en zandsteendie door den leenheer met een ambacht (d. een
regtsban, een regtsgebied, eene jurisdictie) beleend
keten van bergen der Andes, zonder plateaux, en in
enkele pieken eene hoogte van 12,000 vt. bereikende,
was, of die een ambacht had aangekocht als vrijstrekt zich uit ten westen van Catamarca in Chili
good ; vandaar nog de uitgang Ambacht in sommige
(Z uid-Atnerika) .-2) Ambato, of Hambato, of Asiento
namen : Bergambacht (bij Schoonhoven), Hendrikde Ambato, stad in Columbia, onder den Equator;
Ido-Ambacht (bij Dordt), enz.
Ambacia, stad in Gallie ; bet tegenwoordige aan den voet van den Chimborazo, circa 9000 vt.
boven de zee, met 12,000 inw., men vindt er voorAMBO1SE .
Ambadjang, of Ambatjang, in de residentie treffelijke cochenille.
Ambazac, kantons-hoofdplaats in het fransche
Padang, op -Sumatra's westkust, I) een berg behoodept. Haute-Vienne, ruim 2 mijlen ten noordoosten
rende tot het Singalong-gebergte, waardoor de XIII
van Limoges ; 2800 inw.
kotaas van de. padangsche bovenlanden worden geAmbelakia(turkschEmbelek,lat.Amphilochia),
scheiden, naar welke vroeger slechts een zeer moeijestad in Roemelie (europ. Turkije) aan de Salampria,
lijke,steile,smalle weg over den A. liep, welken luit.3 mijlen benoordoosten Larissa ; 4000 inw. Men verwt
kolonel Raaff 1822 met veel inspanning overtrok,
bier katoen rood ; 24 factorijen, in welke jaarlijks
om met zijne troepen en geschut de bovenlanden te
gemiddeld 6000 centenaars garen geverwd warden.
bereiken ; in 1833 heeft de commissaris-generaal
Ambeli, twee eilandjes in nederl. Oost-Indie,
Van den Bosch eenen anderen weg doen aanleggen,
bij de oostkust van Celebes, in de Moluksche Zee,
die door het dal der rivier Anee loopt, en die, door
bekend onder den naam van Hoog-A. en Laag-A.;
later aangebragte verbeteringen, veel minder bezwaren oplevert om de bovenlanden te bereiken. — het eerste wordt ook Toka Eya genoemd.
Ambenoe, een rijkje op het eiland Timor, ten
orp.
2) een dorp.
Ambal, op Java, ter zuidkust van de residentie oosten van Amfoang; een gedeelte van Ambenoe voert
de portugesche vlag.
Bagelen 1) eene afdeeling, bestuurd door een adsisAmber, 1) of Ambergoer, stad in Hindostan,
tent-resident ; 2) een district van die afdeeling
in Radzjpoetana, aan den Paliar,ruim 1 mijl benoord3) een dorp in dat district, hoofdplaats van het
oosten Dzjeypoer. Residentie van den radja vanregentschap ; en 4) eene rivier in de afdeeling A.
Dzjeypoer. — 2) Amber, voorheen de naam van het
Ambalega, eene stad of dorp, nagenoeg
rijk, dat nu Dzjeypoer heet.-3) Amber, kaap onder
den op het soenda-eiland Madura, ten noorden van
12 gr. zuiderbreedte aan de oostzijde van Afrika.
eene keten bergen, die zich uitstrekt van Sotia tot
Amberg, stad in Beijeren, voormalige hoofdSanpan. A. is omringd door een schoon bosch ; men
stad van den Opperpalts in Beijeren, kreis Opperpalts
vindt er eenen fraaijen moorschen tempel, en de vrij
en Regensburg, aan de beide zijden der Vils, 1145
inga bei
and eenen ingabei.
ta lrijke bevolking staat onder
Ambalema, 15 mijlen hooger op den never voet hoven de zee, met 11,000 inw., zetel van bet
hof van appel voor den Opperpalts. Kunstvlijt en
der Magdalena dan de rivierhaven Honda, provincie
nijverheid zijn hier in vele takken sterk vertegenBogota (in Nieuw-Granada), is het middelpunt van
woordigd. Als stad komt A. het eerst voor in 1163,
b ksteelt
eene uitgebreide tabaksteelt.
Ambarawa, (amba thwa, d. i. breed moeras), toen reeds met velerlei privilegial en handelsvrijheden. Den 18 en 24 Augustus 1796 hadden bier veld1) een der vruchtbaarste districten in de residentie
Samarang (eiland Java), bergachtig, met prachtige slagen plaats , ten gevolge waarvan het fransche
leger onder Jourdan genoodzaakt was voor de Oostenkoflij-plantaadjen en rijstvelden, een getemperd kliwonende in 185 dor- rijkers onder aartshertog Karel terug te trekken.
maat, en ruim 50,000
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Amberger (Christoph), portretschilder, geb.
te Amberg, omstreeks 1546 te Neurenberg gevestigd,
gest. te Augsburg 1568. Hij leverde verdienstelijke
stukken in de rigting van Holbein den Jongere. In
beijersche kerken en in verscheidene duitsche galerijen warden werken van hem aangetrotien.
Ambergoer. Zie AMBER.
Ambergris Key, een onbewoond eiland van
Centraal Amerika (staat Yucatan), in den Atlantischen
Oceaan, aan de noordoostkust van britsch Honduras ;
dus genaamd om het ambergrijs, dat op de kusten
van dit eiland wordt gevonden.
Ambêrieun, kantons-hoofdplaats in het fransche dept. Ain, aan de Albarine, 4 mijlen benoordwesten Belley ; 2700 inw. Zie AMBARREN.
Amberpoea , eiland ten westen der Groote
Geelvinkbaai, bij de noordkust van Nieuw-Guinea
(nederl. Oost-Indie), met eene goede ankerplaats.
Ambert, stad in Frankrijk, arrondissementshoofdplaats, dept. Puy-de-Dome, aan de Dore, met
8000 inw. en bloeijende fabrieken, voornamelijk van
wollen rijgveters en linten, grof taken, papier ; verwerij en wolspinnerij, de hier gemaakt wordende
kaas is de beste van geheel Auvergne en wordt wijd
en zijd verzonden. Het papiermakers-gilde dagteekent
reeds uit de 15e eeuw.
Ambert (J. M. J. J. A. J.), geb. te Chillas bij
Cahors (dept. Lot) 8 Februarij 1804, zoon van een
generaal der fransche republiek, en zelf brigade-.
generaal sedert 12 Augustus 1857, heeft veel gereisd
in Europa en Amerika, een geruimen tijd doorgebragt
op Guadeloupe en te Nieuw-Orleans, en heeft zich
inzonderheid doen kennen als schrijver over militaire
onderwerpeii.
Ambesi. Zie ZAMBESI.
Ambez, fransch dorp, dept. Gironde, 3 mijlen
benoorden Bordeaux aan de Dordogne, bij hare zamenvloeijing met de Garonne, aan welk punt men den
naam geeft van bec d'Anzbez.
Ambianen, een yolk dat, ten westen van de
Veromanduers en van de Atrebaten en ten zuiden
van de Morinen, de ldndstreek bewoonde, die ongeveer het tegenwoordige westerdeel van Picardie besloeg. Hunne hoofdstad, aanvankelijk Samarobriva geheeten, ontving later den naam van Ambianum (civitas
Ambianensis), zijnde het tegenwoordige Amiens. De
A. bragten tegen Cesar 10,000 man op de been.
Ambiatinum, de tegenwoordige KOnigstuhl
bij Rhense aan den Rijn, 1 mijl boven Confluentes
(d. i. het tegenwoordige Coblentz). Zie RHENSE.
Ambibarien, een tot de civitates Armoricm
behoorend yolk in het tegenwoordige Normandie,
tusschen Rennes en de zeekust.
Ambigatus, koning der Gathers, zond omstreeks 587 v. Chr. zijne beide neven Bellovesus en
Sigovesus uit om nieuwe woonplaatsen te zoeken.
De eerste, aan het hoofd der Senonen, kwam zich
in Italie rrederzetten, en de tweede vestigde zich in
Germanie.
Ambiliaten, een yolk in het 3e Lyonnesche,
naburen van de Redonen ; zij bezaten als hoofdstad
de tegenwoordige stad Lamballe.
Ambiorix, vorst der Eburonen, in noordoostelijk Gallie, bekend door zijne oorlogen met de Romeinen, tegen welke hij zijn vaderland moedig en
onverschrokken verdedigde. Eindelijk in eenen veldslag, waarbij hij 60,000 man verloor, bezweek hij
voor de overmagt van Julius Cesar, Wien het echter
niet gelukken inogt hem persoonlijk in handen te
krijgen. De laatste lotgevallen zips levens zijn onbeLend ;,-,ebleven.

Ambivariten, een der volkstammen, die de
Nederlanden bewoonden ten tijde van Cesar; daar
deze slechts eens gewag van hen maakt, is de woonplaats der A. niet met juistheid op te geven ; doch
zooveel is zeker, dat zij op den linker-oever van de
Maas woonden.
Ambivius Turpio (L.), uitstekend tooneelspeler te Rome,ten tijde van Terentius ; zijne levendige
en tot de ziel sprekende voordragt wordt zeer geroeind ; men vergeleek hem bij Esopus en Roscius.
Amblauw, Amblaauw, Ambloe of Belauw, een
der ambonsche eilanden in den Molukschen Archipel,
beslaat in ovalen vorm eene oppervlakte van 2 vierk.
mijlen, telde voorheen 15, in 1855 nog maar 7 dorpen, te zamen bevolkt met rui in 1000 zielen, mahomedaansch, eenigzins overhellend naar het Heidendom.
Aan de rivier Silahoe is 1643 door de Nederlanders
eene sterkte gebouwd; doch herhaalde malen in die
eeuw is de kleine bezetting (eenige manschappen
met een serjant) door de trouwelooze inlanders omgebragt. Later is A. dikwijls door de Negers van
Nieuw Guinea verontrust, het laatst door hen geplunderd in 1765 ; sedert is daaraan, door er een
eenigzins sterkeren bezettingspost te vestigen, een
einde gemaakt.
Ambleside, een lief gelegen plaatsje in Westmoreland (Yorkshire, Engeland) ; wordt des zomers
druk bezocht door vreemdelingen.
Ambleteuse, kleine fransche haven in het
Naauw van Calais, 1 mijl benoorden Boulogne aan
Zee, bij den mond van de Selaque ; 900 inw. In deze
haven landde Jacobus II, toen hij 27 December 1688
nit Engeland gevlugt was.
Amboegaga, of Ambogaga, dorp op het eiland
Flores. Zie ABOEGAGA.
Amboina. De eilandgroep der Molukken, tusschen 143° 52' tot 149° oosterlengte en 20 45' tot
40 23' zuiderbreedte, bestaat uit 3 groote en8 kleine
eilanden (de AMBONSCHE EILANDEN), namelijk : A., Haroeko of Oma, Saparoea of Honimoa; Noessa-Laut,
Ceram (325 vierk. mijlen), Boero of Buru (93 vierk.
mijlen), Ambloe, Manipa,Kilan,Bonoa en Ceram-Laut.
Het klimaat, gepaard met de buitengewone vruchtbaarheid van den grond, bevordert den weelderigsten
tropischen plantengroei, voornamelijk wat specerijen
betreft. De overblijfselen der oorspronkelijke bevolking, die zich in de gebergten en bosschen der binnenlanden ophouden, zijn de Anafoeras of Hanafoeras,
beter gezegd.Alforas ; behalve de bevolking van den
maleischen stam en de Europeanen, die zich hier
hebben ndergezet, ontmoet men ook vele zich hier
gevestigd hebbende Hindoes, Chinezen en Arabieren.
in 1564 werd de groep door de Portugezen veroverd ;
doch sedert 1607 is zij in het bezit van Nederland, ofschoon de Engelschen herhaaldelijk getracht
hebben er zich meester van te maken. Opstanden
op A. hebben plaats gehad 1615, 1643, 1651, 1817.
De bevolking der groep bedraagt ongeveer 282,000
zielen, meerendeets belijders van den Islam. — Het
eiland A. (maleisch: Thau) bestaat uit 2 door eene
kleine landengte verhondene deelen, Hitor en Leitimor, beslaat 174 vierk. mijl, en telt 60,000 zielen.
De hoofdstad van het eiland A. is Ambon (Amboina)
met 20,000 inw. en levendigen handel. De stad heeft
1756 veel geleden door aardbevingen. Hier resideert
de nederlandsche gouverneur der Molukken. In de
nabijheid der stad ligt het fort Victoria, dat de stad
bestrijkt, en dat, in 1605 door Steven van der Hagen
vermeesterd, de eerste verovering der Hollanders was
in die streken en als de grondslag is aan te merken
van Nederlands gezag in Oost-Indie.

175

176

Amboise

Amboise (lat. Ambacia), fransehe stad in het
dept. Indre-Loire, op den linker-oever der Loire,
met 6000 inw., is de belangrijkste plaats voor de
vijlen-vervaardiging in Frankrijk ; over de Loire ligt
eene steenen brug van 14 bogen ; koning Karel VIII
van Frankrijk werd hier geboren en vond hier 1498
zijnen flood. In 1560 bra k hier de zamenzwering der
Hugenoten uit, die het sein gaf tot den aanvang der
godsdienst-oorlogen in Frankrijk. Zie het tweede artikel hieronder. De stad A. is ook de geboorteplaats van
pater Commire; en een bij A. behoorend fraai kasteel,
gebouwd op eene rots, heeft dikwijls gediend tot
staatsgevangenis voor personen van hoogen rang ; van
1848 tot 1852 werd Abd-el-Kader hier gevangen gehouden.
Amboise (De oude Heeren van) stierven reeds
in de 13e eeuw uit, wat de mannelijke linie betreft ;
de waardigheden en de bezittingen gingen echter
door de erfdochter Margareta over op haren zoon,
Jean de Bervie (gest. 1274). Diens kleinzonen, Pierre I en Hugo, stichtten de oude en jongere linie van
het huis A. De oude linie stierf 1469 uit met Lodewijk, en reeds vroeger was A. aan de kroon getrokken.
Uit de jongere linie, die 1656 met Francois Charles'
d'A., fransch luitenant-generaal, uitstierf, stamdei
of : A. (George d'), in de geschiedenis bekend onder
den naam van kardinaal van Amboise, geb. 1460 te
Chaumont-sur-Loire, reeds op 14-jarigen leeftijd
hisschop van Montauban, later aartsbisschop van Narbonne, en 1495 aartbisschop van Rouaan. Toen Lodewijk XII, wiens voile vertrouwen hij bezit, den troon
beklom, werd A. (1498) tot eersten minister benoemd, terwijl hij in het zelfde jaar ook kardinaal
werd, en had eigentlijk het geheele bewind over
Frankrijk in handen. Hij was ook de ziel van de
onderneming tegen Milaan. Zijn bewind heeft zich gekenmerkt door wijs beleid en regtvaardigheid en door
de uitroeijing van vele misbruiken. Door pans Alexander VI werd A. tot kardinaal verheven, en tot pauselijk legait in Frankrijk benoemd ; doch het mogt A.
niet gelukken zich tot paus te zien verheffen, en
hij stierf 25 Mei 1510 te Lyon, de voor dien tijd
verbazende solo van 11 millioen livres nalatende.—
A. (Aimery of Aymar d') oudste brooder van den
vorige, werd grootmeester der Orde van St. Jan van
Jeruzalem (1503), en behaalde 1510 bij Montenegro
eene schitterende overwinning ter zee op den sultan
van Egypte ; hij stierf 1512. — A. (Charles) de
Chaumont , maarschalk van Frankrijk, geb. 1472,
gest. 1511.
Amboise (Zamenzwering van), in 1560 gesmeed door de Hugenoten tegen Frans II, Catharina
de Medicis en de hertogen van Guise. De oogenschijnlijke hoofdleider der zamenzwering was George Barre
de la Renaudie ; maar het ware hoofd er van was de
Prins van Conde. Door het verraad van Avenelle, een
parijsch advokaat , werd de zamenzwering ontdekt
op het moment toen de verbondenen aanrukten op
Amboise. Onverhoeds aangegrepen, werd Renaudie
gedood, en zijn lijk werd op de brug opgehangen.
Verscheidene zaamgezworenen, en onder dat petal
ook de graaf van Castelnau, ondergingen het zelfde
lot. De prins van Conde, op wien streng het oog werd
gehouden, werd gedwongen om onder Bede te verklaren,dat hij aan de zamenzwering geheel vreemd was.
Ambon, of Amboina, hoofdstad van het eiland
Amboina. Zie AMBOINA.
Ambonezen heeten de inboorlingen van bet
eiland Amboina.
__mBoiNA),de in
Ambonsche eilanden. ((ziei A
het noordelijk gedeelte der zee van Banda gelegene

Ambriz
groep eilanden, sedert het begin der 17e eeuw aan
de Nederlanders behoorende, wel in Nov. 1793 aan
de Engelschen overgegaan, doch bij den vrede van
1815 aan Nederland teruggegeven. Deze groep bestaat
uit de eilanden Amboina, Amblauw, Boero, Bonoa,
Ceram (westelijk en midden-gedeelte), Ceram-Laut,
Haroekoe (of Boewang Besi), Honimoa (of Liase), Kelang, Mauipa, Noesa-Laut en eenige kleinere eilanden.
Amboon, eene haven ter westkust van Borneo,
met een eilandje voor den ingang, staat bekend als
overvloedig diep van water en als veilig.
Ambra (Elizabeth), dien naam dragende door
haar huvvelijk met ridder Gio Battista d'Ambra,
heette bij haar eigen geslachtsnaam Girolami, geb.
uit aanzienlijke °Eiders te Florence 1667, gest. aldaar
27 Mei 1744, was lid van de akademie der Arcaden
en eene verdienstelijke dichteres, Wier sonnetten nog
tegenwoordig worden aangehaald.
Ambracia, tegenwoordig Arta, stad in Acarnanid nabij den Arachtus en 80 stadien ten noorden
van de kust eener kleine golf, waaraan zij hares naam
heeft gegeven (Ambracius sinus, tegenwoordig de golf
van Arta), was omstreeks 660 v. Chr. door de Corinthiers gesticht, werd under Pyrrhus tot residentie der
koningen van Epirus verheven, met een heerlijken
Minerva-tempel en verscheidene kasteelen : Ambracas,
Cranea en de Acropolis op den berg ; werd na den
slag bij Actium door Augustus vergroot.
Ambragasta, een der travesias, d. i. der 7 a 10
mijlen breede onbewoonde vlakten zonder water in
het La Plata-gehied (Zuid-Amerika). De A. naauwelijks 200 vt. boven de opperviakte der zee, van welke
zij 155 geogr. mijlen verwijderd ligt, wordt voor de
heetste streek van geheel Amerika gehouden, daar des
zomers, wanneer de noordenwinden waaijen, de bladeren verdord van de boomen vallen en de bast der
boomen vaneen springt, terwijl bier de hitte der menschen gelaat en handen,zelfs binnen tenten,verschroeit.
Ambras, of Amras, een in de nabijheid van
Insbruck gelegen keizerlijk kasteel, tegenwoordig
(1863) kazerne, eens de voornaamste bezitting der
graven van Andechs, kwam 1563 aan aartshertog Ferdinand II van Oostenrijk, die zich met zijne eerste
gemalin, de schoone Philippine Weiser, een geruimen tijd bier ophield. Hier werd door dien vorst
eene verzameling van wapenen , schilderstukken ,
kunstvoorwerpen, boeken en oudheden aangelegd.
Die kunstverzameling werd 1805,toen Tyrol aan Beijeren toegevoegd werd, in het Belvedere te Weenen
geplaatst onder den naam van Ambraser verzameling.
Een grout aantal oude drukwerken en handschriften
zijn in de hofboekerij ; de munten en medailles in
het munt-kabinet. De eigentlijke bibliotheek werd
door Maria Theresia aan de hoogeschool te Insbruck
geschonken. Ook te A. bevindt zich nog een en ander,
namelijk gedenkstukken van Philippine Weiser. Beroemd zijn de 1200 portretten der Ambraser verzameling, waaronder 48 van saksische vorsten, geschilderd door Lucas Cranach den Jonge.
Ambratia, oude naam van Placentia in spaansch
Estremadura.
Ambribres,fransche kantons-hoofdplaats,dept.
Mayenne, ruim 1 mijl benoorden Mayenne ; 2200 inw.
Ambrim, of Ambrym,eiland behoorende tot de
Nieuwe Hebriden, met eenen in werking zijnden
vuurspuwenden berg.
Ambriz,rivier van Congo, ontspringt ten noordoosten van Pamba, loopt 50 mijlen westwaarts, en
werpt zich in den Atlantischen Oceaan, waar zij eene
baai vormt en eene haven, die in het bezit is van de
Portugezen.
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Ambronen ; de A. waren een yolk in transal- tinus. Keizer Theodosius deed hij wegens het ombrengen der Thessaloniers in den ban, die eerst wed er
pijnsch Gallie ea vormden ten tijde van Cesar een
opgeheven werd, nadat de keizer gedurende acht
der vier kantons Ian de Helvetii. Het land der A.
maanden boete had gedaan. A. stied 397. Hij maakte
werd ten zuiden begrensd door de Alpen, die het van
zich zeer in het bijzonder verdienstelijk door de verWalliserland scheidden, en vervolgens door den Rijn
belling van de godsdienst.De religieuse orde van A.,
tot Sargans; ten noorden werd de grensscheiding
de Ambrosiaansche Titus heeft zich tot op den
gevormd door het Wallenstadter-meer en het meer
huidigen dag in Milaan onafgebroken staande gehouvan Zurich, alsmede door de lijn, die getrokken word t
den. Het 'Te Daum laudamus" wordt hem under
langs de hedendaagsche steden Zurich, Lucern en
den naain van Ambrosiaansche lo[zang toegeschreThan. Zij gingen een verbond aan met de Cimbren
ven : hij is echter niet de maker daarvan. A. is de
en Teutonen, met wie ze eenen inval in Italie deden
beschermheilige van Milaan.
(105 v. Chr.), en sloegen de romeinsche veldheeren
Ambrosius Aurelianus, veldheer der BriManlius en Cepio; maar in den slag bij Aquae Sextiw
tonen, gesproten nit een romeinsch geslacht, bevrijdde
(102 v. Chr.) werden ze door den dapperen consul
457 zijne landgenooten van de tirannij van Vortigern
Marius vernietigd.
Ambrosch (Johan Julius Athanasius) , oud- en van de Saksen, en werd tot souverein van geheel
Engeland gekozen. Hij had het hoofd te benden aan
heidkundige, geb. te Berlijn 18 December 1804, untfelle oorlogen tegen de Saksen, die aangevoerd wery ing zijne opleiding te Berlija, waarna hem 1829 de
den door Hengist, loch A. bleef overwinnaar. Men
middelen werden verschaft, am eene reis te doen naar
vermoedt dat hij in 508 sneuvelde in eenen veldslag
Italie; in 1833 habiliteerde hij zich te Berlijn, en werd
tegen Cerdic, een anderen aanvoerder der Saksen.
later hoogleeraar in de archeologie en philologie te
Onder Ambrosias genoot de later zoo vermaard geBreslau. Behalve bijdragen tot Bunsen's en Gerhard's
wordene Arthur zijne opleiding.
beschrijving der stad Rome en tot de Annals deli'
Ambrozijn (lat. Ambrosia), volgens de fabelleer
Institute di correspondenza archeologica, schreef hij :
der Grieken en Romeinen de spijs, waarmede de goDe Charente Etrusco coinmentatio antiquaria (Bresden hunne onsterfelijkheid onderhielden, dus : godenlau 1837) ; in het Duitsch : ,Over de godsdienstige
spijs.
boeken der Romeinen" (Bonn 1843) ; en meer andere
Ambryssus, oude naam der fransche stad
werken.
Lunel, in het dept. Herault.
Ambrosi(Podobiadow),aartsbisschop van NowAmbrysus, tegenwoordig Distomo, stad in
gorod, geb. 1742 in het gouvernement Wladimir,
gest. 1808 te Nowgorod, werd, na zich als prediker Phocis, in eene vruchtbare bergvlakte beoosten het
Cirphis-gebergte, werd door de Thebanen in den
en directeur der geestelijke akademie te Moskou onoorlog tegen Philippus versterkt met eenen dubbelen
derscheiden te hebben, bisschop van Zjawsk, vervolmuur. Zie AMPHYSUS.
gens 1794 lid der heilige synode,1799aartsbisschop
Ambs, rivier in Beijeren. Zie ABENS.
van Petersburg en 1800 aartsbisschop van Nowgorod.
Ambuareten, ten tijde van Cesar een gallisch
Hij inaakte er steeds zip streven van, de verstandeyolk, dat in de omstreken van het tegenwoordige
lijke beschaving der russische geestelijkheid te beEmbrun woonde.
vorderen.
Ambubajm (een uit het Syrisch herkomstig
Ambrosia, 1) dochter van Atlas, was een der
woord, dat eigentlijk pijperessen of vrouwelijke muHyaden. — 2) eeft feest bij de Ioniers en bij de Rozikanten beduidt), vormden volgens Horatius eene
werd
meinen, dat ten tijde, van den wijnoogst gevierd wer
soort van gilde; ze lieten zich in benden naar Italie
ter eere van Bacchus. — 3) godenspijs in de fabelinschepen, waar ze bij feesten muziek maakten met
leer; Zie AMBROZ1JN.
Ambrosiaansche bibliotheek. Ter eere fluiten, psalters en tamboerijns, en daarbij dansten ;
ze bedienden ook de gasten in herbergen, en waren
van den heiligen Ambrosias, den beschermheilige van
volgens Juvenalis alles behalve kusich.
Milaan, gaf kardinaal-aartsbisschop Frederica BorroAmburbium , ook Amburbiale sacriliciurn
meo dezen naam aan de in 1609 door hem ten open(vergelijk het ten platten lande gevierd wordende
bareii gebruike opengestelde rijke bibliotheek (van
feest AMBARVALIS HOSTIA), eene processie, die jaar60,000 gedrukte boeken en 15,000 handschriften),
lijks te Rome plaats had of ook bij bijzonder senaatsdie hij door op zijne eigene kosten tot dat einde nitbesluit werd voorgesch revel! als de stad door een groat
gezoudene geleerden had laten aankoopen. Onder de
ongeluk bedreigd werd, somwijlen ook als dankfeest,
handschriften bevinden zich, behalve vele andere
zooals toen Rome verlost was van de schrik-aanjazeldzaamheden, de door Mai, Castiglione en Mazzucgende nabijheid van Hannibal ; de optogt ging door
chelli bekend gemaakte palimpsesten ; de aan de
de straten en random de muren der stad.
bibliotheek verbondene kunstverzameling bevat het
Amdo, eene door nomaden bewoonde woeste
carton van Rafael's school te Athene, de studien
landstreek van Tibet, ten zuiden van den Choechevan Leonardo da Vinci, de vroegere kopien van diens
nor, met roode en gele bergketenen, vol bergkloven,
Avondinaal, zoomede een boekdeel met zijne gemet weinig of geen plantengroei, en karige dalgronschriften.
Ambrosii mons,met dezen naam werden oud- den met weiden. Zie het artikel LAMA.
Arne, de heilige, een vrome monnik, die met
tijds bedoeld de ontzettend groote steenblokken, in
vergunning van zijnen abt verblijf hield in eene spede vlakte van Salisbury (Engeland), die voor overlonk, in de nabijheid van het klooster van Agaunum
blijfsels van een tempel der Druiden warden gehou(tegenwoordig St. Maurice, in het zwitsersche kanton
den. Zie STONEHENGE.
Ambrosius, de heilige, geb. 340, waarschijn- Wallis). In 669 werd hij uit zijne spelonk gehaald
en tot bisschop van Sion (in Walliserland) verheven.
lijk te Trier, werd, na als procureur bij de regtbank
Zijn geloofs-ijver werd echter oorzaak, dat Theodoric
te Milaan vertrouwen en achting verworven te hebde zoon van Clovis II, hem naar Peronne in Frankrijk
ben, 369 tot prefect van Opper-Italie en Milaan beverbande, waar hij 690 stied.
noemd en 374 geheel onverwacht tot bisschop verAmê, of Amedee, naam van verscheidene vorsten
koren. Hij was iemand van verhevene denkwijze, en
nit het Huis van Savooije. Zie SAVOOIJE.
oefende als zoodanig grooten invloed uit op Angus12
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Ameide

Amelia

Amelgard, een luiksch priester, leefde in de
Ameide, of Ameyde, in de wandeling Ter Mey
15e eeuw (1482 woonde hij te Utrecht) ; hij was
genoemd, nederlandsch dorp aan de Lek, provincie
zeer gezien aan het fransche hof; toen de Engelschen
Zuid-Holland, 3 uren gaans benoorden Gorinchem,
was vroeger eene stall, doch is dat reeds tang niet Frankrijk ontruimd hadden, werd hem door Karel VII
den last opgedragen het proces der Maagd van Orlemeer ; waarschijnlijk werd A. in 1527 door de Utrechtans te herzien. Hij heeft de regering van Karel VII
schen ontmanteld, toen die het hadden ingenomen.
beschreven, zoomede die van Lodewijk XI.
In den 1388 ontstanen oorlog tusschen Otto, heer
Amelia, I) eertijds Ameria, stall in den Kervan Arkel, en Hendrik, beer van Vianen, werd A. door
kelijken Staat, 4 mijlen bezuidwesten Spoleto, op
Jan van Arkel, Otto's zoon, tot den grond afgebrand.
eenen berg tusschen den Tiber en de Nera, is veel
Het zelfde lot trof A. in 1672, toen de Franschen
2) eiland der Verouder dan Rome; 5200 inw.
het door verraad overmeesterd hadden en het geheel
eenigde Staten, aan de oostkust van Florida, ten zuiin de asch legden, alleen op de kerk na, die gespaard
den van de uitwatering van de St. Johannes-rivier ;
bleef.
Ameilhon (Hubert-Pascal), geb. te Parijs 1730, hoofdstad Fernandina.
gest. 1811, een man, die in de dagen der groote FranAmelia, of Amalia, gravin van Solms, 1620 naar
Holland gekomen in het gevolg der verdrevene 1wsche Omwenteling -menige bibliotheek voor vernieling bewaard heeft, is de schrijver van eene Histoire ningin van Bohemen, trad 1625 in den echt met prins
du Commerce des Egyptiens sous les Ptoldnit!es(Parijs
Frederik Hendrik, broeder van prins Maurits, lien
1766), en van eene Continuation de l'Histoire du hij nog in dat zelfde jaar opvolgde in het stadhouBas-Empire, par Le Beau, welk werk in 1757 door derschap en verdere hooge waardigheden, door hem
bekleed. In 1647,14 Maart, verloor A. haren gemaal ;
hem aangevangen en eerst in 1811 door hem volen ook haar zoon, die als Willem II het stadhoudertooid werd. Hij heeft buitendien een aantal belangschap aanvaard had, stierf 6 November 1650, nalarijke opstellen geleverd over historische en archeologische onderwerpen, welke te vinden zijn in de tende eene hoog zwangere weduwe, die acht dagen
na zijnen dood eenen zoon ter wereld bragt, die naillemoires der Akademie, van welke hij lid was.
Amipsias (gr. Ameipsias), komiek tooneelspeler derhand als Willem III koning van Engeland werd.
Na veel moeite gelukte het A. in 1672 haren kleinen tijdgenoot van Aristophanes, over wien hij tweezoon te zien verheffen tot de waardigheid, die zijn
maal zegevierde, doch die hem minachtend onder de
vader en zijne voorouders bekleed hadden, en 73jaren
kluchtenmakers rangschikte. Er zijn van A. slechts
oud stierf zij te 's Gravenhage 8 Augustus 1675.
eenige fragmenten van 6 stukken tot ons gekomen.
Amelia, of Amalia, prinses van Anhalt, MeinAmeland, eiland in de Noordzee, een vrijgoed
van de familie van Cammingha van het begin der dochter van A. gravin van Solms, trad 26 November
1684 in het huwelijk met Hendrik Casimir van Nas9e tot in het laatst der 17e eeuw, toen het door aansau, stadhouder van Friesland ; behalve zeven dochkoop erfelijk in eigendom kwam aan prins Jan Wilters en een zoon, die slechts een jaar oud werd,
lem Friso, erfstadhouder van Friesland, behoort
thans tot de nederlandsche provincie Friesland ; het sproot nit dit huwelijk Johan Willem Friso, aan wien
na den dood van Willem III in 1702 het prinsdom
ligt tusschen zandbanken, 2 uren van de noordkust
Oranje bij erfregt verviel, hetwelk alzoo nit het Huis
der genoemde provincie, en is daarvan door de Wadvan Dillenburg in dat van Dietz overging. Den 25
den gescheiden. -Men vindt er drie dorpen:Hollum,
Maart 1696 verloor A. haren gemaal, natn toen als
Ballum en Nes met 3000 inw., die van de visscherij
voogdes over haren zoo even genoemden achtjarigen
en veeteelt 'even. Koning Radboud had hier een tempel gesticht ter eere van de godin Fosta, waarnaar zoon deel aan het staatsbewind, tot hij dat, 1708
meerderjarig geworden, zelf aanvaardde ; gedurende
het eiland den naam van Fosteland droeg. Doch toen
koning Radboud door Karel den Groote verdreven hare voogdij kocht zij voor haren zoon de heerlijkheld Ameland voor 170,000 Carolus guldens, vertrok
was, kwam A. aan Thecla, dochter van den frieschen
1708 naar Duitschland en stierf daar 17 April 1726.
koning Gondebald, die in den echt trad met Taeke
van Cammingha,den eersten vrij- en erfheer van A.,
Amelia, of Amalia (Maria Frederika) , geb.
door wien bedoelde tempel (806) in eene christen- 21 December 1818, dochter van den 1853 overledekerk werd herschapen. Die kerk groeide later aan tot nen groothertog van Oldenburg, trad 21 November
1836 in den echt met koning Otto I van Griekenland,
een Benedictijner-klooster, dat in de 12e eeuw verlegd
met wien zij dat land regeerde tot beiden in 1862
werd naar Ferwerd in Ferwerderadeel, en daar het
de vlugt moesten nemen en hij door de Grieken van
aanzijn gaf aan het bekende klooster Foswerd. In
den troon vervallen werd verklaard.
1723 zocht een bisschop der Jansenisten hier een
Amêlie, hertogin van Saksen-Weimar. Zie
seminarie op te rigten ; doch hoezeer ook door Jan
Willem Friso's weduwe, prinses Maria Louiza, met
WEIMAR.
gewapende magt beschermd, begreep de bisschop,
Amelie,koningin van Pruisen.Zie LOUISE AMELIE.
Amêlie (Marie), gemalin van Lodewijk Filips,
dat hij beter deed van zijne poging of te zien, daar
koning der Franschen, geb. 26 April 1782, dochter
bij de verbittering der Roomsch-Katholieken zijn
van Ferdinand I, koning der beide Sicilien, huwde 25
leven niet veilig was. Den 5 Nov. 1675 had A. veel
te lijden van eenen storm en watervloed ; in 1685 November 1809 te Palermo met den destijds in balinsgelijks ; evenzoo in den Kersnacht van 1717, en lingschap levenden hertog van Orleans, terwighaar
eigen vaders hof, door de staatkunde van Napoleon
in 1719. Bij den storm van 26 Oct. 1723 kwamen
van Napels uitgesloten, zich in Sicilie slechts staande
31 visschers om het leven ; in October 1824 werden
hield door de bescherming van Engeland. Dit huruim 140 stuks hoornvee door den vloed verzwolwelijk werd zeer gelukkig. Nadat haar gemaal den
ger!; en ook de storm en hooge vloed in Februarij
troon had bestegen, ontwapende zij de partijen door
1825 rigtte op A. groote schade aan.
Amelande, of Hameland, ook wel Traham- hare grootmoedige weldadigheid en door zich van
alle bemoeijing met de staatkunde te onthouden. Het
molant genaamd, was eertijds een graafschap, dat zich
eenige dat men haar te taste legde was, dat men haar
aan weerszijde van den IJssel nitstrekte; het werd
te overdreven vroom vond. Bij de omwenteling 1848
1046 door koning Hendrik III aan de kerk van Utrecht
nam zij met haren gemaal de wijk naar Engeland.
ieschonken.

Amêlie-les-Bains
Amalie-les-Bains. Zie RAINS (les).
Ameling (Gerrit), boekverkooper te 's G ravenhage en vaandrig der haagscln schutterij, beijverde
zich 20 Augustus 1672 om den raadpensionaris Johan
de Witt van de gevangenpoort te doen ontkomen en
hem zoodoende te redden uit de handen van het
haagsch gepeupel ; de schutterij verhinderde hem in
die loffelijke poging, die, ware zij gelukt, de geschiedenis van Nederland eene schandelijke bladzijde minder zoo hebben doen tellen.
Amelius, eigentlijk Gentilianus, neo-platonisch
wijsgeer, geb. in Toskanen, werd 246 leerling van
Plotinus, en bleef gedurende 24 jaren bij zijnen
meester. Daarna ging hij zich vestigen te Apamea in
Syrie. Hij heeft een aantal geschriften nagelaten ;
doch niets daarvan is tot ons gekomen.
Amelot de la Iloussaye (Nicolas), geb. te
_Orleans 1634, gest. te Parijs 1706, werd als secretaris gebruikt bij de ambassade te Venetia in 1669.
Hij heeft in het Fransch vertaald 1683 : Le Prince
(van Macchiavel) ; 1705 : Histoire de Venise (van
Velserus); 1692 : de Annales (van Tacitus). Na
zijnen dood zijn van hem verschenen oorspronkelijk
Histoire de Guillaume de Nassau (1754), en zeer
pikante Memoires historiques ('s Hage 1722).
Amelunghi (Jeronimo), ,>de Bogchel van Pisa"
bijgenaamd, was een komisch dichter, en leefde in de
16e eeuw te Pisa,Zijne kluchtdichten La Gigantea en La
Nanea waren. in Italie de eerste in dien trant, die later
ook in Frankrijk in zwang werd gebragt door Scarron.
Amena, de moeder van den profeet Mahomed.
Amenanus, bij Strabo wordt dus de Judicello
genoemd, zijnde een riviertje in Sicilia, dat ontspringt aan den voet van den Etna en zich ontlast
in de golf van Catanea.
Amendolara (lat. Peripolio), stadje in Calabrie, 2 mij1 bewesten kaap Spulico ; 1600 inw.; geboorteplaats van Pompejus Leto (Lwtus).
Ameni, een der Lakkadiven of Lakara-eilanden,
op 20 mijlen afstands van de kust van Malabar.
Amenophis, naam van verscheidene egyptische pharaoos der 18e dynastie, die te Theben geregeerd hebben. Men kent er inzonderheid vier,
omtrent wie Manethon en de in later tijd nagespoorde gedenkteekenen volkomen op elkander slaan.
A. I, het hoofd der 18e dynastie (1822 v. Chr.),
zoon van Thotmosis, die hetjuk der Hyksos (herderkoningen) afgeschud had ; hij voltooide de verdrijving der Barbaren.— A. II regeerde 31 jaren ; van
hem ging het bevel uit (Exodus 1 : 16), dat alle
israelitische pasgeborenen van het mannelijk geslacht
omgebragt moesten worden.—A. III (Sesostris),
die van 1692 tot 1661 v. Chr. regeerde, was de
Memnon der Grieken, gaf eene groote uitbreiding aan
zijn landsgebied, strekte zijn gezag uit over Syrie en
Pheniciè, onderwierp de Scythen en drong door tot
in Thraciè, en rigtte schoone gedenkteekenen. op
(waarvan de overblijfselen nog te zien zijn te Luxor
of Loeqsor), onder anderen het vermaarde beeld,
dat, door de ochtendstralen getroffen, een welluiden.den klank van zich gaf.— A. IV (de zoon van
Sesostris) regeerde slechts 26 jaren, en werd oat
zijne goddeloosheid elf jaren lang met blindheid gestraft. — Het is zeer waarschijnlijk, dat nog meer
egyptische koningen dezen naam hebben gedragen,
doch van hen is niets bekend.
Amenophis, deze naam wordt ook gegeven
aan Menephtah, den vader van Sesostris.
Amenophium (het), met zijne twee zittende
colossen, is een der op den westelijken Nijl-oever
nog in wezen zijnde overblijfselen van Theben.
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Amer. Bij Werkendam loopt een arm van de
Merwede in zuidelijke rigting, ten oosten van den
Biesboschpolder ; en nadat die arm zich met de bij
Geertruidenberg ineengevloeide kustriviertjes Oude
Maas en Donge heeft vereenigd, neemt hij den naam
aan van A., totdat hij bij den Moerdijk en de Willemstad dien naam verandert in Hollands Drep (voorbeen Wijven Keen genaamd). Uit hetzelve gaat ten
westen van Willemstad het Volkerak naar den Krammer, die tusschen Overflakkee en Schouwen zijn water in de Bieningen of Grevelingen stort, zijnde eene
verwijding tusschen de twee genoemde eilanden, en
ontlast zich vervolgens door het Brouwershavensche
gat in de Noordzee. De westelijke voortzetting van
het Hollands Diep tusschen Overflakkee en Helvoetsluis heet het Haringvliet.
Amerbach (Jan), boekdrukker uit de 15e eeuw,
gest. te Bazel 1515, is vooral bekend door eene editie
van de Werken van Sint Augustijri (1506). De lettersoort, door hen daarvoor gebezigd, draagt nog den
naam van Sint Augustijn.—A. (J. Bonifacius), zoon
van den vorige, gest. 1562, bekleedde 20 jaren lang
den leerstoel in de regten te Bazel. — A. (Vitus),
hoogleeraar in de wijsbegeerte te Ingolstadt, gest.
1557, heeft latijnsche vertalingen geleverd van de
Redevoeringen van Isocrates en Demosthenes en van
de verhandeling van den heiligen Chrysostomus over
de Voorzienigheid.
Amerginus, opperdruide der oude Schotten,
wordt door de harden en britsche dichters geroernd
als held en wijsgeer. Hij en zijne broeders waren
de zonen van een prins, die in het noorden van Spanje
regeerde ; ze kwamen Ierland veroveren, waar ze
eene volkplanting stichtten ; zijne broeders eigenden
zich vervolgens den titel van koning toe, doch A.
vergenoegde zich met de waardigheid van opperste
der druiden.
Ameria, of Amerium, stad in Umbrie, geboorteplaats van den beroemden tooneelspeler Sextus
Roscius, bijgenaamd Amerinus ; is het tegenwoordige
AMELIA in den Kerkelijken Staat.
Amerigo Vespucci, geb. 9 Maart 1451 te
Florence, ging als degelijk opgeleid koopman naar
Spanje, en werd hier door het welslagen der ondernemingen van Columbus aangespoord, om deel te
nemen aan den togt van admiraal Ojeda, die 10 Mei
1497 te Cadix onder zeil ging en 37 dagen later bet
vasteland van Amerika bereikte. Hij maakte van de
gelegenheid gebruik, om de golf van Paria op te nemen
zoomede de kusten, en werd deswege bij zijne terugkomst in Spanje met onderscheiding ontvangea; bezocht later, zoowel met portugesche als met spaansche
schepen, herhaalde malen de nieuwe wereld, en verspreidde, door zijne 1507 te Vicenza uitgegevene reisbeschrijving :Mondo novo e paesi nuovamenteretrovati
da Alberico Vespuccio Fiorentino, de eerste mededeelingen omtrent de nieuwe wereld, die ten gevolge
daarvan naar hem genoemd werd. Hij stierf te Sevilla 1512.
Amerika, het groote westelijke vasteland of
de nieuwe wereld, wordt ten oosten door den Atlantischen Oceaan van Europa en Afrika, en ten westen
door de Stille Zuidzee van Azie en Australia gescheiden. Ten noordwesten, hij kaap Prince-Wales in de
Beringstraat, nadert het Azie tot op eenen afstand
van 13 mijlen ; noordoostelijk daarentegen komt het,
met de oostelijkste punten van Groenland, de kust
van Noorwegen slechts nabij op 200 mijlen afstands.
Op het oostelijkste punt ten zuiden van den Equator
bedraagt de afstand, tusschen kaap St. Roque en de
kust van Sierra Leone in westelijk Afrika, ongeveer
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400 mijlen, terwijl de afstand van de zuidwest-kusten
van Amerika tot de zuidoost-kusten van Azle en
Nieuw-Holland op '2500 tot 3000 mijlen kan geschat
worden. Het noordoostelijkste bekende punt van het
vasteland van Amerika is Rodd-Baai op het schiereiland Boothia (73° 54' noorderbreedte en 91° 10'
westerlengte) ; het zuidelijkste bekende punt is kaap
Forward (53° 53' 43 ' zuiderbreedte en 71 . 18' 17"
westerlengte; de afstand van beide punten, in eene
regte lijn, bedraagt ongeveer 2000 mijlen. Het zuidelijkste punt van (len zuid-amerikaanschen archipel
is kaap Hoorn (55° 58 41"zuiderbreedte en 67° 16'
westerlengte). Het westelijkste punt van Amerika's
vasteland is kaap Prince-Wales aan de Beringstraat
(65° 33' 30 ' noorderbreedte en 167° 59' westerlengte) ; het oostelijkste, kaap Branco in Brazilie
(7° 8' '22 ' zuiderbreedte en 34° 47' 58" westerlengte).
A. is in het midden door de bogten der golf van
Mexico en van Caraibie in twee groote continenten
Noord— en Zuid—Amerika gesplitst, die door
de slechts eene breedte van weinige mijlen beslaande
landengte van Panama zijn verbonden en den vorm
hebben van eenen driehoek. De beide continenten,
te zamen ruim 2000 mijlen lang, hebben tusschen
kaap Charles aan den oosthoek van Labrador en
kaap Prince-Wales aan den westhoek van russisch
Amerika, de grootste breedte, die omstreeks 900 mijlen bedraagt. tinder den naam van Centraal A. of
:Hidden—A. is de lange, smalle streek teverstaan,
die de twee groote continenten Noord-A. en Zuid-A.
met elkander verbindt, en zich uitstrekt tusschen 7°
en 21° 51' noorderbreedte, en 78 en 94 graden westerlengte, bevattende die streek , behalve de eigentlijk
gezegde midden-amerikaansche staten, Yucatan, een
gedeelte van Mexico en van de Granadasche Confederatie, de Mosquito-kust en Britsch Honduras. In
den [neer beperkten zin genomen worden onder den
naam van Centraal A. of Midden-A. verstaan de republieken Guatemala, San Salvador, Honduras,Nicaragna, Costa I1ica en Balize of Britsch Honduras.— De
kust-uit gestrektheid van het amerikaansche vasteland
wordt op 9400 mijlen geschat, waarvan 6000 voor
Noord-A. en 3400 voor Zuid-A. worden gerekend ;
de geheele oppervlakte bedraagt ongeveer 662,900
vierk. mijlen , waarvan 341,600 op Noord-A. en
321,300 op Zuid-A. komen. Bij de naar evenredigheid slechts weinig grootere horizontale uitgestrektheid van Noord-A., beslaat het kustland voor de
noordelijke helft bijna het dubbel, en kenmerkt zich
door eene groote menigte schiereilanden en diepe
bogten. De voornaamste schiereilanden der oostzijde
zijn : Labrador, Nieuw-Schotland, Maryland, Florida
en Yucatan, te zamen eene kustlengte van 1320 mijlen ; op de westzijde steken in zee uit : Aljaska of
Alasjka, Tsjoegatschen, Clalams-schiereiland en Californie, te zamen 570 mijlen kustlengte. De zuidelijke helft van A., waarvan het noordelijkste punt
Punta-Gallinas aan de zee der Antillen (12° 20' 10"
noorderbreedte en 71 ° 46' 37" westerlengte), heeft,
behalve eenige onbeduidende schiereilanden op de
oostzijde der zuidelijke punt, geen wat men noemen
kan verbrokkelde kust, loch slechts kustkrommingen. Met de natuurlijke geledingen van Noord- en
Zuid-A. staan de kust-insnijdingen, zeeboezems en
zeeengten in overeenstemtning ; zip komen derhalve in
de noordelijke continentale helft veel talrijker en grooter voor dan in de zuidelijke. De voornaamste zijn :
I. Tot de noordelijke IJszee behooren de volgende : de
Kotsebuesond, de straat Davis met hare noordelijke
vuortzetting, de Ballinsbaai met de Smiths-sond,
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de Lancaster-sond, de invaart van Prince-Regent,
de Fury- en Hecla-straat, de Groenlandsche Zee.
1I.Tot den Atlantischen Oceaan behooren de volgende :
de Hudsonsbaai, de Laurentius-golf met de straat van
Belle-Isle, de Fundy-baai, de baaivan Massachusetts,
de Long-Island -son d ,deDelaware -baa i ,de C hesapeakbaai , de Albemarle-sond , (le Pamlico-sond met
de Raleighbaai, het kanaal van Florida, de golf van
Mexico met de baai van Apalachee en de golf
van Campeche, de zee der Antillen met de baai van
Yucatan, de Hondurasbaai, de Mosquito-baai,
de golf van, Darie, die van Maracaibo, die van Triste,
de Cariaco-baai en de golf van Paria, de Allerheiligenbaai, de baai van Rio-Janeiro, de golf van
St. George, de straat van Magalhaen tusschen het
zuid-einde van het vasteland en het Vuurland, die,
81 mijlen lang, den overgang vormt nit den Atlantischen naar den Grooten Oceaan; tot deze laatste behooren : de golf van Pelias, van Guaiteca, van Guayaquil, de baai van Choco, de golf van Panama, de baai
van Tehuantepec, de groote golf van California, de
Fuca-straat, de invaart van Dixon, de Cross-sond,
de Prins-Willems-sond, de invaart van Cook, de Beringszee met de Bristolbaai, de Norton-sond en de
Bering-straat.
Het tot A. behoorende eilandgebied bestaat uit
vier groepen. Tot de eerste groep behoort de groote
Arctische archipel ten noorden van het amerikaansche vasteland, waartoe gerekend worden : Groenland, Nord-Devon, Ballinsland, Cockburn, BoothiaFelix, Nord-Sommerset, de noordelijkste Georgeeilanden, van-Banksland en Victoria'sland. Deze archipel is, ondanks de vele met moed en groote offers
ondernomene noordpool-expeditien, nog te weinig bekend, dan dat men zijne omtrekken eenigzins duidelijk en met naauwkeurigheid zou kunnen bepalen:
de jongste nasporingen hebben echter bewezen, dat
Boothia-Felix door eerie smalle landtong met het
vasteland van A. verbonden is, en dat derhalve eene
noordwestelijke doorvaart, wanneer die al mogt bestaan, in leder geval meer noordelijk gezocht zou
moeten worden. Ten zuiden van deze groep in de
Laurentius-golf liggen de eilanden Anticasti en PrinsEdward, voor het laatstgenoemde Nieuw-Foundland
en kaap Breton, verder oostelijk in den vollen oceaan
de Bermudas-eilanden. De tweede eilaridgroep is
West-India of de Columbische archipel, die als het
ware eene eilanden-brug vormt, welke Noord- en
Zuid-A. met elkander verbindt. West-Indio splitst
zich in verscheidene kleine eiland-groepen ; de Groote
Antillen (Jamaica, Cuba, Haiti of St. Domingo en
Portorico), de Kleine Antillen (Curacao, Margarita,
Trinidad, Tabago, Granada, St. Vincent, Santa-Lucia,
Barbadoes, Martinique, Dominica, Guadeloupe, Antigua, St. Barthelemy, Ste. Croix en St. Thomas), de Bahama- of Lucayos-eilanden (Inagua, Aklin, San Salvador, Eleuthera en Abaco), en eindelijk verscheidene
langs de kust verspreid liggende eilanden. De derde
groep, een om de zuidpunt, van het vasteland verdeelde archipel, bestaat uit de Vuurlands-eilanden,
bezuiden de straat van Magalhaen, de Patagonische
eilanden en de Falklands-eilanden. Tot de vierde
groep behoort de archipel van Vancouver en van
Quadra, alsmede de archipel der Aleuten.
De gedaante der gronds-oppervlakte van A. is over
het geheel zeer eenvoudig. Die eenvoudigheid is
hoofdzakelijk een gevolg daarvan, dat slechts een
hoofd-systeem van bergen, de Andes-keten of Cordilleras-de-los-Andes, den grondvorm uitmaakt van het
geheele werelddeel. Deze bergketenen, met hare rensachtige pieken, hare menigvuldige hooglanden, hare
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groote menigte vuurspuwende bergen en haren grooten rijkdom aan metalen, loopen, slechts in het midden
van het werelddeel door een smal kustgebergte en
de West-Indische Zee afgebroken, over eene uitgestrektheid van meer dan 2000 mijlen van de zuidelijkste punt (de klip Diego-Ramirez) tot aan de kusten
van de noordelijke IJszee, digt tangs de westkust,
eenerzijds bijna onafgebroken langs een zich ver uitstrekkend laagland aan de oostzijde. Nogtans vormt
deze onmetelijke aaneenschakeling van bergketenen,
gescheiden door het laagland der landengte van Panama, twee zich door karakteristieke trekken van
elkander onderscheidende gebergte-systemen; terwijl de Cordilleras van Zuid-A., in het westen, in
korte terrassen tamelijk steil tot smalle kustvlakten
afdalen en, bij eerie veelzijdige keten-vorming slechts
korte vertakkingen naar -het oostelijke vlakke land
uitzendende, de hoogste bergmassaas van het werelddeel dragen, loopt het hoofdgebergte van Noord-A.
westwaarts in uitgestrekterhoogvlakten tot den kustzoom neer. De afzonderlijke groepen der zuidamerikaansche Andes zijn genoemd naar de betrokkene landen ; 'zoo heeft men : de Cordilleras van
Patagonie, Chili, Peru, Quito en Nieuw-Granada; de
hooglanden van Peru, Quito en Santa-Fe-de-Bogota,
met eene menigte met eeuwigdurende sneeuw bedekte pieken, zooals : de Pic van Sorate, de Aroncagua (de hoogste piek van A.) , de Chimborasso,
Illimanni, Kotopaxi, de Pic van Tolima, en vele andere
boven de aaneengeschakelde bergenrij, waarop zij
rusten, hoog uitstekende punten. De voornaamste
Cordilleras van Noord-A. zijn : die van Guatemala,
Mexico en Sonora, welke het plateau van Anahuac,
Nieuw-Mexico en de Oregon-plateaux inslui ten en
op den Popocatepetl, de Orizaba en de Jamespic, en
andere hooge pieken, met eeuwigdurende sneeuw bedekt zijn. Zes, over het algemeen zich niet boven de
grenzen van middelbare gebergten verheffende, van
de groote Andes-keten gersoleerde gebergte-systemen
voltooijen ile verticale geleding der nieuwe wereld ;
vier dier systemen liggen aan de oostzijde der Andes,
van dit hoofdgebergte geheel en al a/gescheiden, en
gelijkmatig over de noordelijke en zuidelijke helft
van Amerika's vasteland verdeeld. Op de noordelijke
helft zijn het : de bergen-groep der Antillen en de
keten der Alleghanys of Apalachien, met sommige
punter', die 7500 voet hoog zijn ; op de zuidelijke
helft : de groep der Parima en de groep van Brazilie,
waarvan de hoogste piek 7700 voet bereikt. Eene
gebekgte-scheiding tusschen Noord- en Zuid-A.
vormt het vijfde afzonderlijke berg-systeem, de oostwaarts vooruitspringende tak der Andes, de kustketen
van Venezuela, die zich, ter zuidkust van de zee der
Antillen, van het westen naar het oosten uitstrekt en
door het plateau van Bogota met het zuidelijkehoofdgebergte orographisch zamenhangt. Het zesde gebergte-systeem vormt de Sierra-Nevada-de-SantaMarta, eene kleine gelsoleerdebergen-groep tusschen
twee uiteenloopende takken der zuid-amerikaansche
Andes, die in de piek El-Picacho de hoogte van 6,890
voet bereikt. Even als in de gebergte-vorming der
beide groote helften van A. over het geheel eene in
het oog loopende overeenkomst wordt waargenomen,
is dit ook (zoo al niet wat hunne natuurlijke gesteldheid betreft, toch wat aangaat hunnen vorm en hunne
ligging) het geval met de verdeeling der door de bergketenen gevormde laaglanden, van welke men eerie
uitgestrektheid van 246,000 vierk. mijlen kan rekenen op Zmd-A., en op Noord-A. 161,000 vierk.
mijlen ; de patagonische steppe, de Pampas-de-laPlata, de LIanos der Amazonen-rivier en die van den
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Orinoco, de laa-gvlakte van Guiana en die van de
Magdalena-rivier in Zuid-A. komen overeen met de
atlantische kustvlakte, de Savannaas van den Mississippi en de vlakten der arctische terrassen in
Noord-A.
De groote vlakten van het amerikaansche vasteland
zijn bijzonder gunstig voor de ontwikkeling der hydrographische gesteldheid van dit werelddeel, hetgeen vooral het geval is in Zuid-A., hetwelk in dat
opzigt door geen ander gedeelte der aarde overtroffen wordt. Deze meestal in oostelijke rigting geopende wegen van gemeenschap bieden aan de verbazend suet toenemende bevolking en beschaving
de grootste voordeelen aan. Slechts eene hoofdrivier
neemt, de oostelijke bergketen doorbrekende, haven
loop in eene westelijke rigting, namelijk: de Columbia in Noord-A. Even als de stroomendwater-systemen in Zuid-A. op eene in het oog loopende wijze
tot de hoogste ontwikkeling zijn gekomen, zoo is
Noord-A. rijk aan meren van verschillende grootte,
die meerendeels onderling met elkander in gemeenschap staan. In de rigting van het zuidoosten naar
het noordwesten bevat de noordelijke vervlakking
het Winnipeg-, het Athabasca-, het Groote Slavenen het Groote Beerenmeer; deze meren staan deels
met het stroomgebied van den Mackenzie, die naar
de arctische IJszee stroomt, deels met den Nelson,
Churchill, Albany en Severn, welke rivieren naar de
Hudsonsbaai loopen, in rniddellijke of onmiddellijke
gemeenschap. Ten zuiden van de Hudsonsbaai heeft
men de tot het groote bekken van de Laurentiusrivier behoorende, en ook onderling verbonden zijnde,
groote canadasche meren, met name : het Bovenmeer, de meren Michigan, Huron, Erie en Ontario. Het
bekken van den Mississippi vormt de zuidelijke helft
der groote vlakte van Noord-A. Deze reusachtige
stroom, welks loop van de bron van den Missouri of
730 mijlen bedraagt en welks stroorngebied 54,000
vierk. mijlen omvat, neemt in zijuen loop den Ohio en
den Missouri in zich op, en outlast zich in de golf
van Mexico. In deze golf ontlasten zich tevens, behalve
een aantal kust-rivieren, de stroomen van den Riodel-Norte. Zuid-A. heeft in het noordelijke gedeelte
slechts het meer van Maracaibo en het Titicacameer, het eerstgenoemde aan de kust, het andere
het hooge bergland. Daarentegen heeft men Kier het
stroomgebied van drie verschillende rivieren to onderscheiden, namelijk : het bekken van den Orinoco
(17,500 vierk. mijlen) ; het bekken van de Amazonenrivier (88,400 vierk. Inijlen), waartoe ook dat van
den Rio-Negro kan gerekend worden ; en eindelijk
(72,000 vierk. mijlen) de vlakten van den Rio-de-laPlata, welker hoofd-rivieren de Paraguay en de Parana
zijn.
Als men den Zuidpool-cirkel uitzondert, heeft A.
alle schakeringen van klimaat. Opmerkelijk echter
is het, dat de temperatuur in dit werelddeel in het
algemeen kouder is dan onder gelijke breedte-graden
in de overige werelddeelen wordt waargenomen. De
eigenaardige verticale geled lug der grond-oppervlakte
is menigmaal oorzaak, dat in beperkte ruirnten de
grootste verschillen naast en boven elkander worden
opgemerkt. Terwijl op 58 graden zuiderbreedte nog
palmgevvassert aangetroffen worden, begirt 9 graden
zuidelijker reeds de bevrozene aardgordel. Scherper
nog komen deze kontrasten uit in de onmiddellijke
nabijheid der Andes; de muatoriale hitte, die in
de vlakten en dalen van Quito den weelderigsten
plantengroei voortbrengt, is niet in staat de eeuwige
ijskorst to smelter' op de bergtoppeu, die zich nagenoeg onder de zelfde zone verheffen. In Noord-A .
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neemt de warmte toe van het oosten naar het westen ; in Zuid-A. daarentegen,waar de Zuidpool-stroom
Tangs de westkust strijkt, heeft juist het tegenovergestelde plaats. Noord- en Zuid-A. hebben gelijke
dag- en nacht-uren, loch verschillendejaargetijden;
hierbij doet zich echter, ten gevolge van de heerschende winden,van den oceanischen invloed en van
de ligging der Cordilleras als weer-scheiding, de
onregelmatigheid voor, dat bijv. de oostkust van Brazilie den regentijd heeft van Maart tot September,
en Peru daarentegen, onder gelijke breedte, van November tot Maart.
A. onderscheidt zich van de overige werelddeelen
door bijzondere ontwikkeling van den plantengroei,
waarop de uitgebreide bewatering-systemen vooral
van gunstigen invloed zijn. Bij de menigte voortbrengselen van allerlei aard, die het grootendeels
met andere werelddeelen gemeen heeft, verdienen
hier slechts die soorten bijzondere vermelding, die
of in buitengewone mate hier gedijen Of uitsluitend
in A. te huffs behooren. Rijk is de opbrengst van
edele metalen, inzonderheid van goud en zilver ;
omstreeks de helft der 19e eeuw is California het
middelpunt der gouddelving geworden. De andere
landen in A., die voornamelijk goud leveren, zijn
Nieuw-Granada, Brazilie, Mexico, Chili, Bolivia, Peru,
Centraal-A. Zilver wordt geleverd door Mexico, Bolivia, Chili, de Argentijnsche republiek, Centraal-A.
Uit het plantenrijk kunnen, behalve suiker, koffij en
europesche graansoorten, genoemd worden : katoen,
indigo, cacao, vanille, tabak, ananas, yamswortel,
kma, sassafras, kaoetsjoek, vele hars- en balsemsoorten, de schoonste vruchten en eene groote verscheidenheid van verw- en timmerhout. Uit het
dierenrijk zijn, behalve de ingevoerde europesche
huisdieren, te vermelden : bison, bisam-stier, lama,
vicuna, tapir, luiaard, gordeldier, jaguar, puma-kat,
zee-otter, de amerikaansche struisvogel, condor, ibisen reigersoorten, specht, flamingo, kolibri, vele zeeen trekvogels, klapperslangen, alligator, beef-aal,
cochenille, Inuskitos, termiten en vele andere.
De bevolking bestaat deels uit oorspronkelijke bewoners (behave de bevolking der poolcirkels, Indianen met eene koperkleurige, roode huid) ; deels
aankomelingen (Europeanen en Negers) , deels inboorlingen van europesche afkomst (Creolen) ; deels
lieden van gemengd ras (Mulatten, Mestizen, Chinos
of Zambos). De geheele bevolking van A. wordt geschat op 60 millioen menschen, waarvan 36 millioen
voor Noord-A., 20 millioen voor Zuid-A., en 4 millioen voor West-India gerekend worden : ongeveer
25 millioen behooren tot het Caucasische ras, en 8
millioen zijn Negers. Inheemsche talen telt men er
omstreeks 600; van de europesche talen is het Engelsch het meest verspreid ; dan volgt het Spaansch
en het Portugeesch. Wat het verschil van godsdienst
betreft vindt men omstreeks 23 millioen RoomschKatholieken (meest in Zuid-A.), en even zooveel
Protestanten (bijna uitsluitend in Noord-A.). De
Heidenen zijn voor het grootste gedeelte fetisj-aanbidders. Het getal der inheemsche Indianen neemt
meer en meer af; dat der landverhuizers uit Europa
daarentegen neemt gestadig toe. De slavernij, door
de Engelschen afgeschaft en ijverig bestreden en ook
door de noordelijke staten der noord-amerikaansche
Unie als misdadig gebrandmerkt, heeft in de zuidelijke state!' van die Unie zulke hartstogtelijke yourstanders gevonden, dat die staten zich in de tweede
helft der 19e eeuw feitelijk van de Unie hebben losgescheurd, hetgeen een oorlog ten gevolgc heeft gehad, waarvan het einde nog niet te voorzien is. De
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bedrijven der Indianen bepalen zich voornamelijk
tot de jagt en de vischvangst. Dat onder de overige
bewoners alle takken van europesche kunst en wetenschap in eenen meerder of minder ontwikkelden graad vertegenwoordigd zijn, behoeft wel naauwelijks gezegd.
De eerste, die het amerikaansche continent voor
het hedendaagsche Europa ontsloot (October 1492),
was een Genuees van geboorte, namelijk de groote
wereld-ontdekker Christoforus Columbus; niettemin
werd het' werelddeel niet naar hem genoemd, maar
naar Arnerigo Vespuccius, die de eerste beschrijving
er van leverde. Over de ontdekkingsgeschiedenis der
afzonderlijke landen van A., zie men elk artikel afzonderlijk. Door de Spanjaarden, Portugezen en Engelschen, die het eerst de ontdekte landen in bezit
namen, ontstonden de groote, in drukkende of hankelijkheid gehoudene kolonien dezer drie mogendheden ; dock naar gelang zij vorderden in europesche
beschaving en inwendig toenamen in kracht, groeide
in gelijke mate de zucht bij hen aan naar onafhankelijkheid. Zoo gelukte het 1783 aan het grootste
gedeelte der engelsche kolonien in A. zich als zelfstandige gemeenebesten van het engelsche oppergezag los te scheuren. In 1810 begon de vrijheidsoorlog in de spaanscbe bezittingen, en 1822 werd
Brazilie onafhankelijk. Uit de kolonien ontstonden
zelfstandige staten, enkele monarchien,doch meerendeels republieken ; en de grondslag der amerikaansche
staatsregeling steunt op de gelijkheid der standen.
De tegenwoordige onafhankeNke staten van Noord-A.
zijn : 1 )DeVereenigde Staten vanNoord-A.; 2)Mexico;
3) Guatemala ; 4) San-Salvador; 5) Honduras ; 6) Nicaragua ; 7) Costa-Rica ; 8) Yucatan ; 9) Haiti;
10) Sint Domingo; 11) Venezuela; 12) Nieuw Granada ; 13) Ecuador ; 14) Peru ; 15) Bolivia t 16) de Argentijnsche republiek ; 17) Paraguay ; 18) Uruguay ;
19) Chili ; 20) Brazilie.--Buitendien bezit Rusland:
het uiterste noordwesten met de schiereilanden der
Tsjoektsjen, der Tsjoegatsjen en Aljaska, alsmede de
Alêuten. Engelsche bezittingen zijn : Opper- en
Neder-Canada ;Nieuw-Brunswijk; Nieuw-Schotland;
kaap Breton ;prins Edwards-eilanden, Nieuw-Foundland, Honduras, Hudsonsbaai-gebied ; de Bermudaseilanden, de Lucayen of Bahama-eilanden, de Kleine
Antillen, Trinidad, Tabago, Granada, St. Vincent, Barbadoe s, Santa-Lucia, Dominica, Antigua,Barbuda,Anguilla, het Groote Antille-eiland Jamaica, Honduras of
Balize in Yucatan, een gedeelte van Guiana en de Falklands-eilanden.—Aan Denemarken behooren : Groenland en de Virginische eilanden Ste Croix, St. Thomas en St. Jean. — Nederlandsche bezittingen zijn : de
Antillen onder de wind (Curacao, St. Martin, St.
Eustatius, Saba, enz.), alsmede een gedeelte van
Guiana (Suriname). — Frankrijk bezit : Guadeloupe,
Martinique, enz., in de Antillen en een gedeelte van
Guiana.—Aan Spanje behooren : de eilanden Cuba en
Portorico.
Zweden bezit een der Antillen, namelijk : het eiland St. Barthéletny.
Aan A. von Humboldt komt de eer toe, de natuurlijke gesteldheid. van A. het wetenschappelijkst en
oordeelkundigst onderzocht te hebben : zijne werken
baanden den weg, om een meer ernstigen blik te
werpen op de natuur en de geschiedenis der nieuwe
wereld. Vergelijk : A. von Humboldt Examen critique
de histoire de la gographie du Nouveau Continent

(5 dln. Parijs 1836-39) ; Long, Porter en Tucker
America and the West-Indies geographically described
(Londen 1843) ; Macgregor The progress of America
etc. (2 dln. Londen 1847) ; Andree Amerika (Bruns-

wijk 1851), en meer werken van lateren datum.
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Amerikaansch Zwitserland, noemt men
de schoone, zoo rijk aan afwisseling van gezigten
zijnde bergachtige streken van New-Hampshire, een
der noordoostelijke staters van Noord-Amerika; als
men de watervallen van den Niagara niet mederekent, zijn ze het oord dat in Noord-Amerika het
drukst bezocht wordt door dezulken, die reizen voor
hun vermaak.
Amerikaansche Oorlog (2e helft der
19e eeuw). In de hoop dat die geeindigd zal zijn eer
wij met onzen arbeid aan de V. zijn genaderd, verwijzen wij hier naar het artikel VEREENIGDE STATEN.
Amerikaansche Oudheden noemt men
de door geheel Amerika verspreide, ten deele zeer
talrijke gedenkteekenen, behoorende tot een de komst
der Europeanen voorafgegaan hebbend tijdperk van
eigenaardige beschaving der ingeborene volkeren
van de Nieuwe Wereld. Men pleegt ze, naar de plaatsen waar ze worden aangetroffen, gewoonlijk te onderscheiden in noord-amerikaansche, mexikaansche
en zuid-amerikaansche gedenkteekenen. De noordamerikaansche bestaan meerendeels in groote gedenkstukken van aard of steen,zooals bestrate dijken,
trappen aan de rivieroevers, opgangen naar bergen,
grootsche en uitgestrekte omwallingen tot oorlogsof godsdienstige doeleinden, kunstmatig opgeworpene heuvels, enz.; laatstgenoemden vindt men in
het Mississippi-bekken in zoo groote menigte, dat men
ze lang heeft beschouwd als gewrochten der natuur.
In die zelfde streken worden ook niet zelden gereedschappen, wapenen en pronkstukken gevonden, sommigen van sierlijk maaksel, vervaardigd van koper,
glimmer, schelpen, enz., alle welke voorwerpen tey ens aanduiden, dat onder de hier gewoond hebbende
volkeren, wier tijd van bloei waarschijnlijk nog vroeger is geweest clan 1000 jaren v. Chr., een levendig
handelsverkeer plaats vond. De beste werken over
deze soort van gedenkteekenen zijn : Squiers en
Davis Ancient monuments of the Mississippi valley;
Squiers Antiquities of the State of New York; Whittlesey Description of ancient works in Ohio; Priest
American antiquities and discoveries in the West. —

Eene vroegere ontwikkeling der beschaving bewijzen
de gedenkteekenen van Zuid-Amerika, inzonderheid
in Peru , Bolivia, Ecuador. De meest bekende zijn de
ontzaggelijke, uit reusachtige steenblokken opgerigte
muren bij Tiahuanuco, de rumen van den Inca-tempel op het eiland Titicaca en van den Pachacamactempel (zie dat woord), en bovenal de grootsche,
tot bewondering dwingende Inca-straatweg van Quito
naar Cajamarca. Tot andere volkeren behooren de
nog weinig bekende gedenkteekenen in Cundinamarca, in de Savannen van Varinas en elders (Vergelijk, behalve de reizen van Humboldt, van d'Orbigny,
van Castelnau en van Schomburgk , vooral : Tschudi
en Rivero Antiguedades peruanes, gedr. te Weenen
1852). — De belangwekkendste en gewigtigste gedenkstukken van oud-amerikaansche beschaving ontmoet de reiziger in de hooglanden van Centraal
Amerika, in Anahuac, Guatemala en Yucatan, deels
afgezonderd liggende in de nabijheid van nog bestaande woonplaatsen, deels in groote groepen als de
rumen van geheele steden. Het grondbeginsel der
geheele bouworde van Centraal Amerika is de pyrawide. Voornamelijk treft men die aan bij de religieuse monumenten, inzonderheid bij de teocallis (dat
wil zeggen : bij de godshuizen). Het beroemdst zijn
de pyramiden bij San-Juan-de-Teotihuacan, Cholula,
San-Christobal-Teopantepec , Santa-Cruz-del-Quiche, Xochicalco, G uatusco, Cuernavaca. Bekend zijn
de steden-rumen van Palenque in de provincie Chi-
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apa en te Copan in Honduras, zoomede de grootsche
monumenten te Uxmal en te Mitla in Oaxaca. Met
de gewrochten van bouwkunst worden meestal talrijke beeldhouwwerken aangetroffen , zoowel reliefs
als op zich zelven staande beelden ; opmerkenswaardig zijn daaronder vooral de door Squiers (1850 en
1851) in Centraal Amerika ontdekte kolossale afgodsbeelden. Hieroglyphisch schilderwerk van de oude
Mexikanen , afbeeldingen en beschrijvingen van Mexikaansche gedenkteekenen bevatten de reisverhalen
van Humboldt ( Vues des Cordilleres), van Stephens
(Incidents of travel in Central America), van Nebel
(Voyage pittoresque et archeologique en Mexique), en
vooral Kingsborough's prachtwerk Antiquities of
Mexico ; wijders de Travels in Nicaragua van Squiers,
de reisbeschrijvingen van Waldeck, Stephens en
Norman over Yucatan. En over de amerikaansche
oudheden in het algemeen zie men : Braunschweig
Altamerikanische Denkmdler.

Amerikaansche Rassen. Zie INDIANEN.
Amerkote, of Omerkote, stad in Hindostan

(Sindh), 16 mijlen ten oosten van Hyderabad , met
een fort, waarin vroeger de schatkist bewaard werd
van de amiers van Sindh , die het in 181 3 ontweldigd hadden aan den radjah van Dzjoedpoer ; A. is de
geboorteplaats van keizer Akbar.
Amerling (Frederik), voornaam portretschilder, geb. 1803 te Weenen ; leerling van Th. Lawrence to Londen en Horace Vernet te Parijs, behaalde
hij met twee historiestukken ,,Dido" en DMozes in de
woestijn" den eersten prijs der akademie te Weenen, bezocht 1831 Italie, schilderde daarna het portret van keizer Frans I, en later nog eene Judith.
Amerongen, oudtijds Lote, ook Emmeringen
en ook wel Hemur-Enge, een fraai en aanzienlijk
dorp aan den ouden Rijn in de provincie Utrecht,
bijna 4 uren gaans bezuidoosten Amersfoort en circa
2 uren gaans bewesten Rhenen, met I 400 inw. Tweemalen werd A. door de Gelderschen verwoest (omstreeks de jaren 1421 en 1426). In 1585 werd hier
door de Spanjaarden onder den overste Jan Baptista
Taxis eene bloedige overwinning behaald op de Staatschen onder Adolf graaf van Meurs ; en 1672 had
het dorp veel te lijden van de baldadigheid der fransche troepen, die onder anderen het Buis te A. in
brand staken, zijnde een kasteel, gesticht in 1313.—
De heerlijkheid A. bestond reeds eeuwen, en het geslacht Taets van A. komt reeds voor in de 12e eeuw.
Amersfoordt (Hendrik), geb. te Amsterdam
30 Mei 1796, studeerde eerst aldaar, toen te Leyden,
werd 1818 rector te Sneek , 1827 schoolopziener,
1833 secretaris der provinciale commissie van onderwijs in Friesland; gest. 8 Mei 1843; gaf verscheidene verdienstelijke geschriften in het licht ; en
leverde met zijnen geleerden vriend U. A. Evertz
eene uitgave van het belangrijke ,,Verhaal van de
verrigtingen der Jezuiten in Friesland door pater
Willebrordus van der Heyden. Uit het latijn vertaald
en van aanteekeningen voorzien" (Leeuwarden
1842). — A. (Jacob), oudere broeder van den vorige , geb. 24 November 1786, gest. 23 October
1825 , werd, na volbragte studien, hoogleeraar in de
oostersche taal- en letterkunde aan het atheneum te
Harderwijk (1815) ; bij de opheifing van dat atheneum (1818) werd hij tot hoogleeraar in de godgeleerdheid benoemd aan dat to Franeker.
Amersfoort , lat. Amisfurtum , oude nederlandsche stad in de provincie Utrecht, aan de bevaarbare Eem , met 13,000 inw., een in 1726 opgerigt seminarie van de oudbisschoppelijke clerezij,
regtbank van eersten aanleg , tabaksteelt , wolwe-
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verij en handel in granen, tabak, enz. Tusschen A.
en Utrecht strekken zich de Amersfoortsche Bergen
uit over eenen afstand van twee uren gaans. Reeds
in 1259 tot stad verheven door Hendrik van Vianden , 38sten bisschop van Utrecht, had A. onder
het bisschoppelijk bewind veel te lijden van oorlogen, die door de bisschoppen tegen de Hollanders en
Gelderschen werden gevoerd. In 1543 werd het door
Maarten van Rossem, na eene korte, maar hardnekkige belegering, veroverd. Onder Karel V werd het
herhaalde malen ingenomen , nu eons door de Staatschen, dan door de Spanjaarden. Eindelijk echter door
het Staatsche krijgsvolk gedwongen de utrechtsche
Unie van 1579 aan te nemen, is A. bestendig Staatsch
gebleven en gedurende eenige jaren van oorlogsrampen bevrijd geweest. In 1629 eater, toen 's Hertogenbosch werd belegerd door prins Frederik Hendrik, zocht de vijand de aandacht der belegeraars of
te leiden ; tot dat einde kwam graaf Hendrik van
den Berg met eene afdeeling spaansche troepen , ondersteund door 14,000 man Oostenrijkers onder
graaf Ernst van Montecuculi, door de Veluwe eenen
inval doers in het Sticht van Utrecht en sloeg den
3 Augustus het beleg op voor A. De bevelhebber J. van
Dorp tegen zulk eene overmagt niets kunnende nitrigten zonder genoegzame bezetting, gaf de stad reeds
den 5 Aug. bij verdrag over ; den 24 der zelfde maand
echter werd de vijand, doordien de Staatschen Wezel overrompelden, genoodzaakt het geheete sticht
te ruimen en dus ook A. te verlaten; de bevelhebber van Dorp werd nu wegens zijn laf hartig gedrag
door den raad van State verbannen, In 1672, toen
de Franschen in Gelderland en Utrecht waren gevallen , werd A. vermeesterd door markgraaf de
Rochefort , die bet 17 maanden bezet hield. Nu genoot A. rust tot 1702, toen er eene geweldige
schudding was onder de burgerij tegen de regering,
die echter het tumult met kracht onderdrukte. Ook
in den tijd der fransche overheersching (17931813) heeft A. ruimschoots zijn aandeel gedragen
in den druk van het vreemdejuk. ,Door watervloed en
overstroomin is het geteisterd in 1477,1552, 1595,
1643, 1651 en 1702, wanneer het rivierwater, bij
doorbraak van de dijken, zich eenen weg zocht te
barren naar de Zuiderzee. Wat beroemde personen
betreft is A. de geboorteplaats van eene menigte mannen van naam , onder anderen van den grooten staatsman Johan van Oldenbarneveld ; van Pieter Both, den
eersten gouveneur-generaal van nederlandsch Indie;
van Arend Jacobsen Montfort in 1639 directeur-generaal ter kuste van Guinea ; van Jacob van Campen,
den heroemden bouwmeester van het stadhuis te
Amsterdam; en van een aantal anderen.
Amersfoort (Everard van), dus genoemd near
zijne geboorteplaats, studeerde in de theologie te
Keulen, werd aldaar hoogleeraar aan het collegie St.
Laurentius, en schreef (Keulen 1497, in fol.) Commentaria in libros Aristotelis de cab et mundo, etc.
— A. (Jacobus van), moer bekend onder den naam
van Jacobus Thymwus, was een welsprekend man,
1194 president van het St. Laurentius-collegie te
Keulen en patroon van de St. Janskerk aldaar. Van
hem heeft men Commentaria in Aristotelem de generatione et corruptione (Keulen 1497). — NB. Men
houdt deze beiden your een en den zelfden persoon.
Amersfoort (Elias van), geb. te Amersfoort,
werd theologise professor en kanselier van de hoogeschool te Bezel in Zwitserland.
Amersham, of Agmondesham, geboorteplaats
van den engelschen dichter Waller. Zie wijders op
AGMONDESHAM.
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Amesbury, 1) een vlek in Noord-Amerika,
staat Massachusetts, aan den Merrimac, 7 mijlen benoordoosten Boston, met ruim 3000 inw. — 2) een
stadje in Engeland, voorheen Ambrosebury of Ambresbury genoemd, aan den Avon, graafschap Wilts;
ruim 1200 inw.; in de nabijheid vindt men Stonehenge ; en het nabij gelegene Milston is de geboorteplaats van den dichter Addison.
Amesius (Willem), geb. 1576 te Norfolk in
Schotland, studeerde te Cambridge in de theologie,
kon echter wegens zijne puriteinsche begrippen in
Engeland niet vooruitkomen, en kwam daarom naar
Holland (1613), waar de twisten tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten hem eene schoone
gelegenheid aanboden, om in troebel water te visschen, ten einde zich eenen naam te maken. Op de
beruchte Dordtsche synode (1618 en 1619) was hij
de handlanger en raadsman van den voorzitter Bogerman, en werd ter belooning voor de diensten,
door hem aan de regtzinnige leer bevvezen,1622 benoemd tot hoogleeraar in de theologie te Franeker ;
1633 vestigde hij zich op verzoek van eenige Engelschen te Rotterdam, waar hij kort daarna stierf.
Zijne Medulla theologie is in het Hollandsch vertaald
Mergh der godunder dezen titel : Ameezes,
' W.
geleerdheid". Hij was een gemoedelijk dweeper, die
zijne naasten liefhad, doch bij wie de zocht tot
twistgeschrijf boven alles ging. Riemen papier heeft
hij volgeschreven tegen de Arminianen, de Socinianen, de Episcopalen, tegen de komedie, het dansen,
den opschik, tegen kardinaal Bellarminus en tegen
de Belialskinderen, die zich weinig over zijn geschrijf
bekreunden, enz. Al die kostelijke werken zijn door
den utrechtschen hoogleeraar Mattheus Nethenus
(1658) uitgegeven in 120, en beslaan 11 boekdeelen.
Amestratus, het tegenwoordige Mistretta,
eene zeer oude siciliaansche stad bij de Alesio, werd
in het begin van den eersten punischen oorlog veroval] door de Romeinen.
Amestris, gemalin van Perzie's koning Xerxes.
Amet, of Amit, dorp op de noordkust van het amhonsche eiland Noessa-Laut, met warme zwavelbron.
Amfipoli, of Amphipolis, eene stad in Thessalonica ; Hand. 17 : 1.
Amfoang, 1) rijkje ter noordkust van het
eiland Timor, staat onder een radja, en telt 12,000
inw. — 2) hooge en boschrijke bergketen, die zich
over het geheele eiland Timor uitstrekt en op verscheidene plaatsen wegens de steilte der pieken moeijelijk te beklimmen is.
Amfora, riviertje in Frioul, ontlast zich bij
Aquilega in de golf van Venetie.
Amfreville, twee plaatsjes in Frankrijk, t. w.:
I ) A.-la-Campagne, kantonshoofdplaats in het dept.
Eure ; 800 inw. — 2) A. sous-les-Monts, gehucht
bij de kust der Deux-Amants, dept. Eure; 400 inw.
Amga, rivier in aziat.Rusland,ontspringt in het
gebergte Stanowoi Iablonoi, op de grenzen van China,
gouvernement Yakoetsk, en ontlast zich, na eenen
noordoostelijken loop van 100 mijlen, in den Aldan.
Amhara. Onder dezen naam verstaat men een
gedeelte van Abyssinie, gelegen omstreeks de hronnen van de Blaauwe rivier, ten westen van de Tacazze,
waar eene bijzondere teal wordt gesproken, bekend
onder den naam van Amhara-taal. Deze landstreek,
eertijds een der magtigste rijken van Abyssinia, wordt
verdeeld in twee staters : het koningrijk Gondar, oneigentlijk A. genoemd (zie GONDAR), en het eigentlijke A. ten zuidoosten van Gondar. Het eigentlijke
A. heeft Watho-Haimanot tot hoofdstad, en strekt
zijn gezag uit over verscheidene naburige volkeren.
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Amharia, werd als de godin der dieven vereerd te Frrsulae in Etruria.
Amherst,l) twee noord-amerikaansche eiland jes, het eene in het meer Ontario, het andere in de
St. Laurentius-golf. — 2) verscheidene steden in
Noord-Amerika dragen dezen naam, te weten : een A.
in Massachusetts, 16 mijlen bewesten Boston, met
3000 inw.; een A. in New-York, 2 mijlen benoordoosten Buffalo, 2500 inw.; een A. in Ohio met 1i00
inw.; een A. in Virginia, aan de noordzijde van de
James-rivier, met 12,000 inw.— 3) eene 1826 door
de Engelschen gestichte en naar den toenmaligen
gouverneur-generaal van Indie, lord A., genoemde
stad op de kust van Tenasserim in Achter-Indie aan
de golf van Martaban, telt 25,000 inw., heeft eene
goede haven en is een der hoofdpunten van den handel voor Indie en China.
Amherst (Jeffery, lord), engelsch generaal, geb.
te Kent 1727 nit eene aanzienlijke familie, gest. 1798,
werd henoemd tot gouverneur van Virginia, vervolgens tot opperbevelhebber over de gansche engelsche
strijdmagt in Amerika, en maakte zich meester van
geheel Canada. Bij wijze van belooning werd hij verheven tot ridder van de Bad-orde, gouverneur van
Guernesey, en baron van Amherst en Holmsdale. In
1778 werd hij ale opperbevelhebber teruggeroepeu
en 1791 verheven tot de waardigheid van veldmaarschalk. — A. (W. Pitt, graaf van), betrad de diplomatieke loopbaan, en werd 1816 met eene zending
naar China belast, die niet bijzonder uitviel. Niettemin werd hij 1823 henoemd tot gouverneur-generaal
over engelsch Oost-Indie.
Ami (de kinderen van) behoorden onder de wedergekeerden nit de babylonische gevangenschap;
Ezra 2 : 57.
Amiata,of San Giova,een 5333 vt.hooge trachytberg in Calabria, op welke de Fiora ontspringt, die
eenen loop heeft van 8 mijlen in eene zuidwaartsche
rigting.
Amici (Giovanni Battista), geb. 1784 te Modena,
gest. te Florence April 1863, was directeur der sterrewacht te Florence, heeft zich deels door waarnemingen en geschriften, deels door bet maken van
optische instrumenten (verrekijkers, microscopen,
Camera lucida), bijzonder verdienstelijk gemaakt wat
betreft den vooruitgang van de sterrekunde en van
de optica. Inzonderheid verdienen melding de door
hem voor het eerst tot groote volkomenheid gebragte catoptrische microscopen.
Amicitia, bij de Bomeinen de godin der Vriendschap, werd voorgesteld in de gedaaute van eene
schoone maagd, met half onthlooten boezern,gekleed
in het wit, het hoofd mit mirte en granaatbloesems
omkranst. Op haar voorhoofd las men de woorden :
(Estate, hyeme (d. i. des zomers en des winters), en
in den zoom van haar kleed Morte vitaque (d. i. in
levee en dood). Met den regterwijsvinger wees zij op
hare geopende zijde naar het hart en op de woorden
Prope proculve (d. nabij en veraf). Zie PlilLIA.
Amiconi (Giacomo), ook Amigoni, historieschilder, geb. 1675 te Venetie. Eerst in zijne geboortestad en later voor den keurvorst van 13eijeren
werkzaam, ging hij naar Engeland en vervolgens naar
Spanje, waar hij 1747 te Madrid als hofschilderstierf.
Vele kerken en paleizen prijken met de kunstgewrochten van zijn penseel.
Amiens (Petrus), leefde in de 16e eeuw, was
geb. te Tholen, werd 1530 te Leuven bevorderd tot
doctor in de regten, later albar tot gewoon hoogleeraar in de regten aangesteld, en stierf te Leuven
in het jaar 1556.
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Amicusia moet een eiland geweest zijn in de
Roode Zee,

Amid, of Amida (het tegenwoordige Kara-Amid
of Diarbekir), stad in Mesopotamia aan den Tigris,
werd door keizer Constantius verfraaid en daarom
naderhand ook Constantia genaatud.
Amid, een afgod der Japannezen, wordt voorgesteld in de gedaaute van een mensch met den kop
van een bond, zittende op een paard met zeven hoofden, en omringd .door eene menigte andere afgoden.
Amidi (voluit Ali ibn Ebi Mohammed ibn Salim
Seifeddin), geb. te Diarbekir 1155, gest. 1233, een
arabisch wijsgeer ; schreef een metaphysiek werk,
getiteld : Ekbia-alefkiar (d. i. maagdelijke of geheel
versche gedachten).
Amiênois (d. i. het Amienesclae), een graafschap in Picardie, bevatte Amiens, Conti, Poix, Doulens, Picquigny, Ruhempre. De graven van Amiens
waren vasallen van den bisschop. Filips-Augustus
trok flit graafschap aan de kroon (1185); Karel VII
stond het bij verdrag (1435) of aan Filips den Goede,
hertog van Bourgogne ; door den dood van Karel den
Stoute kwam het (1477) weder aan Lodewijk XI.
Amiens, in den tijd der Romeinen de hoofdstad der Ambiani, is de sterke, van eene citadel voorziene hoofdplaats van het fransche dept. der Somme,
14 mijlen ten noorden van Pals, in de vlakkestreek
van het voormalige Picardie gelegen, met 56,000 inw.,
heeft eene gothische kathedraal, een waar meesterstuk van bouwkrinst, begonnen 1220 door Robert
van Luzarches, volhouwd 1288, doch met onvoltooide
torens; A. heeft bloeijende fabrieken voor fluweel,
half fluweel, zijden stollen, tapijten, enz.; de handel
in deze artikelen, begunstigd door de ligging der
stad aan den spoorweg tusschen Brussel en Parijs,
is levendig en strekt zich ook uit tot wol, graan,
olie, drogerijen en verwwaren. A. is een hoofdkantoor der fransche telegraaf-dienst en staat als zoodanig met de kantoren der Duitsch-Oostenrijksche
Telegraafvereeniging in regtstreeksche gemeenschap.
A. was de residentie van Clodion, die bier in 448
stierf. Den 10 Maart 1597 werd A. door de Spanjaarden genomen door list, doch nog in het zelfde
jaar heroverd door Hendrik IV; het is de geboorteplaats van Pierre l'Ermite (d. Petrus de Kluizenaar), van Rohault, dom Bouquet, Volture,Ducange,
Gresset, Wailly, Gribeauval, Delambre, enz. — De
Vrede van A. werd 27 Maart 1802 tusschen de
gevolmagtigden van Frankrijk (Jozef Bonaparte),Engeland (markies van Cornwallis), Spanje (Azara), en
de Bataafsche Republiek (Schimmelpenninck) geteekend, nadat men het 1 October 1801 over de
voorwaarden voorloopig reeds eens was geworden.
Engeland behield van zijne veroveringen slechts
Ceylon en Trinidad. De havens van Kaap de Goede
Hoop werden voor de Engelschen opengezet. De republiek der Zeven eilanden werd erkend. Malta zou
weder een Orde-rijk worden. De Franschen zouden
Rome, Napels en Elba ontruimen. Het Huis van Oranje
zou schadeloos gesteld worden. Frankrijk, Spanje en
de Bataafsche Republiek bekwamen de bun ontnomene kolonien terug, op de boven yen-I-wide uitzonderingen na. Daar bij den vrede ook de onafhankelijkheid der Porte werd erkend, op den voet van den
toestand voor den oorlog, trail de sultan 13 Mei 1802
tot dezen vrede toe. De vrede van A. bragt eene
korte staking van den oorlog te weeg, doch was nog
niet in alle punter ten uitvoer gelegd, toen naauwelijks een jaar later de oorlog op nieuw uitbarstte
(18 Mei 1803).
Amiens (graafschap van). Zie AmitNois,
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Amilcar

Amilear. Zie HAM1LCAR.
Amilpas, een der 6 in werking zijnde vulkanen in Guatemala, is 12,370 vt. hoog.
Amin, kalif. Zie AMYN.
Amin, de vader van sheik Omar, die sedert 1835
over Bornoe (in Soedan) regeert, was een vrome fakir,
die zijn land bevrijdde van de overheersching der
Fellataas, die het in 1808 onder het juk hadden gebragt; hij is de grootste man, dien de geschiedenis
van het hedendaagsche Afrika heeft aan te wijzen ;
zijn naam voluit is Mohammed-el-Amin-el-Kanemi.
Amina, rijkje op de Goudkust van Afrika, schatpligtig aan de Ashantis, heeft tot hoofdstad Diabbie.
Aminadab, 1) een der voorzaten van Jozef,
den man van Maria ; Matth. I : 4 en Lucas 3:33.—
2) A. of Abinadab, de Leviet, bij wien de verbondsark werd nedergezet, toen die teruggebragt was uit
het land der Philistijnen; I Sam. 7 : 1.
Aminea, eene landstreek bij Falernum ; voortreffelij ke wijn.
Amiot (pater), een Jezurt, zendeling in China,
geb. te Toulon 1718, kwam 1750 te Macao aan, en
begaf zich het volgende jaar naar Peking, waar hij
bleef tot aan zijnen flood (1794).Hij was zeer ervaren in de chinesche en tartaarsche talen, in de wiskunde, geschiedenis en in alles wat China betrof.
Van hem bestaat een werk, getiteld : Art militaire
des Chinois (1772, in 4°), en verscheidene werken
meer over ).de drukkunst en de muziek der Chinezen";
wijders Vie de Confucius, zijnde het 12e deel van de
AM6moires sur les Chinois",in V.; en eene Grammaire
abregee de la langue tartare-mantchoue (Parijs 1789,
3 dln. in 4.).
Amiot, de overzetter van Plutarchus. Zie AMYOT.
Amir, turksch bevelhebber te Smirna in de 12e
eeuw, bewees gewigtige diensten aan keizer Cantacusenus, en sneuvelde bij gelegenheid, dat de Kruisvaarders een aanval deden op de citadel van Smirna.
Amiranten, portugeesch Ilhas do Almirante.
Zie ADM1RANTEN-EILANDEN.
AMiS, of Klein-Amis, een eiland in de JavaZee, ten noOrden van Java, residentie Japara.
Amisia, of Amisius, of Amisus, bevaarbare rivier
in Germania, in het land der Bructeren; op deze
rivier leverde Drusus in het jaar 12 v. Chr. aan de
Bructeren een scheepsgevecht ; A. heet tegenwoordig
de Ems.
Amisodarus, een lycisch vorst in Klein-Azie,
wiens zonen Alymnius en Maris medestredeu bij het
beleg van Troje en door de zonen van Nestor gedood
werden ;het fabelachtige monster Chimera was, heette
het, door A. grootgebragt.
Amisus, 1) zie AM15IA. - 2) het turksche
Samsoen, stad in het noordelijk gedeelte van Pontus,
aan de westzijde der Zwarte Zee, werd versterkt en
vergroot door Mithridates. Lucullus bemagtigde het
in het jaar 71 v. Chr. De stad A. gaf Karen naam
aan eene golf, welke de zee vormt bij den mond van
den Halys.
Amit. Zie AMET.
Amite , 1) een graafschap of district in den
staat Mississippi (Noord-Amerika), besproeid door
de 2) rivier Amite; wijders 3) eene plaats in Alleghany, graafschap New-York, en 4) eene plaats in
Berks, graafschap Pennsylvania.
Amiternum , tegenwoordig Amatrica of San
Vittorino, eene stad in het nude Italie, in het land
der Sabijnen, benoordoosten Rome, aan den voet der
Apennijnen ; gehoorteplaats van den geschiedschrijver Sallustius. Door Virgilius worden de Amiterners
onder de bondgenooten van Turnus genoemd.

Amithai, de vader van den profeet Jonas.
Amititan, een mein in Centraal Amerika ,
staat Guatemala , met een dorp A. ; het meer is 2
mijlen lang en wordt begrensd door hooge heuvelen, die tot op den top met bosch begroeid zijn.
Amkama, eertijds een klooster van premonstreiter monniken onder het dorp Berlicum , provincie Friesland ; was eene uithof van het klooster
Lidlum.
Amla, een der Andreanow-eilanden in den noordelijken Stillen Oceaan, vlak beoosten Atcha; lengte
van het oosten naar het westen 8 mijlen, breedte
2 mijlen.
Amlwich, havenstadje op de noordzijde van
het tot Wallis behoorende eiland Anglesea in Engeland, met 6000 inw., en beroemde, buitengewoon
veel opleverende koperniijnen in de nabij gelegene
Parys-Mountains; de jaarlijksche delving is echter
van 9000 ton tot op 700 ton verminderd. Door de
rots to doers springer', heeft men hier eene haven
aangelegd.
Amma, 1) de heuvel of berg, waar Joab ophield
Abner te vervolgen; II Sam. 2 : 24. — 2) een der
22 steden in Canaan, die toegewezen werden aan
den stam Azer; Jozua 19 : 30.
Amman, stad in Syrie. Zie AMMON.
Amman, zwitsersche vorm van het duitsche
woord Amtmann, dat in verscheidene duitsche Ianden de titel is van zekere ambtenaren der uitvoerende magt, inzonderheid van de hoofden van kleine
districten. In Zwitserland echter is die titel ook op
de hoogste waardigheidbekleeders overgebragt, zoodat onder de Mediatie-acte een Landamman aan het
hoofd van geheel Zwitserland stond. In den laatsten
tijd is de titel van A. op verscheidene plaatsen verwisseld tegen dien van President.
Amman (Johan Conrad), geb. 1669 te Schaffhausen, gest. anno '1724 te Warmond bij Leyden,
werd 1687 te Bazel tot doctor in de geneeskunde
gepromoveerd, hield vervolgens zijn verblijf in Holland, en heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
zijne methode om onderwijs te geven aan doofstommen ; in 1692 is te Amsterdam eene belangrijke
latijnsche verhandeling over dat onderwerp van hem
in het licht verschenen, getiteld : Surdus loquens; in
1700 is dit werk aldaar herdrukt onder den titel :
De Loquela.

Ammanati (Bartolomeo), geb. te Florence
1511, gest. aldaar 1592, beroernd beeldhouwer en
bouwkundige, gehuwd met de dichteres Laura Battiferri. De voltooijing van het paleis Pitti en drie
bruggen, die hij over den Arno legde, getuigen van
zijn talent als bouwmeester ; als beeldhouwer heeft
hij door zijn Neptunus met de tritons, bij de fontein
op de piazza del Granduca, zijnen naam het meest
beroemd gemaakt, terwijl hij in die kunst wedijverde met Giovanni da Bologna en Benvenuto Cellini. Verscheidene beeldhouwwerken vindt men ook
van hem te Pisa, Venetic, Padua, Rome en Napels.
Zijn bouwkundig boekwerk La Cilia is nog in manuscript aanwezig.
Ammann, of Amann (Joost), geb. te Zurich
1539, gest. 1591 te Neurenberg, waar hij lang gevestigd is geweest met der woon, was schilder,doch
als zoodanig minder bekend dan door zijne teekeningen voor houtsneden en gravuren, bestemd ter
illustratie voor boekwerken.
Ammedera (lat. Hedra), stad in A frica Propria
(onder de Romeinen), 14 mijlen bezuidwesten Zama.
Veldslag (398), waarin Stilicho den opstandeling
Gildo verdedigde.

Ammer
Ammer, of Amber, eene bij Ettal in Beijeren
aan de tiroolsche grenzen ontspringende rivier, die
zich met een snellen stroom bij Wang beneden Moosburg in Opper-Beijeren in de Isar ontlast. Op zijnen
20 mijlen langen loop neemt hij regts den Wurm en
links den Glon op. Het door de A. doorstroomd
wordende diepe en visclirijke Ammermeer is 41 uur
gaans lang en If uur breed. In 4n bovensten loop
doorstroomt de A. het aan schoonheden der natuur
zoo rijke Ammerdal, welks bewoners algemeen bekend zijn geworden door de vervaardiging van allerlei
snijwerk en speelgoed van hout, ivoor, enz. Die tak
van kunstvlijt wordt hoofdzakelijk uitgeoefend in de
dorpen Ober- en Unterammergau, in de zoogenaamde
Ammergau gelegen. De in Unterammergau om de
tien jaren plaats hebbende ,,Passie-spelen" (voorstellingen uit de Lijdensgeschiedenis van Christus)
trekken een stroom van toeschouwers, die van heinde
en verre komen.
Ammers, naam van twee dorpen in ZuidHolland : 1) Groot-A. aan de Lek, in den Alblasserwaard, onder de voormalige baronie van Liesveld, met
900 inw.-2) Klein-A. in den Krimpenerwaard aan
de Lek, tegenover Groot-A. gelegen, is kleiner en
heeft slechts 500 inw., die ten deele in de zalmvisscherij hun bestaan zoeken. In het begin der 14e
eeuw was hier zooveel vertier, dat er twee dagen in
de week markt werd gehouden en men er aan dacht
dit dorp uit te bouwen tot eene stad, welk plan
echter door de binnenlandsche beroeringen van Hoekschen en Kabeljaauwschen niet tot uitvoering is
gekomen. En nadat de tol, die hier geheven werd
en waarnaar het ook Ammerstol genoemd werd, Moor
Albrecht van Beijeren 25 Augustus 1401 naar Schoonhoven verlegd was, is Klein-A. in verval geraakt en
thans een plaatsje zonder eenige beteekenis.
Ammerzoden, in de wandeling Ammelrooijen of kortweg Ammelrooi genaam d, een dorp in den
Bommelerwaard, provincie Gelderland, 2 uren gaans
bezuiden Bomrnei, met omstreeks 1000 inw. en een
deftig huis met vier ronde torens, het ,,kasteel" genaamd, omdat het ', omstreeks 1600 gebouwd is ter
plaatse waar vroeger het kasteel van A. gestaan heeft,
dat aan de Heeren van Arkel toebehoorde en 1590
of brandde, waarbij al le papieren, rakende de heerlijkheid A., verloren gingen, terwijl Heer George van
Arkel zes dagen later aan de gevolgen van dien brand
o verleed .
Ammianus Marcellinus, romeinsch geschiedschrijver uit de 4e eeuw na Chr., geb. te Antiochie in Syrie omstreeks 320 na Chr., gest. te
Rome anno 390, woonde verscheidene veldtogten bij,
en hield den laatsten tijd zijns levens, zich geheel
aan de wetenschap wijdende, verblijf te Rome. Hier
schreef hij zijne voor ons zoo veel waarde hebbende
,,Geschiedenis van het romeinsche rijk", loopende van
91 tot 378 na Chr., in 31 boeken, van welke echter
de 13 eerste (loopende tot 352) verloren zijn geraakt.
Amminadab, I) de schoonmoeder van Aaron ;
Exod. 6 : 22 ; en op meer plaatsen.-2) een zoonszoon van Levi ; I Chron. 6 : 22.-3) een overste der
Leviten, ten tijde van David ; I Chron. 15 :10 en
Ammisaddai, de vader van Ahiezer, die een
hoofdman was van den stain Dan ; Numeri 1,2, 7 en 10.
Ammizabad, zoon van Benaja, die een der
veldoversten was van koning David; I Chron. 27:6.
Ammirato (Scipio),italiaansch geschiedschrijver, geb. 1531 in de napelsche stad Lecce, gest. te
Florence 1601. Na eenigen tijd een zeer avontuurlijk !even geleid te hebben, verbond hij zich aan
den groothertog Cosmo de Medicis, die hem de taak
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opdroeg de geschiedenis van Florence te schrijven ;
en omdat hij door geen dagelijksche zorgen van dezen
arbeid zou worden afgetrokken, werd hent door kardinaal Ferdinand de Medicis in diens paleis huisvesting verleend met de inkomsten van een goed
canonicaat. Zijn voornaamste, doch uit den aard der
zaak niet met onpartijdigheid geschreven werk is de
,,Geschiedenis van Florence", aldaar in het licht verschenen in twee gedeelten (1600 en 1641, in fol.).
Bij zijn overlijden vermaakte hij zijne nalatenschap
aan een jongeling met name Bianchi, die nu den
naam aannam van Ammirato Junior, en verscheidene
zijner werken in het licht gaf.
Ammon, of Amman, in den Bijbel Rabbath of
Rabbah, stad in Damascus (aziat. TurkijO),12 mijlen
benoordoosten Jeruzalem, oudtijds de hoofdstad der
Ammoniten. Urias werd hier gedood. Ptolemeus Philadelphus verfraaide de stad en gaf haar zijn eigen
naam, want A. beet bij de Grieken Philadelphia.
Ammon (Karl Wilhelm) ,geb. 1777 en A. (Georg
Gottlieb), geb. 1780, beiden te Trakehnen in pruisisch Litthauen, twee broeders, beiden bekend als
praktische en wetenschappelijk gevormde paardenartsen ; eerstgenoemde heeft verscheidene zeer geachte werken over zijn yak geschreven.
Ammon (Christoph Friedrich von), beroemd
protestantsch godgeleerde, geb. 16 Januarij 1766 to
Baireuth, werd 1789 to Erlangen professor der philosophie en 1792 professor der theologie en universiteits-prediker. In de zelfde hoedanigheid was hij
1794 tot 1804 te Gottingen werkzaam, en keerde
Coen, altoos als hoogleeraar, naar Erlangen terug. In
1813 werd hij in Reinhard's plaats als opperhofprediker naar Dresden beroepen. Op zijn 70sten verjaardag werd door een aantal zijner vereerders to
Dresden de ),Ammonsbeurs" gesticht, die jaarlijks
prijsvragen uitschrijft voor jonge godgeleerden en
pedagogen. Den 2 ,December 1849 werd hij emeritus, en stierf 21 Mei 1850. — A. (Friedrich August von), tweede zoon van den vorige, geb. 1799
te Gottingen, waar hij 1822 den doctoralen graad
bekwam, vestigde zich 1823 te Dresden, werd 1829
professor aan de chirurgische akademie aldaar,1837
koninklijk lijfarts en 1841 geheim-medicinaal-raad.
Van zijne geachte werken vermelden wij : De genesi
et usu macula? lutew (Weimar 1830) ; Klinische
Darstellungen der Krankheiten Bildungsfehler
des menschlichen Auges (3 dln., Berlijn 1838-41) ;
Die angeborenen chirurg. Krankheiten des Mensehen
in Abbildungen(Berlip I 839-42); enz.—A.(Friedr.

Wilh. Phil. von), oudste broeder van den vorige,
geb. 7 Februarij 1791 te Erlangen, waar hij naderhand professor der theologie werd.Zijite vele populaire protestantsche theologische werken zullen wij
onvermeld laten en alleen noemen de ,Galerij van
merkwaardige personen, die in de 16e, 17e en 18e
eeuw nit de protestantsche kerk overgegaan zijn tot
de roomsch-katholieke" (Erlangen 1833).
Ammon (Caspar), of Ammonius, een geleerd
klooster-geestelijke, geb. to Hasselt in Belgie, leefde
in de 16e eeuw, en schreef eene ),Hebreeuwsche
Spraakkunst", van welke Luther zich bediend heeft
om de hebreeuwsche taal to leeren.
Ammon, I) geboren uit de bloedschande van
Loth met zijne dochter, werd de stamvader der Ammoniten; Genesis 19 : 38. — 2) in de fabelleer een
zoon van Triton den koning van Lybie, was de vader
van Bacchus,dien hij bij de nimfAmalthea vervvekte.----3) A. of Hammon, op hièroglyphische gedenkteekenen ook ',Amen" genoemd, was eene egyptische godheid, als opperste god der Egyptenaren overeen-
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komende met god Zeus der Grieken. Naar zijnen
naam A. was hij de verborgene, nog niet geopenbaarde god ; inzonderheid wordt hij, als beschermgod van Theben (de heilige ),Ammons-stad"), voorgesteld als zittende op zijnen troon, met de zinnebeelden des 'evens en der magt bij zich, en op zijn
hoofd den hem uitsluitend eigen zijnden tooi van
twee hooge vederen, bij wijze van ramshoornen, op
het beneden-gedeelte der kroon, en een van achteren
tot op zijne voeten neerhangend lang lint.
Ammon, 1) een krijgsoverste, die te gelijk
met eene bejaarde vrouw van aanzienlijken stand, genaamd Ammonaria, den marteldood onderging tijdens
de vervolging derChristenen onder keizer Decius.—
2) bisschop van Tabenne in Egypte, werd door zijne
voogden genoodzaakt om te trouwen ; doch op den
dag, waarop zijn huwelijk voltrokken werd, las hij
aan zijne braid voor wat door den apostel Paulus
van getrouwde lieden gezegd is, en hij overreedde
haar om zamen te leven als broeder en zuster; op
dien voet gingen zij zamenwonen op eenen berg, en
bragten daar 22 jaren in de heiligheid van het kluizenaarsleven zamen door; deze A., zegt Sozomenus,
had omstreeks Brie duizend discipelen, die zich ook
aan het kluizenaarsleven hadden gewijd.
Ammonaria, eene martelares. Zie viak bierhoven AMMON 1).
Ammonia,l)onder dezen naam werd de godin
Juno vereerd door de Eleers. — 2) deze naam werd
eerst gegeven aan Paretonium, en vervolgens somwijlen aan geheel Lybie, nadat aldaar de eeredienst
van Jupiter-Ammon ingevoerd was; zie AMMONIUM.
Ammonides,een grie ksch puntdich ter; slechts
een zijner epigrarnmen (in de Anthologie te vinden) is tot ons gekomen; al zijne overige geschriften zijn verloren gegaan.
Ammonio (Andrea), geb. te Lucca 1477, gest.
te Londen 1517, begat zich eerst naar Rome en van
daar naar Engeland; heeft zich doen kennen als
latijnsch dichter, genoot de bescherming van den
beroemden Thomas Morus en was een vriend van
den grooten Erasmus. Omstreeks 1512 werd hij
geheimschrijver van Hendrik VIII, vergezelde den
koning op diens veldtogt tegen Frankrijk,en bezong
de overwinningen van lien togt in een latijnsch
dichtstuk. Leo X benoemde hem tot nuntius in Engeland ; en bij die waardigheid bleef hij tevens zijne
betrekking van 's konings geheimschrijverbekleeden
tot aan zijnen flood, weinig vermoedende in Welk
eene vijandige verhouding zijn koninklijke meester
eenige. jaren later zou optreden tegenover den pauselijken stoel.
Ammoniten, een semitische volkstam, die
zich ten noordoosten van Judea had nedergezet ;
hunne hoofdstad was Rabbah (tegenwoordig Ammon met rumen). Dikwijls in oorlog met de Israeliten, werden zij door David en andere joodsche koningen wel overwonnen maar niet uitgeroeid ; ten
tijde der Macchabeen verschenen zij als vijanden der
Joden, en tot op het laatst der 3e eeuw vindt men
gewag van hen gemaakt. De godheid, die zij aanbaden, heette Milkom of Malkam.
Ammonium, of Ammonia, landstreek in de
woestijn van Lybie, waar tegenwoordig de oasis Siwah ligt, heroernd door het orakel en den prachtigen
tempel van Jupiter Amnion, welks rumen genoemd
worden Oemm-Beida. A. lag I2 dagreizen ten westen
van Memphis, 5 dagreizen zuidwaarts van Paretonium, was 40 stadien lang en even zoo breed. Er was
eene groote zoutgroeve (sal ammoniacum). Uit de
geschiedenis zijn de togten van Cambyses, Alexander
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den Groote en Cato naar den tempel in A. bekend.
Keizer Justinianus liet in deze oasis eene christenkerk bouwen, daar de bewoners in de 2e eeuw het
Christendom omhelsd hadden ; in de 7e eeuw gingen
zij echter tot het Islamismus over. Zij bleven in
zekeren zin onafhankelijk tot 1820, Coen ze schatpligtig werden aan Mehemed-Ali.
Ammonius,dusheetten verscheidenenaam gemaakt hebbende personen.— 1) A. van Alexandrie,
de Peripatelicus, leefde in de eerste eeuw na Chr.,
en had, onder meer anderen,Plutarchus tot leerling.
— 2) A. (bijgenaamd Saccas, omdat hij, eer hij
philosooph werd, zakkedrager van beroep was geweest) nit Alexandrie, waar hij 241 na Chr. stierf,
is bekend als de stichter van eene philosophische
school. — 3) A., zoon van Hermias, in het laatst
der 5e eeuw na Chr., alexandrijnsch wijsgeer, was
een der beste uitleggers op Aristoteles. — 4) A.,
alexandrijnsch taalkenner nit de 4e eeuw, schreef een
Lexicon van zinverwante en verschillende woorden
(uitgegeven door Valkenaer, Leyden 1732; en te
Leipzig 1822). — 5) A., een dichter, die ten tijde van
Arcadius en Theodosius geleefd, en den oorlog tegen
Gainas den koning der Gothen bezongen heeft.
6) A., een monnik te Alexandrie, leefde in het laatst
der 4e eeuw, sneed zich een oor of ten einde zich
onbekwaam te maker' voor de bisschoppelijke waardigheid, waartoe men hem wilde verheffen, en schreef
een verhaal van de wijze, waarop in 377 de monniken op den berg Sinai waren uitgeroeid door de
Sarracenen. — 7) A., stichtte een klooster te Nitria in Egypte, en schreef in het Grieksch een betoog
over het nut van het monnikwezen (door G. J. Vossills in het Latijn vertaald). — 8) A., heelmeester
te Alexandrie, bijgenaamd Lilltolomus, omdat hij de
eerste was, die steenlijders van den Steen heeft gesneden. — 9) A. (Levinus), geb. omstreeks 1475,
gest. 1556, een karthuizer monnik te Gent, eigentlijk genaamd L. van der Maude, wordt door Erasmus
geprezen om zijne geleerdheid en godsvrucht. —
10) A.; zie AMMON (Caspar).
Ammothea was eene dochter van Nereus en
Doris.
Amnicola (Paulus), abt van het klooster te Zell
in den heijerschen kreis Unterfranken, gest. 1535,
een heftig bestrijder van de Kerkhervorming en van
Luther, dien hij overlaadde met smaadtaal en scheldwoorden, en die hem volkomen met gelijke count
betaalde; indeidaad meer een bedroevend, dan wel
een stichtelijk verschijnsel op het gebied der kerkelijke geschiedenis, en weinig strookende met den
geest van zaclitmoedigheid, dien het Christendom
behoort te prediken, hetgeen echter tnaar al te dikwijls uit het oog wordt verloren door hen, die de
eersten moesten zijn om er om te deuken.
Amnisiaden, d us noemt Callitnach us denimfen der rivier Amnisics, die op bet eiland Creta de
stad en zeehaven Ainnisias besproeide, van welke
rivier en stad ook Homerus melding maakt.
Amnon, I) een der zonen van David, vatte
eene naar bloedschande hakende liefde op voorzijne
zuster Thamar en verkrachtte haar. David liet dit
gruwelijk bedrijf ongestraft ; doch A. werd deswege
door zijn broeder Absalon, bij gelegenheid van een
gastrnaal, om bet leven gebragt. — 2) zoon van
Simon nit den stam van Juda ; I Chron. 4 : 20.
Amo (Antonie Willem), een afrikaansche Neger,
geb. in bet begin der 18e eeuw in Axurn op de Gondkust, werd 1707 overgebragt naar Holland. De hertog
van Brunswijk, den bijzonderen aatileg van den negerknaap bespeurende,liet hem studeren, eerst te Halle
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en vervolgens te Wittenberg. A. was een geleerd
man, van wiens lessen druk gebruik werd gemaakt ;
behalve in de natuur-, wis- en sterrekunde was hij
bekwaam in het Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch, Hollandsch, Fransch en Dui tsch ; loch na den dood van
zijnen weldoener verviel hij tot zwaarmoedigheid, en
keerde, na rui En 30 jaren in Europa te hebben doorgebragt,naar zijn geboorteland terug, waar de geleerde
reiziger Gallandat hem nog in 1753 in levee vond.
Amoe, een der namen van de rivier Oxus.
Amoentai, of Amontai, 1) een rijkje op het
eiland Borneo, onder de residentie van Bandjermasin,
met 2) de hoofdstad van gelijken naam, zijnde de
residentie des sultans, met 8000 inw., die in circa
1500 huizen wonen, welke meerendeels van hamhoes, so mmige ook van ijzerhout, gebouwd zijn under
hooge kokos- en mangga-boomen aan weerszijden
van de rivier Nagara of Marabahan, tangs welke veel
afvoer ptaats heeft van katoen, was en eetbare vogelnestjes. In den omtrek van de stad A. gouddelving;
er worth ook eene soort van edelgesteenten gegrayen, batoe-marabahan genaamd.
Amoer, rivier in Azie. Zie AMUR.
Amoeran, of Amoera, 1) eene afdeeling der
residentie Manado op het eiland Celebes, met 2) de
hoofdplaats A., die eene bevolking heeft van 1000
Christenen en 2000 Alfoeren,benevens een fort, dat
omtreeks de heeft der 18e eeuw is gebouwd van
klipsteenen en omringd door een muur ; de stad ligt
aan de binnenzijde der 3) baai A., waar men goed
binnenloopen en veilig ankeren kan, en in welke zich
4) de rivier A. ontlast.
Amodrna, een der Danaiden, de vrouw van
Polydec tor.
Amok, I) een overste der priesters ten tijde van
Jesua ; Nehemia 12 : 7.-2) een moordkreet in Indie.
Amol, of Amu of Amoe, 1) stad in Iran (Mazenderan), 5 mijlen ten westen van Balfroesj, aan
den Herroez; 3000 huizen. Het was in de 13e eeuw
eene hoofdresidentiestad ; men vindt hier dan ook
de overblijfselen vah een paleis van schach Abbas en
drie torens, door de Guebren aan de Vuur-aanbidding gewijd. — 2) A. of Amu-Daria of Dzjihoen,
eene andere stall, ook in Iran (Turkestan), 14 mijlen
bezuidwesten Bokhara aan den Dzjihoen; werd 1392
veroverd door Tamerlan.
Amolo, volgde 841 Agobard op als bisschop
van Lyon, was een vriend van koning Karel den Kale
en van pans Leo IV ; een deugdzaam en voor zijnen
tijd zeer verlicht prelaat ; hij stierf 852.
Amon, 1) (coning van Juda (II Kon. 21 :18,enz.),
was een zoon van koning Manasse en even goddeloos
als zijn vader. A. werd op 24-jarigen leeftijd door
zijne eigene knechten vermoord, na twee jaren geregeerd te hebben. — 2) bevelhebber van Samaria,
Weld, op last van koning Achab, den profeet Micha
gevangen ; I Kon. 22 : 26 ; II Chron. 18 : 25.
AmOneburg,kleine, zeer oude stad in de keurhessische provincie Oberhessen, aan de Ohm, met
1300 inw., werd in den zevenjarigen oorlog bekend
door het gevecht 21 September 1762 tusschen de
verbondenen en de Franschen , terwijl de tijding
ontvangen werd, dat de vredes-preliminairen geteekend waren. Er is tot aandenken aan dat gevecht
een monument opgerigt. Te A. is de oudste kerk, die
de heilige Bonifacius gesticht heeft.
Amonoosuck , rivier in New-Hampshire
(Noord-Atnerika), ontspringt in de Witte bergen en
stort zich, na eenen loop van 10 mijlen, hij Bath in
den Connecticut. In 1826 heeft het A.-dal veel geleden door eene overstrooming.
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Amont (Dal van), eertijds een gedeelte van het
land der Sequanen of van het tegenwoordige fransche departement Franche-Comte.
Amontai. Zie AMOENTAI.
Amontons (Guillaume), geb, te Parijs 1663,
gest. 1705. In zijne jeugd door geworden, zocht hij
zijnen troost in de studie, en legde zich met goed
gevolg toe op de wiskundige wetenschappen, de
physica en de werktuigkunde. Hij wordt door onpartijdigen voor den eigentlijken uitvinder van den telegraaf gehouden, ofschoon men eerst veel later tot
de toepassing van die uitvinding gekomen is. Zie
CHAPPE (Claude).
Arno° (spreek nit : Amoe). Zie AMOE.
Amor (gr. Eros), god der liefde, bij Hesiodus
en Orpheus de oudste onder de goden. een der grondoorzaken van de wereld ; wel te onderscheiden van
den A. der dichters nit later tijd, zijnde laatstbedoelde de zoon van Venus en Mars, voorgesteld als
een schalksche guit, gewapend met pijl en boog,
terwijl zoomin de goden als de menschen hem wederstaan konden.
Amor, latijnsche naam van het watertje de Min
of de Liefde, dat door het zuidhollandsche stadje
Asperen stroomt, zijnde een gedeelte van de rivier
de Linge.
Amor, een der kleinzonen van Cham.
Amorbach, stad in Beijeren, kreis Unterfranken, aan den mond van de Madan in de Bilbach,
met 3500 inw., is de residentie van den prins van
Leiningen ; te A. eene groote en rijke benedictijner
abdij.
Amore (Helmich de) of Amoris (in het Hollandsch de Liefde),geb. te Zutphen omstreeks 1380
of 1390, gest. 1441 te Asperen, waar hij sedert 1430
zijne rust genoot. Hij was eerst kanunnik van bet
heilige Kruis te Venlo, vervolgens 1415 generaal van
zijne Orde, om welke te hervormen (welke taak hem
werd opgedragen door pans Martinus V) hij eene
reis deed, eerst naar Duitschland en naar Parijsoen
1430, vergezeld van eenige geestelijken, naar Engeland.
Amoretti (Carlo), beroemd italiaansch mineraloog, geb. te Oneglia 13 Maart 1741, gest. 24 Maart
1816 te Milaan als bibliothecaris der Ambrosiaansche
bibliotheek. Buiten zijne Nuova scelta d'opuscoli
interessanti sulle scienze e sulle arti (27 dln., Milaan
1775-88) werd zijn werk Della rabdomanzia ossia
elettrometria animale (Milaan 1808) zeer geroemd.
—A. (Maria Pellegrina), de geleerde nicht van den
vorige, geb. 1756, studeerde in de regten, haalde
1777 te Pavia den doctoralen graad in de regtsgeleerdheid, en stierf te Oneglia 12 November 1787.
Amorgo, of Amorgos, eiland behoorende tot
den griekschen Archipel, een der zuidelijke Cycladen, gelegen tusschen Naxos en Stampalia, was in
vroeger tijd zeer goed bevolkt; onder de romeinsche keizers diende het tot verbannings-oord ; men
vond er eertijds verscheidene steden ; tegenwoordig
alleen de hoofdstad Amorgo met omstreeks 2600
inw.; wordt somwijlen verkeerdelijk vermeld als de
geboorteplaats van Simonides den jambograaph, die
op Samos geboren was, loch op Amorgos eene volkplanting kwam stichten. — Amorgo Paulus is een
onbewoond eilandje, ruim 2 mijlen bezuidwesten
Amorgos.
Amoriten, een magtige canadnitische volkstam
op de beide oevers van den Jordaan, reeds ten tijde
van Mozes gedeeltelijk overwonnen door de Hebreers,
zoodat hunne transjordaansche landen aan de stammen Gad, Ruben en Manasse toegedeeld konden wor-
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den. In het tijdvak van Jozua tot op Salomon werAmpaza, een staatje van Zanguebar in Afrika,
den zij geheel onder bet juk gebragt.
tusschen den equator en Melinde, met de hoofdstad
Amorium, stad in Galatie, bij de Tolistobo- Ampaza op de fuist, under 41 gr. oosterlengte en
sen, ten westen van den Sangarius ; werd gezegd de
2 gr. noorderbreedte ; de stad heeft eerie goede haven.
n van Esopus,,
geb oorteplaats te zijn
Ampel, dorp en buitenplaats op Java, residentie
Amorrheers, een volkstam in Palestina, stam- Soerakarta, in het district Ampel, aan den oostede of van Amor den zoon van Canaan, een der zonen
lijken voet van den Merbaboe, met een prachtigen
van Cham; de A. woonden ten oosten en ten westen
moorschen tempel en daarnevens het graf van Sjech
van het Asphalt-meer, loch werken door Mozes nit
ibn Moelana of ben Israel, den voornaamsten grondhunne woonplaats verdreven.
vester der mahomedaansche godsdienst op Java, lien
Amort (Eusebius), een augustijner monnik in zij sultan Ampel noemen, of ook den Panombahan
Beijeren, geb. omstreeks 1693, gest. 25 November of ook wel den Machdoem (d. Heer), en van Wien
1775, bragt een groot gedeelte van zijn leven door vele wonderers verhaald worden. Den 2 Sept. 1828
met onderzoeken of Thomas a Kempis werkelijk de gevecht van een nederlandsch detachment infauterie
schrijver was van de ,,Navolging van Christus",welke
en kavallerie met de opstandelingen,die geheel wervraag eindelijk in vrij slecht Latijn door hem opge- den verslagen.—A.,naam van verscheidene andere
dorpen op Java.
lost werd in bevestigenden
Amos, 1) een herder nit Thecoa, trail onder
Ampel—eilanden, of Zoid-Wachter-eilanUzzia en Jerobeam omstreeks 800 v. Chr. als profeet
den, eilandjes ten noorden van Java, in de Java-Zee.
op, en was een duchtig ijveraar tegen de in Israel
Ampelius (Lucius), leefde in de 4e eeuw na
heerschende afgoderij. Afronding en helderheid in
Chr., waarschijnlijk ten tijde van Theodosius den
zijnen stijl verhieven hem tot een der beste schrijGroote, en schreef een Liber memorialis (eerste druk
vers van de Hebreers. Hij is in het Oude Testament
Leyden 1638, laatste uitgave Leipzig 1826), waarin
de derde in de rij der 12 zoogenaamde kleine prohij de voornaamste historische wereldgebeurtenissen
feten. Hij werd om het leven gebragt door een priesverhaalt.
ter van Bethel.— 2) een in het geslachtregister van
Ampella, een der Hamadryaden.
J ezus Christus; Lucas 3 : 25.
Ampelus, d. wijnstok, zoon van een sater bij
eene boschnimf, werd door Bacchus opgevoed, voor
Amos Comenius . Zie COMENIUS .
Amounet (Karel Franciscus), geb. te Brussel, welke weldaad hij zich bij uitstek dankhaar toonde.
gest. 1667, welsprekend hofprediker bij den landAmpelusia promontorium, eene landvoogd Johan van Oostenrijk ;under zijne geschriften
tong van Afrika, tegenwoordig kaap SPARTEL ; hier
was eene spelonk aan Hercules gewijd.
telt men : Oratio in exequiis Philippi IV.
Ampere (Andre Marie), geb. 20 Januarij 1775
Amoy, of Emoei, chinesche stad op het eiland
van den zelfden naam, tegenover Formosa, met eene
te Lyon, wijdde zich reeds vroegtijdig aan de natuurzeer goede en mime haven en aanzienlijken handel,
lijke wetenschappen ; werd, na eerst leeraar geweest
voorheen druk bezocht door vreemde schepen, eer te zijn te Bourg, te Lyon en aan de polytechnische
de handel der Europeanen zich geheel tot Canton
school te Parijs, in 1824 professor der proefonderbepaalde. Den 26 Augustus 1841 werd A. door de
vindelijke natuurkunde aan het College de France te
Engelschen .veroverd, die het versterkte eiland ho- Parijs en 1826 inspecteur-generaal der universiteit.
longsoe bezet hielden, totdat de 6 millioen dollars, Hij stierf op eene inspectie-reis 10 Junij 1836 te
bij het traktaat van Nanking bedongen, door het
Marseille. Behalve door zijne mathematische werken
chinesche gouvernement afbetaald Waren. Sedert is hij vooral heroemd door zijne ontdekking van den
1842 is A. weder voor vreemdelingen opengesteld.
.invloed, lien twee door een electrischen stroom doorloopene geleid-draden op elkander uitoefenen, en door
Amoz,, varier van den profeet Jezaias.
Ampanan, ook wel Appenam, Ampinan of zijne verklaring van de magnetische verschijnselen
Tandjong Awang, stad in hetlandschap Ampanan, ter
als bloote uitwerkselen van beslotene electrische
westkust van het eiland Lombok, aan de strait
stroomen. Van de talrijke werken over dit onderLombok en aan de monding der rivier Djankokh,
werp zullen wij hier slechts dat noemen, hetwelk de
3 mijlen van de hoofdplaats Mataram, na welke A.
wiskunstige grondslagen van die leerstellingen bevat,
de voornaamste plaats van het eiland is, wordende
namelijk de Memoire sur la thdorie mathematique des
hier nagenoeg de geheele handel van Lombok ge- phenomenes electro-dynamiques, opgenomen in de gedreven. Ook eene rivier, eene reede en eene haai ter
denkschriften der parijsche Academie van 1823. —
A. (Jean Jacques Antoine), zoon van den vorige,
westkust van Lombok dragen den naam van A.
Ampat, een der Zeven-eilanden, aan Sumatra's geb. te Lyon 12 Augustus 1800, werd na de Julijomwenteling professor der moderne litteratuur aan
westkust bij de reede van Padang.
Ampat (Poeloe-),vier eilandjes bij de oostkust het College de France te Parijs. Onder zijne werken
omi ni - b aai
d TTomini-baai.
d ingang der
zijn te noemen Histoire litteraire de la France avant
van Celebes , aan den
Ampat Lawang, of A. Lintang, een onder le 12me siecle (5 dln. Parijs 1839) ; Sur la formation
een inlandsch hoofd staand district op Sumatra,
de la langue francaise (3 dln. Parijs 1841) ; La Grece,
residentie Palembang, met ruim 14,000 zielen. Op- Rome et Dante (3e druk, Parijs 1859) ; Histoire
stand 1851 onder radja Tiang Alam en pangerang romaine a Rome (1856) ; en Cesar, scenes historiques
Moeara Pinang; den 26 Junij uitgebarsten, was de
(1859).
opstand 3 Julij gedempt, echter zonder dat men
Ampfing, dorp in den beijerschen kreis Obergenoemden radja in handen kreeg, die later nog herbaiern, waar keizer Lodewijk V, bijgenaamd >,der
Baler", Frederik den Schoone van Oostenrijk 1322
haaldelijk dit district verontrust heeft..
Ampat Plankies, 1) district ter westkust gevangen nam, tot aandenken waarvan op het slagvan Sumatra, en 2) rivier aldaar, zijnde de bran der veld eene kapel is gebouwd. Ook den 1 December
rivier Indragiri, welken naam zij aanneemt, na eerst
1800 had hier een gevecht plaits tusschen de Frandrie andere rivieren in zich opgenomen, en onder den
schen onder Grenier en de Oostenrijkers under aartsnaam vanBatangKwantan of Kwantan-rivier eenigen hertog Johan, bij welke gelegenheid de Franschen
afstand in oostelijke rigting te hebben doorloopen.
genoodzaakt waren terug te trekken.

Amphea
Amphea, stad in Messenie, aan den Amphitus,
bekend door den roof of de gewelddadige schaking van
laconische maagden, gepleegd door messenische jongelingen hij den niet ver van A. staanden tempel van
Artemis Limnatis, welke maagdenroof aanleiding gaf
tot den messenischen oorlog.
Amphianax was de vader van Antia, die de
vrouw werd van Prcetus.
Amphiaraus, zoon van Oicles (of van Apollo)
en Hypermnestra, nam deel aan den togt der Argonauten en was als ziener beroemd. Tot den togt naar
Thebe, waarbij hij zijnen ondergang voorzag, liet hij
zich overreden door zijne gemalin Eriphyle ; nadat hij
groote heldendaden verrigt had, vond hij den dood
doordien de aarde zich opende en hem verzwolg.
Ter gedachtenis daarvan werd hem eenen tempel
toegewijd, welks orakel den vragenden het antwoord
op hunne vragen mededeelde in hunne droomen.
'A. lief zijnen zoon Alcmeon zweren zijnen dood op
Eriphyle te zullen wreken.
Amphiareen noemde men de feesten, die ter
eere van Amphiaraus te Oropusgevierd werden, waar
een tempel gebouwd was ter plaatse waar hij was
omgekomen ; de opperpriester van dien tempel werd
geraadpleegd als een orakel.
Amphibalus Iseanus, een der eersten, die
het Evangelie verkondigden in Engeland, tijdens de
vervolgingen van Maximianus Herculeus in de laatste
helft der 3e eeuw.
Amphiclea, na den heiligen oorlog eenen tijd
lang Ophitea genoemd, in het noorden van Phocis,
met een adytum (d. heilige der heiligen) van Dionysius, hetwelk aan de bewoners de gaaf moet hebben geschonken in hunnen slaap geneesmiddelen te
kunnen voorschrijven.
Amphictyon, een der zonen van Deucalion
en Pyrrha, deelde met zijnen broeder Hellenus de staten zijns vaders, bekwam het oostelijk gedeelte, en
regeerde in de Thermopylen omstreeks de 16e eeuw
v. Chr. Men beschouwt hem als den oprigter van
de Amphictyonie der Thermopylen. Men heeft ook
beweerd, dat hij de zelfde zoude zijn als de Amphictyon, die na Cranaus over Attica regeerde ; doch
het tijdvak der regering van den laatstbedoelde wordt
vroeger gesteld. — Amphictyonie was de naam
van verscheidene godsdienstige en staatkundige genootschappen of vereenigingen, die aanvankelijk gevormd werden bij die tempels van Griekenland, die
bezocht werden door verschillende volkstammen,waar
ze dienden om voor de goede orde bij de feesten te
zorgen en alle stoornis te beletten. Elk der naburige
staten of rijken zond zijne afgevaardigden derwaarts.
De beroemdste Amphictyonien waren : die van Argos,
bij den tempel van Juno ; van de Thermopylen, bij
den tempel van Ceres; en van Delphi, bij het beroemde orakel van Apollo. In later tijd smolten de
beide laatstgenoemden zich ineen, en vormden zoodoende den Amphictyonen—bondsraad,
een religieus-staatkundig bondsgeregtshof van Griekenland, volgens de overlevering ingesteld door
Amphictyon (zie hierboven). Ter vergaderplaats,
dat is ter plaatse waar dit geregtshof zijne zittingen
hield (aanvankelijk uitsluitend Delphi, later bij afwisseling ook het vlek Anthela bij de Thermopylen), zonden 12 grieksche volkeren elk twee afgevaardigden,
die met groote plegtigheid vergaderden, uitspraak
deden over de geschillen van elke stad in het bijzonder, straf uitspraken over elke schennis van het
volkenregt en over vergrijpen tegen den tempel te
Delphi, geldboeten oplegden, en aan hunne raadsbesluiten behoorlijke tenuitvoerlegging wisten te
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verzekeren door geweld van wapenen, zooals in den
tienjarigen Phocischen of Heiligen Oorlog ; want als
de door een vonnis van den bondsraad veroordeelde
volkeren niet daaraan gehoorzaamden, had de Raad
het regt den geheelen bond tegen de weerspannigen
te wapen te roepen en hen van den Bond uit te sluiten. Deze raad bleef bestaan tot in den tijd van het
keizerrijk, en hield eerst op toen bet orakel te Delphi
in verval begon to komen.
Amphidamas, zoon van Busiris, werd door
Hercules ter dood gebragt op het altaar, op hetwelk
de vader alle vreemdelingen offerde, die in zijne
handen vielen.
Amphidromia, d. omgang of rondgang,
noemde men bij de Grieken de plegtigheid op den
vijfden of zevenden dag na de geboorte, waarbij het
kind, eer het eenen naam ontving, om den huiselijken haard heen gedragen werd en aan de bescherming der huisgoden werd opgedragen ; daarna had een
maaltijd plaats (zooveel als bij ons het doopmaal).
Den tienden dag na de geboorte had er wederom
eene door een feestmaal gevolgde plegtigheid plaats,
waarbij de vader het kind erkende als echt.
Amphietes, een bijnaam, aan Bacchus gegeven
wegens de jaarlijksche feesten ter zijner eere.
Amphigenia, stad in Messenie, met eenen
tempel van Latona, ter plaatse waar zij gezegd werd
Apollo ter wereld te hebben gebragt. De inwoners
van A. werden bij de belegering van Troje aangevoerd door Nestor.
Amphila, een eilandje in de baai van den
zelfden naam in de Roode Zee, onder circa 15 gr.
noorderbreedte bij ruim 40 gr. oosterlengte.
Amphilochia, een landschap van Azarnanie.
Zie ARGOS.
Amphilochicum. Argos. Zie ARGOS.
Amphilochus, zoon van Amphiaraus en Eriphyle, en broeder van Alcmeon, nam deel aan den
togt der Epigonen tegen Thebe en aan dien der
Grieken tegen Troje ; hij was als waarzegger beroemd
en werd na zijnen dood als halfgod vereerd; hij had
nog in de laatste tijden een altaar te Athene.
Amphimachus, naam van twee grieksche
veldheeren hij de belegering van Troje, te weten :
1) de zoon van Teatus, een der Molioniden, voerde
het bevel over tien eleesche schepen, en werd gedood
door Hector.-2) voerde met zijnen broeder Naustes het bevel over de Cariers, en werd gedood door
Achilles.
Amphimalium, zeehaven op het eiland Creta,
wend naderhand St. Nicolaas genoemd, en draagt nu
den naam van : haven van Suda.
Amphimarus, de zoon van Neptunus, verwekte Linus bij de muze Urania.
Amphimedon, I) een Lybier aan het hof van
Epheus, werd gedood in zijnen strijd tegen Perseus.
— 2) een zoon van Melantho, een der minnaars van
Penelope, werd, bij de wederkomst van Ulysses, door
Telemachus gedood.
Amphimenes, van Coo, een lierdichter, die
zich heeft doen kennen als een bediller van Pindarus.
Amphinome, de moeder van Jason, sloeg de
handen aan haar eigen leven, uit verdriet over de
lange afwezigheid van haren zoon.
Amphinomus, een der minnaars van Penelope, werd, bij de wederkomst van Ulysses, door
Telemachus gedood.
Amphion, I) als oudste grieksche toonkunstenaar bekend, was volgens de legende een zoon van
Jupiter en Antiope, en bouwde een muur om Theben
been, waartoe de steenen zich als van zelfs aan elkan-
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der voegden door het alvermogen van het spelzijner
lien. Zijne vrouw Niobe, dochter van den lydischen
koning Tantalus, schonk hem eene menigte zonen
en dochteren, die alien gedood werden door Apollo
en Diana, waarover hij zoo zwaarmoedig werd, dat
hij een einde maakte aan zijn leven ; volgens anderen
werd hij gedood in eenen opstand. — 2) koning in
bceotisch Orchomenus. — 3) een aanvoerder der
Epeers in den trojaanschen oorlog.
Amphipolis, I ) A., of Iamholi, was eene door
Cimon aan den mond van den Strymon in Thracie
gestichte atheensche volkplanting, zeer gewigtig,
aanvankelijk genaamd Ennea-Hodoi (d. i. de negen
wegen), later toebehoorende aan den koning van
Macedonie, vervolgens door de Romeinen tot hoofdstad van Macedonie verheven, en in de rniddeleeuwen ook Chrysopolis genoemd, wegens de zich
de nabijheid bevindende goudmijnen. A. was de geboorteplaats van den schilder Pamphylits, en waarschijnlijk ook van Zorlus. — 2) een bijnaam van de
stad Thapsacum in Syrie, aan den Euphraat; hier
was het punt van overtogt over die rivier, om uit
Woest Arabia in Mesopotamie te komen, of omgekeerd.
Amphippiers, oudtijds een yolk op de oevers
van den Donau; volgens Ortelius droegen zij dien
naam, omdat zij, onder het rijden, van het eene paard
op het andere oversprongen.
Amphiprostylus, bij de Ouden een tempel,
die, volgens Vitruvius, aan voor- en achtergevel vier
kolommen had.
Amphipyrus, een bijnaam van Diana, omdat
zij als Hecate met eene fakkel in iedere hand werd
voorgesteld ; die beide fakkels waren eene zinnebeeldige voorstelling van bet eerste en laatste kwartier
der maan en tevens van het aangezigt der voile maan.
Amphis, blijspeldichter te Athene, was een
tijdgenoot van Plato ; fragmenten van zijne blijspelen vindt men in de Excerpten van Hugo de Groot.
Amphisbeana, eene bij Lucanus vermeld
wordende .slang der woestijn van Lybie ; volgens Plinius eene Slang met twee koppen, waarvan een aan
den staart.
Amphissa, of Salona, stad in Griekeniand en
hoofdplaats van het district Phocis, aan de golf A.,
is de zetel van den griekschen bisschop van Phocis,
eene tol-directie, heeft eene goede haven en een
levendig handelsverkeer. Deze stad is zeer oud en
behoorde eertijds tot ozolisch Locris. Toen de inwoners zich veroorloofd hadden de gevloekte veldmarke
der wegens tempelroof veroordeelde Crisseers te bebouvven en daar eene volkplanting aan te leggen,
werd op voorstel van die van Athene door de Amphictyonen tot eenen heiligen oorlog besloteu, waarin
Philippus van Macedonie het opperbevel op zich nam,
en de stad A. verwoestte (340 en 339 v. Chr.). Later kwam de door hare bijna onneembare acropolis
zeer sterke stad weder tot bloei, en in den romeinschen tijd werd haar de autonomie verleerd.
Amphissus, zoon van Apollo en Dryope, bouwde de stad Oeta op den berg van gelijken naarn.
Amphistenes, een Lacedemonier, offerde op
zekeren tijd in den tempel van Diana, en geraakte
daarbij derwijze in geestverrukking, dat hij in zijnen
heiligen ijver den priesteraan greep, en, ter verheerlijking van de godin, ook hem als een offer slagtte
aan den voet van bet altaar.
Amphistides, iemand die zoo dom was, dat
hij niet eens de namen van zijne ouders onthouden
kon ; vandaar de grieksche spreekwijze : »zoo dom
als A urphistides".

Amphistratus, een beroemd beeldhouwer
van Wien Plinius melding maakt.
Amphitales, een bijnaam van Cupido, omdat
hij de minnenden tot elkander brengt.
Amphithea, de vrouw van Autolycus, was de
grootmoeder van Ulyssus.
Amphitheus, veldheer der Thebanen, wikkelde de Lacedemoniers in den Peloponnesischen
oorlog.
Amphithoe, eene zeenimf, dochter van Nereus
en Doris.
Amphitrite, vrouw van Neptunus, was eene
dochter van den zeegod Nereus en van Doris; zij
wordt als koniiigin der zee voorgesteld op eenen
door tritons getrokken schelpen-wagen zittende, met
den drietand van Neptunus in de hand.
Amphitrite–baai, ter oostkust van Sumatra,
aan de uitwatering der rivier Djagal ; de A. wordt
zelden bezocht.
Amphitryo (gr.Amphitryon),koning van
Tiryns, was de zoon van Alceus, kleinzoon van Perseus en echtgenoot van Alcmene, die door Jupiter
(die daartoe de gedaante Ivan A. aangenomen had)
werd bezwangerd en dientengevolge moeder werd
van Hercules. In velerlei avonturen en krijgstogten
gewikkeld, viel hij in eenen veldslag tegen de Minyers
en werd in Thehe begraven. De geschiedenis van
A. en van zijne vrouw leverde de stof tot een blijspel, en daarnaar geeft men tegenwoordig den naam
van A. aan iemand, die gaarne gasten bij zich heeft.
Amphitus en Telechius, wagenmenners
van Castor en Pollux. Zie HENIOCHIA.
Amphora, bij de Grieken en Romeinen een
aarden pot in den vorm van eene kruik, met naauwen
hats en twee ooren, om haar te kunnen dragen ; van
onderen veelal spits toeloopend, om haar in den grond
te kunnen zetten ; werd inzonderheid gebruikt um
er wijn in goed te, houden, later ook om er asch in
te bewaren.
Amphorites,eene soort van dichterlijken wedstrijd op het eiland e'Egina ; aan den dichter, die den
besten dithyrambus gemaakt had, werd een os vereerd als prijs.
Amphoterus, I) zoon van Alcmeon, broeder
van Acarnan; na buns vaders dood bet Zeus (d. i.
Jupiter) de beide knapen op verzoek hunner moeder
Callirrhoe spoedig opgroeijen, waarna zij den dood
buns vaders wreekten.-2) een Trojaner, door wien
Patroclus gedood werd. — 3) een broeder van Craterns en bevelhebber op de vloot van Alexander den
Groote.
Amphryse, stad in Phocis, aan den voet van
den berg Parnas.
Amphrysia, bijnaam der cumesche sibylla.
Amphrisia–Ord4, de Orde van den leliepot of van den bloempot, de la terrazza, ten jare
1400 door koning Ferdinand van Aragonie gesticht,
doch met zijnen dood te niet gegaan. Het ordeteeken was een gouden ketting, die,om den anderen,
uit gouden handvatsels en potjes met lelien bestond.
Amphrysius , bijnaam van Apollo. Zie
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AMPHRYSUS.
AnlphrySUS, 1) kleine kustrivier in Magnesia,
eene landstreek van Thessalie. Aan de boorden van
den A. hoedde Apollo 9 jaren lang de kudden van
Admetus, daar vilde hij den sater Marsias, verliefde
er op Euadne en op Lycoris, en doodle er met schijfschieten bij ongeluk den jongen Hyacinthus; vandaar zijn bijnaam Amphrysius. .Amphrysus wordt
somwijlen verward met de phocische stad Ambrysus
bij Delphi; zoo bij voorbeeld bij Virgilius, A. 6, 398.

Ampinan
— 2) volgens Plinius eene rivier in Phrygie, welker
water de vrouwen onvruchtbaar maakte.
Ampinan. Zie AMPANAN.
Amplepuis, fransch stadje, dept. der Rhone,
ruim 1 mijl benoordwesten Tarare; circa 4000 inw.
Amplias,een der eerste Christenen ; Rom. 16 : 8.
Amprong, rivier op Java, residentie Pasaroewan, outlast zich in de Brantas.
Ampsagas, tegenwoordig Wed-el-Kebir, rivier
in Numidie, stroomde voorbij Cirta (d. Constantine), en wierp zich ten zuidwesten van promontorium Tretum (d. kaap Bugaroni) in de Middellandsche Zee.
Ampsancti lacus, een meertje bij !Eculanum
in Samnium (tegenwoordig Lago d'Amsante), met
mephitische uitdampingen, waarom men beweerde,
dat daar een ingang was naar de onderwereld. Zie
ook AMSANCTI VALLES.
Ampsanen, een germaansch yolk; zij werden
overwonnen door Germanicus.
Ampsing. Zie AMPZING.
Ampt (Frederik Hendrik), geb. 12 November
1793 te Bergen op Zoom, broeder van den haagschen
commissaris van policie Abraham Ampt, unt ying van
dezen in November 1813 berigt van het »Oranjeboven" te 's Gravenhage, en maakte te Rotterdam,
waar hij met eene fransche brik lag, gebruik van de
afwezigheid van den franschen commissaris-generaal
van policie, om met zijn scheepsvolk tot de partij
van Oranje over te gaan. Hij nam de wijk naar 's Hage,
waar hem de last opgedragen werd, de landswerf te
Rotterdam in bezit te nemen, Welke taak hij den
22 November gelukkig volvoerde. Den volgenden dag
bemande hij twee kanonneerbooten, en voer daarmede
de Maas op, om de Franschen te bestoken, tegen
wie hij zich in dat tijdsgewricht nog herhaalde malen
in schermutselingen onderscheidde. Te Parijs werd
hij door den krijgsraad natuurlijk als overlooper
tot de doodstraf met den kogel veroordeeld bij verstek. Hij is nog tang als verdienstelijk zee-ollicier
den lande van nut' geweest, en stierf als kapiteinluitenant ter reede van Batavia 30 October 1837.
Ampudia, spaansche stad in het district van
dien naam, provincie Palencia; circa 2000 inw. Den
6enJunij 1813 hoofdkwartier van Wellington's armee.
Ampulla, bij de Romeinen een dikbuikig inhoudsligehaam van aarde, glas, enz., dienende om
er vloeistoffen in te bewaren, inzonderheid de zalfolie in de baden. De >Ampulla Remensis" (la sainte
ampoule) is het inhoudsligchaam, dat volgens de
legende bij de zalving van den frankischen koning
Clovis I te Rheims door eene duif uit den hemel
gebragt werd en met walks onverwinnelijke olie de
koningen van Frankrijk tot en met Lodewijk XVI
gezalfd werden; in de Otnwenteling werd het vernield, doch een stuk er van met een restantje olie
werd gered, en hiermede ward Karel X gezalfd bij
zijne krooning in 1825.
Ampurdan, een district van Spanje, prov.
Catalonia, tusschen de rivier Ter en de stad Rosas.
Ampurias (Castello de), een armzalig gehucht
met een kasteel ter plaatse van het oude Emporia),
d. stapelplaats, dat 5 mijlen benoordoosten Girone
lag, aan den Llobregat, met 2000 inw.; Emporia
was een der eerste spaansche koopsteden onder de
Romeinen.
Ampyx, vader van den wigchelaar Mopsus.
Ampzing (Johannes Assuerus), of Ampzingius,
geb. omstreeks 1560 te Ootmarsurn in Overijssel,
gest. te Rostock 19 April 1642, was eerst predikant,
werd vervolgens 1591 dokter, lijfarts van den vorst
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van Oost-Friesland, vertrok daarna naar Zweden,
werd stadsgeneesheer te Wismar, vervolgens hoogleeraar te Rostock en lijfarts van den hertog van
Mecklenburg. Hij heeft verscheidene zonderlinge
boeken geschreven over theologische, tnedische,astronomische en andere onderwerpen. — A. (Samuel),
zoon van den vorige, even als vroeger zijn vader predikant te Haarlem, gaf 1628 eene geschiedenis van
Haarlem, door ham »in rijm bearbeid", in het licht,
berijmde den heidelbergschen catechismus en vertaalde eenige van zijns vaders wonderlijke hoogduitsche werken in het Latijn.
Amrafel, of Amraphel, koning van Sinear;
Gen. 14 :1 en 9.
Amram,vadervan Mozes en Aaron (Exod. 6: 19),
was een der zonen van Kobath; naar hem werden
de Amramiten genoemd ; Numeri 3 en I Chron. 26.
Amran, 1) ommuurde stad in Arabie, koningrijk Yemen, 5 mijlen benoordwesten Sana. — 2) stad
en fort in Hindostan, Guicowar's gebied, prov. Guzerat, ruim 4 mijlen bezuidwesten Mallia. — 3) eene
bergketen in het zuidoosten van Afghanistan, met
den Kadzjoek-pas.
Amras. Zie AMBRAS.
Amrawutti,of Amravati,1 ) aanzienlijke stad in
Indie, landscbap Deccan, Nizam's gebied, circa 6 mijlen bezuidoosten Ellichpoer; levendig handelsverkeer, en teelt voortreffelijk katoen. — 2) stad in
engelsch Indie, presidentschap Madras, 2 mijlen ten
noordwesten van Guntoer, op den zuidelijken oever
van de Kistnah, met eenige Hindoe-oudheden.
Amretsir, of Untritsir, d. vijver der Ousterfelijkheid, stad in Voor-lndie, provincie Lahore, met
100,000 inw., is de heilige stad der Sikhs ; in dezelve
staat de nationale tempel van dit yolk, in een rondom
bemetselden vijver, aan Goeroe-Gowind-Singh gewijd, met het heilige bock Grinth-Sahib, hetwelk
afkomstig is van dien krijgsheld en stichter van de
magt van dit yolk. A. wordt verdedigd door eene
citadel in 1809 gebouwd door Randzjit Singh, heeft
fabrieken your lakens en zijden stoffen en een bijzonder levendig handelsverkeer. In 1846 werd bier
een verdrag geteekend, waarbij het grondgebied tusschen de rivieren Baas en Sutledzj aan de Engelschen
afgestaan ward. Eertijds droeg A. den naam van
Tsjak, vervolgens dien van Ramdaspoer, liggende
tusschen de oude steden Hydraotes en Hyphasis (het
tegenwoordige Ravei en Beas).
Amri, of Omri, koning van Israel. Zie OMRI.
Amri-al-dais. Zie -AMRULKAIS.
Amroe, of Awn (voluit : Amroe-ben-Leitz),
vorst van Khorassan, leefde in de 9e eeuw, en was
beroemd, zoowel door zijne grootheid van ziel
in tegenspoed als door zijne dapperheid, maar evenzeer berucht door zijne wreedheid. — A. (voluit
Amroe-ben-el-Ass), een der grootste veldheeren uit
den eersten tijd van het Islamismus,veroverde Egypte,
Nubia en een gedeelte van Lybie, en werd tot stadhouder van Egypte benoemd door Mohavia, dien hij
op den troon der kalifen had geplaatst. Hij liet een
kanaal graven, waardoor de Roode Zee in genteenschap,
werd gebragt met de Middellandsche Zee, doch dat
naderhand door de Turken vernield is. Hij was degene,
zegt men, die op last van Omar de Alexandrijnsche
bibliotheek verbrandde ; doch dit fait is niet genoegzaam bewezen (zie ALEXANDRIJNSCHE B1BLI0THEEK).
Amroe stierf 663 (het jaar 42 der Hegira).
Amroea, of Amrooa, stad in engelsch lndie,
presidentschap Agra, 14 ã 15 mijlen beoostnoordeosten Delhi, en ornringd door uitgestrekte katoenen suikervelden.
13
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Amrom, of Amrum, deensch eiland aan de westzijde van Sleeswijk, tot het jutlandsche amt Ripen
hehoorende, beslaat eenen omtrek van vierk. mijl,
met 700 inw., meest visschers; het eiland is niet
vruchtbaar, maar heeft rijke oesterbanken.
Amru. Zie z-MR0E.
Amrulkais, was tijdgenoot van Mahomed en
dichter van een der zeven Moallakitt ; dit dichtstuk,
in het Arabisch gedrukt Leyden 1748, is vertaald in
het Engelsch (Londen 1782) en Duitsch (Bonn 1822).
Amrum. Zie AMROM.
Amsaneti vanes, een dal bij het meer Amsanctus (zie AMPSANCTI LACUS) in het zuiden van
Samnium, in het gebied der Hirpini ; men vond daar
eene spelonk, die als een der luchtgaten van izle hel
beschouwd werd,- waarschijnlijk omdat er een sterke
zwavelstank uit opsteeg.
Amsberg (Aug. Phil. Christiaan Theod. von),
geb. te Rostock 1789, aanvankelijk koopman, later
westfaalsch ambtenaar bij de belastingen, trad 1813
in krijgsdienst en maakte den "eldtogt tegen Napoleon mede, na afloop waarvan hij secretaris werd bij
de brunswijksche hoofd-administratie der belastingen en eindelijk lid van den raad van administratie
(Kammerrath). Hij leidde de onderhandelingen over
den hanoverschen belasting-bond, en ontwierp reeds
1826 het plan voor een noordduitsch spoorwegnet
tusschen de hanzesteden en Hanover en Brunswijk.
In 1832 werd hij geheim-legatieraad en 1833 directeur van het ministerie van financier en van openbare werken. In 1834 werd, ten gevolge van zijne
bemoeijingen,overgegaan tot den aanleg van de brunswijksche spoorwegen, en 1850 werd hij benoemd tot
directeur-generaal van het brunswijksche spoorwegen postwezen.
Amsdorf (Nic. von), geb. 3 December 1483 te
Zschepa bij Wurtzen, werd 1511 hoogleeraar der
theologie te Wittenberg, 1524 superintendent te
Maagdenburg. Als vriend en medeliulp van Luther,
heeft hij zich jegens de Hervorming zeer verdienstelijk gemaaki:, In 1542 werd hij tot de waardigheid
van luthersch bisschop teNaumhurg verheven. Door
de Keizerlijken 1547 verdreven, nam hij de wijk
naar Maagdenburg, en werd 1552 superintendent te
Eisenach, waar hij 14 Mei 1565 stierf.
Amselfeld, of Kossowerfeld, het hongaarsche
RigOmezO, een vruchtbaar dal, eene lengte beslaande
van 7 mijlen, in de nabijheid van Kossowa in Servi6,
vermaard door 2 moorddadige turksche veldslagen,
1389 tegen de Serviers, 1448 tegen de Hongaren.
Amsfort, oude naam van Amersfoort.
Amsjir, 6e maand in den turkschen kalender.
Amsler (Samuel) ,kopergraveur,geb. te Schintznach in Zwitserland, leerling van Lips en Hess, werd
1828 in de plaats van den overledenen Hess aangesteld als professor aan de akademie te Munchen.
Zijn eerste groote werk is eene Magdalena naar Carlo
Dolce. Onder zijne voornaamste werken behooren:
Bladen naar statuen van Thorwaldsen; een gezamentlijk met Barth nit Hildburghausen naar eene
teekening van Cornelius gegraveerd titelblad voor
de Nibelungen; Alexander's zegetogt (naar Thorwaldsen), verscheidene gravures naar Rafael, wiens
genie hij met meesterlijk talent wedergaf; en eindelijk graveerde hij Overbeck's jriomf der godsdienst in de schoone kunsten". Hij stierf 18 Mei
1849. Zijne kunstrigting bestond minder in effectmaken door uitkomende schakeringen en kontrasten, dan wel in de zooveel mogelijk zuivere en edele
behandeling van den vorm.
Amsteg. Zie ALPEN, blz. 153, kolom 1.

Amstel
Amstel, kleine kustrivier in de nederl. provincie Noord-Holland, ontstaat ten zuidwesten van
Amsterdam, even boven Uithoorn, nit de zamenvloeijing van Brecht en Kromme Mijdrecht, neemt bij
Ouderkerk een tak van de Vecht in zich op, doorstroomt Amsterdam, waar zij zich in verscheidene
armen splitst, van welke de middelste de sterkste
blijft, aanvankelijk Binnen-Amstel beet, dan Rokin
en vervolgens >,het Water" of het Damrak, en zich
eindelijk outlast in het IL
Amstel (Departement van den), volgens de
staatsregeling van 23 April 1798 was dit het vierde
departement der Bataafsche Republiek. Het was ingedeeld in 7 ringen, van welke de 6 eerste Amsterdam en de 7e Weesp tot hoofdplaats hadden ; het
besloeg nagenoeg het tegenwoordige arrondissement
Amsterdam en telde circa 240,000 zielen.
Amstel (Nieuwer- en Ouder-). Zie de wool.den NIEUWER-AMSTEL en OUDER-AMSTEL.
Amstel (Slot te), in de 12e eeuw een kasteel
in Amstelland, op een gedeelte van den grond waar
nu Amsterdam staat, was vermoedelijk door Egbert
van Amstel reeds in de Ile eeuw gebouwd, waarna
tusschen de jaren 1177 en 1200 eenige visschers
hutten opsloegen aan de overzijde van den Amstel,
hetgeen de kiem werd, waaruit later het magtige
Amsterdam werd geboren. Omstreeks 1203 werd
het slot door de Kennemers en Westfriezen afgebrand ; weder opgebouwd zijnde, was het 1282 in
het bezit van Jan van Persijn, kwam vervolgens aan
de graven van Holland, en werd in de 14e eeuw geslecht en niet weder opgebouwd.
Amstel (van), een zeer oud en in de vroege
tijden onzer geschiedenis zeer aanzienlijk en vermaard geslacht, dat reeds in de lie eeuw vermeld
wordt (zie AMSTEL, Slot te). De Heeren van A. hadden aanhoudend te worstelen tegen de aanmatigingen der heerschzuchtige bisschoppen van Utrecht
en der inhalige graven van Holland, die beiden om
het hardst beweerden leenheeren te zijn van de heerlijkheid Amstelland (zie AMSTELLAND), welke beerlijkheid na lange twisteneindelijk met het graafschap
Holland werd vereenigd. Hier al de leden van het
geslacht van A. te willen opnoemen, zou eene even
noodelooze, als ontzaggelijk veel plaats innemende
moeite zijn,waarom wij ons bij de voornaamste zullen bepalen. — A. (Egbert van), geb. omstreeks
1110, was de eerste Heer van A., en al dadelijk met
hem zien wij de geschillen ontstaan met de utrechtsche bisschoppen. Op bevel van keizer Frederik I
echter bewerkte de aartsbisschop van Keulen eindelijk met veel moeite een vergelijk tusschen den
utrechtschen bisschop en Egbert van A., in hoofdzaak hierop nederkomende, dat Egbert afstand deed
van het leenheerschap, maar dat hij en zijne nakomelingen Amstelland zouden bezitten als stedehouder
of vasal van den utrechtschen bisschop.— A. (Gijsbrecht van), was de zoom en opvolger van den vorige.
in den twist tusschen Lodewijk, graaf van Loon, die
gehuwd was met Ada, de dochter van graaf Dirk VII
van Holland, en haren oom Willem, graaf van OostFriesland, koos de bisschop van Utrecht de zijne der
eersten, zoodat Gijsbrecht van A .,als zijn leenman, zich
verpligt zag de vlugt van Ada en haren gemaal te helpen
bevorderen (zie ALIA) ,hetgeen hem ech ter duur te staan
kwam, daar geheel Amstelland 1204 door de aanhangers van graaf Willem te vuur en te zwaard verwoest werd. In 1226 moest Gijsbrecht weder deelnemen aan eenen ongelukkigen oorlog, dien Utrechts
bisschop ging voeren tegen den Kastelein van Coeiorden; in een bloedig gevecht verloor de bisschop
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het leven, en Gijsbrecht, deerlijk gewond, werd met
meer anderen gevangen genomen. Hij bekwam echter op zijn eerewoord verlof om het kapittel te gaan
bijwonen ter verkiezing van eenen nieuwen bisschop ;
en aangezien men daar de leer toegedaan was, dat
het eerewoord aan een in opstand zijnden onderdaan
van den bisschop (gelijk men den Kastelein van Coevorden beschouwde) gegeven, niet verbindend was,
werd Gijsbrecht van de verpligting, om tot den vijand terug te Heeren, ontslagen. Deze Gijsbrecht had
Brie zonen Engelbert, Willem en Dirk. — A. (de
2e Gijsbrecht van), zoon van den zoo even genoemden Engelbert, was gehuwd met Baarte, erfdochter
van Jan van IJsselstein, door welk huwelijk de beerlijkheid Usselstein aan het geslacht van Amstel kwam.
Hij had vier zonen : Gijsbrecht, Arend, Willem en
Otto. — A. (Arend of Aernout van), tweede zoon van
den vorige, verdedigde in den twist, (lien zijn broeder met de Utrechtenaars had, in 1279 bet slot te
Vreeland kloekmoedig tegen graaf Floris V, doch
moest eindelijk voor de overmagt bukken en word
gevankelijk naar Zeeland gevoerd, waar hij zeven
jaren in den kerker stnachtte eer hij ontslagen werd
(zie hieronder). Hij stierf1298, nalatende vier zonen :
Gijsbrecht, Arend, Otto en Amelis. — A. (de 3e Gijsbrecht van), was de oudste broeder van den vorige
(en is de held van Vondel's beroemde treurspel, dat
echter vol is van anachronismen en menige verdichting onder de waarheid heeft vermengd en
dus verwarde en verkeerde hegrippen omtrent dezen historischen persoon heeft doer ontstaan).
Gijsbrecht's oom Gozewijn was als bisschop van
Utrecht afgezet en Hendrik van Vianen in (liens
plaats verkoren. Daarover misnoegd, verbond Gijsbrecht zich met Otto van Gelder en Herman van
Woerden, en verklaarde 1252 aan den bisschop den
oorlog. Na eenige strooptogten over en weder, kwam
het tot een hevig gevecht, waarin Gijsbrecht van A.
bet onderspit moest delven, terwijl hij en Herman
van Woerden, hoiden krijgsgevangen gemaakt,streng
geboeid aan weerszijden van des bisschops paard
werden gebonden, toen deze dus in zegepraal binnen
Utrecht terugkeerde. Onder harde voorwaarden werden zij echter, op voorspraak van koning Willem 11,
ontslagen, terwijl de bisschop van den veroverden
hint het slot te Vreeland deed bouwen. Later leende
Gijsbrecht van A. zijne p ulp aan Floris ,den Voogd"
in eene onderneming tegen Utrecht, welke eindigdc
met een verdrag, waarbij de bisschop moest beloven,
dat de stichtsche leenmannen, die zich als aanhangers van Floris hadden doers kennen, onpartijdig
behandeld, op hunne klagten goed rev, gedaan en
de opgehevene leenen door de leenheffers weder ontvangen zouden worden. Daarentegen moesten Gijsbrecht van A. en Giselbert nit den Goye, die Floris
den Voogd bijgestaan hadden, met vijf honderd der
hunnen bij zich, in wollen gewaad en barrevoets aan
den bisschop um genade komen smeeken op hunne
knieCti, zullende bun genade verleend worden als zij
den bisschop trouw en hulde zwoeren. Eenige jaren
later werd Gijsbrecht v an A. door de tegen den adel
in opstand gekomene Kennemers gedwougen zich
aan hun hoofd te stellen; en na eenige kasteelen
verwoest te hebben, lrokken zij op naar Utrecht,
waar de burgers, door hunne schoonklinkende democratische voorspiegelingen misleid, hun de poorten openden en hen vervolgens hielpen Amersfoort
te bemagtigen. Met goede woorden gelukte het Gijsbrecht zich van dezen woesten hoop los te maken,
waarna de utrechtsche bisschop Jan van Nassau, met
Wien hij zich nu weder verzoend had, het slot te

Vreeland aan hem, en dat te Montfoort aan Herman
van Woerden verpandde. Deed dit reeds de populariteit van Gijsbrecht aanmerkelijk dalen, de verbittering der Stichtenaren werd nog heviger toen zij
bezwaard werden met eenen nieuwen tol, die door
Gijshrecht op de vaart Tangs de Vecht werd gelegd.
Daar Gijsbrecht niets wilde hooren van eene schikking, namen de Stichtenaars hunne toevlugt tot
geweld van wapenen, doch werden door hem en.
Herman van Woerden in een hevig gevecht bij Zolderingen geslagen en tot bij Amersfoort vervolgd.
Nu riepen zij de hulp in van Floris V, graaf van Holland, die dan ook weldra met eene duchtige krijgsmagt kwam aanrukken en het beleg opsloeg voor
bet slot te Vreeland, dat verdedigd werd door Gijsbrecht's broeder Arend (zie hierboven). Gijshrecht
verzamelde nu al zijne strijdkrachten om zijnen broeder te ontzetten ; dock naauwelijks was hij tot Loenen voortgerukt, of hij werd door de Zeeuwen, die
onder Costiju van Renesse deel uitmaakten van de
grafelijke legermagt, met zooveel onstuimigheid aangetast, dat niet alleen zijn Leger verslagen, maar hij
zelf gevangen genomen werd. Nu bragt men hem
gevankelijk tot voor het slot te Vreeland, waar men
hem met zijnen broeder een mondgesprek liet houden, na afloop waarvan Arend, onder behoud van lijf
en leven, het slot overgaf aan den graaf. De beide
broeders werden nu gevankelijk naar Zeeland weggevoerd en de goederen van Amstel verbeurd verklaard.
Leven jaren waren familie-betrekkingen en vrienden
bezig om hen met graaf Floris en bisschop Jan le
verzoenen; dock vooral eerstgenoemde toonde zich
onverzettelijk, waarom de twee broeders eindelijk, de
gevangenschap overmoede, in alles toegaven, zoodat
zij wel is waar (1285) in vrijheid werden gesteld,
doch de verbeurdverklaring van hunne goederen van
kracht bleef. Het duurde echter niet fang of Gijsbrecht smeedde met eenige andere misnoegde hollandsche edellieden eene zamenzwering om graaf
Floris V op te ligten, hem over te brengen naar Engeland, en zijnen zoon in zijne plaats tot de grafelijke waardigheid te verheffen. En inderdaad kregen
zij den graaf in hunne magt op eene verraderlijke
wijze, waarbij Gijsbrecht de rol van een t weeden Judas
speelde. Doch dit bedrijf was naauwelijks volvoerd
of reeds rukten eenige van des graven vrienden aan,
om hem te bevrijden en althans de overscheping
naar Engeland te beletten. Eer zij dat doel echter
bereiken konden, werd graaf Floris V door Gerard
van Velzen vermoord. Velzen en eenige andere zaamgezworenen werden gevat en gestraft ; de overigen,
waaronder Gijsbrecht van A., ontkwamen het door
de vlugt. De heerlijkheid Amstel bleef nu aan de
grafelijkheid van Holland, hetgeen niet weinig bevorderlijk was aan de opkomst van Amsterdam.
(Gozewijn of Gosewinus van), een zoon van Egi—A.
dius van A., behoorde insgelijks tot het adellijke
geslacht der Heeren van A. ; hij werd 1225 proost
van St. Jan te Utrecht, en 1249 door de kanunniken
met eenparige sternmen verkoren tot (37sten) bisschop van Utrecht. Zachtzinnig en eenvoudig, deed
hij niets am zich de vijandscha. p van koning Willem 11
graaf van Holland op den hall te halen ; doch deze,
beducht voor de aangroeijende magt der Heeren van
A., was er op uit om bisschop Gosewitrus den voet
te ligten; bet duurde dan ook Met fang of geheime
kuiperijen bragten het zOO ver, dat de bisschop door
het geheele kapittel onbekwaam werd geoordeeld
langer aan het hoofd van zijn bisdom te staan ; en
na eene regering van nog geen twee jaren legde 14
daarom, uit eigen beweging,zonder verzet, zijne waar-
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digheid neder, en werd bij wijze van vergoeding aangesteld tot aartsdiaken te Keulen, waar hij dan ook
gestorven en begraven is.
Amstel (Cornelis Ploos van). Zie het artikel
PLoos van Amstel.
Amstel (Jan van), zeeheld, geb. te Schijndel in
de meijerij van 's Hertogenbosch, was een boerenjongen, die, op zekeren avond zijns vaders paard naar
de weide brengende,in weerwil van 's vaders verbod
zoo hard daartnede reed, dat het Bier er kreupel van
ging. Nu niet te huis durvende komen, liep hij dien
nacht door naar 's Bosch, stapte daar in het amsterdamsche beurtschip, nam veiligheidshalve den naam
van Van Amstel aan, en nam te Amsterdam dienst
op een oorlogschip, waar hij zich zoo uitmuntend
gedroeg, dat hij opklom tot den rang van kapitein
en als zoodanig 1659, bevelvoerende over het schip
' de Provincien", den togt mededeed naar de Sond
en zich dapper onderscheidde bij het beschieten van
Nyborg. A ls kommandant van het schip * de Vrijheid"
woonde hij 1666 den vierdaagschen zeeslag bij ; doch
den tweeden dag leverde hij zulke blijken van onverschrokken heldenmoed, dat zijn deeflijk gehavend
vaartuig uit de vloot gesleept moest IN orden naar
Texel; maar reeds in den ongelukkigen slag van
4 Augustus des zelfden jaars was hij weder met zijn
schip bij het eskader van Tromp. Ook in den beroemden togt op den Teems (1667) gaf hij doorslaande bewijzen van de grootste onversaagdheid, als
kommandant van het schip .Tijdverdrijf". Na den
kort daarop volgenden vrede vestigde hij zich met
der woon te Schijndel, waar hij reeds 29 September
1669 stierf. Zijne grafzerk in de kerk aldaar prijkt
met een grafschrift van Vondel.
Amsteldam, ontegenzeggelijk de meer juiste,
doch allengs geheel in onbruik gekomene naam voor
Amsterdam.
Amstelland, was voorheen eene heerlijkheid
op zich zelve, van welke de Heeren den titel droegen van Heeren van Amstel, doch door Floris V, graaf
van Holland; werbeurd verklaard (zie AMSTEL, 3de
Gijsbrecht van) en aan het grafelijke domein getrokken, werd het 1317 met Holland vereenigd. Tot de
heerlijkheid A. behoorden de dorpen Sloterdijk,Sloten, Osdorp, Amstelveen, Ouderkerk, Diemen, Loenen, Loosdrecht, Waverveen en een aantal gehuchten
en buurtschappen.
Amstelodamum, de latijnsche naam voor
Amsterdam.
Amstelredamme, een der oude namen van
Amsterdam.
Amstelrode en Geleen, twee heerlijkheden
in de provincie Limburg, bij Maastricht, met ruim
2000 inw., behoorden vroeger aan den prins de
Ligne, die ze 1779 voor 567,000 guldens verkocht
aan een koopman te Luik.
Amstelveen, groot dorp in de nederl. provincie Noord-Holland, aan den Amstel, ten zuidwesten van Amsterdam, met 6000 inw., veel bedrijvigheid door nijverheid en handel, en tamelijk veel
doortogt. A. werd 1523 door keizer Karel V begiftigd met eene vrije paardenmarkt. Den 30 September 1787 een scherp gevecht tusschen de amsterdamsche patriotten en de Pruisen, welke laatsten,
hoezeer met veel verlies, de overhand behielden. In
1792 werd het grootste gedeelte van A. door een
zwaren brand in de asch gelegd; doch het dorp
werd fraaijer dan te voren weder opgebouwd. In de
nabijheid van A. is de dichteres Agatha Deken geboren 1741.
Amsterdam, 1) Poeloe Oniony lijawa, d. i.
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javaansch Geluks-eiland, een der kleine eilanden in
nederlandsch Oost-Indie, behoorende tot den sundaschen archipel; het ligt voor de reede van Batavia, ten oosten van het eiland Middelburg, en is
slechts door eenige visschers hewoond. — 2) eilandje
in de zee van Banda ; boschrijk, doch onbewoond.
— 3) een der Papoe-eilanden, bij de noordkust van
Nieuw-Guinea ; laag, digt begroeid, omsloten door
een rif. —4) eiland ten westen van Celebes aan de
invaart van de straat van Macassar. — 5) een bijna
ontoegankelijk eiland in de Indische Zee, heeft aan
de westzijde rotswanden van 1000 a 2000 vt. hoogte,
is ioverdekt met ontzaggelijke bazaltische lavablokken,
en Levert een beeld der wildste woestenij, die men zich
kan voorstellen. Het is blijkbaar een uitgebrande
vulcanische kegelberg; bet hoogste punt bedraagt
2700 parijsche voet; dit eiland ligt 4 mijlen van bet
eiland St. Paul, en beiden staan onder den engelschen gouverneur van Mauritius. — 6) eene stad in
den staat New-York (Noord-Arnerika), graafschap
Montgomery, aan den Utica-spoorweg, ruim 6 mijlen bewesten Albany, met 4,500 inw.; vervaardigt
karpetten, zeissens en zagen. — 7) naam van verscheidene forten, te weten : a., een op bet eiland
Amboina, op de kust van Hila ; b., een op het eiland
Celebes, op de kust van Menado ; c., een in de
kolonie Suriname op den regteroever van de Suriname ; d., een op het eiland Curacao, aan de oostzijde der haven van Curacao ; e., een op het eiland
St. Eustatius bij de stad Oranje; 1. een op het eiland
St. Martin, een half uur gaans bezuidwesten Philipsburg; en g., een fort A. in Opper-Guinea op de
Goudkust in het oostelijk gedeelte van het rijk Fantijn, bij het dorp Klein Cormantijn, welk fort den
naam A. ontving toen de 1100 man, die ad miraal de
Ruyter den 8 Februarij 1665 op de guinesche Goudkust liet landen, den engelschen kommandant Selwyn tot de overgaaf hadden genoodzaakt. Ruim eene
eeuw bleef het in de magt der Nederlanders, totdat
het 1781, met al onze bezittingen ter kuste van
Guinea — alleenlijk het fort d'Elmina uitgezonderd — overging aan de Engelschen, die het echter
1785 weder ontruimden,sedert welken tijd het onafgebroken in ons bezit gebleven is. In 1824 echter,
werd het tijdelijk bezet door de Ashantijnen, die,
zonder de nederlandsche vlag te eerbiedigen, doodeenvoudig den kommandant en de kleine nederl.
bezetting nit dit fort A. verdreven, het in bezit namen en er hun hoofdkwartier vestigden, van waar
zij hunne krijgsoperatien bestuurden tegen de engelsche forten te Cape-Coast en Anamaboe.
Amsterdam , hoofdstad van het koningrijk
der Nederlanden en een der voornaamste koopsteden van de wereld, aan het U. De stad is meerendeels op ingeheid paalwerk gebouwd, op 90 door de
rivier den Amstel gevormde eilandjes, en met hare
vele grachten en schier ontelbare bruggen wordt zij
te refit het Venetie van noordelijk Europa genoemd.
Behalve eene menigte kerken, verdient onder de
openbare gebouwen in de allereerste plaats vermelding, het voormalige stadhuis, in 1808 door koning
Lodewijk tot koninklijk paleis verheven, en na het
herstel van Nederlands onaf hankelijkheid die bestemming behouden hebbende, daar de koning en
de vorstelijke familie, wier residentie te 's Gravenhage is gevestigd, op het paleis te A. verblijf houden telkens wanneer zij de hoofdstad des rijks met
een bezoek vereeren. Dit meesterstuk van bouwkunde,
rustende op 13,659 ingeheide palen, heeft eene
breedte van 63 nederl. ellen bij eene lengte van 80
nederl. el en eene hoogte van 33 nederl. el, en prijkt
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drinkwater te kunnen voorzien. Om intusschen aan
met eenen ronden, 93 nederl. ellen hoogen toren.
dat inderdaad groote bezwaar te gemoet te komen ,
Het is ontworpen door en gebouwd under de leiding
vormde zich omstreeks 1 850 eene maatschappij met
van de bouwmeesters Jacob van Campen en Daniel
het Joel, om wellen te boren in de duinen tusschen
Stalpert (van 1 648 tot 1655), terwijl de uitstekendZandvoort en Haarlem, en dat water door middel van
ste kunstenaars der 17e eeuw het hunne hebben
leibuizen naar A. te voeren. Die onderneming is met
bijgedragen tot de inwendige versiering van het
den besten uitslag bekroond , en de aanvankelijk door
gebouw; de prachtvolle Troonzaal, in welke de kokwaadwilligen zeer gebekelde en bestredene Damnningen der Nederlanden gekroond worden of ingewaterleiding is in waarheid eene weldaad voor A.
huldigd, wordt algemeen geroemd als de schoonste
geworden, daar leder huis van eenige beteekenis
in geheel Europa; ook de indrukwekkende Groote
tegenwoordig van dat water voorzien is. In 1829
zaal (34 ellen lang, bij 15,6 el breedte en 28 el
zijn te A. aan den IJkant , twee havens aangelegd:
hoogte), dienende om er bals of groote partijen te
de eene, het Oosterdok genaamd , is omringd door
geven, mag niet stilzwijgend voorbij worden gegaan.
eenen dijk, die tegen den Diemerdijk bij Zeeburg
Het paleis heeft in October 1762 en in 1806 gevaar
geloopen door brand vernield te worden, doch beide aanvangt, de eilanden Oostenburg, Wittenburg en
Kattenburg, alsmede het dok der Marine in zich
de keeren mogt men er_in slagen de vlammen nog
in tijds meester te worden, om de ramp van zulk sluit, en aan de Kraansluis eindigt , in het geheel
eene lengte van circa 4600 ellen beslaande. De aneene vernieling of te wenden.Onder de overage opendere haven, het Westerdok genaamd, ligt omvat door
- bare gebouwen verdienen melding het tot stadhuis
een circa 2100 ellen langen dijk, aanvangende tegen
ingerigte vroegere Prinsenhof; het schoone Trippenden sparendamschen zeedijk, in zich sluitende bet
huis, waarin het museum; wijders de bears , de
Bikkers-eiland, het Prinsen-eiland en het Realenkoornbeurs, het oostindische huis, de landswerf, bet
eiland, en eindigende aan de Nieuwe Haarlemmertentoonstellingsgebouw voor voortbrengselen van
sluis. Achter de Oosterhaven is tevens een voortrefvolksvlijt , de Nieuwe kerk (vroeger Catharina-kerk
felijk entrepOt-dok aangelegd; doch voor den ingang
genaamd) met een prachtigen preekstoel en de grafder haven bevindt zich eene zandbank (hetPampus),
tomben van de Ruyter, van Galen en Vondel, zoowaardoor de koopvaardijschepen van veel diepgang
mede de Oude kerk (vroeger Nicolaas-kerk geheevroeger genoodzaakt waren, hunne lading over te
ten) met de gedenkteekenen der zeebelden Heemsladen in zoogenaamde kameelen of ligterschepen ,
kerk, van der Zaan , Sweerts en van der Hulst ;
hetgeen een groot bezwaar opleverde voor den
buitendien bezitten de Gereformeerden nog 8, dus
in het geheel 10 kerken; de Roomsch-katholieken handelstand. Hieraan en aan de moeijelijkbeid, om
bij tegenwind in- en uit te loopen langs de Zuiderhebben er in het geheel 18 ; terwijl er nog verscheizee, is door den aanleg van het Groote Noorddene kerkgebouwen meer in gebruik zijn voor de
hollandsche kanaal (begonnen 1819, voltooid 1825,
godsdienst-oefeningen van verschillende andere geen reeds in November 1824 voor de scheepvaart
zindten. Wijders verdient hier ook melding de zooopengesteld) te gemoet gekomen, welk kanaal 14
genaamde Hooge Sluis, of Amstelhrug, hebbende
uren gaans lang is, en bevaarbaar voor de grootste
181 ellen lengte bij eene breedte van 20 ellen, en
schepen. Niettemin bleek het in de laatste jaren
rustende vOOr 1822 op 35 overwelfde bogen, van
meer en meer, dat ook dit kanaal niet genoegzaam
welke echter in -genoemd jaar de twee middelste
voorziet in de behoefte, om Amsterdam in staat te
weggebroken en vervangen zijn door eene dubbele
stellen zich op zijne plaats als een van de eerste
valbrug, om grootc schepen met staanden mast te
koopsteden der wereld waardiglijk te handhaven ;
kunnen doorlaten. Rijk is A. aan velerhande belangvooral het naijverige Rotterdam, dat sedert omrijke en nuttige inrigtingen, van welke wij de navolstreeks de helft der 19e eeuw eerie verbazende vlugt
gende zullen noemen : de Nederlandsche Bank, de
neemt in de ontwikkeling van zijn handelsverkeer
Nederlandsche Handelmaatschappij , het collegie
en een gevaarlijke mededinger voor A. is geworden,
Zeemanshoop, de Koninklijke akademie van Beeldreigde door zijne meer gunstige ligging een groot
dende kunsten ; het genootschap Felix Meritus; de
deel van Nederlands handelsbeweging tot zich te
1784 opgerigte .Maatschappij tot nut van 't Algetrekkers ten koste van A.; de geheele handelstand
meen"; het genootschap Doctrina et amicitia; het
van A. en ieder onbevooroordeelde zag en besefte
grootsche Leesmuseum ; het kabinet van natuurlijke
historic ; de schilderijen-zaal; de botanische tnin of dat, en lang en luide riep men om het eenige redmiddel, waardoor die slag kon worden a fgewend ,
Hortus Botanicus,doorgaans kortweg Hortus genaamd;
namelijk de verguuning van Regeringswege, om
de zoblogi.che tuin, wegens hare kenspreuk,,,Natura
Artis Magistra", in de wandeling zeer onjuist Artis eene betere en kortere gemeenschap van A. met de
zee in het leven te roepen, door de doorgraving van
genoemd ; het beroemde Atheneum illustre ; de
Holland op zijn smalst. Rotterdam bleef de pogingen
school voor de zeevaart; bet Blinden-instituut ; enz.
van A., om dien nieuwen waterweg te verkrijgen
Uit den aard van zijne ligging is A., uit een krijgsniet laauw en lijdelijk aanzien, maar drong ook van
kundig oogpunt beschouwd, sterk, doordien het omzijnen kant bij het Gouvernement aan op de verliggende land door middel van verscheidene sluizen
gunning, om zijne eigene gemeenschap met de zee
gemakkelijk onder water gezet en alzoo de nadering
bemoeijelijkt kan worden (zie blz.200 koloml). Maar door het aanleggen van een nog beteren waterweg
tot den hoogsten graad van doelmatigheid te brenevenzeer nit den aard van zijne moerassige ligging
gen. Nadat die pogingen gedurende eenige jaren bij
heeft A., meer dan eenige andere stad in ons land,
de hooge Regering geen gunstig onthaal vonden,
steeds gebrek gehad aan goed drinkwater, waarin
werd de zaak in 1863, tijdens de groote Thorbecke
door de zoogenaamde waterschuiten voorzien werd,
ten tweeden male aan het hoofd van het ministerie
die het hover Weesp uit de Vecht haalden, zoostond, als wetsvoordragt in 's lands vergaderzaal gemede door den aanvoer van pompwater uit Utrecht.
Sedert 1837 is men begonnen te A. putboringen te bragt en bepleit, en en in de Tweede en in de Eerste
kamer werden de beide wetsontwerpen aangenomen.
beproeven, die wel geen bepaald nadeelig resultaat
De koning, die de aanneming van deze ontworpen
opleverden , maar toch geen genoegzaam gunstigen
uitslag om de stad voortdurend van het noodige door de wetgevende magt te regt beschouwde als
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een der schoonste overwinningen door zijnen bekwamen minister op de oppositie behaald, en tevens
als eene overwinning, die voor geheel Nederland van
heilrijke gevolgen zou worden, de koning haastte zich
de aangenomene ontwerpen te bekrachtigen en tot wet
te verheffen 24 Januarij 1863, en liet op buitengewone
en bet hollandsch hart goeddoende wijze blijken van
zijne hooge belangstelling in deze twee grootsche
ontwerpen — het eene zulk een rijk verschiet openende voor Rotterdam, het andere niets meer of
minder voor Amsterdam dan de gunstige oplossing
van eene levensvraag. En met dat al bleek het al
spoedig, dat de geestdrift te A., om door geldelijke
deelneming merle te werden tot de uitvoering van
de concessie ter doorgraving van Holland op zijn
smalst, geenszins beantwoordde aan de verwachting,
die ieder daarvan had gekoesterd. De uitgeschrevene leening van achttiert millioen guldens werd op
verve na niet volgeteekend, in weerwil van de onbekrompene wijze waarop honing Willem III, door
persoonlijke deelneming, zelf een navolgenswaardig
voorbeeld gaf. De Amsterdammers hetoonden over
bet algemeen eene laanwheid in deze zaak, die voor
ieder onbevangen oordeel onverklaarbaar was. Doch
wilden partikulieren geen geld genoeg bijdragen voor
deze zoo hoogst nuttige, en zelfs als geldspeculatie
voor de inschrijvers bepaald voordeelige leening, de
gemeenteraad van A. nam zich de zaak ter bane, en
in de vergadering van 4 Junij 1863 werd de voordragt behandeld aangaande eene te sluiten leening
van 16 millioen, in hoofdzaak hierop nederkomende
of van wege de stad voor de nog ontbrekende 10
millioen in de kanaal-leening zou worden deelgenomen; na eene levendige beraadslaging werd dit
voorstel met 21 tegen 13 stemmen verworpen; en op
het oogenblik waarop wij dit schrijven ligt het nog in
het onzekere of de aan Amsterdam verleende concessie , waarop het gedurende zoo velejaren heeft aangedrongen, der stad tot nut gedijen, dan wel als een ijdel
droombeeld in rook vervliegen zal. Sedert jaren
worden ook bij bet gemeentebestuur van A. pogingen
aangewend (onder anderen door den aannemer J. Galman), om de stad uit te bouwen aan de overzijde van
het 1J; tegen de toestemming en medewerking tot
zoodanig plan schijnen tot dusverre onoverkomelijke
bezwaren bij den stedelijken raad te hebben bestaan,
die echter— wij willen het hopen vroeg ()fla g geheel uit den weg geruimd zullen worden ; want wij aarzelen niet bier als onze overtuiging neer te schrijven,
dat,zoo eenmaal uitvoering wordt, gegeven aan de twee
hierboven bedoelde helangrijke ondernemingen, de
stad A. eene toekomst te gemoet gaat,die Naar in grootheid en rijkdom tot eene waardige mededingster
zal verheffen van het reusachtige Londen. Viermaal
is A. vergroot, namelijk in 1585, 1592, 1612 en
1658. Op dit oogenblik (1863) beslaat A. eenen omtrek van ruirn 760 bunders, en heeft volgens dt.
jongste telling eene bevolking van omstreeks 250,000
zrelen. Het tijdstip, waarop A. ontstaan is, kan niet
met zekerheid worden bepaald ; intusschen is zooveel bewezen, dat het in bet begin der 13e eeuw nog
slechts een visschersdorp was, onderhoorig aan de
Heeren van Amstel, dat het zich toen evenwel reeds
spoedig ontwikkelde tot een stadje, vervolgens aan
de graven van Holland kwam en derwijze toenam in
bloei, dat het in het begin der 16e eeuw voor de voornaamste koopstad van ons land gold. Nadat de handel van A. ten gevolge van den oorlog met Engeland
in de 17e eeuw aanmerkelijk was afgenomen, nam die
in den loop der 18e eeuw weder eene veel hoogere vlugt
dan ooit te voren, zoodat A. al spoedig in rijkdom
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en in veelomvattendheid van handelsbeweging de
eerste werd in de rij van al de koopsteden van
Europa. De omwenteling van 9795 deed den luister
van A. eenigzins tanen, en de gedwongene vereeniging van de Nederlanden met Frankrijk bragt natuurlijkerwijze aan den koophandel en het algemeen
vertier eenen gevoeligen stoot toe , waarvan A. zich
echter sedert 1813 al spoedig hersteld heeft, ofschoon het niet te ontkennen valt, dat A., in de
ontwikkeling van zijne grootheid,geen gelijken tred
heeft gehouden met de ontwikkeling die, naar evenredigheid, in de groote koopsteden van andere Ianden, en zelfs bier en daar in ons land, wordt waargenomen. Dit neenit intusschen niet weg dat A. nog
altijd overwaardig is to worden medegeteld onder
de eerste steden der garde, en dat het spreekwoord
,er is maar een Amsterdam" nog steeds in ons land
als een waar-woord mag worden beschouwd, hetgeen het ook ontegenzeggelijk blijven zal, wanneer
eenmaal de hierboven besprokene doorgraving van
Holland op zijn smalst, en de uitlegging van de
stad aan gene zijde van het IJ, niet meer onder
de vrome wenschen, maar tot het gebied der werkelijkheid behooren.
Natuurlijk is het, dat znlk eene groote en aanzienlijke stad, die als bet ware bet hart, de ziel van
Nederland is, in onze geschiedenis eene helangrijke
plaats inneemt. Hoezeer ook door eene voorliefde
voor A. bezield, die wij als onpartijdig schrijver
moesten, maar niet geheel kunnen ter zijde zetten,
zoodat wij aan (lit artikel eene grootere plaats inruimen dan het hestek van ons work eigentlijk gedoogt, zijn wij gedwongen ons in het historische
gedeAte slechts tot de voornaamste punters te bepalen. In de 14e en 15e eeuw, toen ons land verscheurd werd door de rampzalige twisten der Hoekschen en Kabeljaanwschen hield A. bet met laatstgenoemde partij, ofschoon er de andere partij nu en
dan boventlreef, zoodat de regering herhaalde malen
verwisselde , en nu eons de Kabeljaatrwschen dan
weer de Hoekschen afgezet en nit de stad verdreven
werden. Ook do Kerkhervorming bleef natuurlijk
niet zonder invloed op de rust van Amsterdam. Na
reeds tang in voter gernoederen veld te hebben gewonnen , kwam de Hervorming in A. bet eerst aan
het roeren, toen in 1533 van hooger hand verbodert
werd het Nieuwe Testament to drukken, naar de
vertaling van Luther. De zaak der Hervorming werd
intusschen zeer benadeeld door het oproerig en uitzinnig gedrag der Wederdoopers (zie dat woord).
die in '1534 eenen aanslag waagden, om zich meester to waken van de stad; eene bende van die lieden
vertoonde zich op klaarlichten (lag spiernaakt, en
ieder met con ontbloot zwaard in de hand, op do
strait en doorkruiste de stad, wet zonder iemand
kwaad to Moen, maar met het kennelijk doel om de
Start in opschudding to brengen ; deze Zwaardloopers werden echter door de schutterij ontwapend
en in verzekerde bewaring gebragt, om hunne welverdiende straf to ontvangen. In weerwil van de
maatregelen, die vervolgens genomen werden orn
dergelijke tooneelen to voorkomen en de woelingen
der Wederdoopers to onderdrukken, hielden ze toch
nog heimelijk bijeenkomstert, waarin ze door hunnen
zoogenaamden bisschop Jacob van Campen tot allerlei buitensporigheden werden aangezet, totdat
eindelijk den 11 Februarij 1535 de eerste vertooning plaats had van de Naaktloopers, die als krankzinnigen door de stad liepen , moedernaakt, onder
het aanheffen van een ijselijk gehuil en geschreeuw
•Wee, wee, wee! de wrake Gods! de wrake Gods!"
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Door de komst van Jan van Geelen (Zie GEELEN ,
Jan van) werd de razernij van die uitzinnigen nog
aangewakkerd ; en des avonds van 10 Mei 1535
waagden zij eenen stouten aanslag, om de stad te
vermeesteren ; zij hadden reeds het stadhuis ovefrompeld eer iemand er de lucht van kreeg ; doch
spoedig werden ze daar (11 Mei) zoo duchtig bestookt, dat de meesten hun waagstuk reeds dadelijk
met den dood bekochten en de overigen naar verdienste gestraft werden. De zaak der Hervorming
zelve werd lang door de regering van A. tegengehouden. Doch toen A. na de Pacificatie van Gent
weigerachtig bleef tot de Staatschen toe te treden ,
werd het door eene goede krijgsmagt, onder bevel
van Sonoi, ingesloten, zoo streng, dat er al spoedig
Hood begun te heerschen, en de stad zich den 8 Februarij 1578 onderwierp. Daarmede won ook de zaak
der Hervorming veld; (loch de onverdraagzaamheid
was er nog niet merle geeindigd , en eerst in Mei
van dat jaar deden de Hervorrnden eenen stouten
aanslag, die met een goed gevolg werd bekroond.
De oude ,regering en de roomsche priestess werden
met geweld uit de stad gebragt, eene nieuwe stedelijke regering werd (28 Mei) gekozen, de beelden werden nit de kerken verwijderd, veel werd er door bet
graauw vernield, doch eindelijk keerde de rust weder,
en de Hervorming had nu te A. gewonnen spel.
In de geschillen tusschen de Remonstranten en
Contra-Remonstranten hield A. de zijde van laatstgenoemden, en verzette zich sedert 1612 met alle
kracht tegen het houden van de Nationale Synode op
den voorgestelden voet. In 1617 kwatn het er tot
dadelijkheden; in een huis op Dwarsboomsloot,
waar de Remonstranten godsdienst-oefening hielden, werden zij door het gespuis uiteengedreven, en
alles werd vernield ; des zondags daaraanvolgend
werd een huis op den Singel bij de Bergstraat leeggeplunderd door het graauw, omdat men vermoedde,
dat daar gepreekt zou worden. En toen de leerstellingen der Remonstranten door de Nationale Synode
veroordeeld waxen, werd in A. een scherp plakkaat
tegen hen uitgevaardigd en stonden zij er aan veel
vervolging bloot, (lie echter al spoedig verflaauwde
door de hervatting van den oorlog tegen Spanje na
atloop van het twaalfjarig bestand.— De hervatting
van dien oorlog gaf ievens aanleiding tot de oprigting van de Westindische Compagnie (zie dat artikel),nadat de later zoo beroemd gewordene Oostindische Compagnie (zie dat art.) reeds een twintigtal
jaren vroeger te A. was opgerigt. — Werkten die
beide Compagnien (voornamelijk laatstgenoemde)
krachtdadig ter bevordering van A.'s bloei en grootheid, in 1720 leed de beurs te A. gevoelig door den
beruchten windhandel van John Law, waaraan niet
alleen kooplieden, maar zelfs ambachtslieden en
voornamelijk de Joden deelnamen, en waarvan honderden bij honderden het slagtoffer werden. In 1758
ondervond A.'s koophandel op nieuw gevoelige verliezen door de zeerooverijen der Engelschen, die een
aantal onzer koopvaardijschepen prijs maakten en
voor goeden buit verklaarden. En 1762 hadden zeevaart en handel nogmaals veel te lijden, zoo door de
spaansche en fransche kapers en door de barbarijsche
zeeroovers, als inzonderheid door de voortdurende
gevvelddadigheden der Engelschen, die zich niet
ontzagen zelfs de onder convooi varende koopvaardijschepen aan te tasters, waardoor de koophandel
zeer gestremd werd en nagenoeg geheel stilstond.
De 1763 tusschen Frankrijk, Engeland en Spanje
gesloten wordende vrede bragt, na zeven jaren van
.kwijning, wel is waar eenige verademing in den
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handel aan; doch in den zomer van dat jaar deden
zich van dien kwijnenden toestand de treurige gevolgen gevoelen, en meer dan 40 geachte firmaas
waren genoodzaakt hunne betalingen te staken. Het
eene bankroet sleepte het andere na zich, totdat in
1772 de val van een der grootste kantoren eenen
nasleep van onberekenbare rampen deed voorzien,
die echter door eenen wijzen maatregel van het stedelijk bestuur werden afgewend. Twee millioen guldens werden uit de stedelijke kas genornen, om
vtorschotten te verstrekken aan wankelend staande.
doch overigens geachte firmaas, die zich daardoor
staande hielden ; en reeds het volgende jaar begon
de handel te herleven. Doch toen de oorlog van Engeland tegen zijne in opstand gekomene amerikaansche kolonien was uitgebroken en Frankrijk daarin
partij koos tegen Engeland , had A's koopvaardijvloot al weder veel te lijden van de engelsche kapers; zoo werd in 1779 eene geheele vloot, met het
daarbij behoorend konvooi onder bevel van den
schout-bij-nacht, graaf van Bylandt, door den engelschen vlootvoogd Fielding, met schending van
het volkenregt, in Engeland opgebragt ; en in den
oorlog, die 23 December 1780 uitbrak en met den
vrede van 10 Junij 1784 eindigde, waren de vele
vertiezen, die de amsterdamsche koopvaardijvloot
leed, nog veel gevoeliger.—Eene zelfde ramp als in
1763 trof A. in 1848, toen de staatkundige beroeringen in verscbeidene landen van Europa haren
weerstuit ook te A. deden voelen, en eene menigte
kantoren hunne betalingen moesten staken. — Die
beroeringen van 1848 bragten ook eene kleine
na5perij in A. te weeg ; een hoop gespuis wierp hier
en daar de glazen in, doch in een paar uren tijds
was het oproer gedempt, en werd de rust niet meer
verstoord.— Niet zoo gemakkelijk werden vroegere
oproeren in A. bedwongen ; althans juist honderd
jaren vroeger ging het er drger toe. Doch eerst een
woord over 1747, then de beruchte porseleinkooper
Daniel Raap met eenige volgelingen in eene petitie
bij de vroedschap der stad aandrong op wijzigingen
in het begeven van ambten, waarbij behendiglijk
voorop werd gesteld, dat het Stadhouder-hapiteinen Admiraal-Generaalschap erfelijk mogt worden
verklaard in de mannelijke en vrouwelijke linie van
Zijne Hoogheid den Prins van Ora*, het gevolg
van deze handeling was, dat het gespuis onder het
aanheffen van den kreet .0ranje boven !" het stadhuis
bestormde, en daar allerlei baldadigheden pleegde,
totdat de tegenwoordigheid van geest en het doortastend beleid van Abraham Scherenberg, kapitein
der burgerij , die met 15 of 16 man van zijne cornpagnie het stadhuis binnendrong en een vertoon
maakte alsof hij met eenige honderden mänschappen
aanrnkte, het gespuis in allerijl de vlugt deed nemen. Kort daarna werd er werkelijk eenige wijziging
gebragt in de begeving van ambten, en eenige dagen
later had de stemming voor het Erfstadhouderschap
plaats, zoodat door een en ander aan de muitzucht
alle voorwendsel, vooreerst althans, was benomen.
Doch reeds in bet volgende jaar 1748 werd de geest
van oproer op nieuw aangehitst door de tijding van
het afschaffen der pachten in Friesland ; dadelijk
werden de gemoederen in beweging gezet door de
verspreiding van briefjes, waarbij het yolk opgeroepen werd om den 20 Junij op den Dam bijeen te
komen ; en ofschoon die dag rustig afliep, begon 4
dagen later (24 Junij) de plundering, en op 18 pachtershuizen werd de dolle woede van het gemeen
bot gevierd. Slechts weinigen der daders werden
gevat en gestraft; zekere vrouw, in de wandeling
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Mat van den Nieuwendijk genaamd , en een man
werden deswege opgehangen vOOr de Waag; duizenden toeschouwers waren zaamgestroomd , om
die teregtstelling te zien ; en eenige beweging, die
zich onder de menigte vertoonde, werd oorzaak dat
de gewapende magt vuur gaf, waardoor zulk een gedrang ontstond, dat 13 personen werden doodgedrukt of onder den voet geraakten en doodgetrapt
werden, terwijl er 19, die in het Damrak werden gedrongen, verdronken. De onrust hield intusschen
nog altijd aan, en den 9 Augustus van dat zelfde jaar
1748 maakten eenige burgers zich meester van de
groote zaal van den Doelen in de Doelenstraat, waar
zij vervolgens hunne vergaderingen hielden, om
welke reden zij bDoelisten" genoemd werden. Uit
die vergaderplaats zonden zij afgevaardigden naar
den Prins-erfstadhouder , namen verscheidene besluiten tegen het stedelijk bestuur, en de rust werd
niet eer hersteld dan toen de prins zelf te Amsterdam kwam en, daartoe gemagtigd door de Staten,
eene groote verandering bragt in de stedelijke regering. — Nu genoot A., althans wat oproer betrof,
gedurende eenige jaren rust, doch om op nieuw in
ontsteltenis te worden gebragt door partijschap onder de bevolking in de geschillen tusschen den
Prins-erfstadhouder en de Patriotten, welke geschillen sedert 1785 jaren achtereen het geheele
land in verdeeldheid hielden. De Patriotten te A.
ontwierpen een verzoekschrift aan de Staten van
Holland om eene andere regering ; de Prinsgezinden
verzetteden zich daartegen, en in de straten van A.
stroomde het burgerbloed. De Kat tenburgers inzonderheid leverden moedige blijken van Oranje-zin ;
doch de Patriotten waren in A. de sterksten ; en
van de 43 huizen, die het lot der plundering ondergingen, werden er slechts 8 door de »Oranje-klanten", doch 35 door de Patriotten geplunderd ; niettemin werden alleenlijk ettelijke belhamels van de
Oranje-partij aan den lijve gestraft. Kort daarop
volgde de inval der Pruisen in .ons land, en de omwenteling -ten gunste van den Prins-erfstadhouder
werd als irl een oogwenk volbragt ovtral, behalve te
A., dat, steAnende op de sterkte van zijne ligging ,
alleen bleef volhouden en zich in staat van verdediging stelde. De verschansingen, te Halfweg opgeworpen, werden echter door eene kleine hende
Pruisen en prinsgezinde Hollanders veroverd ,
Sparendam ingenomen , waardoor A.'s linie van
defensie gebroken en alle verdere tegenstand doelloos geworden was. De heethoofden wilden on den
Zeedijk doorsteken, om zoodoende al het omliggende
land onder water te zetten ; doch de bezadigden
zegevierden, en A. trad toe tot Oranje. — De omwenteling van 1795 kwam te A. zonder noemenswaardige
ongeregeldheden tot stand; alleen den 10 Mei 1796
had er een oproer plaats van de burger-kanonniers,
welk korps wegens mishandeling, gepleegd op ongewapende ingezetenen, en wegens andere baldadigheden door den stedelijken raad was ontbonden. Daardoor in woede ontstoken, bestormden de kanonniers
des nachts, te midden van een verschrikkelijk onweder, bet stadhuis, mishandelden de vergaderd zijnde
leden van den Raad en dreven de verandering uiteen ; doch twee dagen later werd door een piket
fransche huzaren de orde hersteld. — Op het einde
van 1807 gaf koning Lodewijk van Holland zijn verlangen te kennen, om den zetel van 's lands hooge
regering met al de departementen van algemeen
bestuur over te brengen naar A., en den 21 Maart
1808 deed hij te A. zijnen plegtstatigen intogt ;
doch reeds twee jaren later legde hij de kroon neder,
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en ons land werd bij Frankrijk ingelijfd, wordende
A. alstoen verklaard tot derde stad van het keizerrijk. In November 1813 echter kreeg de omwenteling ook te A. haar beslag; den 1 December werd
de Prins van Oranje er uitgeroepen als souvereine
vorst, en daags daaraanvolgend reeds vereerde hij
A. met een bezoek, terwijl hij er 30 Maart 1814
plegtig als souvereine vorst werd gehuldigd, nadat
daags te voren in de Nieuwe kerk de Grondwet was
afgekondigd, die tot 1848 van kracht is geweest.
Ter loops zullen wij nog hier vermelden de inhuldiging te A. (April 1478) van Maria van Bourgondie en haren gemaal aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk. Ook het verblijf te A. van den
hertog van Alba (1575), die hier eene vloot van 36
schepen liet uitrusten, waarmede hij meester hoopte
te worden van de Zuiderzee. Het opperbevel over
die vloot werd opgedragen aan Maximiliaan Hennin,
graaf van Bossu, en in tegenwoordigheid van den
hertog en van een groot aantal geestelijken, die aan
den Schreijershoek stonden met kruisen en vaandels,
om de vloot te zegenen, zeilde zij nit den 24 September 1575, doch reeds 11 October, dus 17 dagen
later, werd zij door de Noordhollanders onder Cornelis Dirkszoon geslagen en Bossu zelf gevankelijk
opgebragt te Hoorn.—De weigering van A. om prins
Willem II te ontvangen anders dan als stadhouder,
toen hij derwaarts wilde komen als afgevaardigde der
Algemeene Staten, ten einde een geschil met de
Staten van Holland te regelen over het afdanken van
krijgsvolk kort na het sluiten van den Munsterschen
vrede, verbitterde den prins derwijze, dat hij besloot A. met geweld van wapenen te dwingen; hij
zond Willem Frederik van Nassau, stadhouder van
Friesland, met eene krijgsmagt af,om eenen aanslag
op A. te doen; doch de ruiterij verdwaalde en kwam
te laat te Abcoude bij het voetvolk aan; de hamburgsche post, die de verdwaalde bende voorbij was
gekomen, had inmiddels de mare van hunnen aantogt reeds te A. aangebragt ; en zoodoende viel er
aan geen overrornpelen van de nu op tegenweer bedachte stad meer te denken. Het krijgsvolk legerde
zich nu voor de stad ; er werden onderhandelingen
met den Prins geopend, en de zaak alsnu ten 's prinsen genoegen geregeld. — Nu nog melding van het
onzinnige, doch niettemin voor A. gevaarlijke voorstel, in 1707 door den ridder de Forbin aan het hof
van Frankrijk gedaan, om Amsterdam te overrompelen, al de schepen die daar lagen (meer dan 1000)
te vernielen, en de stad vervolgens in de asch te
leggen , waarna Frankrijk ons land in vier dagen
tijds tot den vrede zou kunnen dwingen, aangezien
Nederland, beweerde hij, zonder A. niets te beteekenen had. Zijn voorstel werd verworpen ; en gelukkig,
daar zulk een pogen, hoe dwaas ook en onuitvoerbaar,
niet anders had kunnen uitrigten clan schade voor A.
Door rampen van verschillenden aard is A. ruimschoots geteisterd. Den 23 April 1423 werd het
derde gedeelte der stad door een fellen brand vernield ; en 1452, in den nacht tusschen 23 en 24
Mei, werd door een nog zwaarderen brand bijna de
halve stad in de asch gelegd. Een zware storm en
watervloed rigtte groote schade te A. aan den
15 October 1508. Ook de zware watervloed in 1530
bragt veel nadeel toe ; maar meer nog de verschrikkelijke vloed 2 November '1532, waarbij kwam de
geweldige brand in het Reguliers klooster, door de
monniken moedwillig aangestoken, om zoodoende
bevrijd te worden van de vele schulden, waaronder
het klooster gebukt ging ; men ziet dus, dat moedwillige brandstichting geen uitvinding is van onze
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eeuw ten gevolge van de oprigting der brandwaarborg-maatschappipn. Van den vreeselijken watervloed, die 1 November 1570 geheel Nederland met
schrik vervulde, voelde A. insgelijks de jammerlijke
gevolgen, daar het doorbreken van den Diemerdijk
eene ontzaggelijke schade aanrigtte. Het zelfde had
nogmaals plaats bij den hoogen watervloed in 1649,
Coen verscheidene doorbraken in den Diemerdijk
voor A. de ergste gevolgen na zich sleepten. De
overstroomingen in 1741 rigtten te A. almede geweldige onheilen aan ; en de groote watervloed, die
15 November 1775 geheel Holland teisterde, dreigde
A. met volslagen ondergang, doch op eene wonderdadige wijze werd dit gevaar afgewend, doordien
het water reeds voor het uur, waarop het nioest
wassen, van zelfs begon te dalen. In 1776, tusschen
21 en 22 November, werd het water door eenen
storm uit bet westnoordwesten weder met vernielend geweld op de stad aangedreven, doch ook
ditmaal kwam men, doordien de wind ging liggen,
met den schrik vrij. De storm van 14 December
1 724 slocg een aantal schepen van hunne ankers en
zweepte ze naar Durgerdam en Nieuwendam, waarbij
er verscheidene aan den grond geraakten en vele
menschen het leven verloren, terwijl groote schade
wend toegebragt aan de voornaamste gebouwen der
stad. Niet minder vernielend woedde te A. de storm
van 18 Februarij 1807; en de geweldige storm van
29 November 1836, die insgelijks veel schade aanrigtte, ligt nog menigeen in het geheugen. Nog verdient bier melding de vreeselijke waterberoering te
A. den 1 November 1755 veroorzaakt door de yenschrikkelijke aardbeving, waardoor Lissabon in Portugal voor een groot gedeelte in puin werd verkeerd ; terwijl den 18 Februarij 1756 de aardbeving,
die zich door geheel Nederland deed voelen, ook te
A. groote ontsteltenis te weeg bragt in alle huisgezinnen, en daar het een bededag was ook in al de
voile kerken, maar voornamelijk in de luthersche
Oude kerk, waar de valsche mare van brand den
schrik en de verwarring ten top voerde. — Nu nog
de zware pest, die, 1601 te A. circa 800 menschen
ten grave sleepte ; de pest van 1622, gevolgd door
ongerneene duurte, gebrek aan granen en een zeer
strengen winter ; vervolgens de pest, die in 1 655 in
A. woedde, zoo hevig, dat er een tijd was waarin
gemiddeld 1250 menschen iedere week en door
werden weggerukt, en op het einde van dat jaar de
sterfte te A. sedert 1 Januarij 17,502 personen beliep. In 1656 nogmaals eene pest, die van 3 Junij
tot 25 December woedde, en 13,287 menschen ten
grave sleepte ; en in 1663 de door eenige matrozen
uit Algiers overgebragte pestziekte, waardoor te A.
in dat jaar 9752 personen, en in het volgende jaar
24,148 menschen uit het leven werden weggemaaid.
In 1727 werd A. nogmaals door eene vreeselijke
sterfte bezocht, het gevolg van heete koortsen, die
dermate woedden, dat er in het najaar (als antlers
de gemiddelde wekelijksche sterfte '200 personen
plagt te bedragen) weken waren, dat tusschen tie
700 en 800 lijken begraven werden. Ook de cholera
heeft in de 19 eeuw herhaalde malen A. bezocht,
welk lot het trouwens met de meeste andere steden
van ons vaderland gemeen heeft gehad.
Veel te veel plaatsruimte zonde het vorderen,
wilde ik hier al de beroeinde personen vermelden,
die te A. het eenste levenslicht hebben aanschouwd
bij ieders artikel afzonderlijk zal men A. als hunne
geboorteplaats vermeld vinden, zoodat ik mij slechts
tot enkele weinige namen dien te bepalen. In Amsterdam kwamen ter wereld : de philosooph Spinoza,
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de groote dichter en geleerde Bilderdijk, de dichter en
geschiedschrijver Pieter Corneliszoon Hooft, de dichter Cornelis Loots; Helmers (dichter van ,,De Hollandsche Natie"), de romanschrijvers Jacob van Lennep
(schrijver van ,,De Pleegzoon", ,,De Roos van Dekama", enz.) en .1. F. Oltmans(schrijver van 4Iet Slot
Loevestein" en van DDe Schaapherder"), de geschiedschrijvers Wagenaar en Gerard Brandt, de natuuronderzoeker Swammerdam,de bloemenschilder Huysum,
de zeehelden Jacob Simonsz. de Rijk (bevelhebber
der Watergeuzen), admiraal Jacob van Heemskerk,
admiraal Swartenhondt ; en onder een groot honderdtal andere beroemde personen de navolgende acht :
Gerrit Reynst, Laurens Reaal, Hendrik Brouwer, Carel
Reiniersz., Joan Maatsniker, Joan van Hoorn, Christoffel van Swoll, Adriaan Valckenier, die alien gouverneur-generaal van Ned. Indié geweest zijn ; zoomede :
Jan Jacob Mauritius, was gouverneur-generaal van
Suriname en heeft zich doen kennen als dichter.
Amsterdam (Nieuw), zeestad en haven in
Zuid-Amerika (Britsch Guiana) op den regter-oever
en bij den mond van de Berbice, waar die met de
Cange-rivier zamenvloeit. Nieuw-A., gesticht door
tie Hollanders, is doorsneden door grachten, en drie
ba tterijen bestrijken de invaart der rivier.
Amsterdam (Allard van). Zie ALLARD.
Amsterdam (Niklaas van), geb. te Amsterdam, was baccalaureus in de godgeleerdheid, en wend
voor een zeer bekvvaam man gehouden; 1446 wederlegde hij te Keulen 24 kettersche stellingen van zekeren Ferrand. — A. (Hervicus of Hel van), geb. to
Amsterdam, was een der voornaamste heidelbergsche godgeleerden, die 1479 gemagtigd werden om
Doctor Jan van Wezel, die te Maintz wegens ketterij
te regt stond, over het stuk der leer te onderzoeken.
Deze Hervicus is onbetwistbaar de zelfde persoon
als Herwych Gijsbertsz, die '1477 door burgemeestenen van Amsterdam uitgenoodigd werd het bestuur
van het Bagijnhof aldaar op zich te nemen. — A. (Johannes van), geb. to Amsterdam, leefde op het laatst
der 15e eeuw, was een vriend van Wessel Gansfort,
met Wien hij geheel overeenstemde in gevoelen over
de aflaten, het vagevuur, het primaatschap van den
pans, het celibaat der priesters, enz., over alle Welke
punten hij na den flood van Wessel een langen brief
schreef aan Bernard van Meppen, Welke brief naderhand in Wessel's werken opgenomen is.—A. (Frederik van), geb. to Amsterdam, bekwaam glasschilder in de 16e eeuw ; de prachtige glazen in de abdij
van Tongerloo waren vermoedelijk zijn werk.
Amstetten, of Amstadteri, marktvlek in Oostenrijk onder de Enns, aan den weg van Enns naar
Weenen en aan de Ybbs-rivier, met ijzermijnen.Den
5 November 1805 veldslag tusschen de Franschen
eenerzijds en de Oostenrijkers en Russen andererzijds,
waarin eerstgenoemden overwinnaars bleven.
Amsvorde, oude naam van Amersfoort.
Amsweer, of Amzweer (Dodo of Doede van),
gesproten nit een aanzienlijk geslacht to Appingadam, werd 1577 burgenieester aldaar, doch door den
trouweloozen afval van Rennenberg zag hij zich 24
Junij 1580 genoodzaakt to vlugten, gelijk zoo velen
die de partij der Staten en van den Prins aanhingen ; en A. bragt 14 jaron met zijne vrouw in OostFriesland door, inzonderheid to Emden. In 1595
keerde hij uit zijne ballingschap terug, was eon ijverig voorstander der Hervorming, omstreeks 1620
nog burgemeester to Appingadam, en stierf vertnoedelijk omstreeks 1633. De provincie Groningen had
zeer veel aan A. to danken. Hij had een aantal geschriften in het licht gegeven.
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Amu, of Atnoe. Zie AMOE en AMOL.
Amucu, een rneir in Zuid-Amerika, aan de waterscheiding tusschen de Essequebo en de Amazonenrivier; des zomers is dit rneir bijna droog. Dit is de
plaats van der Spanjaarden heroemde »El-Dorado"
en van Raleigh's ,meir met gouden oevers".

Amuda. Zie AMUDEN.
Amu–Darja, 1) lat. Oxus, de Dzjihoen der
Arabieren, eene rivier die ontspringt in het gebergte, waardoor het plateau van Pamir begrensd wordt,
stroomt eerst znidwestwaarts, dan noordwestelijk, en
ontlast zich in de zuidzijde van het Aralmeer. Deze
rivier is nagenoeg geheel bevaarbaar, doch het bovengedeelte is den ganschen winter bevrozen; bij
strenge winters zelfs de gansche rivier. — 2) eene
stad in Iran; zie Amor, 3).
Amuden, of Amuda, oude naam van Muiden.
Amulius, koning van Alba, verdreef zijnen
brooder Numitor van den troo p , en dwong diens
dochter Rhea Sylvia zich aan de dienst van Vesta to
wijden, ten einde voor zich en zijne nakomelingen
in het bezit te kunnen blijven van den troon, daar
de vestaalsche dienst levenslang, het bewaren der
maagdelijke kuischheid vorderde, en hij dus nimmer
voor kleinzonen van zijnen verstootenen broeder te
vreezen zon hebben. Rhea Sylvia word echter, naar
het heette door god Mars zelven, bezwangerd, en
bragt twee zonen to gelijk ter wereld — Romulus
en Remus. Doze kinderen liet Amulius to vondeling
leggen; doch ze werden gezoogd door eene lupa (dat
beduidt wolvin, maar ook ontuchtig vrouwmensch)
en door herder Faustulus (zie ACCA LADRENT(A)
opgevoed. De broeders, groot geworden en van Inutile
ware afkomst kennis bekomen hebbende, hragten
A. orn het Leven en plaatsten hunnen grootvader
Nuinitor (754 v. Chr.) weder op den troon.
Amur, eene nit de beide bronrivieren Sjilka en
Argoen ontstaande rivier in China, die, tangs de aziatisch-russische grenzen Mantsjoerie doorstrooniend,
zich ontlast in den Stillen Oceaan, en nagenoeg over
haren geheelen loop, 560 mijlen landwaarts in, bevaarbaar is..I)e Chinezen noernen deze rivier lalongKiang, d. Drakenrivier.
Amurat, of Arnoerat of Murad of Moerad, bekend onder den naam van A. I, derde sultan der
Turken en een van de grootste vorsten der Ottomanen, geb'. 1319, volgde zijnen vader Oman op den
troon 1360. Hij ontweldigde geheel Thracie
Griekenland, alsmede de stad Adrianopel, waar hij
1362 den zetel van zijne regering vestigde. Hij versloeg de Serviers, de Bulgaren en de Hongaren, die
zich in bondgenootschap tegen hem vereenigd hadden. Hij word 1389 omgebragt door een servisch
soldaat, in de velden van Cassovie, op het oogenblik
toes hij daar op de verbondeneu eene schi tterende
overwinning had behaald.Hij had 57 veldslagen gewonnen. Doze A. was de oprigter van het korps Janitsaren.— A. II, zoon en opvolger van Mahomed 1,
beklom den troon 1421; Mustapha, die zich uitgar
voor eon zoon van Bajazet en hem de kroon betwistte,
word door hem verslagen en ter flood gebragt; k. belegerde ook Cortstantinopel, maar zonder den gewenschten nitslag: hij maakte zich stormenderhand
van Thessalonica meester en bemagtigde Morea,
rnaakte de vorsten van liosnie en Albanie aan zich
schatpligtig, en versloeg achtereenvolgend honing
Ladislas van Hongarije en Johannes Hunyad. Zijne
overwinningen werden gestuit door Scanderbeg, vorst
van Epirus, die verscheidene voordeelen op hem behaalde. Deze A. stierf te Adrianopel 1451. Hij had
herhaalde malen de kroon nedergelegd ; maar de
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tegenheden, die de Ottomanen in zijne afwezigheid
ondervonden, noopten hem telkens zich weder aan
het hoofd des rijks to plaatsen. — A. III, volgde
1573 zijnen vader Selim II op den troon. Zijne eerste
daad bestond hierin, dat hij zijne vijf alien nog zeer
jonge broeders liet wurgen. Hij voerde met geluk
oorlog tegen de Perzen, en ontweldigde hurt Brie
provineien. Ziju grootvizier, Sinan-pacha, maakte
zich in Hongarije meester van de sterke vesting Raab,
na aartshertog 'Mathias to hebben verslagen.A.stierf
1595. —A. IV, volgde 1623 zijrt oom Mustapha
op den troon op, en bragt de grootheid van het ottornanische rijk tot den hoogsten trap. Hij beoorloogde
de Polen; ook de Perzen, wie hij 1638 Bagdad ontweldigde. Hij vergunde openbaar het gebruik van
wijn, waaraan hij zelf zich to buiten ging. Zijne ongeregelde levenswijs verhaastte zijnen flood ; hij stierf
1640, pas 31 jaren oud.
Amusco, stad in Spanje, 2 rnijlen benoorden
Valencia; 1750 inw.; hijna geheel uitgestorven tijdens de pest 1804.
Amussat (Jean Zul6ma), geb. 21 November
1796 to St. Maixent in het fransche dept. derDeuxSévres, gest. 21 November 1856 to Parijs, een beroemd genees- en heelkundige, die vele werken
heeft geschreven over de vernaauwingen, de inspuitingen, den steen en een legio onderwerpen moor.
Amuthom, oude naam van Ameide.
Amycla, een der dochters van Niob6, word
met hare zuster Melibea door Latona gespaard, Loon
doze hare overige zusters en hare broeders doodde.
Amyclaa, 1) tegenwoordig Sclavo Chori, oude
stud in Laconie aan den Eurotas, 20 stadien ten
zuidoosten van Sparta bij de kerk Hagia Cyriaci, dus
geheeten naar baron stichter Amyclas, den vader
van Hyacinthus en Daphne, was de residentie van
Tyndarus, wiens vrouw Leda, ten gevolge van haren
omgang met Jupiter, het leven schonk aart Castor,
Pollux en Helena. In doze stad had de hecatombe
plaats, de plegtigheid der offerande van honderd
ossert. Herhaalde malen door de invallen der Spartanen geteisterd, en nog menigvuldiger met schrik
en ontsteltenis vervuld door het looze gerucht van
zoodanigen inval, word er eene wet nitgevaardigd,
svaarbij het aan iedereen verboden was op eenigerlei wijze van eenen vijandelijken inval te spreken, totdat A. eindelijk door zwijgen ten onder
ging"; vandaar het spreekwoord Amyclis taciturnior.
— 2) tegenwoordig de italiaansche stad Sperlonga,
stad in Latium aan de Thyrrenische Zee bij Terracilia, in eene rijk aan slangen zijnde, ongezonde streek,
was eene volkplanting van laconisch A., doch reeds
ten tijde der Rotneinen verlaten ; vandaar misschien
de naarn tacita? Amyck e ; welligt ook dat het tacitis
regnavit Amyclis van Virgilius doelde op de pythagorische leerstellingen, die to A. werden gehuldigd ;
en eindelijk was het misschien eene toespeling op
de wet, hierboven bedoeld.
Amyciteus, bijnaant van Apollo, omdat hij een
tempel had to Amyclae in Laconie,den vermaardsten
Apollo-tempel in den geheelen Peloponnesus.
Amyclas, vader van de door Apollo in een
laurierboom veranderde Daphne.
Amyclon, stad in Macedonia. De inwoners
van A. zonden hulpbenden aan de Trojanen.
Amycus, 1) zoon van Neptunus, was koning
van 13ebrycie en een geoefend vuistvechter. Alle
vreemdelingen, die in zijn land kwamen, werden door
Item genoodzaakt orn met hem to vechten. Toen de
Argonauten op de kust der Bebryciers (in Bithynie)
landden, werd A. in eon vuistgevecht door Pollux ge-
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dood. — 2) een broeder van Hippolyta, koningin
der Amazonen, was,even als de voorgaande,koning der
Bebryciers ; zich tegen Hercules willende verzetten,
die zijne zuster beoorloogde, werd hij door Hercules
gedood. — 3) een Centaur, werd op de bruiloft van
Pirithous .door de Lapithen doodgeslagen. — 4) een
^nedgezel van Eneas, was een zoon van Primus, en
viel in zijnen strijd met Timms.
Amydon, stad in Peonie. De inwoners van A.
zonden hulpbenden aan de Trojanen.
Amymone, een der vijftig dochters van Winans, trail in het huwelijk met Enceladus,dochbragt,
hem. op bevel van haren vader, om bet leven in den
bruidsnacht. Door wroeging gedreven, zocht zij de
eenzaamheid in de bosschen, en daar eene hinde
willende dooden, kwetste zij een safer, die zich op
haar wierp am haar tot zijne prooi te makers. Neptunus, lien zij aanriep om help, veranderde haar in
eene bron.
Amyn, zesde abbassidische kalif, zoos van Haroen-al-Radzjid,volgde dezen op in 809. Hij onderscheidde zich door Diets, dan door zijne onbekwaamheid, en werd 813 door zijn broederAl-Mamoett van
(len troon gestooten.
Amyntas, naam van I) acht koningen van Maeedonie, van welke tie nicest bekende is A. Ill, de
vader van Philippus den Groote. Deze A. regeerde
26 jaren (596-370 v. Chr.), en was de grondlegger van de magt der Macedoniers. — 2) een dapper
veldheer van Alexander den Groote, was een zoos
van Andromenes en work, als taxi arch , bij Q. Curtin,
Rufus genoemd agminis princeps. — 3) een Macedonier, die zijn vaderland verliet en naar Azle ging,
waar hij Darius diende tegen Alexander den Groote,
en na den slag bij lssus met 4000 grieksche huursoldaten naar Egvpte vlugtte, waar hij echter door
de Egyptenaars gedood werd. — 4) een koning van
Galatie, die aanvankelijk op de hand van Brutus
was, vervolgens op de zijde van Antonius,doch voor
den slag bij Actium koos h ij de part ij van Octavianus.
Amyntor, 1) volgens Ovitlius koning tier Dolopen, vader van Phenix, die zich vergreep aan tie
minnares van A., waarom hij (Phenix) door zijnen
vader gevloekt en hem bet vaderlijke finis ontzegd
werd. Later werd A. door Hercules gedood, omdat
hij dezen niet over zijn grondgebied wilde laten
trekkers. — 2) een zoon van rEgyptus, werd in den
eersten nacht van zijn huwelijk gedood door zijne
jonge vrouw, zijnde een der Danaiden.
Amyot, of Amiot (Jacques), beroemd fransch
schrijver nit de '16e eeuw, geb. 30 October 1513 te
Melun nit behoeftige ouders. Na zijne studien te
Parijs volbragt en de geestelijke wijding ontvangen
te hebben, werd hij als professor voor bet Grieksch
aangesteld aan de universiteit te Bourges, waar hij
10 jaren onderwijs gaf. Hij maakte zich allereerst
bekend door eene vertaling van Ileliodorus Amours
tie Theagene et de Charieke, welke hij 1547 opdroeg
aan Frans I, Ivaarvoor hij met de abdij van Bellozane
werd begiftigd. Eenige jaren later gaf hij in het
Licht Amours de Daphnis et Chloe en eenige andere
werken. Maar zijn voornaamste werk is eene volledige vertaling van de Werken van Plutarchtts; vooral
de Vies des grandshommesverdient bewondering om
de eenvoudigheid en natuurlijkheid van stijl, en is bet
merkwaardigste gedenkstuk der fransche taal in de
16e eeuw. Om de handschriften van Plutarchus te
raadplegen, had A. eene reis gedaan naar Italie,waar
hij den kardinaal van Tournon, fransch gezant te,
Rome leerde kennen, die zijne geleerdheid wist te
waarderen, Pn op Wiens aanbeveling A. tot leeraar

Amythaonius

203

bij de kinderen van Hendrik II werd gekozen. Toen
Karel IX en Hendrik III, die Ins zijne leerlingen
waren geweest, den troon hadden beklommen, overlaadden zij A. met gunsten : hij werd grootaalmoezenier des konings, bisschop van Auxerre, en begiftigd met rijke prebenden. Hij stierf 6 Februarij 1593,
op 80-jarigen leeftijd.
Amyot, een Jezult, geb. 1718 te Toulon, gest.
1794 in China, heeft, als zendeling te Peking, veel
bijgedragen tot naauwkeurigerbekendheid met China.
De meeste zijner verdienstelijke werken komen voor
in de ;Memoires concernants l'histoire, les sciences
et les arts des Chinois" (15 din., Parijs 1776-91);
zijn Eloge de 10 Mille de Moukden is uitgegeven door
de Gnignes ; en door ',angles zijn Dictionnaire tatarmantchou-francais (3 din. Parijs 1789).
Amyrault (Moise), geb. te Bourgueil 1598,
studeerde eerst in de regten, naderhand in de godgeleerdheiete Saumur. Predikant, eerst te St. Aignan,
vervolgens te Sanmur (waar hij 1633 professor werd),
werd hij '1631 door de synode van Charenton agevaardigd, om de bezwaren tier fransche Protestanten voor te tiragen aan honing Lodewijk XIII. Hij
was zeer goed voor tie amen, onder wie hij de
10 laatste jaren zijns levens zijn geheele predikantstraktement nitdeelde; overigens een zeer braaf en
lerdraagzaam man, getuigen zijne vele geschriften
tegen Molimeus, Spanheitn en andere fransche en hollandsche zoogenaamd regtzinnige heethoofden. 1-11j
stierf 8 Januartj 1664.
Amyris, werd door de Sybariten, zijne landgenooten, naar Delphi gezonden om het orakel'te
raadplegen of de welvaart en het geluk, waarin zij
zich mogten verhengen, duurzaam zouden zijn. Het
orakei antwoordde, dat tie Sybariten hunnen rasschen ondergang te getnoet gingen, zoodra ze meer
ontzag, toonden voor tie tnenschen dan voor de goden.
Konen tijd daarna werd een siaaf doorzijnen meester mishandeld, en om zich aan the mishandelingen
te outtrekken, zocht hij eene wijkplaats aan de altaren der goden, meenentle dat ilij daar veilig zoude
zijn ; dock men haalde hem van daar, en de mishandelingen begonnen op nienw. Toen imam de slaafzijne
toevlugt tot eenen vriend van zijnen meester, en op
diens voorspraak %yend hij met meerdere zachtheid
behandeld. Nu herinnerde A. zich bet antwoord van
het orakel, en, het ongeluk der Sybaritenvoorziende,
nam hij de wijk naar den Peloponnesus : zijne landgenooten spotteden met hem en noemden hem een
dwaas; doch de nitkomst leerde, dat hij de eenige
wijze onder hen was geweest.
Amyruzes, van Trebizonde, een peripatetisch
wijsgeer nit tie 15e eeuw, stond hoog in de guest
bij keizer Johannes Palfeologus, Bien hij v-ergezelde
op eene reis naar 14 schreef tegen de besluiten van bet conciiie van Florence. Kort na zijne
terugkomst te Constantinopel werd die stad door
de Turkett veroverd. In plants van den marteldood
te ondergaan voor het geloof, liet A. zich besnijden
011 werd Mahornedaan ; waarna hij bet aan bet hof
van zijn nieuwen meester even goed had als hij het
vroeger plagt te hebben aan dat van den Christenkeizer.
Amythaon, sea zoon van Cretheus en Tyro,
een zeer oorlogzuchtig man, stichter van de stad
Pylus in bet noorden van Elis, waar eene geheele
landstreek, door hem veroverd, Amytbaonie mar
hem genoemd werd. Hij was de vader van Bias en
Melampus.
Amythaonius, een bijnaam van Melampus,
naar zijnen vader Amythaon.
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Anacreon

Amytis, 1) dochter van Astyages, den laatsten bragt. Men schrijft hem een aantal kwinkslagen toe ;
koning den Meden, was gehuwd met Spitames. Toen
hij vergeleek het zamenstel der wetten bij de spinnehaar vader door Cyrus overwonnen was, liet deze
webben, waarin slechts vliegen (kleintjes) worden
haren man ter dood brengen en nam haar tot vrouw.
gevangen, terwijl de vogels (grooten) er doorheen
Zij baarde hem twee zonen, Cambyses en Tanioxerxes
gaan. Voornamelijk is A. bekend geworden doordien
(of Smerdis); doch toen laatstgenoemde op last van
Barthelemy hem tot held koos voor zijn veelgelezen
zijn broeder was omgebragt, beroofde zij zich door en alom verspreid werk Voyage du jeune Anacharsis
vergif van het leven, uit verdriet dat zij den dood
en' Grece.
van haren jongsten zoon niet konde wreken.
Anachoreten, het grieksche woord voor Klui2) dochter van Xerxes I, was eerst gehuwd met Mezenaars, noemde men sedert de 3e eeuw degenen,
gabyses ; doch na diens dood gaf zij zich aan een zeer
die zich toewijdden aan de afzondering en aan de
losbandig levensgedrag over, dat haar weldra ten
stille, bespiegelende godsvrucht. Elias op den Carmel
grave sleepte.
en Christus in de woestijn waren hunne voorbeelden
Amzi, twee personen van dien naam worden ter navolging.Zij ontzeiden zich het huwelijk en het
in den Bijbel vermeld ; I Chron. 6 : 46 en Nehemia
gebrnik van sommige spijzen, en beijverden zich
11 : 12.
daarenboven om door zelfkastijding hunne zondige
Amziberiers, vermoedelijk de naam van de lusten te dooden en hun ligchaam geheel onderworbewoners der Eems-oevers nabij de Bourtange.
pen te maken aan eenen hoogeren wil. Zoo belaadAmzweer (Doede van). Zie AMSWEER.
den zij zich met ketenen en ijzeren ringen, stonden
Ana, een der Peari- of Parelmoer-eilanden ; gedurende eerie reeks van jaren boven op pilaren
hoofdstation der roomsch-katholieke missie in dien
(zie STYLITEN), enz. Bij het yolk stonden zij hoog in
archipel, die bezuiden de Marquesas-eilanden ligt,
eere ; men kwam hen dikwijls opzoeken, om raad en
onder oppergezag van Frankrijk staat, en ontoegantroost van hen te erlangen ; ook keerden zij nu en
kelijk is voor protestantsche zendelingen.
dan voor eenen korten tijd in de maatschappelijke
Ana, dochter van Zibeon, was de moeder van zamenleving terug, om in moeijelijke tijdsgewrichAboli barna, die een der vronwen was van Ezau ;
ten algemeen nuttig te kunnen zijn. Inzonderheid
Genesis 36 : 2.
zijn. als A. beroemd : Antonius in Egypte, Simeon
Anab, stad en berg in Canaan, toegewezen aan in Syrie en Klaus von der Flue in Zwitserland. Uit
den scam Juda ; Jozua 11 : 21 en 15 : 50.
het Anachoreten-leven ontwikkelde zich het monAnabaptismus beteekent herhaling van den nikwezen.
loop, wederdooperij, leer der Wederdoopers of AnaAnachoreten—eilanden, eene eilandgroep
baptisten, dat zijn dezulken, die den door den geestebehoorende tot de Admiraliteits-eilanden.
lijke van eenigerlei kerkgenootschap toegedienden
Anachronismus is een abuis in de Chronodoop voor ongeldig houden en die plegtigheid daarlogie, namelijk, wanneer men uit onkunde of nit
OM herhalen. Zie WEDERDOOPERS.
opzet eenigerlei gebeurtenis laat voorkomen als plaats
Anabara, rivier in aziatisch Rusland, ont- gegrepen hebbende op een tijdstip, in strijd met de
springt onder 68 gr. noorderhreedte, loopt in eene
waarheid.
noordelijke rigting,scheidt de gouvernementen Tomsk
Anacletus, de heilige, de zelfde als Cletus nit
en lrkoetsk, en stort zich na eenen loop van omAthene, een der eerste bisschoppen van Rome, was
streeks 57 mijlen onder 105 gr. oosterlengte in de
een discipel van den apostel Petrus,stierf onder DolJszee. Aan hare oevers ontmoet men zeer vele renmitiaan den marteldood. Gedenkdag 13 Julij (of
dieren.
,
26 April volgens anderen).— A. II (Petrus Leonis,
Anabasis. Dit griekscbe woord beteekent d. de zoon van Leo), was de zoon nit een der
eigentlijk het opstijgen, en in ruinieren zin een veldrijkste en magtigste familièn te Rome. Zijn groottogt nit eene lager, naar eene hooger gelegene streek,
vader, een schatrijke Jood, had under pans Leo IX
bijv. van den zeekant naar het binnenland. In laatsthet Christendom omhelsd en toen de vergunning
bedoelden zin wordt die naam gedragen door twee bekomen om pausen naam aan te nemen. A. bragt
beroemde werken nit de oudheid, namelijk Xenozijne jeugd in Frankrijk door op eene losbandige wijze,
phon's A. van Cyrus, en Arriaan's A. van Alexander
werd toen monnik en ging naar Rome, waar hij tot
den Groote.
kardinaal verheven werd. Vervolgens (1130) tegen
Anabi, een bijnaam van Mohammed ibn Cas- Innocentius II tot pans verkoren, werd hij geruggesem, die ook genoemd werd Zein al medzjaik (d.
steund door hertog Roger van Siciliê en door Milaan,
sieraad der wetgeleerden). Hij schreef eene verklanoodzaakte Innocentius II Rome en Italié te ruimen
ring der zeven namen van God (Asna fiel Sjatvhal
en hield zich tot aan zijnen dood (1138) te Rome
Esma), en stierf 1190.
staande tegen keizer Lotharius,ofschoon reeds 1134
Anabon, een eiland. Zie ANNABOM.
door het concilie van Pisa in den ban gedaan, terAnacapri, op het eiland Capri in de golf van wijI zijn pausschap slechts eene aaneenschakeling
Napels, een vlek met 1800 inw. op de noordelijke
was van schandelijkheden. Ofschoon bij bet verkieafhelling van den berg Solaro, ligt zoo steil, dat men
zen van eenen pans veel meer stemmen op zich verum er te komen eenen trap moet beklimmen van
eenigd hebbende dan zijn tegenstander, komt A. II
554 treden, uitgehouwen in de rots. Men vindt hier echter niet anders in de geschiedenis voor dan als
overblijfselen van gebouwen, gesticht door Tiberius.
tegen-paus.
Anaceen, feesten ter eere van Castor en Pollux.
Anacoana, koningin van Xiraga op het eiland
Anacharath, een der landpalen van den stain St. Domingo, tijdens de ontdekking van Amerika. Zij
Issaschar; Jozna 19 : 19.
komt in de geschiedenis your als een doorluchtig
Anacharsis, een Scyth en broeder van koning slagtotfer van de barbaarschheid der Spanjaarden.
Saulius, die nit begeerte naar konde en beschaving
.Anacreon, een der voornaamste lierdichters
met zijnen vriend Toxaris naar Griekenland kwam
der oudheid, geb. te Teos in IOniè,bloeide omstreeks
ten tijde van Solon, Wiens wetten hij bij zijnen terug530 v. Chr. Van zijne gedichten zijn slechts enkele
keen in zijn vaderland zocht in te voeren. Hij werd
(68 nit 5 boeken) nog in wezen, en die zijn meerenechter (548 v, Chr.) door zijn eigen broeder omge.
deels niet eens echt. Zij bezingen de liefde en de

Anacten
vrolijkheid bij het genot van den wijn, en zijn het
type geworden van eene geheele snort van gedichten, anacreontische poezij genaamd. De dood van A.
op 85-jarigen leeftijd is nog al opmerkelijk : hij
stikte aan eene druivenpit.
Anacten, I ) bijnaam van Tritopatreus, Eubilens en Dionysius, de zonen van Jupiter en Proserpina. — 2) bijnaam van Castor en Pollux.-3) later
werd deze eernaam ook wel aan half-goden, helden
en vostenkinderen gegeven.
Anactorium, 1) volgens Herodotus de naam
van den tempel van Ceres te Eleusis. — 2) A. of
Anactoria, tegenwoordig Vonitza, stad van Acarnanie, aan de golf van Ambracie. Corinthische yolkplanting. Deze stad werd de aanleiding tot de oorlogen tusschen Corcyra en Corinthe. Na den slag van
Actium bragt Augustus de inwoners over naar Nicopolis.
Anadoli, of Anadhoeli. Zie ANATOLIe.
Anadyomene,d. i. de opd uikende,een bijnaam
van Venus, wegens haar te voorschijn komen nit de
zee. De schilderij van Apelles, die godin voorstellende zooals zij uit de zee oprijst, terwijl zij zich
met de handen het haar afdroogt, waartoe de beruchte Phryne den schilder tot model had gediend,
werd van de bewoners van het eiland Cos gekocht
door Augustus, die haar te Rome in den tempel der
Venus Genitrix plaatste.
Anadyr, de noordoostelijkste rivier van Siberie, ontspringt in het Stanowoi-gebergte, en na eenen
loop van ruim 70 mijlen, meerendeels bevaarbaar,
outlast zij zich in de zee van Kamtsjatka, waar zij de
Anadyrische Golf of zee van Anadyr vormt. Het
eenige station aan deze rivier is Anadyrsk.
Anmtis. Zie ANAitis.
Anafeste (Paolo Luca), eerste doge van Venetie, werd gekozen in 697. VOOr dat tijdstip werden
de Venetianen geregeerd door tribunen.
Anagni, lat. Anggnia, oude stad in den Kerkelijken Staat, ten noordwesten van Frosinone, met
7000 inw., zwavelbronnen en zwavelmijnen, was
ondtijds de hoofdstad der Herniciers en is de geboorteplaats van de pausen Innocentius III, Gregorius IX, Alexander IV en Bonifacius VIII. Te A. werden de gedenkpenningen geslagen op de verstooting
van Octavia door Marcus Antonius, en vervolgens
die op zijn trouwen met Cleopatra.
Anagoe, een rijkje in maritiem Nigritie of
Guinea, tnsschen de drie rijken Kerrapay, Boeroem
en Dahomey, aan welk laatste rijk A. schatpligtig is
geweest.
Anagoendi, stad in engelsch Indie (presidentschap Bombay), aan de rivier Toembaddra, 5 mijlen
benoordwesten Belary, tegenover de rumen van
Bichnagar, is niets enders dan een klein, thans
nog bewoond zijnde gedeelte van Bichnagar.
Anah, stad in aziat. Turkije (pachalik Bagdad),
aan den Euphraat, was eertijds de hoofdstad van
Irak Arabi ; werd 1807 door de Wahabiten veroverd
en verwoest, telt tegenwoordig 1800 inw., en is een
gewigtig karavanen-station, schilderachtig gelegen
tusschen rotsen en dadelboschjes.
Anahuac, het zuidelijk gedeelte van het groote
tafelland van Nieuw-Spanje in Amerika, het hoofdbestanddeel van het mexikaansche grondgebied (de
inboorlingen verstaan dan ook dikwijls geheel Mexico
onder den naam A.), verheft zich onder 17 gr. noorderbreedte uit de vlakte van Tabasco en Tehuantepec
en strekt zich, allengskens in breedte toenemende,
nit tot den 21cten breedtegraad, waar het met het
systeem der rotsbergen in aanraking komt. In het
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oosten uit de vlakte van Cuetlachtlan steil klimmend,
heeft A.geheel het aanzien van eene aaneengeschakelde
massa bergland en bestaat nit eene groote menigte
door lage heuvelketenen van elkander gescheidene
vlakten, welke 10-50 mijlen lang en 5-10 mijlen
breed zijn; aan den oostelijken rand vertoonen zich
eenige hooger-uitstekende pieken, als : de Citlaltepetl of Piek van Orizaba (16,302 vt.), de Nauchcampatepet1 of Coffre-de-Perote (13,400 vt.), de Popocatepetl (16,626 vt.), de Iztaccihuatl (15,000 vt.)
en meer westelijk de Nevado-de-Toluca (14,500 vt.).
De westelijke zijde van het tafelland daalt of door
de uitgestrekte, aan dalstreken rijke terras-landschappen van Mixtecapan en Oaxaca tot aan de kustvlakte van Colima.
Anaia, stad in Indie, tegenover Samos ; in den
peloponnesisehen oorlog namen de samische ballingen de wijk naar A.
Anaia, het vrijgeleide dat in het marokkaansche rijk door tusschenkomst van de maraboets wordt
verkregen voor reizigers, om zich veilig te kunnen
bewegen te midden van de altijd onderling in oorlog
zijnde volkstammen.
Analtis, of Anahid, eene oostersche godin, aangebeden door de Lydiers, Armeniers en Perzen, is
door de Grieken nu eens geidentifieerd met Diana,
dan weder met Venus. De feesten van deze godin,
die eene verpersoonlijking schijnt te zijn van de
planeet Venus, handen in Armenie plaats om de zes
maanden. De priesters droegen in plegtstatigen optogt het beeld der godin rond, en dansten er om
been in volle wapenrusting ; aan die dansen, waarbij
de ligchamen der dansenden in allerlei vreemde en
ongeloofelijke bogten werden gewrongen, namen ook
de toeschouwers deel, en in de overmaat van hunne
godsdienstige verheuging gaven de manners zich aan
de schandelijkste buitensporigheden over, ter bevrediging van hunnen door den dans geprikkelden wellust. Jonge meisjes beschouwden het als de grootste
eer, die zij aan de godin konden bewijzen, wanneer
ze zich bij gelegenheid van zulk een feest lieten ontmaagden door de priesters, die echter alleen de
schoonsten en bevalligsten deze onderscheiding waardig keurden.
Anaja, een van de hoofden des yolks in Israel ;
Nehemia 8 : 5, en 10 : '22.
Anak, rivier op het eiland Java, residentie Soerabaja, outlast zich in de straat van Madura.
Anak Ajer, eiland in nederl. Indie, tusschen
de eilanden Banka en Leper.
Anak Barellah, eilandje in de straat van
Malakka, aan Sumatra's oostkust.
Anak Moesi, bet vruchtbaarste district in de
residentie Palembang op het eiland Sumatra.
Anak Pandjalang, een onafhankelijke volkstam ter westkust van Sumatra; het is de oudste,
maar minst talrijke stain van het eiland; hunne
godsdienst is een mengsel der Hindoe-leer en van
het Islamismus.
Anak Potong, drie eilandjes in den Linggaarchipel (nederl. Indie), ten westen van het eiland
Potong.
Anak Semandoh , een mahomedaansche,
uiterst bijgeloovige volkstam ter westkust van Sumatra.
Anak Serah, of Anak Sira, eilandje in den
Lingga-archipel, beoosten Sumatra.
Anak Soengei, een rijkje ter zuidwestkust
van het eiland Sumatra, tusschen Manjuta en Urei ;
hoofdplaats Mokkomokko.
Analdolcius (grieksch Analdolkios). Zie Tom.
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Anapheaus, bijnaam van Apollo, naar zijnen.
Anam. Zie ANNAM.
Anamaboe, een engelsch fort op de Kust van tempel op het eiland Anaphi.
Anaphi, tegenwoordig Nanephi of Nanfi, een
Guinea ; residentie van een gouverneur, heeft eene
der Cycladen, ten noorden van Creta en ten oosten
inlandsche bezetting, en telt 4500 inw.
Anamanen, of Ananen, een yolk in Cisalpijnsch van het, eiland Thera. Op de zuidkust van A. vindt
men. de rumen van een Apollo-tempel. Het eiland
Gallie, bezuiden Padus, ten noorden en ten oosten
heeft eenige vruchtbare dales, veel uijenteelt, beslaat
van Ligurie, ten westen der Boii en der Lingonen,
14, vierk. inijt en telt circa 1000 inw.
in de landstreek die tegenwoordig de hertogdommen
Anaphlystus, tegenwoordig Anafiso, stad en
van Piacenza en Parma uitmaakt.
Anambas–eilanden, eene groep van onge- zeehaven in Attica, versterkt om de laurische zilvertnijnen te kunnen beschermen. Hier werd bet overveer 50 eilanden ten westen van Borneo in de Chischot der perzische vloot binnengesleept na den slag
nesche Zee, bewoond door omstreeks 2000 Maleijers,
en gesplitst in drie groepen, namelijk : de Kleine of van Salamis. Wegens de fraaije garden vazen, die
te A. vervaardigd wertlen, was deze stad beroemd.
Noord-A., de Groote of Midden-A., en de Zuid-A.
Anapius en Amphinomus, twee broeders,
Anamboe,_ eene plaats in Fanti-land benoordie uitgemunt hebben door hunne kinderlijke liefde.
den het rijk der Ashantis, die sedert 1807 de Fantis
Then hunne geboortestad Catane op Sicilie verwoest
geheel ten onder gebragt hebben. In den slag bij A.
werd door eene uitbarsting van den berg Etna, droebleven 12,000 Fantis op het slagveld liggen.
gen zij met eigen levensgevaar en groote inspanning
Anamelech en Adramelech, twee afgoden
hunne zieke ouders op hunne schouderen de stad nit
der Assyriers; II Kon. 17 : 31.
Anamim, of Anamiten, een der oudstevol- om hen te redden, en bragten hen in veiligheid.
Anaplus, tegenwoordig Koeroetsjesrne, eene
ken van de wereld ; Genesis 10:13 en 1 Chron I : I I.
plaats aan den thracischen Bosporus, nabij ConstanZie ook het artikel ANNAM.
Anan, een der volkshoolden in Israel; Nein , - tinopel, inerkwaardig door de beroeinde kerk van den
aartsengel Michael, die Constantiju p ier lief bouwen,
mia 10 : 26.
Ananas, eilandje in bet oostelijk gedeelte der alsook door de mil, op welke Simeon Stylites zich
ophield.
Klabat-baai, bij de noordkust van het eiland Banka.
Anapo, lat. Anaits, I) rivier van Sicilie, ontAnanchis, d. i. de noodzakelijkheid, een der
springt bij Buscenii, en vait in de haven van Syravier allegorische huisgoden van de grieksche Egypcure, aangegroeid met de waterers der bron Cyane.
tenaren ; de drie andere waren Dymamis (de kracht),
Himilco sloeg bier zijue legerplaats op (Livius 24,
Tyche (de fortuin) en Eros (de liefde).
56). - 2) acarnanische zijtak tier rivier Achelous.
Ananen. Zie ANAMANEN.
Anarchie is het grieksche woord voor regeAnang, rivier op het eiland Sumatra, konit nit
ringloosheid, dat wil zeggen den toestand, waarin de
het zuiden van den berg Perloeboe, in een dal waar
rnaatschappij verkeert, wanneer het gezag der wet
zij zich met de Siapas vereenigt.
Anani, cell der zeven kinderen van Eljoenai : en der wettelijk of feitelijk gestelde magten heeft
opgehouden. Zulk een toestand in den vollen zin
1 Chron. 3 : 24.
Ananias, een hebreeuwsche mansnaatn, betee- des woords zal slechts uiterst zelden plaats grijpen
en km ook Met van langen duur zijn, loch laat
kent Dwoik des Heeren"; in het Nieuwe Testament
steeds, in de verzwakking van het gezag eenerzijds
3 personen iyan dien naam :1) A., de vrome discipel,
en in de onvermijdelijke reactie andererzijds, slechte
inwoner van Damascus, bezocht Paulus na diens hegevolgen no. Minder zeldzaatu zip de anarchische
keening (Hand. 9 en 22); eenige schrijvers noemen
toestanden, wanneer bet gezag der wet, slechts telt
dezen A. den eersten bisschop van Damascus. —
deele en in betrckkelijken zin verlamd schijut.
2) A., de hoogepriester der Joden, die, Coen Paulus
gevangen voor hem gebragt werd, bevel gaf om den Anarchisten noemt men degenen, one naar anarchischc toestanden streven.
gevangene in het aangezigt te slam (Hand. 22 en
Anarrhysis, de tweede der vier feestdagen,
24) ; deze A. kwarn om het leven in het begin van
die te Athene gevierd werdeu. Zie APATURIN.
den oorlog der Joden tegen de Rorneinen. — 3) A.,
Anarten, een oude darische volkstam ; ten
de huichelaar, met zijne huisvrouw Saphira. Dit
echtpaar, waarvan melding gernaakt wordt in de tijde van Cesar bewoonden zij Walachije, Bulgarije
en Servie, benoorden de Daciers.
Handelingen der Apostelen (V : 1-10), omhelsde
Anas, rivier van Hispania; titans Guadiana.
het Christendom; dock zij schonden het in lien geAnas–el–Wogoed, een eiland. Zie PHILA.
stelde vertrouwen, door een gedeelte van de gelden
Anastasi (Bratanowski), uitstekend russisch
te verduisteren, die zij in de algemeene kas der gekanselredenaar, geb. 1761 op een dorp bij Kiew,
loovigen hadden moeten storten. Door den apostel
werd 1797 bisschop van Wit-Rusland, 1801 aartsPetrus strong deswege gelaakt, vieleit zij eensklaps
bisschop en 1805 bijzitter in de heilige synode. Hij
dood.
Ananius, een der grieksche iambographen, stierf te Astrakan 1816. Zijne ,,Stichtelijke redevoeringers" verschenen in 4 din. Petersburg 1796.
was een tijdgenoot van Hipponax.
Anastasi (Auguste), verdienstelijk landschapAnanja, een der plaatsen van den stale Benjaschilder en lithograaph, geb. te Parijs 1819.
min; Nehemia 11 : 32.
Anastasia, 1) aanvankelijk genaamd Daras.
Anantpoer, stad in engelsch Indie, presidentstad in Mesopotamia, ten zuidwesten van Nisibis,
schap Madras, 16 mijlen benoordoosten Tsjiteldroeg.
werd versterkt door keizer Anastasius en naar hem
Door de Engelschen veroverd 1785, door de MaliA. genoemd.-2) Santa A., 7000 inw. stad aan den
ratters 1791 ; laatstelijk afgestaan aan de Engelschen.
Anap, of Anapa, versterkte koopstad in Circassie voet van den Vesuvius, noordzijde.
Anastasia, naam van verscheidene heiligen
aan de Zwarte Zee, tegenwoordig behoorende tot
martelaressen. Twee romeinsche vrouwen van diem
russisch Caucasie, hezuidoosten den mond van den
naam, de oude en de jonge A., stierven den marKoeban, met 9000 inw.; goede haven en veel hanteldood onder Nero en Diocletiaan; gedenkdag 25 Dedelsverkeer ; een fort, 1784 aangelegd door de Turcember. -- De Griekin A., eerie uitstekende schoonken, 1.79,1 veroverd door de Russell.

Anastasia
heid, onttrok zich aan de aanzoeken van keizer
Justinianus, door zich in een klooster te Alexandrie
te begeven, waar zij, als monnik verkleed, 28 jaren
doorhragt, en 567 stierf; gedenkdag 10 Maarl.
Anastasia, zuster van keizer Constantijn, deed
te Conclantinopel de baden bouwen, die naar hair
genoemd zijn. — A., gemalin van keizer Tiberius
Constantinus, stierf 594. — A., gemalin van keizer
Constantinus Pogonatus, had veel te lijden van de
wreedheid en van haren gemaal en van haren noon.
Anastasio (Oliverius a St.), gezegd de Crock,
geb. in het begin de 17e eeuw, was carmeliter monnik te Yperen, schreef (1665) een Colloquium de
mirabili apparitione tempore pestis en eenige dichterlijke werkjes, en stierf 1674 te Brussel.
Anastasiopolis, vroegere naam van vier steden in Azie; doch wij kunnen hier niet met zekerheid de tegenwoordige turksche namen opgeven.
Anastasius I, bijgenaamd de Stiltebewaarder, keizer van het Oostersche rijk, geb. te Dyrrachium omstreeks 430 uit geringe orders, besteeg
491 den troon. Hij was een der beambten geweest,
belast om te zorgen, dat in het paleis steeds stilte
heerschte; vandaar zijn bijnaam. Zijne verheffing had
hij te danken aan zijn huwelijk met Ariane, de weduwe van keizer Zeno. In het begin van zijne regering geacht om zijne godsvrucht en regtvaardigheid,
maakte hij zich later gehaat door zijne hehzucht en
door zijne vervolgingen tegen de Roomsch-katholieken
ten voordeele van de Eutycheers; terwW hij zich
geheel en al bezig hield met godsdienst-twisten, werden zijne provincien verwoest door de Bulgaren en
Perzen; slechts ten koste van geld verkreeg hij den
vrede. Hij stierf 518, in den ouderdom van 88 jaren,
door den hliksem getroffen. Onder het goede, door
dezen keizer tot stand gehragt, behoorde de afschafling van die soort van schouwspelen, waarin men menschen zag optreden om met verscheurende dieren te
vechten.— A. II, keizer van het Oostersche rijk in
713, was eerst geheimschrijver van keizer Philippicus
Bardanes. Op den Ooon verheven om zijne vroomheld en um zijne deugden als staatshurger en als
krijgsman, herstelde hij de landweer en verzette zich
tegen de Musulmannen. In 715 werd hij door Theodosius III genoodzaakt afstand van den troon te doen
en zich in een klooster te begeven. Doch pogingen
aanwendende om de kroon, Coen door Leo den Isaurier
gedragen, weder magtig te women, werd hij aan
dezen overgeleverd door verraad en 719 onthoofd.
Anastasius, de heilige, eer hij gedoopt werd
Magundat genaamd, was geboortig uit Rasech in
Perzie, en diende bij de troepen van Chosroes. Tot
het Christendom bekeerd zijnde, ging hij het Evangelie prediken in Assyrie, waar hij 628 den marteldood onderging. Gedenkdag 22 Januarij.
Anastasius, naam van vijf (of eigentlijk slechts
vier) pausen.—A. I, opvolger van Syricius, is bekend door zijne veroordeeling van verscheidene leerstellingen van Origenes ; hij besliste het geschil tusscben Hieronymus en Ruffinus ten voordeele van den
eerstgenoemde. Regeerde van 398 tot 401. —A. II,
opvolger van Gelasius, regeerde van 496 tot 498, en
schreef aan den griekschen keizer Anastasius I, ten
einde diens vervolgingen tegen de Roomsch-katholieken te doen ophouden, en aan den franschen koning Clovis, om dezen geluk te wenschen met zijne
bekeering. — A. III, opvolger van Sergius III,
regeerde van 911 tot 913. — A. IV, opvolger van
Eugenius 111, regeerde van 1153 tot 1154. Onder
zijne regering heerschte er een groote hongersnood.
'— lie ijfde A. stond 855 als tegenpaus tegenover
N
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Benedictus
doch werd later door zijne eigene
aanhangers weggejaagd.
Anastasius, patriarch van Antiochie, stierf
598; hij was een ijverig hestrijder der ketters ten
tijde van keizer Justinianus, die hen in bescherming
nam. — A., bijgenaamd de Sinatniet,omdat hij als
kluizenaar op den berg Sinai leerde, waarom de latere
Grieken hem ook wel ,den nieuwen Mozes" noemden. Van tijd tot tijd kwam hij van den berg of om
te Alexandrie met allerlei soorten van ketters, zoo
als Eutychianen, Severianen, Theodosianen, enz. te
gaan twisten , daar zijn heilige ijver zich voornamelijk kentnerkte door de zncht om ketterijen te
vinden en nit te roeijen.—A., abt en bibliothecaris
te Rome, leverde eene latijnsche vertaling van het
verhandelde op bet door hem llgewoonde algemeene
concilie 869 te Constantinopel, en stierf omstreeks
886. Hij schreef ook eene kerkelijke geschiedenis
(Historia ecelesiastica), en bragt eene verzameling
bijeen van levensbeschrijvingen van roomsche pausen,
genaamd Liber pontifiealis (gedrukt in het Vaticaan
1718).
Anastasius (Johannes), eigentlijk Jan Geraerds Terstege of Verstege, geb. in de le helft der
16e eeuw te Garderen op de Veluwe, en nit dien
hoofde ook wel bij zijn vergriekschten naam Anastasius Veluanus genoemd, was 1544 pastoor te Garderen, leerde Luther's schriften kennel] en werd een
voorstander der Hervorming. Deswege gevankelijk
naar Arnhem gevoerd, herriep hij zijne gevoelens,
doch werd nietteniin veroordeeld tot levenslange
gevangenschap op bet slot te Hattern. In 1553 in
vrijheid gesteld, vertrok hij naar Leuven, waar bij
echter Diet lang vertoefde; van daar begaf hij zich
naar Straatsburg, waar hij een werkje liet drukken,getiteld : Der leecken weghwijzer, geheel in den zwingliaanschen geest vervat, en thans alleen nog merkwaardig,omdat bet geschreven is in den oud-gelderschen
tongval.
A
(Anton
Anastasius Griin. Zie .._UERSPERG
Alex., graaf van).
Anastro (Gaspar), een spaansch koopman te
Antwerpen, op het punt zijnde bankroet te gaan, liet
zich overlialen pries Willem I van Oranje te verrnoorden,voor welk gruwelstuk hem namens koning
Filips 11 van Spanje eene belooning van 80,000 dukaten werd toegezegd. Zelf het waagstuk niet durvende bestaan, haalde hij er een zijner kantoorbedienden toe over (zie JAUREGUI). Na den aanslag
redde A. zich door de vlugt en nam de wijk naar
Spanje, waar hij door het hot echter met heimelijke
minachting werd aangezien.
Anath, de vader van dien Samgar, die 600
Philistijnen versloeg met een ossenstok; Rigt 3:31
en 5 : 6.
Anatha, stad in Palestina, ter westzijde van den
Euphraat, is eigentlijk slechts eene lange straat, ter
lengte van bijna een uur gaans. De profeet Jeremias
was te A. geboren. Zie ANATHOTH.
Anathoth, I eene israelitische stad in den
stam Benjamin; bet tegenwoordige Anatha.
2) een kleinzoon van Benjamin ; I Chron. 7 : 8. —
3) een der volkshoofden ten tijde van den profeet
Nehemia ; Neh. 10 : 19.
Anatilia, nude naam der fransche stad Provins
(lat. Provinum).
Anatilii, een Gallisch yolk in het Eerste Narbonnesche; zij bewoonden de delta van de Rhone,
tegenwoordig het eiland la Camargue, en hadden tot
hoofdstad Maritima Colonia, dat reeds lang Diet
weer bestaat.
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Anatilorum Regio

Anatilorum Regio, oude naam van het
fransche landschap Provence.
Anatis, de Diana der Perzen ; de tempel van
A. was te Ecbatana, en hare priesters moesten zich
zoo streng van alle gemeenschap met het vrouwelijk
geslacht onthouden, dat ze niet eens met eene vrouw
mogten spreken.
Anatolia, eene christelijke maagd te Rome,
tijdens de vervolging onder Decius, en op diens bevel
gruwelijk ter dood gebragt ; wordt als heilige vereerd ; gedenkdag 9 Julij.
Anatolico, versterkte stad in het westelijk deel
van Griekenland, beoosten den mond van den Aspropotamo, ruim 1 mijl benoordwesten Missolunghi, met
2000 inw., meest visschers. Uitgestrekte en veilige
reede, beschut door de Echinades-eilanden.
Anatolie, of Natoliè, turksch Anadoli, het westelijk schiereiland van Azie, tusschen de Zwarte Zee
ten noorden, de iEgeische Zee ten westen, de Middellandsche Zee ten zuiden en Armenie ten oosten,
eene grondsoppervlakte beslaande van omstreeks
10,000 vierk. mijlen, vormt in zijn nog tatnelijk
onbekend binnenland eene reeks van berg-plateaux
ter hoogte van 2400 a 5000 vt. met enkele kegelbergen met vulkanische onderlagen, van welke de
Erdsjiesj of Aghridagh met 2 kraters eene hoogte
bereikt van 12,400 vt. Van de op het plateau van
Anatolie's binnenland ontspringende rivieren ontlasten zich de Jesjil-Irmak (Iris), de Kisil-Irmak
(Halt's) en de Sakkariah (Sangarius) in de Zwarte
Zee ; de Sarabat (Hermes) en de Minder (Maunder)
daarentegen storten zich in de Agetsche Zee. Terwijl de kuststreken eenen grootenrijkdom van zuideuropesche vruchten voortbrengen, en de zuidkust
een geheel afrikaansch karakter vertoont, levert het
plateau van het binnenland het beeld van een aziatisch steppenland, meer geschikt voor de veeteelt
dan voor den landbouw. Onder de bevolking zijn de
osmanische Turken, omstreeks 1,200,000 zielen
sterk, het heerschende yolk ; dan komen de Turcomanen, die yooral in het binnenland als nomaden
rondzwerven: In de westelijke steden maakt de
grieksche en joodsche, in de oostelijke daarentegen
de armenische bevolking de meerderheid nit. De geheele bevolking des lands is te schatten op 5 millioen zielen. Tegenwoordig (2e helft 19e eeuw) is
A. ingedeeld in 8 ejalets of provincien, te weten :
Khudawendkiar met de hoofdstad 13russa; Kastamuni, met de hoofdstad Kastamuni ; Tarabosan, met
de hoofdstad Tarabosan of Trapesond ; Aidin, met
de hoofdstad Ismir of Smirna ;Caraman of Kerman,
met de hoofdstad Konieh (zie IcoNIuM) ; Adana, met
de hoofdstad Adana; Bosok, met de hoofdstad Enguri of Angora; Siwas met de hoofdstad Siwas.
Anatolius, platonisch wijsgeer, leermeester
van lamblicus, schreef eene verhandeling over de
sympathien en antipathien, waarvan men fragmenten vindt in Fabricii Bibliotheea Grwc. — A., de
heilige, in de 3e eeuw bisschop van Laodicea in Syrie, beoefende met goed gevolg wiskunde, sterrekunde, taalkunde en redekunde, gaf eerst onderwijs
in de philosophie te Alexandria, zijne geboorteplaats,
en werd 269 tot bisschop verkoren. Hij heeft eene
Nerhandeling over het Paaschfeest" geschreveii, gedrukt in de verzameling van Bucherius (Antw.1634,
in fol.) en tien boeken Institutiones arithmetica,. Als
zijn gedachtenisdag is in het bock der roomsche martelaars 3 Julij aangewezen. — A., patriarch van
Constantinopel in 449, woonde het concilie van Chalcedon bij, en deed drie canons in de verhandelingen
opnemen betreffende den voorrang van zijnen zetel,

Anaxander
waartegen de legaten van pans Leo den heilige zich
verzetteden. Over het geheel lag A. tot aan zijnen
dood (458) gedurig met den pans overhoop. —
A., diaken der roomsche Kerk, raadpleegde (553)
Ferrandus, diaken der kerk te Carthago, over de
door keizer Justinianus aan pans Johannes II voorgestelde vraag of een persoon der Heilige Drievuldigheid geleden had ; het antwoord van Ferrandus
is te vinden in diens werken, in 1649 te Lyon uitgegeven door pater Chiflet. — A., regtsgeleerde te
Beryte in Pheniciè, bekleedde naderhand verscheidene waardigheden te Constantinopel; werkte oak
merle aan de zamenstelling van de Digesta. —A. een
der drie regtsgeleerden, die op bevel van keizer
Phocas het wetboek van Justinianus in het Grieksch
vertaalden.
Anatomie, of Ontleedkunde, is de wetenschappelijke kunst om door ontleding van menschelijke
en dierlijke ligchamen tot eene juistere kennis van
het zamenstel Bier ligchamen en van de werking hunner organen te geraken. Tot in de 12e eeuw had men
een onoverwinnelijken of keen van de A. ; doch in
1315 werken door Mondini de Luzzi, professor te
Bologna, twee lijken on tleed ; en Vesalius, die in 1564
stierf, bragt de A. het eerst tot een geregeld stelsel;
na hem hebben verscheidene bekwame ontleedkundigen de A. met belangrijke nien we ontdekkingen
verrijkt, en in de 18e eeuw werd zij door vele beroemde manner, waaronder de groote Boerhaave, tot
een hoogen trap van volkotnenheid gebragt.De trage
ontwikkeling van dezen gewigtigen tak van wetenschap verwondere niemand, wanneer men bedenkt
dat zelfs een Karel V de godgeleerden te Salamanca
liet raadplegen of men met een goed geweten lijken
ontleden mogt.
Anaua, tegenwoordig Chardak-Ghieul, was eene
stad in Phrygie, tusschen CelEenm en Colossus, aan
een zoutmeer.
Anaurus, eene rivier in Troas, aan welker
oevers Paris de kudden hoedde van Priamus.
Anax, een zoon van Uranus en Gea.
Anaxabia, eene niml, die in den tempel van
Diana vlugtte om de vervolgingen van Apollo te ontgaan; zij verdween spoorloos in dien tempel.
Anaxagoras, I grieksch wijsgeer, geb. omstreeks 500 v. Chr. te Clazomene in Klein-Azie,
kwam naar Athene, en stond in betrekking met Pericles. Onder zijne leerlingen telt men Thucydides en
Euripides. Op grond van zijne diepere kennis der
natuurkunde verklaarde hij zon- en maan-eclipsen
voor natuurlijke verschijnselen ; deswege van godslastering beticht, wend hij ter dood veroordeeld, daar
hij buitendien reeds bekend stond als een minachter
van de goden, en hij het gevoelen was toegedaan
hetwelk de Franschutan Dupuis 2300 jaren na hem
formuleerde in deze woorden : Die peuple a etc toujours dupe des prétres". Hij vlugtte nit Athene, en
nam de wijk naar Lampsacus in Klein-Azie, waar
hij 428 v. Chr. stierf. 2---2) een der eerste koningen
van Argos, was de kleinzoon en opvolger van Megapentrus. De Bacchusdienst, die onder zijne regering
ingevoerd werd, gaf aanleiding tot vele ongeregeldheden in zijn rijk.— 3) een grieksch beeldhouwer,
was de vervaardiger van het standbeeld van Jupiter.
dat te Olympia opgerigt wend na den slag van Platea,
in 492 v. Chr.
Anaxander, koning van Lacedemon (d. i.
Sparta) omstreeks 687 v. Chr. Ouder zijne regering
begon de tweede oorlog tusschen de Spartanen en
de Messeniers, waarin Aristomenes zoo vele blijken
gaf van dapperheid.

Anaxandra
Anaxandra, eene heldin, werd in Lae,oni,
(d. i. Sparta) en Attica als godin vereerd.
Anaxandrides, 1) koning van Lacedemon
(d. i. Sparta) omstreeks 523 v. Chr., was de vader
van Cleomenes en Leonidas. — 2) blijspeldichter
nit Camirus op het eiland Rhodus, leerde omstreeks
de 100e olympiade te Athene ; hij was de eerste, die
liefdesavonturen tot stof voor zijne stukken koos. Hij
was een fijn opmerker, en bezat veel talent voor het
komieke. Van zijne 65 stukken zijn triet meer dan
28 titels bekend, en slechts eenige fragmenten tot
ons gekomen en te vinden in de Excerpten van Hugo
de Groot. De regering van Athene aangerand hebbende, werd A. veroordeeld om den hongerdood te
sterven.
Anaxarehus, grieksch wijsgeer van de school
van Democritus, geboortig uit Abdera, was een leerling van Metrodorus. Hij vergezelde Alexander den
Groote op diens veldtogten, en verkeerde met hem
op eenen zeer gemeenzamen voet. De tiran Nicocreon op Cyprus, zich over eene van A. ondervondene
beleediging willende wreken, liet hem vatten en in
eenen grooten vijzel levend vermorzelen. De wijsgeer
onderging dit verschrikkelijke lot met groote vastberadenheid ; zelfs beet hij zich bij den aanvang dezer
moorddadige ter flood brenging de tong af, en spoog
die den tiran in het aangezigt. Men houdt hem voor
den leermeester van Pyrrho.
Anaxarete, een jong meisje uit Salamis, nitstekend schoon, maar zeer trotsch en ongevoelig,
werd door Venus in eene rots veranderd.
Anaxenor, een harpspeler uit Thyane; Marcus
Antonius stond hem het inkomen toe van vier steden, benevens eene eerewacht.
Anaxibia, zuster van Agamemnon.
Anaxidas, koning van Lacedemon (d.i. Sparta) omstreeks 684 v. Chr. Deze vorst had zoo weinig
aanmatiging, dat hij op de vraag, die hem eens gedaan werd, wie . dan Loch eigentlijk het gezag in
Sparta uitoefende, ten antwoord gaf : ,,De wetten!"
Anaxilas I; ,of ook wel Anaxilaus, tiran van
Rhegium, was afkomstig uit Messenie. Hij bragt zijne
hooldstad tot eenen staat van bloei door omstreeks
625 v. Chr. de Messeniers derwaarts te trekken, die
zich niet aan de Lacedemoniers hadden willen onderwerpen. — A. II, tiran van Rhegium omstreeks
494 v. Chr., maakte zich met de hulp van verdrevene Samiers en Mileziers meester van Zancle op
Sicilie, waarna hij de stad bevolkte met Messeniers
en haar den naam gaf van Messana. Hij stierf 476
v. Chr.; na zijn overlijden nam een trouwe slaaf,
Micythus, de voogdij op zich over zijne zonen, die
vervolgens 467 v. Chr. zelven de regering aanvaardden, doch die 6 .jaren later werden verdreven.
Anaxilas, of Anaxilaus, 1) een attisch blijspeldichter uit het overgangstijdperk tusschen het oude
en het nieuwe Blijspel (zie BLIJSPEL), vervaardiger
van 18 stukken, zonder innerlijke waarde; slechts
fragmenten er van zijn tot ons gekomen. — 2) een
pythagorisch wijsgeer uit Larissa, ten tijde van Augustus, die hem wegens zijne tooverijen, bestaande
in eene soort van phantasmagorie, uit Italie verbande.
Anaximander, 1) wiskunstenaar en grieksch
wijsgeer nit de IOnische school, geb. 610 v. Chr. te
Milete, gest. 546, leerde eerst de schuinte der ecliptica, bepaalde de zonnestanden en de nacht-eveningen door middel van eenen zonnewijzer, en was de
eerste die beproefde landkaarten en hemelgloben te
ontwerpen. Als wijsgeer verdiepte hij zich in bespiegelingen over den eersten oorsprong der stoffelijke , zigtbare wereld , welken hij beschouwde ale
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het volstrekt onbegrensde, oneindige en onbepaalde.
waaruit zich de kontrasten afscheiden door earwig
aanhoudende beweging, om na verloop van een zeker
tijdsbestek weder er in terng te keeren. Op Welke
wijze hij zich voorstelde, dat die afscheiding plaats
vond, is ons niet met jnistheid bekend geworden. —
2) A., zoon °van den vorige, door zijnen vader insgelijks tot wijsgeer gevorrnd, verklaarde de symbolen
van Pythagoras..
Anaximenes, 1) A. de wijsgeer, nit Milete,
bloeide omstreeks 556 v. Chr. Verschillende van
Anaximander, beschouwde hij niet diens onbegrensde
en eindelooze wordings-beginsel, maar de lucht als
de in hare oorspronkelijke fijnheid voor de zinnen
onbereikbare grond-oorzaak van alle Bingen. —
2) A. uit Lampsacus, omstreeks 365 v. Chr., verwierf zich, deels als wijsgeer, deels als geschiedschrijver, eenen geachten naam. Algemeen wordt hij tegenwodrdig beschouwd als de schrijver van de vroeger aan
Aristoteles toegeschrevene Rhetorica ad Alexandrum.
Anaxippus, grieksch blijspeldichter, ten tijde
van Antigonus en Demetrius Poliorcetes. Van zijne
stukken is er niet een tot ons gekomen; doch van
vier zijn de titels bekend, en vermeld bij Athenaans
en /Elianus.
Anaxirrhoe, de gemalin van Epeus, was eene
dochter van Coronus.
Anaxis, een zoon van Castor en Ilarra.
Anaxithea, een der Danarden; door Jupiter
bezwangerd, werd zij moeder van Olenus.
Anaxo, de dochter van Ancens, wordt gehouden voor de moeder van Alcamene.
Anaya, een berg in het noordoostelijk deel van
bet eiland Teneriffe, hoog 3700 parijsche voet.
Anazarbus, tegenwoordig Anazarba, of Ainzarba of Axar, eerst bekend als kasteel Quinda (bij
Suidas Cyinda), later onder den naam van Caesarea
ad Anazarbum, eene aanzienlijke stad in Cilicie, aan
den berg A. en aan de rivier Pyramus, was gesticht
door Anazarba, werd onder Justinianus en Justinus
herhaalde malen bezocht door aardbevingen. Het is
de geboorteplaats van den beroemden geneeskundige
Dioscorides en van den dichter Orpianus.
Anazeh, nomadische Arabieren, die de woestijn
van Damascus naar Bagdad onveilig maken, en vaak de
karavanen van Mekka overvallen. Zie ANEZEH.
Anbola Sipirok , landschap op het eiland
Sumatra, in de Batta-landen.
Ancas, een der departementen van Peru, met
circa 200,000 inw. en de hoofdplaats Huaraz.
Ancaste (Sierre de), een der bergketenen van
de cordilleras van Chili, strekt zich nit ten oosten
van Catamarca.
Ancelot (Jacq. Arsene Polycarp Francois).
fransch dichter, geb. 9 Febr. 1794 te Havre, gest.
te Parijs 1854, maakte 1819 in eens grooten opgang
door zijn 50 keeren achtereen ten tooneele gebragt
treurspel Louis IX, en leverde vervolgens nog verscheidene gunstig ontvangene dramaas en romans.
Door de Julij-omwenteling zijne betrekking als bibliothecaris aan het arsenaal verloren hebbende,
werd hij uit aanmerking van zijnen vroegeren letterkundigen arbeid door de Academie ale opvolger gekozen van Bonald, en heeft sedert eenen poetischen
zeden-spiegel Familieres en La Rue-Quincampoix
(1848) uitgegeven. — A. (Marguerite-LouiseVirginie), geboren Chardon, sedert 1818 de vrouw
van den vorige, was geb. te Dijon 15 Maart 1792,
en heeft, behalve hare degelijke romans Gabrielle,
Marie en anderen, ook eene menigte met goed gevolg opgevoerde tooneelstukken geschreven.
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Ancenis

Ancenis, stad in het fransche dept. BenedenLoire, op den regteroever van de Loire, 4 mijlen
benoordoosten Nantes; 4500 inw ; hoofdplaats van
bet arrondissement A., middelpunt van veel land-.
bouwvertier, heeft beetwortelsuikerfabrieken en tamelijk veel handel; bij A. een kasteel der hertogen
van Bethune.
Anceus, zoon van Lycurgus uit Arcadie,
argonaut en calydonisch jager. Zijn zoon Agapenor,
aanvoerder der Arcadiers voor Troje, op den terugtogt naar Cyprus verzeild, stichtte daar de stad Paphos, benevens een aan Venus gewijden ternpel.
2) zoon van Neptunus en Astypelea, koning der Lelegen op Sarnos, waar hij tut de cephallenische stad
Samos eene volkplanting overgebragt moet hebben.
Hij mishandelde zijne slaven, die bezig waren den
wijngaard voor hem aan te leggen ; en een hunner,
die de gaaf hezat om in de toekornst te zien, voorspelde hem, dat hij van de druiven nit lien wijngaard nimmer den wijn zou mogen proeven. Toen
nu de wijnstok welig opgegroeid en alle y condom
met zwellende druiven beladen was, liet A. eenen
beker vol persen met het edele druivennat, waarbij
hij den ziener, die hem de bewnste voorspelling gedaan had, overlaadde met spot. Deze antwoordde
doodbedaard wat wij in een van Tollens' gedichten
zoo schoon vinden uitgedrukt :
Tusschen lip en bekerrand
Zweeft Gods onverbeden hand!
En zie! terwijl A. daar staat, gereed om te drinkers,
klinkt eensklaps de noodmare, dat een everzwijn
groote verwoesting aanrigt in den wijngaard. A. zet
den beker neder, grijpt zijne speer, vliegt naar buiten, werpt mis, en wordt door het everzwijn verZOO ging de voorspelling in vervulling.
scheurd
Ancharano (Giacomo de), regtsgeleerde uit
den tijd der middeleeuwen, schreef een werkje, dat
reeds 1472 gedrukt moet zijrl geweest. De geleerde
lexicograaph Jocher vermeldt het onder den titel
van Tleitgeding van den Duivel tegen Jezus voor de
regtbank van 'Salomon"; en in den Dictionnaire
historique van tArbier wordt het genoemd ,,Ernstig
en boertig pleitgeding van den Satan tegen de heilige Maagd".
Ancharia, de naam waaronder Nemesis vereerd werd bij de Ascalanen en andere naburige volken der Etruriers ; hare hulp werd ingeroepen orn
vijandelijke invallen of of te wenden of te straiten.
Anchemolus, zoon van koning Rhetus (of
Rhoetus), die in eene landstreek van Italie over de
Marrubiers regeerde, vatte eene misdadige liefde op
voor zijne stiefmoeder Casperia ; Rhetus, hierover
verbolgen, wilde hem straiten, doch A. redde zich
door de vlugt, en vond eene wijkplaats bij de flutehers. A. werd naderhand door Pallas, den zoon van
Evander, gedood.
Anehesmus, een berg niet ver van Athene,
met een standbeeld van Jupiter, die daarnaar ook
den bijnaam droeg van Anchesmius.
Anchiale, 1) stad in Thracie aan den Pontus;
tegenwoordig Akkiali. — 2 oude stad in Cilicie,
nabij den mond Nan den Cydnus, aan bet riviertje
Anchialeus. — 3) de moeder van twee priesters van
Cybele, met name Tytias erl Cyllenus.
Anchieta (Jose), een portugeesch Jezurt, bijgenaamd de Apostel der Nieuwe Wereld, geb. 1535
op bet eiland Teneriffe, gest. in Brazilie 1 597, vertrok 1561 met andere geestelijken van zijne Orde
naar Brazilie, waar hij onvermoeid werkzaam was,
om de Wilden te bekeeren. De Portugezen en Brazilianen schreven aan A. vefscheidene mirakelen toe.

Ancillon
Anchilus (Nicolaas), geb. 1688 te Antwerpen,
gest. omstreeks 1733 of 1734 in de nabijheid van
Lyon, op eene reis, die hij met nog twee schilders
naar Rome ondernam uit Londen, waar hij sedert
1719 was gevestigd. Hij was een verdienstelijk schilder van tafereelen uit het engelsche boerenleven.
Anchises, vorst van Dardanus, zoon van Capys,
achterkleinzoon van Tros, en als zoodanig verwant
aan het geslacht der trojaansche koningen. Bij Venus,
. die op den schooners A. verliefd werd en de gedaante
aannam van een phrygisch herderinnetje, verwekte
hij Eneas, die hem later, toen A. reeds een 80-jarig
grijsaard was, op zijne schouderen uit den brand van
Troje redde en aan boord van zijn schip bragt. Gedurende de reis stierf A. op Sicilie. Volgens eene
andere lezing werd A. door den bliksem van Jupiter
doodgeslagen, omdat hij het geheim van zijnen zeer
vertrouwelijken omgang met Venus niet kon zwijgen, maar er roem op droeg.
Anehisiades, een bijnaam van Eneas, naar
zijnen varier Anchises.
Anchitea, de vrouw van den spartaanschen
koning Cleombrotus, offerde de moederlijke teederheid op aan de vaderlandsliefde. Haar zoon Pausanias, namelijk, had Sparta aan de Perzen verraden
en was toen in den tempelvan Minerva gevlugt, waar
hij zich veilig waande, omdat men niemand met geweld nit dit heiligdom halen mogt. Doch om hem
voor zijne straf in den tempel te laten doodhongeren,
gaven de ephoren bevel om den tempel digt te metselen, en toen was A. degene, die, orn een voorbeeld
te gaven, daartoe den eersten steen aandroeg.
An—choi, of An-hoei, een der 18 provincial
van het eigentlijke China, beslaat 2277 vierk.mijlen,
en telde in 1842 circa 37 millioen inwoners.
Anchurus, zoon van koning Midas, vereeuwigde zijnen naam in Phrygie door eene zelfde edele
zelfopoffering ten beste van anderen, als Marcus
Curtius zulks deed te Rome; want A. sprong te Celene met zijn paard in eenen afgrond, waaruit een
verpestende damp opsteeg, doch die zich toen dadelijk sloot.
Ancile, een ovaal schild, aan weerszijden uitgesneden (ancisile van amb en cleclo) en daarom A.
genoemd, was het voornaamste wapen der salische
priesters. Nurna Pompilius gaf voor, dat dit schild
uit den hemel was komen vallen, en dat de nimf
Egeria hem geopenbaard had, dat bet lot van Rome
afhing van het behoud van dit schild. Om dus te
zorgen dat het niet ligt geroofd konde warden of
anderzins verloren zoude gaan, liet Numa er nog elf
bijmaken, zoo sprekend gelijkend, dat niemand ze
van het echte onderscheiden kon. Die twaalf Ancilia
werden nu in bewaring gegeven aan twaalf priesters
(de salische priesters) in eenen daartoe ingerigten
tempel op den palatijnschen berg; en jaarlijks in
bet begin van Maart werden ze plegtig door de priesters door de stad rondgedragen onder wapendans
en het zingen van liederen. Deze plegtigheid duurde
drie dagen, gedurende welken tijd alle zaken sta..
stonden en ook niemand trouwen mogt.
Ancillon , aanzienlijke fransche familie uit
Metz, die na de herroeping van het Edict van Nantes
emigreerde naar Pruisen. Dit deed namelijk A. (David), geb. te Metz 18 Maart 1617, die 1686 bij de
fransch gereformeerde colonie te Berlijn predikant
werd, en aldaar 3 Sept. 1692 stierf. — A. (Charles), zoon van den vorige, geb. te Metz 28 Julij1659,
was tijdens de herroeping van het Edict van Nantes
advokaat te Metz, nam met zijnen vader de wijk naar
Berlijn, waar hij regter en directeur der zooge-
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naarnde Refugies werd. Vervolgens ging hij als gezant naar Zwitserland, en was van 1695 tot 1699 raad
in haden-durlachsche dienst. Te Berlijn teruggekeerd, werd hij historiograaph des konings en directeur van policie,en stierf 5 Julij 1715.—A. (Louis
Frederic), kleinzoon van den vorige, geb. te Berlijn
1740, stierf aldaar 1814 als predikant bij de fransche gemeente en opperconsistoriaalraad.—A.(Jean
Pierre Frederic), zoon van den vorige, geb. te Berlijn 30 April 1767, gest. 19 April 1837, werd predikant bij de fransche gemeente aldaar, 1792 tevens
hoogleeraar in de geschiedenis aan de militaire akademie en, na de in het licht verschijning van zijn
beroemd Tableau des revolutions du systemepolitique
de l'Europe depuis le 15e siecle (4 din., Berlijn 1803
—1805), lid der akademie en koninklijk historiograaph. In Aug. 1810 werd hij tot Jeermeester van
den kroonprins benoemd, trad 1814 als werkelijk
geheim-legatieraad in het ministerie van buitenlandsche zaken, waarvan hij vooral sedert 1818 de
ziel werd ; 1831 werd hij werkelijk geheimraad, chef
van het departement voor Neufchatel, secretaris van
staat voor de buitenlandsche zaken, en 1832 minister voor dat geheele departement.
Anckarsvard (Carl Henric, graaf), geb. 22
April 1782 te Sveaborg in ,Zweden, was de oudste
zoon van den 1839 gestorvenen graaf Michael A. (die
van serjant tot generaal en rijksmaarschalk opgeklommen en in den gravenstand verheven was).Carl
Henric was in den noorweegschen oorlog 1808 majoor en aide-de-camp van generaal Armfelt. In 1809
nam hij deel aan de omwenteling, die Gustaaf IV van
den troon wierp, en werd daarvoor bevorderd tot
kolonel. In 1813 verzelde hij den kroonprins (Bernadotte) ais adjudant naar Duitschland, doch zag
zich verpligt zijn ontslag nit de dienst te nemen,
daar hij zich te sterk had aangekanttegen het bondgenootschap van Zweden met Rusland tegen Frankrijk. Tot 1817 bragt hij op zijn landgoed door;
toen trad hij op als hoofd van de oppositie op den
Rijksdag. Doch zijne over het geheel aristocratische
beginselen maakten het hem onmogelijk fang met
zijne partij zamen te gaan ; trouwens, hij had zich
minder nit staatkundige overtuiging dan wel uit verbittering tegen den kroonprins en nit eerzucht aan
de zijde der oppositie geschaard. In 1829 nam hij
zijn ontslag, en werd opent4k heschuldigd van verraad jegens de vrijheid. Te vergeefs trachtte hij zich
(1833) door de openbaarmaking van zijne ,,Staatkundige beginselen" te regtvaardigen ; wel werd hij
op nieuw lid van den Rijksdag, en bleef door zijne
welsprekendheid eenigen tijd een der invloedrijkste
leven van dat ligchaam, doch eindelijk onttrok hij
zich geheel aan het staatkundig leven, nadat hij de
1839 door hem voorgestelde grondwetsherziening
had zien verwerpen.

Anclam. Zie -kNKLAM.
Ancobar. Zie_eAANKOBER 2) en 3).
Ancona, hoofdstad van de gelijken imam dragende delegatie van den Kerkelijken Staat op eene
landtong der adriatische kust, in den vorm van een
amphitheater opklimmend, met 36,000 inw. en de
beste haven aan de Adriatische Zee. A. is de zetel
van eenen bisschop, van de hoogste autoriteiten der
delegatie, heeft 16 kloosters en verscheidene merkwaardige gebouwen, zoo nit vroegeren als uit lateren
tijd. De zich hoofdzakelijk tot het verkeer met Venetie, Triest en Griekenland bepalende handel is
levendig, en de voornaamste uitvoer-artikelen bestaan in granen, wol, zijde, tijne zeep en loodwit.
Deze zeer oude, eng en slecht gebouwde stall is om-
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streeks 400 v. Chr. door Syracusers gesticht. Naderhand werd het eene romeinsche kolonie, doch
reeds onder Trajawns weed bet eene bloeijende zeeen koopstad; door de pausen werd A. vervolgens bevoorregt en verfraaid ; in 1732 werd bet eene vrijhaven ; 8 Februarij 1797 werd de stad, en de geheele
delegatie, door de Franschen bezet, en nog in dat
zelfde jaar vereenigd met de Cisalpijnsche republiek.
In 1799 werd generaal Meunier bier door de Russen
overwonnen ; doch 1801 werd A. weder door de
Franschen genomen, en in 1802 teruggegeven aan
den pans; vervolgens ingelijfd bij het koningrijk
Italie, kwam het eerst 1814 bij den Weener-vrede
aan den pans terug. In 1831 werd A. wederom door
de Franschen bezet, die ;het eerst in 1837 aan den
pans teruggaven ; en in de laatste jaren der omwenteling werd A. door eene revolutionaire bezetting
verdedigd, totdat het door de Oostenrijkers onder
Wimpffen, na een beleg van vier weken en een hevig
bombardement, 10 Junij 1849 tot capitulatie gedwongen werd.
Aneonber. Zie ANKOBER 2) en 3).
AnCram.,plaatsje in Noord-Amerika (staat NewYork) 5 mijlen zuidoostelijk van Albany; ijzersmelterijen, geweermakerijen, loodmijnen,en 2000 inw.
Ancre, of Albert, stadje in het voormalige Picardie (zie ALBERT en het volgende art.).
Ancre (baron van Lussigny, maarschalk d'),
eigentlijk Concino Concini, uit Florence, kwam met
zijne vrouw in het gevolg van Maria de Medicis, de
gemalin van Hendrik IV, 1600 aan het fransche hof.
Toen Hendrik vermoord was en de koningin het
regentschap aanvaardde, werd de gunsteling daadwerkelijk regent, 1613 maarschalk en eerste minister,
en nam den titel van het in Picardie door hem aangekochte markiezaat Ancre aan. Al spoedig echter
vormde zich onder de grooten eene zamenzwering
tegen den bij het y olk ell bij den jongen koning
Lodewijk XIII gehaten gunsteling. Toen deze 24
April 1617 weder op het Louvre verscheen, werd
hem door baron Vitry aangezegd, dat hij in hechtenis genomen werd; en eer hij van den schrik bekomen was, werd hij door daartoe gereedstaande garden
met pistoolschoten afgeniaakt. Zijii lijk werd door
het yolk langs de straten van Parijs gesleept, verminkt en verbrokkeld, en verbrand.Eenige maanden
later werd zijne weduwe, Eleonora Dori, genaamd
aalligai, van tooverij beschuldigd en ter flood gebragt.
Hun twaalfjarige zoon verloor adel en vermogen, en
moest Frankrijk verlaten. Hij stierf 1623 te Florence.
Anerum, dorpje in Schotland, graafschap Roxburgh, aan de Teviot ; 600 inw. Ancrum-moor (bet
meentland bij A.) was 1544 het tooneel van eenen
veldslag tusschen de Schotten en Engelschen.
Ancud, chilenische archipel. Zie -rHIL0e.
Ancules, bij de oude Romeinen de beschermgoden der slavers.
Ancuma, de zich tusschen de provincien Carabya en Azangaro uitstrekkende oostelijke keten van
de cordilleras van Peru.
Ancus Martius, vierde koning van Rome
(638--614 v. Chr.), zoon van Martins en van Poinpilia, de dochter van koning Numa Pompilius.
durende zijne 24-jarige regering overwon A. M.
naburige latijnsche stammen, bevestigde Rome door
bet Janiculum aan gene zijde van den Tiber,sticlitte
Ostia als havenstad, en wilt de Romeinen aan den
landbouw en meer andere vreedzame t,akken van bedrijf te wennen, gelijk hij ook, op het voorbeeld van
zijn grootvader Numa, de diep in verval geraakte
dienst der goden weder zocht te herstellen.
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Ancyra

Andaman

Andaluzi6, waar in de 5e eeuw gedurende
Ancyra, I ) het tegenwoordige Angoerieh of
verscheidene jaren de Vandalen huisden,en dat zich
Angora in Klein-Azie, was in Groot-Phrygie aangena de ontbiuding van het rijk der kalifen (1030) in
legd door Midas, werd door keizer Augustus zeer
verscheidene koningrijken splitste, die achtereenverfraaid en begunstigd, was eerst de hoofdstad der
volgend overwonnen werden door de koningen van
gallische Tectosagen, en werd outer keizer Nero de
Castilie (de koningen van Granada bestonden tot
hoofdstad van geheel Galatie ; onder keizer Cara1492) is tegenwoordig eene nit de vroegere moorcalla, droeg het den naam van Antonina. In de nabijsche koningrijken Sevilla, Jaen, Cordova en Graheid van A. werd Mithridates door Pompejus verslanada bestaande generaal-capitanerie in het zuidegen ; ook is A. in de kerkelijke geschiedenis vertnaard
lijk gedeelte van Spanje met eene gronds-opperdoor de vele grieksche bisschoppen, die het heelt
vlakte van 1280 vierk. miji en 2,700,000 inw. en
opgeleverd. In 315 werd er een concilie gehouden,
ingedeeld in de 8 provincien Huelva, Cadix, Sede .heilige synode" genaamd. In de nabijheid van
villa, Malaga, Almeria, Granada, Jaen en Cordova.
A. werd Bajazet, de sultan der ottomanische Turken,
Dit ten deele door den Atlantischen Oceaan en de
1402 verslagen door Tamerlan, die hem gevangen
Middellandsche Zee bespoelde, tot het bekken van
nam, hem opsloot in eene ijzeren kooi, en hem zoo
den Guadalquivir behoorende groote landschap worth
als eene zegetrofee medevoerde. Sedert 1553 zijn
ten noorden door de Sierra-de-Cordova en Sierrate A. aanzienlijke fragmenten opgegraven van den
Morena van Estremadura en Nieuw-Castilie gescheiheerlijken tempel van Augustus, die onder den naam
den, ten westen door Portugal en ten oosten door
van Monumentum of Marmor Ancyranum in de geMurcia begrensd; de in het zuiden tot aan de Midschiedenis vermeld wordt. — 2) stad in Phrygie,
dellandsche Zee naderende kust is door de met sneeuw
aan de rivier Macestus. — 3) stad op Sicilie, aan den
hedekte kustgebergten der Sierra-Navada omzoomd.
Halycus (wordt vermeld bij Diodorus).
Ancyreum, turksch Joem-Boernoe, eene kaap Aan weerszijden van den Guadalquivir, die de levensader van het landschap is, strekt zich eene heuvelin Klein-Azie, waar Pontus eindigt en de Bosporus
achtige landstreek uit, bijzonder gezegend en rijk
aanvangt.
Anezarich, rivier in Neder-Podolie, outlast aan voortbrengselen. Hier is de bevolking ongerneen
talrijk. Ten westen van den Xenil daarentegen liggen
zich omstreeks eene mijl van Oczakow in de Zwarte
groote streken onbebouwd en woest, en de kustvlakte
Zee.
Andabaten, zekere zwaardvechters (bij de Las-Arenas-Gordas gelijkt eene zandige woestijnstreek. A.'s luchtgesteldheid vormt den overgang
Romeinen), die geblinddoekt vochten.
Andagile, I) berg op het eiland Celebes, re- van het europesche tot het afrikaansche klimaat, en
wordt in de dalen en zuidelijke oeverstreken voor
dentie Manado, afdeeling Gorontalo.— 2) een dorp
de heetste in Europa gehouden. Rundvee-teelt en
aldaar.
Andahuaylos , provincie met '20,000 inw., paardenfokkerij staan op een hoogen trap; vooral
eene hoofdplaats van den zelfden naam en 31 dorzijn de schoone andaluzische hengsteit beroemd.
pen, ingedeeld in 9 districten, in het peruviaansche
De Andaluziers spreken een met Arahisch vermengd Spaansch, en onderscheiden zich door opgedepartement Ayacucho.
Andakara, berg op het nederlainkch-oostwektheid en werkijver, verstand en levendige verbeeldingskracht gunstig hoven de overige Spanjaarden.
indische Oland Bali.
Andaluzie (Nieuw). Lie CUMANA.
Andala (Ruardus), eigentlijk Ruurd Ruurds,
Andaman, een archipel in de golf van Bendoch den naam van A. aangenomen hebbende 'mar
zijne geboorteplaats, geb. 3 Januarij 1665 te Andagalen, ten zuiden van kaap Negrais, strekt zich nit
lahuysen, eene buurt in Friesland, gest. te Fratusschen 10 . 30' en 13° 40' noorderbreedte bij 110.
neker 12 Sept. 1727, een zoon van eenvoudige
tot 110. 40' oosterlengte, en wordt door de Duncansboerenlieden:, verloor zijne ouders op tienjarigen
doorvaart en de Clenghs-straat in drie groepen geleeftijd,ontving eerst van den predikant zijner woonsplitst, namelijk: de kleine A., de groote A., en de
plaats onderrigt in het Latijn, waarna de grietman
Kokos-eilanden. De grondsoppervlakte van al die
hem te Franeker liet studeren ; en Ira ook de hoogeeilanden gezamentlijk worth op 140 vierk. mijlen
scholen te Utrecht en Leyden bezocht te hebben, werd
geschat, de bevolking op 3000 zielen, die veel overhij 11 Julij 1688 bevoegd tot het predikambt, en
eenkomst hebben met het Neger-ras; ze zijn zwak
1701 als professor in de wijsbegeerte aangesteld aan
van ligchaamsbouw, dik van buik en vreemd aan alle
de hoogeschool te Franeker, waar hij de laatste carbeschaying. Ze groe pen elkander op eene vreemde
tesiaansche wijsgeer is geweest. Hij was nederig van
manier, namelijk : ze liggen het regterbeen op, en
aard, goed voor zijnen evenmensch, maar een ijverig
staan dan met de vlakke hand op de scheen. De
voorvechter van de regtzinnigheid in de leer der
A.-eilanden moeten rijk aan delfstoffen zijn, bijzonhervormde Kerk. Zijne twistschriften waren dan ook
der aan metalen, en de digte bosschen leveren voorvele, zooals tegen Leibnitz, Clericus, Deurhotr, Gutreffelijk timmerhout. Opmerkelijk is het echter, dat
lichius, enz.; en vooral tegen den predikant Bekker, nergens op de A.-eilanden kokosboomen gevonden
tegen Wien A. het bestaan en de inagt van den duiworden, die overal elders in Oost-Indie zoo overvel, en al diens inmengzucht in de daden der wenvloedig zijn. De plautengroei is overigens rijk, het
schen, volgens de meest orthodoxe opvatting verklimaat daarentegen ongezond. De door de Engeldedigde met eene warmte eener betere zaak waardig,
schen 1791 en 1793 bij Port Chatham en bij Port
en waarover wij tegenwoordig medelijdend zouden
Cornwallis aangelegde kolonien hebben zij weder
moeten glimlagchen. De leer van Descartes was namoeten verlaten. Of de latere colonisatie-proeven
tuurlijk een gruwel in A.'s regtzinnige oogen.
der Derrell en Franschen een duurzamer resultaat
Andalas, een naam die verscheidene males zullen opleveren, valt
wanneer men de ongezondvoorkomt, in de maleische geschiedenis van Alexanheid van het klimaat en de inoeijelijkheid om met
der den Groote, bijv. land van A., eiland van A., zee
de inboorlingen betrekkingen aan te knoopen in aanvan A. — Op de westkust van Sumatra is een landmerking neemt
te betwijfelen. In 1858 werd Port
schapje, dat den naam van Andalas Soengei Mouw
Blair op deze eilanden door de Engelschen gekozen
draagt.
tot strafkolonie voor de Sepoy- (of Cipay-) rebellen.

Andanara

Andermatt

Andanara. Zie
Andang, berg op Java, residentie Kediri, dis-
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Andelo, naam dien de inboorlingen aan het
eiland Sumatra geven.
trict Ngasinan.
Andelot, kantonshoofdplaats in het fransche
Andania, de geboorteplaats van Aristomenes, dept. Haute Marne, aan den Rognon ; circa 1000
aan het riviertje Charadros Diet ver van de Neda, was inw. Vermaard congres anno 587 tusschen de frande residentie der oudste koningen van Messenie. Op
kische koningen Gontran en Childebert
benevens
het laatst van den Z en messenischen oorlog door de bebeider vasallen ; de beide koningen deelden zamen
volking verlaten, was het ten tijde van Epaminondas
de nalatenschap van Caribert, en waarborgden hunnog niet weder bewoond ; bij Livius (36, 31) heet
nen vasallen het bezit van hunne leengoederen. Zie
het een parvum oppidurn (d. nietig stadje), en ten ook
tijde van Pausanias was het slechts eene mine.
Andelsbach, een nit het Ilmen-meer ontAndara, nude landstreek van Indie,langs de kust springende en Hohenzollern-Sigmaringen aandoende
tusschen Orissa en de rivier Pennaar; hoofdstad
rivier, die zich in den Donau ontlast, in den badener
Warangol, tegenwoordig Golconda.
meir-kreis.
Andawadak, of Andewadak, een meir opJava,
Andelys (les), lat. Andeliacurn, eene door de
in de Preanger regentschappen (neder1.0ost-Indie),
Seine in twee deelen (Groot en Klein A.) gesplitste
rtjk aan visch en aan smakelijke watervogels, die
stad, en hoofdplaats van het gelijken naam dragende
den naam van het meir dragen.
arrondissement, in het fransche dept. Eure, met
Andaya, rivier in Brazilie, doorstroomt de prov. 6000 inw., en sterke nijverheid in fijne lakens en
Minas Geraes, en outlast zich in den San Francisco ; casimirs, katoen- en zijde-spinnerij,linnen-vervaarop den bodem der A. edelgesteenten.
diging en leder-hereiding; het is de geboorteplaats
Andaye, vlek in Frankrijk aan de spaansche van den philoloog Turnêbe en ook van den schilder
grenzen, ligt met een kasteel tegenover de vesting
Poussin, voor Wien er 1851 een standbeeld opgerigt
Fontarabia. Een half uur gaans van A. ligt, in de
is. In de nabijheid van Klein-Andely stond het berivier Bidassoa, het zoogenaamde Fazanten-eiland,
roemde Château-Gaillard, dat Richard Leeuwenhart
waar 1659 tusschen hankrijk en Spanje de pyredaar op eene lots had later bouwen. — Het
nesche vrede werd gesloten,
arrondissement A. bestaat eene grondsoppervtakte
Andchui, een der onaf hankelijke khanaten in van 100,365 hectares met 70,000 inw., en is ingeTurkestan, van welke wij nog niets met zekerheid we(leek! in 6 kantons.
ten ; ten noordwesten van het Hindoe-Khoe-gebergte.
Andematunum, was volgens verscheidene
Andeca, koning der Sueven in Spanje in de nude reiskaarten eene stad in belgisch Gallie ; ver6e eeuw, werd van den Croon gestooten doorLeovimoedelijk het tegenwoordige Langres, dat oudtijds
gild den koning der West-Gothen, die hem de kruin
Andomatunum heette.
kaal deed scheren en hem noodzaakte de wijk te
Anden, rivier op Java, residentie Samarang,
netnen naar Badajoz, waar hij kort daarna stierf.
district Kendal.
Andecavi. Zie
Andenne, stad in de belgische provincie Namen
Andechobina, een Dude naam, vermoeclelijk (fr. Namur), aan de Maas; 5000 inw.; porselein-,
van Eindhoven.
faience- en pijpenfabrieken. En 1467 werd A. door
Andechs. Naar slit aan het Amnaer-meer in brand vernield tijdens den opstand der Luikenaars
Opper-Beijeren gelegen bergslot, dat naderhand een
tegen Karel den Stoute.
Benedictijner klooster en bedevaartplaats is geworAndera, stad in Troas, in het land der Leleden, noemde zich eerl rnagtig ilynasten-geslacht der
gen, waar volgens Strabo een steen werd gevonden,
Graven van A., waarvan wij reeds in de 9e eeuw
die, wanneer men hem brandde, veranderde in ijzer;
melding gemaakt vinden, en dat 1180 werd verhewanneer men hem met eene zekere aardsoort in den
veil tot de hertogelijke waardigheid, met den titel
oven bakte, werd hij veranderd in een namaaksel van
van herto , en van Meran. Als eerste hertog wordt
zilver, en deed men er staal bij, dan bekwam men
genoemd'Berthold I (gest. 1192). — Zijn zoon
zoodoende een namaaksel van good.
Berthold 11 bezat Tirol, Andechs en uitgestrekte goeAnderab, of Anderal, stad in de provincie
deren in Istrie, Dalmatie, Croatie, enz. Hij stied
Balkh in het zuidelijk gedeelte van Turkestan, aan
1204 ; zijn zoon Otto 1 stierf 1234, en zijn kleinzoon
de rivier Anderab, met veel bedrijvigheid door den
Otto II, als laatste van dezen stain,1248. Zijn erfdrukken doorvoerhandel naar 1ndie.
genaam werd Albert 1, graaf van Tirol.
Anderitum, hoofdstad der Gabalen, bij de
Andedja, of Andidjan, stad in het khanaat A verni ; volgens Valckenaer het tegenwoordige Anterieux hij Chandes-Aigues in het bisdom St. Flour.
Chokand in Turkestan ; A. is de geboorteplaats van
Baber, den laatsten afstammeling van Tamerlan.
Anderlecht, vlek in Belgie, provincie ZuidAndegavenzen (lat. Andcgavi of Andes), een Braband, digt bij Brussel, waarvan het als het ware
een der voorsteden is; 3000 inw.; katoenfabrieken,
gallische volkstam aan de Beneden-Loire, met de
hoofdstad Andegavi, die eerst Juliomagus heette,
ijzersmelterijen en bleekerijen van was.
zijnde het tegenwoordige Angers.
Anderloni (Pietro), voornaam kopergraveur,
geb. 1784 te Santa-Eufemia bij Brescia, leerling van
Andegavi. Zie A
Andel, of den Andel, dorp in de prov. Gro- Longhi, was sedert 1831 directeur der kopergraningen, 41 uur gaans benoordwesten Appingadam ,
veerschool te Milaan. llij stierf 1849 op zijn buitengoed Cabiate in de nabijheid van Milaan. Vooral
werd 1584 doorhet staatsche krijgsvolk platgebrand,
geacht zijn zijne portretten; als zijn voornaamste
doch is later weder opgebouwd.
Andelle, kleine rivier in Frankrijk, dept. Bene- kunststuk wordt aangemerkt de Overspelige vrouw
den-Seine, ontspringt te Sergueux hij Forges, benaar Titiaan. — A. (Faustino), broeder van den
sproeit Fleury-sur-Andelle, loopt fangs de kust der
vorige, geb. 1774, kopergraveur te Pavia, hoofdzakelijk graveur voor het plaatwerk bij wetenschappeDeux-Amants, en ontlast zich even beoosten Pont de
l'Arche in de Seine.
lijke boeken.
Andellan, of Andilem, een onbewoond eiland
Andermatt, of Ursern, dorp in Zwitserland.
de Welkomstbaai, aan Java's westkust.
Zie
blz. 153, kolom '2.
ADANARA.

DANDELOT.

—NDEGAVENZEN.

ALPEN,
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Anlernach

Andernach, lat. Antumnacunt of Andernacum,
stall in de pruisische Rijnprovincie, regerings-district Coblentz, kreis Mayen, op den linker-oever van
den Rijn, niet ver van den mond der Nette; 4000
inw.; ondtijds eene sterkte der Romeinen; vervolgens
de residentie der merovingische koningen; onder de
keurvorsten van Keulen een der aanzienlijkste en
invloedrijkste Rijnsteden, drijft handel in leder, wijn,
graan, en in de twee wereldberoemde produkten :
de rijnscht-3 molensteenen en de brohler tufsteen.
In 876 werd Karel de Kale in de nabijheid van A.
verslagen door de zonen van Lodewijk den Duitschen A. is de geboorteplaats van den beroemden
geneeskundige Gonthier, bijgenaamd van Andernach.
In de nabijheid de rumen van een prachtig paleis
van den keulschen aartsbisschop, verwoest in 1688.
Andersen (Jurgen), geb. te Tondern in Holstein, leefde in de eerste heeft der 17e eeuw, en
bragt zes jarett met reizen door in oostersche landen. Na zijne terugkomst werd hij door den hertog
van Holstein-Gottorp dikwijls aangezocht, om al wat
hij merkwaardigs gezien had in geschrift te brengen ; loch A., een ougeletterd man, was daartoe niet
te bewegen. De hertog, die het bejammerde, dat de
vrachten van die reizen met Jurgen's dood verloren
zouden gaan, bedacht een middel om dat te verhoeden. Wetende dat Jurgen begaafd was met een gezond oordeel en een ijzersterk geheugen,liet hij hem
van tijd tot tijd in zijne boekenkamer komen, om
hem een en ander van zijne reis-ontmoetingen te
hooren vertellen; en bij die gelegenheden zat, op
's hertogs last, Adam Olearius achter een dun beschot
verborgen, om alles naauwkeurig op te schrijven.
Eindelijk gelukte het den hertog echter Jurgen A.
over te halen orn alles wat hij hem reeds verhaald
had in geschrifte te brengen; (tat opstel, vergeleken
met de aanteekeningen van Olearius, werd daarmede
overeenstemrnend bevonden, zoodat deze merkwaardige reisbeschrijving in 1699 het licht heeft gezien.
Andersen (Hans Christian), deensch dichter,
geb. 2 April 1805 te Odensee op Funen, zoon van
een schoenmaker, zocht te vergeefs eene plaats aan
den schouwburg to Koppenhagen, verwierf echter
door zijne schoone stem de ondersteuning van invloedrijke personen, waardoor hij in staat werd gesteld 1828 zijne academische studien aan te vangen.
Reeds NöOr dat tijdstip waren verscheidene gedichten door hem in het licht gegeven en met graagte
hij het groote publiek ontvangen. De vele verdere
werken van A. hebben hem tot een der meest getiefkoosde schrijvers van het europesche lezende
publiek gemaakt, daar bijna al zijne pennevruchten
in verscheidene talent zip" overgezet. Zijn in 1837
verschenen en in het Nederduitsch onder den titel
van ,Het was maar een speelman" uitgekomen werk
is eene in dent volkstoon geschrevene dichterlijke
schets van zijn eigen level'. Later verscheen zijne
eigentlijke levensbeschrijving van zijne eigene hand,
getiteld : uHet sprookje mijns . levees". Eene complete duitsche vertaling van al zijne werken zag te
Leipzig het licht in 37 din. (1848-1851).
Anderson (Laurens), geb. 1480 inn Zweden,
p est. 1552, was de eerste die het Nieuwe Testarnent
ill het Z weedseh vertaalde. Aanvankelijk priester,
weal hij vervolgens aartsdiaken en toen kanselier
van koning Gustaaf Wasa. Deze A. was cent groot
voorstander van de leer van Luther; en nadat hij
eerst den kotting tot die leer overgehaald had, bragt
hij de Kerkhervorming tot stand in geheel Zweden.
In 1527 was hij degene, die op (lent rijksdag van
Westeras het besluit deed nemen, dat over de be-
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langen der Kerk voortaan beschikt zoude worden
door den koning. Later ter dood veroordeeld, omdat hij van eerie beraamde zamenzwering kennis
gedragen en die geheim had gehouden, kocht hij
echter lijfsgenade voor eene aanzienlijke som gelds.
Anderson (Johann), geb. 14 Maart 1674 te
Hamburg, en aldaar gest. 3 Mei 1743, bekwaam regtsgeleerde, was ook in andere takken van wetenschap
zeer bedreven. Zijne voornaamste werken zijn ),Berigten aangaande Groenland en de straat Davis";
het ook voor de kennis van de etymologie onzer taal
zeer belangrijke Glossarium Teulonico-Allemanicunt;
terwijl er ook een niet minder belangrijk Glossarium
veteris linguw saxoniie van hem bestaan moet.
Anderson, naam van verscheidene Schotten en
Engelschen, die wel der vermelding waardig zijn.A. (Edmund), van schotsche afkomst, stadsregter
van Louden tijdens de regering van Elizabeth en
Jacobus I, was een tier regters, die Maria Stuart
koningin van Schotland ter dood veroordeelden
(1585) ; hij stierf 5 Sept. 1605. — A. (Henry),
een geboren Schot, schreef een geestig dichtstuk,
getiteld : Musarum propter indigentiam complanctus.
A. (Rubert), een zijdewever te Louden, deed
zich als een goed wiskundige kennen door zijne
,Stereometrische voorstellen" (1668), en door eene
),Verhandeling over het wijnroeijen" (1669). —
A. (John), een Schot, geb. 1726, gest. 1796, sedert
omstreeks 1750 tot aan zijnen dood hoogleeraar in
de wijsbegeerte en wiskunde te Glasgow, was tevens
cent zeer kundig geneesheer; zijn voornaamste werk
is zijne Institutiones Mediae. — A. (Adam), gest.
1775, was secretaris der engelsche admiraliteit, en
schreef 1764 eene >'Geschiedenis van Engelands
scheepvaart en koophandel" (herdrukt 1801). —
A. (George), gest. 1806, een beroemd engelsch wiskundige, gaf, behalve verscheidene andere werken,
eene vertaling in het licht van Archimedes' verhandeling over het landmeten.
Anderton (James), leefde onder de regering
van de engelsche koningin Elizabeth, schreef verscheidene bittere geschriften tegen de Protestanten,
en moest deswege de wijk nemen naar Frankrijk.—
A. (Lawrence), tijdgenoot en neef van den vorige,
en een niet minder vinnig voorvechter van het
Roomsch-catholicismus, ofschoon hij als zoodanig
een weinig later optrad, zag zich deswege insgelijks
genoopt Engeland to ruimen en de wijk te nemen
naar Frankrijk, waar hij Jezuit werd, en 17 April
1643 te St. Omer stierf.— A. (Henri), gest. 1665,
leerling van Streaton, .schilderde stillevens, landschappen en portretten, en zette de kroon op zijnen
roem door de portretten, die hij, kort voor zijnen
dood, met P. Lely van de beroemde Stuarts maakte.
_n_egav_; z_e ANDEGAVENZEN.
Andes, 1)A of
tAd
A
— 2) A. of Pietola, een dorp in de nabijheid van
Mantua, geboorteplaats van den dichter Virgilius.
— 3) A. of Anden (van het Peruaansch Anti, d. i.
Oost) beet de groote bergketen, die als de growlvorna van geheel Amerika te beschouwen is, en zich,
in eene afwisselende verscheidenheid van reusachtige
hoogten, groote hooglanden en vele vulkanen, uitstrekt over eerie lengte van ruirn '2000 mijlen digt
bu rgs de westkust van het werelddeel, aanvangende
aan de zuiderijkste punt, en uitloopende op de kusten
van de noordelijke 1.1szee, terwijl de oostzijde van
de geheele keten nagenoeg onafgebroken begrensd
wordt door een uitgestrekt laagland. Deze ontzaggelijke aaneenschakeling van bergen wordt nicest altijd Cordilleras genoemd (van het Spaansch cordillera
d. bergketen), of voluit : Cordilleras de los Andes;

An dethanna
Andethanna, volgens sommigen de oude
naam van het luxemburgsche Echternach op de
reiskaarten van Peutinger en Antonius ; het is echter
bewezen, dat A. in de omstreken van het tegenwoordige Nieder-Anven gelegen heeft, omstreeks 2 uren
gaans beoosten de stad Luxemburg.
Andetrium,stad in Illyrie,tegenwoordigClissa.
Andewadak. Zie ANDAWADAK.
Andidjan. Zie ANDEDJA.
Andilem. Zie —A NDELLAN.
Andilly, dorp in het fransche dept. Seine-et-

Oise, even benoordwesten Montmorency ; A. is de
geboorteplaats van Arnauld, bijgenaamd d'Andilly.
Andiquies , dit zijn wilden, zooals daar nog
verscheidene volkstammen geheel in het wild !even,
in de oostelijke gedeelten van Nieuw-Granada.
Andir, of Andier, berg op Java, in het regentschap Tjiandjor (Preanger regentschappen).
Andjel, rivier ter noordkust van eiland Banka.
Andjengo, stad in engelsch Indic, geboorteplaats van .Elite Draper, de vriendin van Sterne.
Andjer,eilandje in den oostelijken ui twateringsarm tier rivier Barito, in Bandjermasin (op Borneo).
Andjes Moro, eene tot den Kloet behoorende
bergketen op Java, residentie Kediri.
Andjing, een der zuidwester-eilanden , van de
Wettergroep, residentie Banda (nederl. Oost-1ndie).
Andjoeng Eusit, berg op Java, residentie
Cheribon, bezuiden Kadoe Gede.
Andjou (Eddyn Hoessein Nadab), leefde in de
16e eeuw onder de regering van den grootmogol
Akbar; hij schreef een ,,Woordenboek der Perzische
taal", waarvan twee exemplaren in de keizerlijke
bibliotheek te Parijs aanwezig zijn.
Andla (Godfried), een friesch edelnaan, geb. in
het laatst der 13e eeuw te Ried in Friesland, werd
eerst pastoor in zijne geboorteplaats, ging vervolgens
in het klooster te Lidlum, werd toen tot opzigter
over de kerk teBerlicum aangesteld, en daarna tot
(14en) abt van Lidlum benoemd, waar hij de kerk
herstelde, die door, eenen fellen brand had gelegen.
Tot de partij der Vetkoopers behoorende, leefde hij
in vijandschap met de kloosterlingen van Ludingakerk en Bloemkamp, alsook met de adellijke familien Tadinga en Adelen, alien aanhangers van de
partij der Schieringers. Deze, met Sjeerp Adelen aan
hun hoofd, hadtlen de wapenen tegen A. opgevat,
die ook met groote kosten een hoop krijgsvolk op
de been bragt ; doch eer het tot een gevecht kwam,
moist hij door wijs beleid en de tusschenkomst van
eenige edelen het geschil bij te Leggett, zonder dat
bet menschenbloed kostte. Hij stierf 1347.
Andlaw, een zeer oud adellijk geslacht in den
Elzas, waar het 1274 met (le stad en heerlijkheiti
van den zelfden naam als leen werd hegiftigd, komt
reeds 1150 voor in oorkonden, en heeft zich verspreid door Duitschland, Frankrijk en Zwitserland.
Het oudste lid van dit geslacht had van oudsher het
regt zich te noemen : erfridder van bet heilige roomsche rijk. — A. (Gunther van), was 1141 abt te
St. Blasien. — A. (Walter, Heinrich, Diepold en
Peter van) streden en vielen 1586 bij Sempach °rider
hertog Leopold van Oostenrijk. — A. (Matthews
van), was 1448 abt te Murbach.— A. (Georg van),
gest. 1466, domproost te Bazel, en 1460 cerste rector der universiteit aldaar, woonde de concilien bij
te Constants en Bazel en onderscheidde zich daarbij. — A. (Herman Peter van), kanunnik te Colmar, schreef 1460 bet belangrijke werk De imperio
Romano- G ermanico. — A. (A rbegast van) , was 1607
groot-prior van de Orde van St. Jan. — A. (Het
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geslacht van) werd 16 Maart 1676 in den rijksvrijheeren-stand verheven. Tegenwoordig (19e eeuw)
bestaan er 1 vrijheerlijke tak en 2 grafelijke takken.
De twee laatstbedoelde, die beiden afstammen van
vrijheer Friedrich Ernst, te Kleinlandau in den Elzas
en te Homburg in Baden ; de 1660 door Ernst Friedrich gesticbte, later vrijheerlijke, te Birseck in Baden. De grafelijke waardigheid erlangden zij 1750
in Frankrijk, waar graaf Felix later ook pair werd,
welke laatste waardigheid hij echter 1830 nederlegde. In Oostenrijk werd graaf Hubert Joseph (geb.
1774) in den gravenstand verheven 1814.
Andlaw (Heinrich, vrijheer von),zoon van den
1839 gest. Conrad Carl von A., die vroeger minister
ill Baden was, trail 1821 in badensche krijgsdienst,
die hij 1825 weder verliet. Sedert 1833 is hij lid
van de Eerste Kamer en een talentvol en ijverig verdediger van het roomsch-katholiek aristocratische
stelsel ; ofschoon steeds (trouwens eene vruchtelooze) oppositie voerende tegen de liberale hervormingen, heeft bij nooit de achting verloren,die zelfs
zijne tegenstanders hem toedragen. Opmerkelijk is
zijn geschrift : )Het oproer en de omverwerping in
&den, als een natuurlijk gevolg van 's lands wetgeving" (Freiburg 1850).
Andlo (Petrus ab), 1) gefingeerde naam, waaronder, in de laatste helft der 17e eeuw, een bekwaam
schrijver de cartesiaansche wijsbegeerte verdedigde
tegen de hevige aanvallen van den groninger hoogleeraar Desmarets. — 2) een kanunnik van Colmar,
leefde in het laatst der 16e en begin der 17e eeuw;
schreef twee boeken : de Imperio Romano Regis et
Augusti inaugvrationi etc. deque officio et potestate
Electorum, met aanteekeningen van Freherus uitge-

geven, Straatsburg 1603.
Andocides, een der lien attische redenaars,
geb. 468 v. Chr. te Athene, voerde aanvankelijk
bevel over de atheensche vloot, die tegen Corinthe
uitgezonien was; doch in een geding tegen Alcibiades gewikkeld, moest hij zich redden door de
vlugt. Na den val der 30 tirannen keerde hij wel
is waar terug, doch het mislukken van een gezantschap naar Lacedemon (394) werd oorzaak, dat hij
in ballingschap stierf. Van zijne redevoeringen zijn
er slechts 4 in Naar geheel tot ons gekomen, waaronder 2, aan welker echtheid getwijfeld wordt ; de
merkwaardigste is die tegen Alcibiades.
Andoma, een heidensche volkstam ten zuidoosten van Baghirmi; de reiziger Barth hield de
Andoma voor een der sterkste heidensche stammen,
die bezuiden de Soedan-landen woven, en waarop
de mahotnedaansche Soedan-bewoners voortdurend
jagt maken.
Andomatunum, oude naam van Lingones,
zijnde de tegenwoordige fransche stad Langres.
Andona, dal in de sardische divisie Alessandria, provincie Asti, zeer rijk aan fossile overblijfselen, ligt digt, hij de stad Asti.
e..ant. endd orp. Zie ADANARA.
Andonaro,I
Andonohoe, rivier op Celebes (rijk Laiwoei).
Andoque (Pierre), raadsheer te Beziers, gest.
664, schreef eene Histoire du Languedoc avec l'f;tat
des provinces voisines (1648,in fol.) scherp gehekeld
in de ,,Annales de Toulouse" door Lafaille.
Andora, ongezond stadje in Sardinie, met een
oud kasteel, in het hertogdom Genua, divisie Savona,
prov. Albenga, bij de zee, aan de rivier Andora.
Andorra, of Andorree, klein gemeenebest op
de zuidzijde der Oost-Pyreneen gelegen, tusschen het
fransche dept. Arriége en Catalonia, beslaande eenen
omtrek van 9 vierk. mijlen met omstreeks 18,000
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inw. Reeds door Karel den Groote werd A. onzijdig
verklaard, en als zoodanig geldt het in zekere mate
nog tegenwoordig; intusschen oefent zoowel Frankrijk als de bisschop van Urgel er zekere regten van
oppergezag uit. Frankrijk heeft het hooge beschermheerschap over A. en trekt er jaarlijks 960 francs
belasting van, waartegen het den invoer van graan
toelaat vrij van regten; buitendien wordt ook als
eersten viguier (d. landvoogd) door Frankrijk een
Franschman benoemd. De bisschop van Urgel heeft
de vrip beschikking over alle pastoorsplaatsen, benoemt den tweeden viguier uit de inboorlingen, en
trekt een jaarlijkschen cijns van 450 livres.Het land
is ingedeeld in 6 kerspelen, en telt 34 gemeenten.
Het is rijk aan bosch- en weiland, heeft wijnbouw
en ooftteelt, ijzermijnen en minerale bronnen, doch
bouwt geen graan, zoodat het in die behoefte moet
voorzien door aankoop van elders. Het regeringsbeleid is in handers van eenen souvereinen raad,
bestaande uit 24 leden, welke raad eenen syndicus
en consuls kiest, blijvende de syndicus zijne waardigheid bekleeden zoolang hij leeft. De Andorranen
zijn eenvoudig, sterk en oorlogzuchtig ; alle manner'
zijn van hun 16de tot hun 60ste jaar dienstpligtig.
Hoofdstad Andorra, aan de Balisa, 2000 inw.
Andover, I) stad in Engeland, graafschap
Hampshire; 5000 inw. Bij het nabijgelegen dorp
Weyhill wordt ieder jaar in October eene groote
jaarmarkt gehouden.-2) stad in den noord-amerikaanschen staat Massachusetts; 6000 inw. Behalve
de 1778 door Franklin gestichte »Franklin Academy"
en de »Phillip's Academy" heeft men hiereen gunstig
bekend seminarie der Congregationalisten, met eerie
uitgebreide, schoone bibliotheek. — 3) naam van
verscheidene kleine steden meer in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika.
Andozero, d. meir van Ada, een mein in europ.
Rusland, gouvt. Archangel, 14 mijlen bezuidwesten
Kern, wordt doorstroomd door de rivier Anda.
Andra. (Joseph), geb. te Lyon 1714, gest. te
Toulouse 1771, was hoogleeraar in de geschiedenis
en wijsbegeette, doch werd als zoodanig afgezet toen
hij 1770 het eerste deel in het licht gaf van zijn
Kort begrip, getrokken uit Voltaire's Essai sur
l'Histoire Generale.

Andrada (Thomas d'), een Portugees, op zijn
6e jaar door zijne ouders in een klooster gedaan, werd
reeds op 15-jarigen leeftijd augustijner monnik ; uitmuntend door vroomheid en geleerdheid, werd hij
gekozen om koning Sebastiaan op diens noodlottigen togt naar A frika te vergezellen, en in den slag
van Alcazar (4 Aug. 1578) werd hij gevangen genomen. Hij en zijne medegevangenen werden door de
Mahomedanen zeer hard behandeld, en om zijne lotgenooten niet mahomedaansch te later worden,scbreef
hij een stichtelijk boek, getiteld : Os trabalhos de
Jesus, waaruit hij hun telkens iets voorlas, om hen
te versterken in het roomsche geloof. Zijne zuster
Mande, gravin van Lignarez, zond de noodige gelden om hem vrij te koopen ; maar hij gebruikte dat
geld, om het lot zijner mede-gevangenen te verzachten en bleef in de slavernij, totdat hij, als een toonbeeld van christelijke lijdzaamheid en standvastigheid
in het geloof, 17 April 1582 stierf.
Andrada, een braziliaansch geslacht , dat verscheidene geleerden heeft voortgebragt. —A. (Diego
de Payva d'), geb. te Coimbra '26 Julij 1528, gest.
to Lissabon I December 1575, onderscheidde zich
op de kerkvergadering te Trente, en schreef under
ai'deren eene Defensto tridentime fidei calholicw. —
A. (Francesco d'), broeder van den vorige, histo-
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riograaph van koning Filips III van Portugal, gest.
1614, is de schrijver van de Chronica del rey don
Joao (Lissabon 1630). — A. (Diego d'), zoon van
den vorige, gest. 1600, is door zijn Exotic des
anteguedades (Lissabon 1616) als oudheid-onderzoeker bekend.— A. (Pedro d'A.-Caminha), gest. 1589,
schreef eclogen, epistelen, elegien en epigrammen,
die iri zijne Obras (Lissabon 1791) bijeengebragt
zijn. — A. (Antonio d'), Jezurt, geb. te Oleiros 1580,
missionaris in China, ontdekte Tibet en beschreef
dat land. Hij stierf door vergif, als provinciaal van
zijne Orde, te Goa 19 Maart 1634. — A. (Jacinto
Freyre d'), geb. te Beja omstreeks 1597, gest. 13 Mei
1657, is beroemd als talentvol schrijver en patriot,
vooral door zijne klassieke Vida de don Joao de Castro
(Lissabon 1621 en 1736). — In de nieuwe geschiedenis van Brazilie hebben drie broeders Andrada
naam gemaakt:zie het volgende artikel ANDRADA.
Andrada (Jose Bonifacio d'A.-Silva), oudste
der drie zonen van Ignacio d'A. (die alle drie te
Santos in de prov. San-Porto geboren waren), bezocht op kosten van het rijk de mijn-akademie te
Freiberg, kwam 1801 naar Portugal terug, werd
opper-mijnopzigter, onderscheidde zich in den onafhankelijkheidsoorlog, en ging 1819 naar Brazilie.
Hier nam hij 1821 deel aan de liberale bewegingen,
en werd 1822 minister van binnenlandsche zaken ;
doch met zijne regtschapene denkwijze kon hij zich
als zoodanig slechts tot 1823 staande houden. Naar
Europa verbannen, hield hij verblijf te Bordeaux ;
en eerst na verloop van verscheidene jaren bekwam
hij vergunning om terug te keeren.In1831 tot voogd
over Pedro II aangesteld, werd hij 1834 door eene
volksbeweging van die waardigheid ontzet, en stierf
5 April 1838 in de afzondering. — A. (Antonio
Carlo d'), broeder van den vorige, bekleedde eene
ambtsbetrekking te Aleuda bij Pernambuco, doch
werd in de omwenteling van '1817 betrokken en tot
1820 in hechtenis gehouden. Vervolgens werd hij
voor de Cortes in Lissabon gekozen, waar hij de
belangen van Brazilie voorstond met talent en ijver.
Bij de braziliaansche omwenteling spoedde hij zich
naar Rio ;hier werd hij lid der constituerende vergadering, en van 1840-41 minister van financier'. —
A. (Francesco d'),jongste broeder der beide vorigen,
werd leeraar der mineralogie in Brazilie; 1822-23
minister van financien,1840-41 minister van binnenlandsche zaken ; hij rees en viel met zijne broeders.
Andragathius, romeinsch veldheer en partijganger van Maximus, die naar de kroon streefde;
toen A. met zijne krijgsmagt keizer Gratianus afviel
en dezen vermoordde te Lyon 25 Aug. 383, had
!Maximus echter zijn doel nog niet bereikt, maar werd
integendeel in 388 door Theodosius overwonnen en
gedood ; A. verdronk zich rru uit spijt,,dewijIde door
hem gepleegde keizermoord hem niet gebaat had.
Andragiri, Mein koningrijk en rivier op de
noordoostzijde van 't eiland Sumatra. 'Lie 1NDRAGIRI.
Andral (Gabriel) , geb. 6 November 1797 te
Parijs, bekwam 1821 aldaar den graad van doctor in
de medicijnen , werd 1827 professor der hygiene,
later lid van de geneeskundige akademie. Met ijver
voor de wetenschap bezield, is hij een in Frankrijk
zeldzaam voorbeeld van een steeds voortstuderend
en tevens genioedelijk geleerde. Older zijne geschriften munten vooral uit : Clinique medicate (3 dln.
Parijs 1824 ; 4e druk, 5 din. 1840) ; Precis danatomie
pathotogique (3 dln. Parijs 1829) ; Cours de pathologic
interne ( 3 dln. Parijs 1836; 2e druk 1848).
Andrapa, ook Neoclaudiopolis genaamd, stad
in Paphlagonie.

Andrasy
Andrasy (spreek uit An-draaz'zji), een hongaarsch gravengeslacht met het prwdicaat : van EsikScentkiraly en Krasznohorka. De voiks-overlevering
doet dit geslacht afstammen van den Magyarenaanvoerder Andoras. Het is gesplitst in twee linien :
tot de oudste behoorde graaf Karel A., geb. te GOmOr
1792, gest. te Brussel 1845. Hij was een ijverig lid
der oppositie, en deed zich als zoodanig kennen op
de rijksdagen van 1839 en 1844, in genootschappen
en door geschriften. Zijn oudste zoon, graaf Mano A.,
geb. 7 Maart 1821, behoorde op den rijksdag van
1847 insgelijks tot de oppositie en bekleedde eene
hooge betrekking onder het revolutie-ministerie.
Zoowel het een als het ander was ook het geval met
Mano's broeder, graaf Gyula A., geb. 8 Maart 1823,
ofschoon deze van eene eenigzins meer aristocratische kleur was. Hij was van wege het insurrectiebewind gezant te Constantinopel, en vestigde zich
later te Parijs. — Het hoofd van de jongste linie,
graaf George A., geb. 5 Februarij 1797, k.k.kamerheer, was op veelzijdige wijze nuttig werkzaam, loch
behoorde tot de conservatieve partij. Niettemin
werd hij tijdens het hongaarsche ministerie oppergespan van het saroscher gespanschap of comitaat.
Andre (Christian Karl), verdienstelijk pedagoog en schrijver van een aantal werken over landhuishoudkundige onderwerpen, geb. 20 Maart 1763
te Hildburghausen, gest. te Stuttgart 19 Julij 1831.
— A. (Rudolf), zoon van den vorige, geb. 1793 te
Gotha, gest. 1825, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt jegens de veredeling van de schapenfokkerij ;
onder meer andere landhuishoudkundige boeken
schreef hij eene »Handleiding ter veredeling van het
schapenras" (Praag 1816; 2e druk 1826). -- A.
(Karl), een broeder van Rudolf, wijdde zijn levee
insgelijks aan de landhuishoudkunde, en underscheidde zich vooral door zijne werken in het belang
van den boschbouw ; van zijne geschriften noemen
wij »De voornaamste middelen om van de bosschen
eene hoogere opbrengst te erlangen" (Praag 1826).
Andre (Johan Anton), componist en schrijver
over muziek, geb. te Offenbach 1775, zoon van den
oprigter van een muziekwinkel, werken hij later zelf
deed, componeerde symphonien, operaas, kamermuziek, liederen en Jansen, en schreef, under meer,
zijn belangrijke »Leerboek der toonknnst" (4 dln.,
Offenbach 1832-45).
Andre (Yves Marie), gewoonlijk pater Andre
genaamd, een Jezuit, geb. 1675 te Châteaulin, gest.
te Caen 26 Fehr. 1764, was van 1726 tot 1759 professor in de wiskunde to Caen, en genoot den roem
van een zeer geleerd man en voortreffelijk wijsgeer
te wezen ; zijn Essai sur le beau is een waar meesterstuk; al zijne werken verschenen in 5 dln. (Parijs
1766). — A. (Charles), een pruikmaker te Parijs,
leende 1757 zijn naam als dichter aan een treurspel »De aardbeving van Lissabon", vervaardigd door
zekeren Lasalle de Dampierre. Dit stuk voldeed slecht
en viel; loch in 1805 werd het weder opgerakeld
en toen met den besten uitslag 80-maal achtereen ten
tooneele gebragt. — A. (Petit Pere) ; zie BOULENGER.
— A. (P. N.) ; zie MURVILLE. — A. (Jean Francois),
geb. te Menerbes omstreeks 1810, pastoor te Vaucluse, schreef, behalve verscheidene godsdienstige
boeken, eene Histoire de la revolution avignonnaise
(1844-45, 2 din.) ; eene Histoire du gouvernement
des recteurs pontificaux dans le Conitat (1847) ; eene
Histoire de la monarchic pontificate au 14e
la Papautë a Avignon (1845) ; en meer andere historische geschriften. —A. (Jules), bekwaam fransch
schilder van landschappen, geb. 1804 te Parijs.
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Andre del Castagno. Zie r—ASTAGNO.
Andre del Sarto. Zie VANNUCCHI.
Andre ( St.) de Cubzac, fransche kantonshoofdplaats, 3400 inw., dept. Gironde, 3 mijlen benoordoosten Bordeaux, ligt aan de Dordogne, met eene
kerk uit de 12e eeuw, en de ruine van een mid kasteel, waaraan het yolk den naam van Montalban en
van de vier Heemskinderen vastknoopt. Zie AYMON.
Andrea, kanunnik van Bergamo, leefde op het
laatst der 9e eeuw, en schreef eene kronijk, loopende
van den inval der Lombarden in Italie tot op d
dood (anno 874) van keizer Lodewijk II. — A.,
naarzijne geboorteplaats Pisa genaamd Andrea Pisano,
geb. 1270, gest. te Florence 1345, bouwmeester en
beeldhouwer, werd naar Florence ontboden,om volgens de teekeningen van Giotto het beeldhouwwerk
uit te voeren aan den gevel van Santa Maria delfiore,
zijnde het schoonste gedenkstuk van bouwkunst nit
die dagen. Ook de rondom de stad liggende vestingwerken, door de keizerlijke wapenen bedreigd, werden door hem verbeterd, zooals hij overigens deelnam aan de groote werken van then tijd. —A. (Jago),
geb. te Xativa, in het spaansche koningrijk Valencia,
uit mahomedaansche ouders, werd 1487 Christen en
untying de priesterlijke wijding ; hij bekeerde een
aantal Mooren tot het Christendom, vertaalde den
Koran in het Spaansch, en schreef tegen dat boek
eene wederlegging, die 1537 te Sevilla gedrukt werd,
en vervolgens overgezet is in het Latijn, Fransch en
Duitsch.— A. (Alessandro), een Napolitaan, bewerkte eene italiaansche vertaling van het grieksche werk
van keizer Leo »Over de kunst om oorlog te voeren",
en schreef drie verhandelingen over den oorlog tusschen Napels en pans Paulus IV in 1556. A. (Onorio d'), napolitaansch dichter, gest. 1647, bekend door
zijn Italia liberata en andere dichtstukken ; schreef
ook Zamenspraken over wijsgeerige onderwerpen.
Andreade (Fernando de), portugeesch admiraal, was de eerste die handelsbetrekkingen aanknoopte tussehen China en Europa; in 1518 voerde
hij eene vloot naar de Indische Zee.
Andreades (LuctatiusPetrTus),geb. te Haarlem, op het einde der 16e eeuw nit brabandsche
ouders, maakte zoetvloeijende, meerendeels geestelijke, latijnsche verzen. Zijne Acanthides Aspricollis en
verdere werken zijn 1617 gedrukt te Mechelen.
Andrew (Abraham), rector der stadsschool te
Stokholm , verzette zich 1576 tegen de invoering
van eene nieuwe liturgie ; deswege gevaar loopende
in hechtenis genomen te worden, redde hij zich door
de vlugt, en hield zich 13 jaren te Hamburg en Lubeck
op. Na den dood van koning Johannes III werd hij
1593 aartsbisschop van Upsal, en in het volgendejaar
kroonde hij den nieuwen koning.Na zich weder 3 jaren
tegen de liturgie aangekant te hebben, werd hij a fgezet
en op last des konings nit zijn aartsbisschoppelijk paleis naar de gevangenis gebragt,waar hij tegen de liturgie bleef schrijven tot aan zijnen dood in1607.
A. of Anderson (Laurens); zie ANDERSON (Laurens).
Andrew (Jacob), bijgenaamd Schmiedelein, d. i.
Smidje, omdat zijn varier een srnid was, beroemd
en verdienstelijk protestantsch godgeleerde, geb. 25
Maart 1528 te Waiblingen in Wurtemberg, was 1549
geestelijke te Tubingen, 1557 hofprediker van hertog Christoph van Wurtemberg, 1562 professor der
theologie, kanselier der universiteit en proost aan
de St. George-kerk te Tubingen. Hij voornamelijk
bewerkte 1577 de poging tot vereeniging der destijds
strijdvoerende protestantsche partijen,de Formula
concordia'. Hij stierf te Tubingen 7 Januarij 1590.
-- A. (Job. Valent.), een talentvol en gemoedelijk
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schrijver nit de 17e eeuw, was een kleinzoon van
den vorige en geb. 17 Aug. 1586 te Herrenberg in
Wurtemberg, werd 1615 diaconus te Vaihingen,
1620 superintendent te Kalw en 1639 hofprediker
te Stuttgart. Men houdt hem voor den stichter of
ten minste weder-oprigter van de Orde der Rozenkruis-ridders, hoofdzakelijk op grond van zijn geschrift .Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz"
(1616). Hij was een vijand van mysticismus en
dweeperij, waartegen hij steeds krachtig te velde
trok, even als tegen de dorre schoolgeleerdheid en
de mystieke theosophie van zijne tijdgenooten. Hij
stierf te Adelsberg 27 Junij 1654.
Andrew (Joachim), geb. te Straalsund in Pommeren, kwam 8 Sept. 1607 als student aan de hoogeschool te Franeker en studeerde met zooveel ijver,
dat hij er reeds 1613 tot hoogleeraar in de wijsbegeerte en natuurkunde, en 1615 tevens tot hoogleeraar in de regten aangesteld werd. In 1634 werd
hem met eenige andere heeren eene zending naar
's Hage opgedragen, om de geschillen tot vereffening
te brengen tusschen den frieschen stadhouder graaf
Hendrik Casimir en Frederik Hendrik prins van
Oranje. Vervolgens werd hij met twee anderen naar
Polen gezonden om den stilstand van wapenen, die
1635 ten einde liep, tusschen Zweden en Polen te
doen verlengen, en het gelukte hem werkelijk eene
verlenging voor een tijdsbestek van 26 jaren tot
stand te brengen. In 1654 werd hij op nieuw met
twee anderen gebruikt tot eene buitenlandsche zending, ditmaal naar Denemarken, om den vrede tusschen dat rijk en Zweden te bewerken en eene wijziging te erlangen in den verhoogden Sond-tol. Ms
voorzitter der Staten-Generaal teekende hij de ratificatie van den munsterschen vrede en was 1651 lid
der groote vergadering. Hij stierf 2 Mei 1655. —
A. (Tobias), geb. 19 Aug. 1607 te Braunfels in het
graafschap Solms, was van moederszijde een kleinzoon van den beroemden herbornschen hoogleeraar
in de godgeleerdheid Johannes Piscator. Op aanraden van zijn beschermheer Hendrik Alting kwam hij
1629 naar . Groningen, gaf daar eerst les aan de studenten, werd vervolgens gouverneur over de kinderen van professor Alting, later op diens aanbeveling
in gelijke betrekking aangesteld bij eenen poolschen
prins. Na dezen drie jaren onderwezen te hebben,
werd A. tot hoogleeraar in de geschiedenis en grieksche taal aan de hoogeschool te Groningen, en later
tevens tot bibliothecaris bij die akademie aangesteld,
welke betrekkingen hij bekleedde tot aan zijnen flood
17 October 1676. Hij was een groot voorstander van
de wijsbegeerte van Descartes, met wien hij, toen die
leefde, zelfs bevriend was geweest. A. (Tobias),
geb. te Bremen II Aug. 1633, was een neef (broederszoon) van den vorige, bezocht, na zijne voorbereidende studien te Bremen en te Herborn voltooid
te hebben, de hoogescholen te Duisburg, Leyden en
Groningen, met dat gevolg, dat hij 1662 te Duisburg
als hoogleeraar in de geneeskunde aangesteld werd.
In 1669 werd hij hoogleeraarin de geneeskunde en
wijsbegeerte aan de doorluchtige school te 's Hertogenbosch, en reeds kort daarna door de Staten van
Friesland benoemd tot professor te Franeker, welke
benoeming echter op de vertoogen van den akademischen senaat werd ingetrokken. Vervolgens 1674
als hoogleeraar verplaatst naar Frankfort aan de
Oder, werd hij 1680 andermaal naar Franeker heroepen, waar hij nu de betrekking van hoogleeraar
in de wijsbegeerte 11 Januarij 1681 aanvaardde ; vier
jaren onderwees hij daar de natuurleer en andere
beginselen van Descartes, alsmede de genees- en
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ontleedkunde, en stierf 5 Februarij 1685. Hij schreef
een paar latijnsche verhandelingen over het balsemen van lijken, en een dito over de magt, die de
kwade engelen op den mensch uitoefenen.
Andreani (Andreas), geb. te Mantua in het
begin der 16e, gest. in het begin der 17e eeuw, was
een bekwaam graveur in hout, die verscheidene schilderstukken van Rafael en Titiaan nagesneden heeft.
Andreanowsche eilanden. Zie verder
ANDREJANOWSCHE EILANDEN.

Andreas, apostel en heilige, broeder van Petrus, geboortig nit de stall Bethsaida, een discipel
van Johannes den Dooper, van wien hij overging tot
Christi's. Volgens de oudste overlevering verkondigde hij het Evangelie in Scythie, Klein-Azie, Thracie
en Griekenland en moet te Patrze in Achaia gekruisigd geworden zijn (30 Nov. anno 62 of 70), en wel
aan een dwars gesteld kruishout,waarom zulk een kruis
grieksch kruis of Andreas- kruis genoemdwordt.Onder
de apocryphen der eerste Kerk be yond zich ook eene
apostelgeschiedenis Acta Andrew, waarvan zich inzonderheid de Encratiten bedienden. De nacht van
29 op 30 November, den gedenkdag van A., heet de
Andreasnacht, in welken voorheen het bijgeloof zeer druk in de weer was. A. is de schutspatroon van Schotland; en Rusland vereert hem als
deszelfs apostel. In beide landen zijn hem ter eere
ridder-order ingesteld ; zie ANDREAS-ORDE.
Andreas, van Cyrene, leefde tijdens de regering van Trajanus; hij gaf zich nit voor den Messias
der Joden, en bragt geheel Lybie, Egypte en zelfs
het eiland Cyprus in opstand. Meer dan 220,000
menschen werden het slagtoffer van de dweeperij
van dezen bedrieger, en niet dan met groote moeite
mogt het keizer Hadrianus gelukken dezen verschrikkelijken opstand te dempen.
Andreas,van Cuyck,25ste bisschop van Utrecht,
was proost van Luik toen hij 1128 tot bisschop verheven werd. Hij herstelde de goede zeden en de
godsvrucht in de abdij van Egmond, door den onwaardigen abt Anselmus of Anselinus 1129 of te
zetten. De reguliere kanunniken, die het St. Odulfus klooster bij Stavoren bewoonden, werden om
hunne goddelooze en ergcrlijke levenswijs door
A. nit dat gesticht verdreven, waar hij nu vrome
benedictijner monniken plaatste nit het klooster van
Oostbroek bij Utrecht. Hij bevorderde krachtdadig
het bouwen van kerken en kloosters, begunstigde
vele nuttige inrigtingen, zorgde ijverig voor de wereldsche belangen van zijne onderhoorige geestelijken, maar waakte strengelijk dat de geestelijkheid
zich vooral onderscheidde door vroomheid en zedelijkheid van levenswaiidel. Onder zijne regering hernieuwden zich de vijandelijkheden tusschen het
graafschap Holland en het sticht van Utrecht (zie
FLORIS de Zwarte). A. stierf 23 Junij 1138 of, volgens sommigen, 1139.
Andreas, van Agnania, oom van pans Bonifacius VIII, werd door dezen 1296 tot kardinaal verheven, doch was zoo nederig, dat hij voor die waardigheid bedankte en !lever eenvoudig franciscaner
monnik wilde blijven. Te regt wordt hij on" zijne
vroomheid en nederigheid geroemd ; ook wordt hem
de gaaf toegeschreven, dat hij mirakelen deed : zoo
werden hem Bens eenige gebraden duiven voorgezet,
doch in plaats van die te nuttigen, maakte hij ze
door het teeken des kruises weder levend, en liet ze
toen wegvliegen ; hij stierf 1 Februnrij 1302.
Andreas (Bernardus), van Toulouse, een geleerde, en tevens dichter, was augustijner monnik;
hij begaf zich naar Engeland,waar koning Hendrik VIII
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hem hofpoeet en opziener over de koninklijke drukkerij en bibliotheek maakte, en zich ook van A.'s pen
bediende, om tegen Luther te schrijven.
Andreas van Oostenrijk, geb. 12 December
1558, was een zoon van aartshertog Ferdinand en
zekere Philippina Welsers. Ofschoon nit wettig huwelijk geboren, durfde A., wegens de hoewel aanzienlijke toch niet vorstelijke afkomst moeder,
zijner,
zich niet den aartshertogelijken titel aanmatigen ;
hij werd daarvoor echter schadeloos gesteld, doordien men hem met hooge geestelijke waardigheden
bekleedde : onder anderen gaf men hem het bisdom
van Constans en ook den kardinaalshoed. Hij was
de oom van aartshertog Albertus, die hem 1598 uit
den Elzas ontbood, om gedurende zijne afwezigheid
(daar Albertus zie dat art. — naar Spanje moest
om in het huwelijk te treden) bet stadhouderschap
waar te nemen in de spaansche Nederlanden. Weldra geraakte kardinaal A. hier in oneenigheid met
den admiraal van Aragon , den opperbevelhebber
over de krijgsmagt, waardoor de spaansche zaken
in de Nederlanden zeer achteruitgingen. Toen Albertus in het laatst van Augustus 1599 terugkeerde,
legde A. zijne tijdelijke waardigheid neder en begaf
zich weder naar Duitschland. In 1600 deed hij eene
reis naar Rome, ging van daar Napels bezigtigen,
keerde ziek naar Rome terug, in het Vaticaan, en
stierf in den nacht van 11 op 12 Nov. 1600, na door
pans Clemens VIII persoonlijk van de sacramenten
der stervenden voorzien te zijn.
'Andreas, een in de hongaarsche dynastie der
Arpads gebruikelijke naam. — A. I was aanvankelijk een vervolger, daarna een begunstiger van het
Christendom. Hij geraakte 1058 in oorlog met zijnen
broeder Bela. — A. II kwam, eer hij den troon
beklom, herhaalde males in opstand tegen zijnen
ouderen broeder Emric. Op zekeren tijd trad deze
onverschrokken en met de woorden : .wie heeft het
hart koningsbloed te vergieten?" door de rijen der
opstandelingen en nam A. gevangen, doch benoemde
hem later (1204)s tot voogd over zijnen zoon. Het
bleek echter dat A.' een ontrouwe voogd werd ; zijn
pupil vlugtte naar buitenslands, en stierf daar. Toen
besteeg A. zelf den troon, loch moest vele opstanden tegen zijne regering beleven, zelfs van zijn eigen
zoon Bela. Hij gaf de Bella aurea van 1222, deed
eenen vruchteloozen kruistogt, en stierf 1256.
kleinzoon van A. II, kwam met moeite op
—A.I,
den betwisten troon, en stierf als laatste der Arpads
14 Januarij 1301. Andreas, tweede zoon van
koning Caribert van Hongarije, werd als knaap naar
Napels gebragt en daar met de erfdochter Johanna
in het huwelijk verbonden ; doch na hare verheffing
tot koningin (1343) wilde hij zich het meesterschap
van eenen koning aanmatigen, terwijl hij, ofschoon
wel is waar gemaal der koningin, toch Been koning
was. Lodewijk prins van Tarente, die in minnarij
leefde met de jonge koningin, besloot met haar medeweten hem nit den weg te ruimen, en 10 Augustus
1345 werd A., pas 19 jaren oud zijnde, geworgd.
Andreas (.1 oannes). Zie ANDRIESZOON (Johan).
Andreas (Cornelis), organist en kronijkschrijver. Zie CORNELIUS (Andreas).
Andreas (Valerius), geb. 25 Nov.1588 te Desse
in Braband, werd later hoogleeraar in de regten en
bibliothecaris aan de hoogeschool te Leuven, waar
hij 29 Maart 1656 stierf. Van de geleerde werken,
door hem geschreven, waaronder eerie goede Tlaatsbeschrijving der Nederlanden", heeft zijne Bibliotheca
Belgica de meeste waarde; de beste editie is die van
1739, verrijkt met bijvoegselen van Foppens.
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Andreasberg, stad met meerendeels houten
huizen in het hanoversche mijndistrict Klausthal,
in den Oberhartz, ten zuiden van Brocken, 1884 vt.
boven de zee, aan de 'letting van den Andreasberg
gelegen, telt 1900 inw., en is vooral van gewigt om
de rijke zilvermijnen in de nabijheid.
Andreas—eilanden, eene tot de Carolinen
gerekend Wordende eilandgroep in den oostindischen archipel; ze staan onder het oppergezag van
Spanje.
Andreas—orde, 1) de russische A. werd 1698
ingesteld door Peter den Groote, is slechts voor leden
der keizerlijke familie, vorstelijke personen, generaals en hoofdofficieren en daarmede gelijkstaanden
bestemd, en is de voornaamste Orde des rijks. Het
orde-teeken is de heilige Andreas aan een blaauw
geemailleerd kruis hangend, dat op de Borst van den
russischen rijks-adelaar rust. In de vier hoeken van
het kruis staan de letters S. A. P. R. (Sanctus Andreas
Patronus Russice). Om den hats van den adelaar ligt
een wit plaatje met een russisch opschrift (Trouw en
Geloof). Het orde-lint is hemelsblaauw, en de leden
der Orde hebben een bijzonder orde-kostuum. Met
de insignien der Andreas-orde te gelijk ontvangen
de ridders ook de onderscheidingsteekenen van de
Alexander-Newski- en van de Sint-Anna-orde.
2) de schotsche A.; zie DI5TEL-oRnE.
Andreeva, of Enderi, stad in russisch Caucasie, ruim 7 mijlen bezuidwesten Kisliar, aan den
A ktach ; 3000 huizen. A. is het schuilnest van alle
boosdoeners in den Caucasus; er wordt sterk handel gedreven in slaver en in gestolen goed. Deze stad
lag vroeger aan den Koistzon en heette toen Balkh.
De overblijfselen der oude stad worden bestempeld
met den naam van Oud-Enderi.
Andreini (Francesco), italiaansch tooneelspeler, tevens tooneeldichter, leefde in de 16e en begin
17e eeuw. — A. (Isabella), vrouw van den vorige,
tooneelspeelster, en tevens dichteres en eene geleerde ;zij was 1562 te Padua geboren, verstond behalve
hare moedertaal Latijn , Fransch en Spaansch , en
was lid der akademie de' intenti te Pavia; zij stierf
te Lyon 10 Junij 1604. Hare vGedichten", die veel
schoons bevatten, verschenen 1588 te Venetie en
1605 te Milaan ; en hare ),Brieven" 1610 te Venetie.
Naar eene door haar nagelatene schets vervaardigde
A. (Giovanni Batista), zoon der beide vorigen, een
treurspel, getiteld : Fiorinde (Milaan 1606) ; hij zelf
schreef ook nog eenige andere treurspelen.
Andreis, bijnaam van de landstreek Orchomenie. Zie ANDREUS.
Andrejanowsche eilanden , of Neghoeilanden, een der vier eilandgroepen, die den Catharina-archipel, anders gezegd de Aléuten, uitmaken.
Andrelini (Publio Fausto) , geb. omstreeks
1450 te Forli in Italie, was een zoogenaamde gekroonde poeet ; hij bragt de psalmen in slecht latijnsche verzen over. Als hofpoeet van koning Karel VIII van Frankrijk, genoot hij van dezen een
aanzienlijk inkomen; en voor een dichtstuk op de
verovering van Napels ontving hij van dien vorst een
zak met geld ten geschenke, zoo zwaar, dat hij dien
bijna niet naar huis kon dragen. A. stierf te Parijs
1517.
Andremon, 1) varier van Thoas, den aanvoerder der Etoliers in den trojaanschen oorlog.
Toen de zonen van Agrius hunnen oom tEneus, honing van Calydonie,gevangen hielden, werd die door
Diomedes bevrijd ; waarop CEneus afstand deed van
de regering ten behoove van zijnen schoonzoon A.
— '2) zoon van Oxylus, was de echtgenoot van Dryope.
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Andrêossy (Antoine Francois, graaf), geb. 6
Maart 1761 te Castelnaudary, van italiaansche afkomst, kindskleinzoon van den 1668 gestorvenen
Francois A., die met Riquet het kanaal van Languedoc aangelegd had. Hij werd 1781 luitenant bij
de artillerie, klom in de oorlogen der omwenteling
op, werd 1799 minister van oorlog, 1802 gezant te
Londen, later te Weenen en te Constantinopel. Gedurende de Honderd Dagen was hij pair, werd tegen
de vreemde legers uitgezonden, en verklaarde zich
voor de Restauratie. Als afgevaardigde echterschaarde
hij zich meestal aan de zijde der oppositie. Hij stierf
te Montauban 10 September 1828. Zijne geschriften
handelen over ph ysieke geographie, waterbouwkun de
en krijgskundige geschiedenis.
Andreus, zoon van den riviergod Peneus, was
de eerste, die zich in Orchomenie nederzette, aan
welke landstreek hij den naam gaf van Andreis.
Andrews (Lancelot), geb. 1555 te Londen,
gest. als bisschop van Winchester 25 Sept. 1626,
was een geleerd en schatrijk man ; hij verstond 15
talen, en wilde op zijne eigene kosten Erpenius uit
Holland naar Engeland laten komen om daar de
oostersche talen te onderwijzen. Hij bekleedde verscheidene hooge waardigheden in de anglicaansche
Kerk. A. (John), majoor bij het engelsche leger
in Amerika, werd gebruikt om met den amerikaanschen generaal Arnold te onderhandelen wegens de
overgave van een gewigtigen post aan de Engelschen ;
hij werd echter gevangen genomen als een spion,
door eenen krijgsraad gevonnisd en dienovereenkomstig 1780 opgehangen. Hij was een dapper officier, die zulk een lot geenszins verdiend had. Koning
George III liet voor hem een gedenkteeken oprigten
in Westminster.
Andrews (St.), lat. Regimunda, zeehaven in
Schotland, op de oostkust van Fifeshire, met een
station van den noorder-spoorweg; 8000 inw.; tot
koninklijk vlek verheven 1140, tot stad en zetel van
een aartsbisschop in 1471; had eertijds eene
1159-1318 gebouwde prachtige kathedraalkerk,
waarvan nog iresten in wezen zijn, doch die 1559
vernield werd tijdens de hervorming hier werd
doorgedreven door John Knox. De universiteit van
St.-A., gesticht 1411, is de orkIste in Schotland.
Deze stad is het tooneel geweest van verscheidene
gewigtige gehturtenissen, zoo in de staatkundige
als in de kerkelijke geschiedenis van Schotland; zij
had eertijds ook een aanzienlijk handelsverkeer, dat
echter in verval is geraakt. Het kasteel van St.-A.
dagteekent nit de 12e eeuw, en stood op eene in zee
uitloopende landtong; in hetzelve werd Jacobus III
geboren.
Andria, oude stad in de napolitaansche provincie Terra-di-Barri, met 22,000 inw., is de zetel
van een bisschop, en drip eenen levendigen handel
in amandelen ; A. werd 1046 gesticht door de graven van Trani.
Andrianopel, of Andrinope.._.e
I 7i A
A DRIANOPEL.
Andrian—Werburg (Victor, vrijheer van),
geb. 17 Sept. 1813 in het Gortzische, trad 1834 bij
het gubernium te Venetie in oostenrijksche staatsdienst. Daar en te Milaan, alsook op zijne landgoederen en op groote reizen, bragt hij de naastvolgende
jaren door, en schreef 1841 het destijds zooveel opzien gebaard hebbende geschrift : Oostenrijk en zijne
toekomst". In 1846 verliet hij de staatsdienst, nam
deel aan de bewegingen der stenden, en gaf 1847 een
vervolg op bovengenoemd geschrift in'het licht.
1848 werd hij in de frankforter nationale vergadering gekozen, waar hij lid van verscheidene corn.

Andrieszoon
missiên en voorzitter van de oostenrijksche klub was.
Hij stond aan het hoofd der deputatie, die aan aartshertog Johan kwam kennis geven dat hij gekozen
was tot Rijksbestuurder. Vervolgens ging hij als rijksgezant naar Londen. Na de aftreding van Schmerling
nam hij zijn ontslag,en keerde in het begin van 1849
naar Weenen terug. In 1850 verscheen zijn geschrift,
getiteld : >,Centralisatie en decentralisatie in Oostenrijk".
Andrichau, stad in oostenrijksch Galicie, districtshoofdmanschap Kenty, aan den Weener-Lemberger grooten weg, met 3600 inw., en aanzienlijke
weverij van taken, linnen, damast en dril.
Andries (St.), eiland ten zuiden van Celebes
(nederl. Oost-Indie), tusschen de baai van Bonthain
en de straat Saleijer.
Andries, (25ste) bisschop van Utrecht. Zie
ANDREAS, van Cuyck.
Andries (Jodocus),geleerde Jezuit en beroemd
prediker, geb. te Kortrijk 1588, gest. 1658. Zijn
Modes orandi pro necessitate patria, (gedr. 1619) en
zijn (Annulus (pternitatis (gedr. 1621) werden negenmaal herdrukt. Van zijne Memoria passionis
Domini verschenen vertalingen in het Vlaamsch,
Fransch en Spaansch ; van zijn Libellulus de amoris
Dei etc. (gedr. 1626), verkort onder den titel van
Dua, slaves creli, zijn ongeveer 150,000 exemplaren verkocht, zoo in het oorspronkelijke als in het
Fransch, Spaansch, Italiaansch, Engelsch , Duitsch
en Vlaamsch. Men heeft van hem 26 geschriften; van
de meeste hestaan overzettingen in drie of meer
talen.
Andries-schans( Sint),in 1599 op een eilandje
in de Waal, niet ver van Herwaarden, aangelegd
door den admirant van Aragon, die spaansch bevelhebber was in de Nederlanden, en dus genoemd naar
kardinaal Andreas van Oostenrijk, werd van eene
sterke bezetting voorzien, daar de Spanjaarden meenden met deze schans geheel Holland in hedwang te
kunnen houden ; reeds den 8 Mei 1600 echter werd
dezelve vermeesterd door prins Maurits;in 1637 deden
de Spanjaarden eene vergeefsche poging om haar te
heroveren ; na den vrede van 1648 liet men haar
geheel vervallen. Bij den inval der Franschen 1672
weder in staat van verdediging gebragt, vi gil zij echter al spoedig in hander van den vijand ; sedert word t
deze schans door ons ministerie van oorlog beter
onderhouden.
Andriessen (Hendrik) , bijgenaamd Manke
Hein, geb. te Antwerpen, en 1655 gest. in Zeeland,
was een verdienstelijk schilder van dieren en landschappen. — A. (Jurriaan), geb. te Amsterdam 12
Julij 1742, gest. 31 Julij 1819, was een verdienstelijk schilder en teekenaar. -- A. (Andreas), predikant te Vere in Zeeland, was geb. te Axel en een gelukkig beoefenaar der nederduitsche dichtkunst . Zijne
Aanmerkingen op de Psalmberifining van Dathenus

(gedr. 1756) waren de eerste spoorslag tot eene
nieuwe berijming van de psalmen ten gebruike in de
gereformeerde Kerk ; hij stierf 12 Januarij 1768.
Andrieszoon (Johan), of Joannes Andreas,
bijgenaamd Steenoven, geb. te Gorinchem, werd bij
vonnis van 4 Januarij 1568, door Alba tot eeuwige
ballingschap veroordeeld, omdat hij onder Hendrik
van Brederode de wapenen had gedragen tegen
Spanje. Deze A. is denkelijk de zelfde als de dappere Joannes Andreas, die als kapitein van een Geuzenschip in den hevigen storm van 1575 op de kust
van Friesland zijn schip zag vergaan, waarbij veertien der zijnen omkwamen en vermoedelijk ook hij
zelf het leven verloor,

A ndrogeus

Andrieu (Marie Martin Antoine), geb. te Limoux 1768, adjudant-generaal bij het fransche Leger
van Italie, onderscheidde zich door zijne dapperheid, vooral bij den overtogt van den Mincio en gedurende het beleg van Genua. Later begaf hij zich
naar St. Domingo, waar hij zich almede beroemd
maakte ; hij stierf 1802. — A. (Bertrand), geb. te
Bordeaux 24 Nov. 1761, gest. te Parijs 6 Dec. 1822,
beroeind stempelsnijder, wordt beschouwd als de
hersteller van de numismatische kunst, die sedert
Lodewijk XIV in Frankrijk in verval was geraakt.
Andrieux (Francois Guillaume Jean Stanislas), fransch blijspeldichter, geb. te Melon 6 Mei
1759, gest. te Parijs 10 Mei 1833, werkte bij het
uitbarsten van de revolutie in den geest der vrijheid,
en tray 1798 als afgevaardigde in het wetgevend
ligchaam. Tevens maakte hij zich door zeer gunstig
bij het publiek ontvangene blijspelen bekend. Na den
18 Brumaire werd hij tribun,1800 secretaris, en kort
daarop president van het tribunal, 1802 echter als
tegenstander van Napoleon weder uit die posten
ontslagen. Sedert wijdde hij zich als professor der
polytechnische school (1803—.14), en als professor
aan het DCollege de France" (sedert 1814), geheel aan
de wetenschap, werd 1816 lid en 1829 secretaris
der Academie, en was als zoodanig ijverig medewerker
aan den ,,Dictionnaire de l'Academie".Onder zijne dramatische geschriften maakten inzonderheid opgang
zijne blijspelen Moliere avec ses antis en Le vieux fat,
zoomede zijn treurspel Brutus. Al zijne werken verschenen in 6 din. (Parijs 1828), en al zijne esthetische
voorlezingen in 4 dln. (Parijs 1828) onder den titel
van La philosophie des belles-lettres.
Andringa (Gosse), vermoedelijk een zoon van
den 12 Febr. 1561 gestorvenen grietman (te Utingeradeel in Friesland) Gabbe van A., was een der
onderteekenaars van het verbond der edelen. —
A. (Tjeerd), vermoedelijk een broeder van Gosse,
was mede-onderteekenaar van het verbond der edelen. Beiden ijverden met roem voor de zaak der
vrijheid.— A. (Pjaard), in 1509 grietman te Utingeradaal, was een zoon van Gosse, hing de geldersche partij aan, en ten gevolge van de overwinningen
der Bourgondischen werden zijne goederen verbeurd
verklaard.— A. (Tinco van), bewees als gevolmagtigde ten landsdage, tijdens het schrikbewind van
Alba, groote diensten aan den lande , door zijne
wijsheid en voorzigtigheid. — A. (Regnerus van),
zoon van een anderen Tinco, geb. 24 Dec. 1674 te
Lemmer, waar hij 1692 grietman werd, en in welk
plaatsje hij postwagens en veerschepen aanlegde
en den ondernemingsgeest aanmoedigde tot het
oprigten van fabrieken, enz.; 1695 was hij lid der
gedeputeerde staten ; hij stierf 25 Aug. 1754. —
A. (Doris), neef van admiraal de Ruyter, maakte
als schrijver op het schip van commandeer de Wildt
1665 den togt made naar de kust van Guinea, werd
in Augustus van dat jaar secretaris van de Ruyter,
in welke betrekking hij de oorlogen van 1665 tot
1667 en die van 1672 en 1673 bijwoonde. In 1676
voerde A. bevel over het schip pStad en Lande" bij
de Ruy ter's laatsten togt naar de Middellandsche
Zee, was 29 April 1676 merle tegenwoordig aan het,
sterf bed van den held, lien hij slechts kort overleyen mogt ; want na zich zeer dapper te hebben gekweten in het ongelukkig gevecht in de baai van
Palermo, stierf hij aldaar 26 Mei 1676 aan den rooden loop, welke daar hevig op ooze vloot woedde.
Andringa de Kempenaer. Zi.ee KK EMPENAER
(van Andringa de).
Andrinopel, een der names your ADRIANOPEL.
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Andriscus, van geringe afkomst uit Adrymete
(eene volkplanting der Pheniciers op de afrikaansche kust), gaf zich uit voor een zoon van den laatsten macedonischen koning Perseus, en bragt de
Macedoniers in opstand tegen de romeinsche overheersching (149 v. Chr.). Onder den naam van koning Philippus hield hij zich ruim een jaar staande
tegen de romeinsche veldheeren, totdat Metellus hem
versloeg en hij‘ naar eenen vorst in Thracie vlugtte,
die hem echter uitleverde, waarna hij in zegepraal
als gevangene naar Rome ward gebragt (148 v. Chr.).
Andro. Zie ANDROS.
Androbius , een voortreffelijk schilder der
oudheid ; Plinius maakt gewag van hem.
Androclea, dochter van Antipcenus. Op de
uitspraak van het orakel, dat de overwinning aan de
zijne der Thebanen zou verblijven, indien iemand
van het edelste bloed het leven veil had voor het
behoud des vaderlands, offerden A. en hare zuster
Alcis zich op voor hare medeburgers.
Androcles, 1) zoon van Eolus, regeerde over
dat gedeelte van Sicilia, dat zich uitstrekt tusschen
de straat van Messina en kaap Lilybea. — 2) zoon
van Codrus, koning van Athena, veroverde Samos en
Ephesus, en sneuvelde in een gevecht tegen de inwoners van Priene.— 3) zoon van Phintes,regeerde
in Messenie 786 tot 743 v. Chr., en sneuvelde in
eenen veldslag tegen de Spartanen.-4)een atheensch
volksredenaar, die zich na den val van zijnen yournaamsten tegenstander Alcibiades opwierp als hoofd
der volkspartij, loch later door de oligarchische
partij vermoord werd. — 5) Zie ANDROCLUS.
Androclus, ook wel Androcles, slaaf van eenen
romeinschen proconsul in Afrika, ontvlugtte zijnen
hear en nam de wijk in de woestijn, waar hij eenen
leeuw van een splinter in den voet bevrijdde. Later weder in handen gevallen van zijnen vroegeren
beer, werd hij veroordeeld om te Rome in het worstelperk te treden tegen een wouddier. Door eene bestiering, die de menschen toeval noemen, was het de
zelfde leeuw, wien hij in der tijd den splinter uit den
voet had gehaald, en die later gevangen was. Het
Bier herkende zijnen weldoener, en in plaats van
hem te verscheuren, bewees het hem allerlei vriendschap. Al de toeschouwers waren getroffen, en A.
werd in vrijheid gesteld en de danibare leeuw hem
ten geschenke gegeven.
Androcydes, een pythagoriscli wijsgeer en
geneeskundige, schreef aan den macedonischen koning Alexander, dat hij als hij wijn dronk wel moest
bedenken, dat die drank het bloed der aarde en your
den mensch het sterkste vergif was.
Androessa, stad in Griekenland (Messenie)
ruim 3 mijlen benoorden Coron; in de nabijheid
van A. de ruinen van het oude Messene.
Androgeus, zoon van Minos, den koning van
Creta, nam deal aan het pas ingestelde feest der Panatheneen te Athena, en won in al de kampspelen
den prijs, waardoor hij de wangunst gaande maakte
van Egeus, die hem (op welke wijze is onzeker) van
het leven liet berooven (zie 1GEUS). Om hierover
wraak te nemen, kwam Minos de Atheners beoorlogen, belegerde Athena en Megara, nam die beide steden in, en legde der bevolking eene jaarlijksche schatting op van zeven jongelingen en zeven meisjes, die
door den Minotaurus verslonden werden ; van welke
schatting ze eerst door Theseus werden bevrijd. Op
Minos' verlangen werden jaarlijks in den Ceramicus
lijkspelen gevierd ter eere van A., die daarbij vereerd werd under den naam van Eurygyes. Zie ook
THESEUS en MINOTASJRUS.
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Andromache

Andromache, dochter van koning Eetion van
Thebe in Cilicie, vrouw van Hector, wien zij Astyanax baarde, is een der edelste vrouwenbeelden in de
verdichtingen van Homerus. Na de verovering van
Troje bragt Pyrrhus, de zoon van Achilles, haar naar
Epirus en huwde haar, doch stond haar later af aan
Hector's broeder Helenus, na wiens dood zij naar
Pergamus toog, waar haar een heiligdom gesticlit
werd. Euripides heeft haar tot hoofdpersoon van een
treurspel gemaakt; Racine insgelijks.
Andromachus, 1) vader van den geschiedschrijver Tiniveus, verzamelde de inwoners van Naxos
weder, die door Dionysius den Oude verdreven waren, en was Timoleon behulpzaam in de bevrijding
van Syracuse. — 2) A., Alexander's stedehouder in
Syrie en Judea, word door de Samaritanen leveed
verbrand; doch zijn dood werd door Alexander gewroken. — 3) A., of Androniachar, uit Greta, lijfarts van keizer Nero, onderscheidde zich zoowel in
de theorie als in de praktijk : hij dacht den theriakel
uit, heeft dien zelf beschreven in een elegisch grieksch
dichtstuk, en Galenus heeft dien opgenomen in zijn
werk over de tegengiften. — 4) A., zoon van den vorige, bragt diens dichtstuk in proza over.
Andromeda, dochter van den ethiopischen
koning Cepheus en diens gemalin Cassiopea, wend
wegens bare schoonheid door hare moeder boven de
Nererden verheven, waarover Neptunus zoo verbolgen
wend, dat hij het rijk van Cepheus met eene overstrooming bezocht en hem zelven door een zeemonster met den dood dreigde. Om het land te redden,
moest A. aan eene rots vastgesmeed worden ; toen
dit gebeuren zou, kwam Perseus op den Pegasus aanrennen met het Gorgonen-hoofd,veranderde het monster in Steen, en redde A., die nu zijne vrouw wend.
Door Minerva wend A. onder de sterren opgenomen.
Andron, naam van verscheidene nude grieksche schrijvers en wijsgeeren, van wie echter weinig
of niets naders bekend is.
Andronicianen werken de aanhangers genoemd eener byzantijnsche sekte, die geloofde dat
het bovenste gedeelte van der vrouwen ligchaam door
God, en het onderste door den duivel geschapen was.
Andronicus, was een der medegevangenen
geweest van apostel Paulus; Rom. 16 : 7.
Andronicus, nit Rhodus, een peripatetisch
wijsgeer, verklaarde ten tijde van Cicero de schriften van Aristoteles, en men heeft van hem een geschrift over diens Ethica en een ander over de hartstogten. Eerstgenoemde verhandeling wordt echter
met meer schijn van gegrondheid toegeschreven aan
zekeren Heliodorus van Prusa. Weder anderen houden
voor den schrijver van die beide verhandelingen
Andronicus Callistus, die (15e eeuw) uit
Thessalonica naar Italie kwam, daar onderwijs gaf,
toen naar Frankrijk ging, en 1478 te Parijs stierf.
Andronicus (Marcus Livius), romeinsch dichter. Zie Lams.
Andronicus (Marcus Pompilius), romeinsch
taalgeleerde. Zie POMPILIUS.
Andronicus Camaterus, een hofgeleerde
van keizer Manuel Comnenus, was tevens wachtmeester bij de lijfwacht des keizers ; hij schreef !outer over ketterijen.
Andronicus, van Cyrrhus in Syrie, wordt
gehouden voor den bouwmeester van het onder den
naarn van Toren der Winden" bekende achtkante
monument te Athene, dat aan de buitenzijde verscheidene zonnewijzers, en van binnen het werk van
een water-uurwerk vertoont.
Andronicus, drie byzantijnsche keizers, t. w.:

Androuet du Cerceau
Andronicus I, zoon van Isaac Comnenus, door
keizer Manuel gevangen, vlood 12 jaren later naar
Kiew en liet na Manuel's dood (1182) diens weduwe
ombrengen en zich zelven als keizer nitroepen, doch
werd 1 I Sept. 1185 vermoord. Hij was de laatste der
Comenen.— A. II, zoon van Michael Paleologus,
geb. 1258, kwam 1283, aan het bewind, en werd 1328
van den troon gestooten door zijnen kleinzoon A.I11,
en in een klooster gevangen genet, waar hij 12 Feb.
1332 stierf.— A. III zat nog niet, lang op den troon,
toen hij verdreven werd door de Turken en Bulgaren, die zijn rijk veroverden ; hij stierf 1341. —
A. IV (ook een Paleologus), oudste zoon van keizer Johannes V, die hem 1355 deel gaf in de regering, wilde zijnen vader van den troon stooten, doch
deze liet hem een oog uitsteken en noodzaakte hem
1373 zijne regten af te staan aan zijnen broeder Manuel, waarna A. IV zijne overige levensdagen in ballingschap doorbragt.
Andros, 1) een der Bahama-eilanden.— 2) A.,
of Andro, grieksch eiland, het noordelijkste der
Cycladen, door het kanaal van Siloto gescheiden
van Eubea, beslaat eenen omtrek van 41 vierk. mijl,
en telt 21.000 inw. Het door het eiland loopende
kleine gebergte daalt aan weerszijden af in vruchtbare vlakten en dalen, en loopt naar het oosten nit
in 2 voorgebergten. De hoofdstad van het eiland beet
insgelijks A., ligt op de oostkust, heeft eene haven
(port Gaurio) ,en reede, en telt 5500 inw. Het eiland A.
nam zoo snel toe in magt, dat het omstreeks 650
reeds de kolonien Acanthus en Stagira konde stichten. De stall werd na de perzische oorlogen, waarin
zij de zijde der Perzen had gehouden, door de Atheners onderworpen en verdrukt ; later kwam A. in
de magt der Turken, aan wie het vervolgens door
de Grieken werd ontweldigd.
Andros (Edmund), gouverneur van NieuwEngeland onder koning Jacobus II, gaf de strengste
uitvoering aan de despotieke hevelen van zijnen koninklijken meester. Lang verdroegen de Amerikanen
zijne dwingelandij met geduld, doch eindelijk kwam
het 1689 tot eenen opstand; A. en een 50-tal andere
ambtenaren werken gevat en in hechtenis gehouden
tot in het begin van 1690. Toen Willem III, prins
van Oranje, den engelschen troon had beklommen,
werd A. naar Engeland opgezonden, om daar te regt
te staan ; doch hij bleef ongemoeid, en stierf zijn
natuurlijken dood 1714.
Androscoggin, rivier der Vereenigde Staten
(New-Hampshire) van Noord-Amerika, loopt eerst
zuidelijk, dan oostwaarts , dan weder zuidelijk en
vervolgens weder in oostelijke rigting, vereenigt zich
met den Kennebek, en ontlast zich na eenen loop van
28 mijlen in de baai van Merry-Meeting.
Androsthenes, een der veldheeren van den
macedonischen koning Alexander, was tevens geschiedschrijver, heeft eene NBeschrijving der wereld"
nagelaten, alsook betreffende de laden van den macedonischen veroveraar verscheidene historische schriften, van welke Quintus Curtius zich bediend heeft.
Androuet du Cerceau, bouwmeester nit
de 16e eeuw, verfraaide Parijs met verscheidene
schoone gebouwen, werd door Hendrik III belast
met den bouw van de brug Pont-neuf (1578) ; Hendrik IV droeg hem de taak op (1596) orn met den
bouw van het paleis du Louvre voort te gaan; doch
A. kon deze werken niet voltooijen, daar hij het nit
gehechtheid aan zijne godsdienstige overtuiging als
Protestant raadzaam vond Frankrijk te verlaten.
Men heeft van hem : Livres d architecture (1550 en
1561, in fol.) en Lecous de perspective (1576, in fol.).

Andrussow
Andrussow, dorp in Wit-Rusland, tusschen
Smolensk en Mstislaw ; te A. werd 1667 de vrede
gesloten tusschen Rusland en Polen.
Andujar, stad in eene vruchtbare streek der
spaansche provincie Jaen, aan den Guadalquivir en
aan den voet van de Sierra-Morena, met 14,500 inw.,
die voornamelijk hun bestaan vinden in de pottebakkerij. Men vindt hier overblijfselen van het oude
Illiturgis. In 1808 werd hier de conventie van Baylen geteekend ; en door den hertog van Angouléme,
bevelhebber der fransche troepen, die naar Spanje
waren gezonden om Ferdinand VII te bevrijden, werd
8 Augustus 1823 te A. de ordonnantie uitgevaardigd, die ten doel had de royalistische en de liberate partij met elkander te verzoenen, doch haar
doel miste door den tegenstand te Madrid.
Andusia, oude naam der fransche stad Anduzer
kantonshoofdplaats in het dept. du Gard (NederLanguedoc) aan den Gardon ; circa 6000 inw.
Andijk, dorp in Noord-Holland, 4 urea gaans
ten noorden van Hoorn ; toen graaf Willem II in
1250 de weerspannige West-Friezen ging bestoken,,
maakte hij eenen omweg over A., waar hij eenige,
rust nam.
Andzjoe (Eddin Hussein Nadab). Zie ANDJOU..
Ane, of Anen, oude buurtschap in Salland, prov.
Overijssel, 13 wren gaans benoordoosten Deventer.
Bij A., op eene plaats die de Mommerijten genoemd
plagt te worden, viel 1 Augustus 1227 een gevecht
voor tusschen de Drenthenaars onderaanvoering van
Rudolf, burggraaf van Coevorden, en de Utrechtenaars onder aanvoering van hunnen 34sten bisschop
Otto, die daarbij omkwam. Door Wilbrand van Oldenburg, als Otto's opvolger 35sten bisschop van
Utrecht, worden de Drenthenaars genoodzaakt in de
nabijheid van Coevorden een vrouwen-klooster te
stichten, als zoenotfer voor de zielen der gesneuvelden in den slag bij Ane.
Aneau of Annulus (Barthelemy), geb. te Bourges, werd 1542 prIncipaal van het collegie der
H. Drievuldigheid te Lyon; hij was, voor zijnen tijd„
een verdienstelijk fransch en latijnsch dichter. Op den
H. Sacramentsdag 1565 kwam de processie voorbij het
collegie, waar A. woonde, toen uit een der ramen
een steen werd geworpen naar den priester, die het
Hoogwaardige droeg, waarop de heethoofden en het
gepeupel het collegie binnenstormden, waar ze A.
vonden, lien ze voor een Hugenoot hielden ; hij-werd
door den doldriftigen zwerm doodgeslagen.
Anebert (Louis Matthieu), geb. 1742 te Trinquetaille-les-Arles, gest. 1782. Men heeft van hem :
Mênzoires historiques sur l'ancienne republique d'Arles
(1779, 4 dln. in 12 ..); 316moires sur l'anciennetd
d'Arles (1782, in 120.) ; Dissertation historique sur
la montagne des Cades (1779, in 12°.).

Aneda, een latijnsche naam voor Edinburg.
Anee, r.v.er op Sumatra's westkust, met een
daaraan gelegen dorp Anee ; zij outlast zich in de
Indische Zee.
Anegada, het noordelijkste der Antillen (in
de engelsche West-Indian), is laag en van koraalformatie ; aan het znidoostelijk gedeelte is een gevaarlijk rif, dat, evenals het eiland, eene ongelukkige
vermaardheid heeft verkregen door tal van schipbreuken.
Aneiteum, een der nieuwe Hebriden of groote
Cycladen, met eene bevolking van omstreeks 3000
Negrillos, zijnde eene menschensoort metjang kroeshaar, niets negerachtigs in hun gezigt, goedig van
aard, maar niet geneigd om vreemden op hun eiland
toe te laten.

Anézeh
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Anel (Dominique), was in het begin der 18e
eeuw eerste heelmeester bij de fransche armee en
werd uitvinder van de And sche sonde en van het
And sche spuitje, beide aldus naar hem genoemd, en
van groot not in de oogheelkunde.
Anelli (Angelo), italiaansch dichter,gest.1820,
schreef verscheidene operaas, alsook eene .Kronijk
van den Parnassus", waarin de meeste dichters scherp
gehekeld worden.
Anem, eene stad in den stam Manasse ; 1 Chr.
6 : 73.
Anemaet (S. H.), in der tijd burgemeester te
Nieuwetonge, was notaris te Sommelsdijk, en gedurende eene reeks van jaren lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, tot zijnen flood in Januarij 1863. Hij was een der negen volksvertegenwoordigers, die in 1845 bet bekende voorstel tot
herziening van onze grondwet onderteekenden.
Anembi (spreek uit : aam-jem'bi), of Tiete,
bevaarbare rivier in Brazilie, van zeer veel gewigt
voor de prov. San Paolo, ontspringt in de nabijheid
van het hoogste punt der Serra-do-Mar, en ontlast
zich, na eenen loop van 140 mijlen, op eenigen afstand
bezuiden den mond van den Rio Grande, in de Parana.
Anemoria. Zie ARACHOWA.
Anemur (kaap), of Anemoer, aan de kust van
Itsjil in aziatisch Turkije; deze kaap is het oude
Anemurium promontorium, even beoosten den berg
Cragus, de uiterste zuidpunt van Cilicie ; op 2 mijlen
afstands benoordoosten kaap A. de ruinen van de
oude stad Anemurium.
Aneponymus (Georgius) , nieuw-grieksch
wijsgeer, leefde in de 13e eeuw, en hield zich bezig
met de uitlegging van Aristoteles, inzonderheid van
,diens Organon.
Aner, I) eene stad in den stam Manasse ; I Chron.
6 : 70—. 2) Abraham's bondgenoot ; Gen. 14 : 13.
Anesidemus, een vertegenwoordiger van het
scepticismus, leeraar der philosophie te Alexandria
in de eerste eeuw v. Chr., geb. te Cnossus in Creta.
Hij schreef .Pyrrhonische beschouwingen", waarin
hij, in navolging van Pyrrho, de gronden tegen de
zekerheid van der menschen weten ontwikkelde.
Onder den titel van Anesidemus heeft de Duitscher
G. E. Schultze een geschrift uitgegeven (Helmstedt
1792), waarin hij de Kritik van Kant doorhaalde
met de geeselroeden van het scepticismus.
Anet, 1) kantonshoofdplaats in het fransche
dept. Eure-et-Loire, 2 mijlen benoordoosten Dreux ;
1600 inw. Hier stond het bekoorlijke kasteel van
Diana van Poitiers, dat 1792 verwoest werd. In de
nabijheid ligt de vlakte van Ivry, waar Hendrik 1V in
1590 eene beslissende overwinning behaalde op de
troepen der Ligue onder Mayenne. — 2) een plaatsje
in het zwitsersche kanton Bern, tusschen Erlach en
Morat ; uitzigt op de meren van Bern en Neufchatel;
in den omtrek romeinsche oudheden.
Anêuta, in het Chineesch Uijen-gebergte genaamd, om. de veelheid van uijen in den omtrek, en,
omdat de uijen daar blaauw zijn, ook wel Blaauwgebergte Renaamd , door Schlagintweit Karakorum
genoemd, door Cunningham geschreven Karakoram,
.eene bergketen tusschen Leh en Yarkand, parallel
loopend met het Himalaya-gebergte, doch reeds
vroeger dan lit eene oostelijke rigting nemende.
Anezeh , of Anazeh, een talrijke nomadische
volkstam in het land El-Hamad, die hunne omzwervingen uitstrekken tot over de syrische woestijn ;
zij moeten omstreeks 350,000 zielen sterk zijn, en
ongeveer 100,000 weerbare manners op de been
kunnen brengen. Zie ANAZEll.

Anfo

Angeli

Anfo, eene sterkte aan het Iseo-meir, in de
lombard. prov. Brescia, bij de Tiroolsche grenzen.
Anfossi (Pasquale), italiaansch componist, geb.
1729 te Napels, leerling van Sacchini en Piccini,
meestal verblijf houdende te Parijs, en ook te Londen, waar hij 1783 directeur der italiaansche Opera
was. In 1787 naar Italie teruggekeerd, stierf hij 1795
te Rome. Zijn Avaro, zijn Il curioso indiscreta en zijn
I vaggiatori (elici worden onder de beste komieke
operaas gerangschikt. Hij heeft ook eenige kerkmuziek gecomponeerd.
Anfridus, of Anfried, ook wel Ansfridus of
Aufridus, 18e bisschop van Utrecht, was een zoon
van Lambert graaf van Leuven en de rijkste grondeigenaar van geheel Braband in de 10e eeuw. Hij
was aanvankelijk een beroemd krijgsman, had als zoodanig onder keizer Otto I zijn eersten veldtogt gemaakt, toen deze zich naar Italie begaf om Rome te
bemagtigen, bij welke gelegenheid hij tot 's keizers
zwaarddrager verheven werd. Na met zijne vrouw
Elezinde (Hilsondis of Hilswindis),gravin van Strijen,
eene reeks van jaren in liefde en eendragt te hebben
doorgebragt (nit welk huwelijk slechts eene dochter, Benedicta, was gesproten), kwamen zij overeen
om aan de ijdelheid der wereld vaarwel te zeggen
en hunne overige levensdagen toe te wijden aan de
dienst Godes. Tot dat einde stichtte Elezinde op zijnen
raad een klooster in hare eigene heerlijkheid van
Thorn bij Maaseyk (welk klooster later de vermaarde
abdij van Thorn werd). Hunne dochter Benedicta
werd daar abdis, en de moeder begaf zich in dat
klooster als non. Ook A. omhelsde den geestelijken
stand en werd reeds kort daarna (994) tot bisschop
van Utrecht verkoren, welke waardigheid hij slechts
na lang weigeren en op uitdrukkelijk bevel van keizer Otto III aannam. Hij was ontegenzeggelijk een
der vredelievendste bisschoppen, die op den utrechtschen stoel hebben gezeten , daar hij zich schier
uitsluitend toelegde op het bevolken en beschenken
van kloosters. Het door hem bij Amersfoort gestichte
benedictijoer klooster Hoogenhorst, later Heiligenberg geheeten, werd 18 Nov. 1006 door hem ingewijd. Van ouderdom blind geworden, begaf hij zich
als monnik in dit klooster, en stierf daar 3 Mei 1008.
Anga, een berg in Borneo's zuid- en oosterafdeeling, district Doeson Oeloe, aan de rivier Tewej ;
men vindt er veel eetbare vogelnestjes.
Anga Anga, gebergte op Borneo, op de grensscheiding tusschen het koningrijk Borneo of Broenei
en de nederlandsche bezittingen.
Angad, woestijn ten zuidwesten van Algerie,
waartoe het voor drie vierden behoort, en dat er door
gescheiden wordt van het keizerrijk Marokko.
Angalam, een landschap. Zie ARGALLAM.
Angangueo, eene 8722 vt. boven de zee gelegene bergstad in Mexico, ten zuidwesten van de
stad Mexico in het dal Canada-de-las-Papas, met
rijke goudmijnen, verscheidene ijzersmelterijen en
amalgameer-ovens.
Angara, naam van twee rivieren in aziat. Rusland : 1) ontspringt in het Nertsjinsk-gebergte, en
stort zich, na eenen loop van 45 mijlen, in het meer
Baikal. — 2) komt uit eene zuidelijke rigting, doorstroomt het meer Baikal, loopt tangs Irkoetsk, en
vereenigt zich, na een loop van circa 190 mijlen, met
de Jenisei ; deze A. noemt men de Beneden-Angara.
Angaraes , provincie van het departement
Huanca velica, in de republiek Peru ; de prov. A.,
met 15 dorpen en de hoofdplaats Acobamba, is ingedeeld in 3 districten, en heeft eene bevolking van
ruim 20,000 zielen.

Angarien, een grieksch woord, waarmede men
vroondiensten bedoelt. — 2) henaming der Quatertemper-vastendagen in de roomsch-katholieke Kerk.
Angat, eilandje in de straat van Karimata, ten
westen van Borneo.
Ange de Sainte—Rosalie (Pater), geleerd
genealogist, wiens burgerlijke naarn was : Francois
Raffard; geb. 1655 te Blois, gest. 1726 te Parijs,
behoorde tot de Orde der Barrevoeters. Hij heeft
opgesteld l'Etat de la France (5 dln. in 120. ; herdrukt en vermeerderd 1749, 6 dln. in 12 0.) ; hij
heeft herzien en aanmerkelijk uitgebreid de Histoire
Onëalogique de la maison de France van pater Anselme; eerst na zijn flood in het licht gegeven door
zijn medewerker pater Simplicianus (1726, 9 dln.
in fol.).
•
Angel, een schiereiland aan de oostzijde van
Jutland, ten zuiden begrensd door de Slifjord of
Sli (hoogduitsch Schlei), en ten noorden door de
Flensborger hoogte, telt, op 15 vierk. mijlen omtreks, 50,000 inw.
Angel de la Guardia, het grootste eiland in de
Purperzee, aan de kust van Sonora (Mexico).
Angela, van Fulginate, eene geleerde non van de
Orde der Franciscanen, heroemde zich eene menigte
hemelsche vizoenen gehad te hebben; zij wordt als
heilige vereerd ; haar gedenkdag is 4 Januarij. —
Angela Merici, nit Deserizano, stichteres van de
Ursulinen-orde te Brescia, gest. 1540, en als heilige
vereerd ; gedenkdag 21 Maart.
Angelbeek (C. van), begaf zich nit Nederland
in 1816 naar Batavia, met zijn vader, die oostindisch ambtenaar was. Hij werd daar aangesteld
als translateur voor het Maleisch, en gaf (Batavia
1823) op last van de hooge regering in het licht de
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Maleische spraakkunst van George Hendrik Werndly,
herzien door C. van Angelbeek.

Angelen, een duitsch yolk van den thuringschen stam , oorspronkelijk gevestigd aan de oostzijde van de Elbe, van waar ze noordwaarts togen
naar het tegenwoordige Sleeswijk, en met Jutten en
Saksen in aanraking kwamen. Met laatstgenoemden
gemeenschappelijk (ANGELSAKSEN) begaven zij zich
volgens de overlevering in 449 met de Friezen, onder
aanvoering van Hengist en Horsa, in grooten getale
naar Engeland, zetteden zich daar in de noordelijke
deelen des lands neder,, en stichtten verscheidene
koningrijken; de naam Anglia is van hen afkomstig.
In de door hen verlatene streken van Noord-Duitschland kwamen zich Denen nederzetten, die met de
A. ineensmolten; volgens de overlevering zouden
deze beide volken afstammen van twee gebroeders,
met name Dan en Angul.
Angeles (Puebla de los). Zie PIJEBLA.
Angeli(Pietro d egli) ,lat.Petrus Angelus BargaJus,
latijnsch dichter geb. 1517 te Barga in Toskanen
uit behoeftige ouders, gest. te Pisa 1596, bragt het
door eigen vlijt zoo ver, dat hij te Bologna aangesteld werd als leeraar voor het Grieksch en Latijn ;
vervolgens begaf hij zich naar Venetie, waar hij de
gunst won van den franschen gezant, die hem medenam naar Parijs en hem aanbeval bij koning Hendrik II ; met dezen vorst ging A. dikwijls op de jagt,
hetgeen hem de eerste aanleiding gaf tot het vervaardigen van zijn dichtstuk op »de Jagt - (Cyntegeticon),
waaraan hij 20 jaren gewerkt heeft. In 1546 werd
hij professor te Reggio, en drie jaren later stelde Cosmo I hem aan als professor te Pisa, welke
stad hij met zijne leerlingen dapper verdedigde,
toen die 1554 belegerd werd door Pierre Strozzi. In
een ander dichtstuk, getiteld Syrins, bezong A. in

Angelia
12 minder gelukkig geslaagde zangen den kruistogt
van Godfried van Bouillon. Al zijne gedichten bijeengebragt verschenen eerst te Florence 1568; toen hij
ze 1585 te Rome lief herdrukken, droeg hij ze op
aan kardinaal Ferdinand de Medicis, die hem daarvoor twee duizend ducaten als geschenk vereerde.—
Angell (Bonaventura), regtsgeleerde, geb. te Ferrara omstreeks 1500, gest. te Parma 1576, heeft eene
»Beschrijving van de stad Parma" en eene ),Geschiedenis van de stad Parma"nagelaten.—A. (Felippe).
schilder, geb. te Rome op het laatst der 16e eenw,
was de eerste die bij het landschapschilderen streng
de regels der perspectief in acht nam.— A.(Nicolo),
graveur, bragt de door Giulio Parigi geteekende feesten van 1635 te Florence, in koper.— A. (Stefano),
geb. te Venetia, was 1622 professor der wisktmde te
Padua, heeft (1658-1662) verscheidene belangrijke
werken in het licht gegeven over de hoogere meetkunde. — A. (Giuseppe), verdienstelijk schilder
der venetiaansche school in het laatst der 18e eeuw.
Angelia, boheemsche koningsdochter, toog na
haars vaders dood naar het Heilige land, waar zij
van 1166 tot 1190 het kluizenaarsleven leidde en
in eenen reuk van groote heiligheid stierf.
en PORT-ROYAL.
A
Angelica (Moeder).Zie –RNAULD
Angelico (Beata), een schilder. Zie GIOVANNI.
Angeliken. Zie BARNABITEN en GUASTALLINEN.
Angelion, van .gina, was een bekwaam beeldhouwer, en vervaardigde met een zijner landgenooten
het beroemde standbeeld van Apollo te Delos.
_.
A
Zi ANGELICA.
Ang6lique (1(la mere). __e
Ang6liques (les). Zie ANGELIKEN.
Angelis (Dominica d'), geschiedschrijver van
den koning van Napels, geb. 1675 te Lucca, was
kapellaan bij een napolitaansch regement in dienst
van Spanje, werd vervolgens begiftigd met een
kanonikaat in zijn vaderland, en stierf 1718. Men
heeft van hem, behalve eene verhandeling over de
geschiedenis van _Napels, een werk getiteld: Le nice
di litterati salentawi (1710-13, 2 din. in 4 . ).
(Pietro de), publicist, geb. omstreeks 1798 —A. te
Napels. Aanvankelijk secretaris van koning Murat
kwam hij 1818 naar Parijs, begaf zich van daar naar
Amerika, vestigde zich te Buenos-Ayres, kocht eene
druklierij, won het vertrouwen van Rosas, en werd
redacteur en drukker tevens van het staatkundige
tlagblad Archive americano , geheel gewijd aan de
helangen van den dictator, en geschreven in drie
talen : Spaansch, Fransch en Engelsch. 'Coen Rosas
viel, hield het blad op tebestaan. Als historie-schrijver heeft A. zich verdienstelijk gemaakt door de
uitgave van een belangrijk werk, getiteld : Collection
de obras y documentos relatives a la historia antigua
de las provincias del Rio de la Plata (Buenos-Ayres,
1836, enz., 7 din. in fol.). —A. (Seconde d'), graveur
te Napels, heeft (1757-1762) de meeste der te
Herculanum opgedolvene voorwerpen in koper gegraveerd.
Angelis (Gulielmus ab). Zie ENGELEN (W. van).
Angelkot (Hermanus), geb. 1648, gest. 1713,
apotheker te Amsterdam, een vriend van den vermaarden J. Broekhuizen, die bij hem inwoonde; hij
schreef eenige voor die dagen zeer goede dichtstukken, en een kluchtspel getiteld »De Vechter",
vertaalde Moliere's DMisanthrope", van Th. Corneille
oDe buitensporige Herder"; enz.— A. (Hermanus),
des vortgen zoos, leverde met P. Langendijk zaman
eene vertaling van Addison's treurspel ',Cato" (1715),
vertaalde Th. Corneille's ),Don Cesar d' Avalos"; enz.
Angein, d. i. Angel, met het bepalend lidwoord
er achter aangehecht. Zie (schiereiland) ANGEL,
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Angelo (San of Sint), naam van een aantal
steden en plaatsen in Italia, waaronder voornatnelijk:
1) S.-A. dei Lombardi, in het Napelsche, ruim
drie mijlen bezuidoosten Montefasco 6000 inw.
2) S.-A., in het Lombardisch-venetiaansche,tusschen
Lodi en Crema, aan de Lambro ; 3000 inw.
3) S.-A.in* Vado, in den Kerkelijken Staat, nabij
den Tiber, ter plaatse van het onde Corniculum.
Angelo (kasteel van St.) te Rome, een zeer
sterk, rand gebouw, eertijds Moles fladriani geheeten, later Terris Crescen,tii genaamd, omdat consul
Crescentius zich 985 daarin verschanste tegen keizer
Otto HE. Door pans Alexander VI werd het geheel
ingerigt tot citadel. De brug over den Tiber naar
dit kasteel, is gebouwd door keizer Adriaan.
Angelo (Michel) Buonarotti.Zie MICHEL-ANGELO.
Zi A
_.e
ANGEL!.
Angelo
t
POLICIANUS.
Angelo Cino. Zie ANGELUS
Angelolatrie, d. veneering der engelen. De
synode van Laodicea (363) verbood de veneering
(veneratio) en aanbidding (adoratio) der engelen ;
hij de concilien van Nicea (787) en Trente (1545
tot 1563) wend de veneering evenwel toegelaten.
Het feest van den heiligen Michael wordt in de
roornsch-katholieke heck tevens als het feest van al
tie engelen gevierd.
Angelolpgie is dat gedeelte der dogmatiek ,
dat over de engelen handelt. Men onderscheidt ze
iii goede en kwade engelen. De Bijbel noemt onderscheidene klassen van goede geesten, bij voorbeeld
Cherubijnen en Serafijnen. De Joden splitsten de
engelen in tien klassen. Volgens pseudo-Dionysius
Areopagita zijn er drie klassen, elk wader in drie
order-afdeelingen gesplitst. De opperste der kwade
engelen is Satan ; hij en zijne onderhoorige engelenschaar worden als de oorzaak heschouwd van alle
stoffelijk en zedelijk kwaad.
Angelophanie, d. engelverschijning. Volgens hetgeen one in den Bijbel verhaald wordt, verschijnen engelen als boodschappers van God op de
aarde am gewigtige gebeurtenissen vooruit aan te
kondigen, en die, wanneer ze plaats grijpen, met
belangstelling te begroeten; zoomede om de uitverkorenen Gods in hun strijden en lijden te sterken
en te troosten.
Angelsaksen (lat. Anglosaxones) is de gemeenschappelijke benaming der duitsche landverIluizers, die van de beneden-Elbe en Wezer, als het
eimbrische schiereiland, naar Britannia overgestoken
waren, en dat land met deszelfs bewoners van celtischeu oorsprong allengs aan zich onderworpen
hadden. Ofschoon de overlevering die landverhuizingen eerst omstreeks de helft der 5e eeuw na Chr.
last aanvangen met Hengist en Horsa, is het een
historisch feit, dat — zoo niet voor, dan ten minste
kart na de onderwerping van Britannia door de
Romeinen — de zeevarende en buitzoekende Germanen van den nederduitschen stam (door de Romeinen onder den gemeenschappelijken naam van
Saxones verstaan) zich deals op de noordkust van
Gallia hadden nedergezet, deals op de tegenoverliggende kusten van Engeland, Welke uit lien hoofde
Litus Saxonieum genoemd warden. Na het verval
der romeinsche overheersching door herhaalde
nieuwe immigratien versterkt, vormden zich talrijke
kleine gemeenten, die' zich door den overwegenden invloed van enkelc magtige volkshoofden nit
edele geslachten van den frieschen, saksischen, angelschen en jutschen stam langzamerhand aaneensloten, waardoor met der tijd 7 of 8 koningrijken
ontstonden, die bekend ziju onder den naam van
15
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Angelsaksische Heptarchie, namelijk: Semisaxon, d. Halfsaksisch. Grammaticaal is het

Kent, Sussex, Wessex, Northumberland (uit de verAngelsaksisch het best bewerkt door Grimm; lexieeniging van Bernicia en Deira ontstaan), Essex,
caal door Lye, Bosworth en Ettmiiller.
Onder de
Mercia en Oost-Angeln. Al deze koningrijken wertalrijke, meerendeels nog ongedrukte overblijfselen
den 827 door Egbert van Wessex vereenigd tot een
der angelsaksische letterkunde staan de gedenkkoningrijk, dat den naam ontving van Anglia of stukken der poezij boven aan. De epische dichtEngeland (uit het angelsaksisch Engia-land , d. 1.
stuklien behandelen deels nationale onderwerpen,
Land der Angelen). In de eerste eeuwen hadden de
zooals de Beowulf, deels onderwerpen uit den Bijhoofdzakelijk door Angelen bevolkte noordelijke
bel en uit de Legende. Een type van laatstgenoemde
staten het meeste staatkundig gewigt , zoodat ook
klasse is • de aan Caedmon toegeschrevene
aanvankelijk inzonderheid de koningen van Mercia phrase van Genesis" (uitgegeven door Thorpe, Londen titel voerden van Bretwalda (d.
bewindden 1832 ; en, met een woordenboek van Boutervoerder over de Britten), Welke titel later op het
wek, in 2 din., te Elberfeld 1847-51) uit de
magtig gewordene Wessex overging, en door Egbert
7e eeuw; van de handschriften-verzameling te Exeafgeschaft werd. Aan den Bretwalda werd bij geter, en die te Vercelli, beiden door Thorpe uitgegemeerischappelijk gevoerd wordende oorlogen, zooals yen (laatstgenoemde Londen 1837, en de andere
tegen de ceitische vorsten van Wallis en Schotland,
Codex exoniensis, Londen 1842), zijn de dichtstukdoor alle of aithans door de meeste angelsaksische
ken Andreas en Elene (beiden uitgegeven door
staten het opperbeheer der zaken toevertrouwd.
J. Grimm, Cassel 1840) inzonderheid der vermelOverigens rustte de staatsregeling der Angelsaksen —
ding waardig. Layamon's vertaling van den oudfrandie door Alfred, hunnen grootsten koning, niet nieuw
schen Roman de Brut (uitgeg. door Madden, Londen
ontworpen, maar na beeindiging van de stoornis,
1847) en van den Ormulum (uitgegeven doorWhite,
door de oorlogen met de Denen veroorzaakt, slechts 2 din., Oxford 1852) doen den overgang zien van
op nieuw ingevoerd was — op de zelfde grondslagen
het Angelsaksisch tot het Engelsch. Onder de prozaals die der overige germaansche volken. En uit
gedenkstnkken zijn de oude wereldlijke en kerkedezelve ontstond later de tegenwoordige engelsche
lijke wetten (het best uitgegeven door Thorpe in
staatsregeling. De door pans Gregorius i op het laatst
Ancient laws and institutes of England , Londen
der 6e eeuw gezondene heilige Augustinus, de eerste
1840) het gewigtigst ; onder de historische werken
bisschop van Canterbury , was de eerste, die het
staat de Anglosaxon chronicle (uitgeg. door Ingram,
Evangelie kwam verkondigen bij Athelbirth, koning Londen 1823), zoomede koning Alfred's overzetting
van Kent, gehuwd met Bertha, de dochter van den
van Orosius en van Beda, boven aan. De theologie
christelijken frankischen koning. Ofschoon nu het
telt de meeste geschriften. Daartoe behooren, behalve
Christendom zich snel uitbreidde onder de Angelde door /Elfric met de Heptateuch (Oxford 1698)
saksen, behield toch de Angelsaksische Kerk begonnene overzetting des Bijbels (Evangelien
tot op Dunstan in de 10e eeuw hare onafhankelijkuitgeg. door Thorpe, Londen 1842) en tal van leheld van Rome. Overigens onderscheidde zich de
genden, bijv. die van Apolionius van Tyrus (nitangelsaksische geestelijkheid , inzonderheid in de
geg. door Thorpe, Londen 1834), voornamelijk de
eerste eeuwen, door beschaving en beoefening van
Homilien van bisschop /Elfric, die (2 din. Londen
de wetenschappen. Boven alien is Beda beroemd.
1847) door Thorpe uitgegeven werken op last van
Over de geschiedenis der Angelsaksen en hunne
de )Elfric society, een genootschap, gesticht ter eere
maatschappelijke toestanden vergelijke men: Turner,
van genoemden bisschop, die voorzeker de werkzaamste geweest is van alle angelsaksische schrijvers.
History of the ' Anglosaxons (6e druk, 3 din., Londen
The
Saxons
in
England
(2
din.,
1852); Kemble,
Sterrekundige, natuurkundige en geneeskundige geLonden 1848) ; en Lappenburg, Geschichte von schriften uit lien tijd, heeft Wright openbaar geHamburg
1834).
I,
maakt in de Treatises on sciences, written during the
England (deel
Angelsaksische taal en letterkunde. middle ages (Londen 1841). In den hedendaagschen
De Angelsaksische taal, de moeder van het Engelsch,
tijd is de beoefening van het Angelsaksisch inzonen het naast verwant aan het Oudsaksisch, Oudnederheid bevorderd : door Thorpe, Wright en Kemble
derduitsch en Oudfriesch, is een tak van den nederin Engeland ; en in Duitschland door Grimm, Leo
duitschen stain der germaansche talen, die zich, uit
en Ettmililer.
Noord-Duitschland naar de britsche eilanden overAngelsaksische wetten, de wetten der
gebragt , daar zelfstandig verder ontwikkeid heeft
angelsaksische koningen van het begin der 7e tot
en reads op het laatst der 6e eeuw, na het Celtisch
in de Ile eeuw. Ze vormen een belangrijk middellid
en Romeinsch te hebben verdrongen, in bijna geheel
tusschen de frankisch-duitsche en de scandinavische
Engeland gesproken werd als de landstaai. Het was
volksregten. De oudste A. W. zijn die van .Atheibirth
tevens de taal der Kerk, en sedert de 8e eeuw, nevens
van Kent. Ze zijn herhaalde malen in het licht gehet Latijn, ook de taal der letterkunde. Daar de ingeven, het laatst door N. Schmid (Leipzig 1832)
vallen der Denen van 780 tot 1016 en hunne nederen door Thorpe in de Ancient laws and institutes of
zetting, voornamelijk in het noorden des lands, Been
England (Londen 1840).
nieuwe taal medebragten, maar sleeks eenige, overiAngelsloo, of Angelschlo , buurtschap in de
gens stamverwante woorden aan het Angelsaksisch
nederl. prov. Drenthe, ruim 6 uren gaans bezuidtoevoerden, bleef dit in den zelfden toestand, totdat
oosten Assen. Tusschen A. en Emmen stond eertijds
het eindelijk na de overwinning,die1066deNoormaneen reeds Lang verdwenen groot bosch, waar zich
nen bij Hastings bevochten, door het Noordfransch,
vele wilde zwijnen ophielden.
Anglo–normandisch, van het hof, uit de
Angelucci (Theodorus) , latijnsch dichter,,
regtspleging en nit de letterkunde verdrongen werd,
geb. bij Tolentino, gest. te Montagnana in 1600, was
en enkel nog in den mond des yolks bleef leven,
geneesheer en lid van de venetiaansche akademie ;
tot het eindelijk omstreeks het laatst der 12e en
zijne vertaling van Virgilius' lEneas, in versi sciolti
het begin der 13e eeuw als engelsche taal vernieuwd
(Napels 1649, in 12 .) wordt zeer geroemd ; door
ontstond. Engelsche philologen noemen dit in versommigen wordt die evenwel toegeschreven aan
val gerakende Angelsaksisch (van 1070 tot 1253)
A. (P. Ignatius), neef van Theodorus

Angelus
Angelus, de Engelengroet, een gebed der
Roomsch-katholieken, this genaamd omvat het aanvangt met de woorden Angelus Domini nunciarit
Mariw, enz. De A. werd 1316 ingesteld door pans
Johannes XXII, en is gerigt tot de maagd Maria.
Lodewijk XI gebood 1472 door geheel Frankrijk
Brie malen daags ('s morgens, 's middags en 's avonds)
de klok te kleppen, ten teeken om den A. op te
zeggen; aan hen, die dit knielend deden, werd
dagen atlaat toegestaan.
Angelus, een grieksch geslacht waaruit verscheidene keizers zijn gesproten. Zie IzAAc ANGELUS,
alsook ALEXIUS III en IV (blz. 128).
Angelus (Andreas), of Andries Engel, geb. te
Stansberg 1560, gest. aldaar aan de pest 1598,
schreef verscheidene hoogduitsche werken, waaronder een .Kort begrip van de jaarboeken der marke
Brandenburg."
Zie LNGELL
Angelus (P etrus,.\ zi
Angelus Policianus, dus genaamd naar
zijne geboorteplaats Monte-Pulciano iu het Toskaansche, heette eigentlijk Angelo Gino ; hij was geb.
1454, hij stierf 1494, maakte zich verdienstelijk
door het verspreiden van ch kennis der grieksche
wijsbegeerte; hij vertaalde Plato's Charmides en
Epict.tus' Enchiridion, hield te Florence voorlezingen over Aristoteles, en schreef in het Latijn eene
),Geschiedenis van de zamenzwering der Pazzi".
Angelus Silesius, eigentlijk Johann Scheirer,
geestelijk dichter, geb. 1624 te Breslau of te Glatz,
was eerst lijfarts bij den hertog van Wurtemberg,
vervolgens bij keizer Ferdinand III, ging 1653 tot
de roomsch-katholieke Kerk over, en begaf zich op
het laatst van zijn leven in een klooster te Breslau,
waar hij 1677 stierf. Onder zijne zinrijke geestelijke
poezien is zijn Cherubinisches Wanderbuch (Glogau
1674) lang een der meest verspreide stichtelijke
boeken geweest, en van zijne .Spreuken" zijn ook
in onzen tijd verscheidene verzainelingen in het licht
verschenen.
Angely (1'), hofnar van den fruischen koning
Lodewijk XIII, was eerst stalkneclit bij den prins
van Conde ; hij deed zich opmerken door zijne geestige
zetten, en toen de prins daarvan een en ander aan
den koning verteld had, verlangde deze hem in zijne
dienst te hebben. De stekelige tong van A. spaarde
niemand, en hij kwam in het bezit van aanzienlijkc
sommen gelds, daar al de hovelingen bang voor hem
waren. Boileau heeft zijn naam vereeuwigd (Satire
1 en 8).
Angely (Louis), geb. 4788 te Berlijn, afkomstig van geemigreerde fransche ouders, wcrd reeds
vroeg tooneelspeler, verwisselde die loopbaan 1850
tegen het yak van logementhouder, en stierf te Berlijn 16 Nov. 1835. A. schreef zelf een aantal tooneelstukken en vaudevilles; ongemeen veel opgang
maakten De 7 meisjes in uniform en Het feest der
ambachtslieden.

Angenila, eiland in het oostelijk deel der
straat Sunda, ten westen van Java.
Angennes (Julie d'). Zie MowntusiER.
Angerapp, eene lit het Mauer-meir komende
rivier in het oost-pruisische regeringsdistrict Gumbinnen, welke bij Insterburg in de Pregel valt.
Angerburg, kreisstad in Pruisen, regeringsdistrict Gumbinnen, aan het nicer Angerburg gelegen, met 3500 inw. In de nabijheid ligt het 1312
door de Duitsche Orde gebouwde kasteel of slot
Angetete. De kreis A. omvat ruim 151 vierk. mijl, met
eene bevolking van 31,500 zielen, is vlak, meerendeels vruchtbaar, en rijk aan wren en bosschen.
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Angeren, aanzienlijk dorp in de Overbetuwe,
prov. Gelderland, 2 uren gaans ten oosten van Elst.
Geboorteplaats van den oudheidkundige en latijnschen dichter Jacobus de Rhoer, geb. 1723, gest. als
hoogleeraar te Groningen 12 Dec. 1813.
Angeren (Willem van), een duitsch hopman,
was 1575, toen de Spanjaarden Oudewater gingen
belegeren, bevelhebber van het aan de goudsche
zijde gelegene blokhuis , dat hij lafbartig verliet,
waardoor de Spanjaarden in staat gesteld werden de
belegerde stad van die zijde den toevoer of te snijden, hetgeen den val van Oudewater ten gevolge had.
Angermana is de latijnsche naam voor
Xngerinan-elf; het zweedsche elf beteekent: rivier ;
elfvor, rivieren.
Xngermanelf (spreek uit : Ong'erman-elf)
belangrijke rivier van Zweden, ontspringt in de noorweegscbe alpen , doet Asele , Liden, Sollefleg en
Torsg ker aan, en outlast zich, na eenen loop van
omstreeks 40 mijlen, bij HernOsand in de Rothnische golf.
Angermania is de latijnsche naam voor
Xngermanland.
Xngermanland (zweedsch : Xngermland;
spreek nit : ong'ermland), provincie van noordelijk
Zweden, aan de I3othnische golf, omvat 225 vierk.
mijlen en telt 94,000 inw.Door de Xngerman-elf doorstroomd, is X. rijk aan natuurschoonlieden, over het
geheel goed bebouwd en vruchtbaar. De hoofdplaats
der provincie is Hernbsand, met 3000 inw., op het
kleine eiland Herm).
Angermeus, eiland ten noorden van NieuwGuinea, in het westerdeel der groote Geelvinkbaai.
Angermunde, kreisstad in Pruisen ,regeringsdistrict Potsdam, aan het meir Miinde, met 5000
hay . De kreis A. omvat 231 vierk. mijl met 56,000
inw., is meerendeels vlak en vruchtbaar, en heeft
schoone hoschstreken.
Angerona, bij de Romeinen de godin van den
angst, gevreesd als te weeg brengster, en aangeroepen en vereerd als bevrijdster van die gemoeds-aandoening. Zij werd voorgesteld met een band om den
mond, of ook wel een vinger voor den mond houdende. De feesten Naar ter eere (Angeronalia)
werden gevierd 21 December.
Angers, lat. Andeeavum, hoordstad van het
oude hertogdom Anjou en van bet tegenwoordige fransche dept. Maine-Loire, aan de bevaarbare
Mayenne ; 50,000 inw. Nijverheid en kunstvlijt
zijn bier in vele takken vertegenwoordigd. De
vrij levendige handelsbeweging loopt hoofdzakelijk
over katoenen stoffen, wijn, graan,brandewijn,azijn,
mosterd ; A. heeft eene groote paarden-stoeterij en
in de nabijbeid aanzienlijke leigroeven ; de meeste
huizen hebben dan ook leijen daken, waarom A. ook
wel ,de zwarte stad" genoemd wordt. De stad i'
zeer oud, naar men wil het Juliomagus der Romeinen; in dien overouden tijd bezat het een amphitheater, waarvan nog overblijfselen zigtbaar waren
in het begin der 19e eeuw. A. werd verscheidene
malen belegerd : door Childeric 464 ; door de Noon,
mannen omstreeks 873, en op verschillende tijdstippen door de Britonen, Engelschen, Franschen;
het werd 1793 vruchteloos aangetast door de Yendeers ; het is de geboorteplaats van Menage, Bodin,
Bernier den reiziger, David den beeldhouwer, enz.
— Bet arrondissement A. bestaat uit 7 kantons en
9 vredegeregten, omvat 158,997 hectaren, en telt
150,000 inw.
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Anghiari, toskaansche stad, 2 mijlen benoordoosten Arezzo. Hier werden twee veldslagen geleverd : de eene 1425 (de Florentijnen, aangevoerd
door Berardino de la Carda degli Ubaldini, werden
verslagen door den milaneschen generaal Gui Torello) de andere 1440 (de Ilorentijnsche generaal
Orsini bevocht eene overwinning op den milaneschen
generaal Piccinino).
Anghiera, stad in het Lombardisch-Venetiaansche, ruim 7 mijlen benoordwesten Milaan, op
den ooster-oever van bet Lago maggiore. Zeer oud
graafschap, vernieuwd 1397 bij een diploma van
Wenceslas ten behoeve van Jan Galeas Visconti,Isten
hertog van Milaan, die er zijnen zoon mede begiftigde..
Angier (Paul), geb. in Normandie in de 16e
eeuw,, vervaardigde een vreeindsoortig dichtstuk ,
getiteld Experiences de Paul Angier; Duverdier
maakt er melding van als gedrukt 1545 in 16 .. te
Parijs.
Angilbert, de heilige, leerling van Alcuinus,
uit een edel geslacht in Neustrie, kwam zeer in de
gunst bij Karel den Groote, die hem, naar men wil,
heimelijk in den echt liet treden met zijne dochter
Bertha. A. ging naderhand in een klooster om eene
gelofte na te komen, die hij gedaan had in eene
ernstige ziekte. Hij vergezelde Karel den Groote naar
Rome, werd minister van Pepijn, den koning van
Italie, en stierf 814. Hij beoefende zeer gelukkig de
dichtkunst. Karel de Groote noemde hem zijn Homerus. Men heeft onder zijnen naam eene Histoire
des premieres expeditions de Charlemagne, zijnde niets
meer dan een roman, waarvan werkelijk de schrijver
is Dufresne de Francheville.
Angiolello (Giovanni Maria), geb. te Vicenza,
heeft in het Italiaansch en Turksch eene geschiedenis van Mahomed II geschreven, door hem aan
dien sultan opgedragen. Wijders heeft men van hem
Della Vita e Fatti di Re di Persia (Venetia 1556),
en meer andere geschriften.
Angisjri, eiland in de golf van Nauplia.
A
Angitia. Zie ..NGUIT1A.
Angkê, of Anke, 1) rivier op Java, residentie
Batavia, wordt ook wet Tjaringin genoemd. Diepgaande schepen kunnen in de A. niet ankeren.
2) dorp aan de A., een uur gaans benoorden Batavia.
Angkola, of Ankola, 1) district op Sumatra,
in de Batta-landen, waar veel verwoestingen aangerigt worden door de olifanten, die des nachts van de
bergen afkomen, en die zich veel aan de oevers ophouden van 2) de rivier A., die het district doorstroomt, en welke men overgaat met eene drijvende
brug.
Anglada (J.), fransch schrijver over minerale
bronnen ; zijne Mernoires pour servir l'histoire generale
des eaux terrnales verschenen te Parijs 1827-8.
Anglesey, of Anglesea (lat. Anglorum
bij Tacitus Mona), eiland en graafschap in de Iersche
Zee, van de noordwestkust van het prinsdom Wallis gescheiden door het Menai-kanaal, over hetwelk
de beroemde kettingbrug van Bangor, wordt doorsneden door den spoorweg van Londen naar Holyhead,
en telt 52,000 inw. De oppervlakte van het eiland
is golvend, de kustvorming derwijze, dat men er een
aantal bogten- aantreft het land wordt besproeid
door 12 kleine rivieren, en is alleenlijk bij Beaumaris en te Plas-Newydd bedekt met boschgroei van
eenige uitgestrektheid. De hoofdtakken van bestaan
zijn landbouw en veeteelt. Het mijnwezen is er aanzienlijk, vooral sedert de rijke kopermijnen in den
Parys-Mountain en die van Mona op de noordoost-
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kust ontdekt zijn (1768). Behalve koper wordt er
lood-erts, kalksteen en mariner gedolven. De hoofdplaats van het eiland is Beautnaris. De Druiden hadden eertijds op A. eene beroemde school. De Engelschen maakten zich van dit eiland meester onder
Edward 1, en gaven het hunnen naam.
Anglesey, een naar het engelsche eiland en
graafschap van dien naam genoemd engelsch peerschap, dat het eerst aan Christoph Villiers, een
broeder van den hertog van Buckingham, verleend
werd, wiens stam in de mannelijke linie echter met
zijnen zoon Charles 1659 uitstierf. Met het nieuwe
geslacht der earls (d. i graven) van A., hetwelk door
Arthur Annesley gesticht werd, die 1661 tot engelschen peer werd verheven en 1686 stierf, was 't het
zelfde geval. De tegenwoordige earl van A. voert den
familie-naam der Pagets, die afstammen van een
stedelijk ambtenaar der city van Londen, met name
William Paget, wiens even zoo heetende zoon, als
plooibaar dienaar eerst van Hendrik VIII, toen van
den protector Somerset en daarna van de roomschkatholieke Maria, de verhefling tot lord Paget verdiende, loch die toen Elizabeth den troon beklom
zijn ontslag nain. Een zijner afstammelingen, de
zevende lord Paget, werd 1719 earl van Uxbridge.
De mannelijke linie van dezen stierf uit in 1769, en
het earldom (d. graafschap) Uxbridge verviel weder aan de Kroon. De baronie Paget echter ging over
op den zoon van Caroline Paget, eene nicht van den
zesden lord Paget, die gehuwd was geweest met sir
Nicholas Bayly. Henry Bayly, die nu lord Paget
heette, werd 1784 tot earl van Uxbridge verheven,
en stierf 1822. Zijn zoon Henry William Paget, geb.
17 Mei 1768, nam van 1793-1815 als aanvoerder
der ruiterij op roemrijke wijze deel aan den oorlog
in de Nederlanden en in het pyrenesche schiereiland.
Bij Waterloo voerde hij bevel over de geheele britsche kavallerie. Hij was sedert 1812 earl van Uxbridge, en werd 1814 tot markies van A. benoemd.
Hij was lid van het ministerie Canning 1828-29,
en stadhouder in Ierland 1831-33. Hij werd 1842
kolonel en chef der rijdende grenadier-garde en van
het koninklijk regement artillerie, 1846 veldmaarschalk, vervolgens lid van den geheimen raad, kamerheer en kanselier van Noord-Wallis, vice-admiraal
der kust van Noord-Wallis, lord-luitenant van Staffordshire, enz. August, de zoon van Henry William,
eerst eenigen tijd in engelsch Indie eene gouvernementsbetrekking bekleed hebbende, was vervolgens
secretaris van legatie te Gravenhage, en is sedert
ornstteeks 1860 vertegenwoordiger van Engeland
aan het hof van Denemarken.
Angleterre, de fransche naam voor Engeland.
Angli, de latijnsche naam voor ANGELEN.
Anglicaansche Kerk, of engelsche Episcopale Kerk, beet de staatskerk in Groot-Britannia
en Ierland. Hendrik VIII (koning van 1509 tot 1547),
die 1522, door de bestrijding van Luther's geschrift
over de babylonische gevangenschap, van den pans
den eernaam ,,Verdediger des geloofs" (Defensor fidei)
had ontvangen, kon later van den pauselijken Stoel
Been vergunning bekomen om van zijne .gemalin Catharina van Aragonie wettig te scheiden en in het
huwelijk te treden met de hofdame Anna Boleyn.
De koning trad met deze dame in den echt 1533,
verkondigde 1534 opentlijk, dat de engelsche Kerk
niet meer onderworpen was aan den pans, en verhief zich zelven tot haar geestelijk opperhoofd. In
alley wat ten dien opzigte verrigt werd, volgde de
koning deels zijne eigene theologische vorming, deels
den raad van Thomas Crammer. Na Hendrik's flood
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zette Cranmer het werk der hervorming verder door,
inzonderheid door het opstellen van eene nieuwe
liturgic (Book of common prayer, 1549) en van eene
nieuwe, op de leest der gereformeerde beginselen
geschoeide geloofsbelijdenis. Onder de regering van
koningin Elizabeth (1558 tot 1603) werd het protestantismus in Engeland bestendigd. De kerkelijke,
in calvinistischen zin opgestelde belijdenis is vervat
in de 39 artikelen, die 1562 op eene synode te Londen aangenomen en 1571 bij eene parlements-acte
erkend werden. Kerkregeling en ritus geven aan de
anglicaansche Kerk een geheel bijzonder karakter.
De koning is het opperhoofd der Kerk; de onder
hem staande bisschoppen zijn de hoofden der Kerk
en de eerste baronnen des Rijks. De hooge geestelijkheid bestaat nit 2 aartsbisschoppen (van Canterbury en van York) en 25" bisschoppen. Buiten de
staatskerk hebben zich verscheidene partijen gevormd, die hoofdzakelijk in kerkregeling en liturgie
van haar verschillen : die alien worden aangeduid
onder den gemeenschappelijken naam van Nonconformisten of Dissenters. De bisschoppelijke magt der
hooge geestelijkheid geeft aan de anglicaansche Kerk
een katholiserend karakter, dat niet zonder invloed
is op de in onze eeuw van tijd tot tijd plaats grijpende overgangen tot de roomsch-katholieke Kerk ;
en omstreeks de heeft dezer 19e eeuw heeft de
pans Engeland ingedeeld in 8 diocesen , en in
1850 eenen kardinaal-bisschop benoemd over de
roomsch-katholiek-engelsche Kerk.
Anglicus (Michael), geb. te Beaumont in Henegouwen, leefde in het begin der the eeuw,studeerde
eerst in de letteren te Parijs, vervolgens in de regten te Padua; zette zich daarna als regtsgeleerde te
Parijs neder, en heeft naam gemaakt door zijne latijnsche gedichten M. Anglici vane opuscuta (Parijs
1507).
Angni, eene oude godheid, uit Welke later
Brahma ontstond, de opperste godheid in het Brahminismus.
Ango, beroemd . scheepsreeder te Dieppe, geb.
in het laatst der 15e' eeuw, verwierf eene onmetelijke fortuin en kon wedijveren met koningen en
keizers. Toen de Portugezen in vollen vrede een zijner
schepen genomen hadden (1550), rustte hij voor
eigen rekening eene oorlogsvloot tegen hen uit en
blokkeerde de haven van Lissabon; hij staakte de
vijandelijkheden niet eer, dan toen Portugal een gezant naar Frankrijk had gezonden, om (len vrede te
verzoeken. In de laatste jaren zijns levees teed hij
geweldige verliezen, en werd, betrekkelijkerwijze,
geheel geruineerd , hetgeen hij zich dermate aantrok, dat hij van verdriet stierf 1551. Frans I, onder
wiens regering hij leefde, had hem benoemd tot gouverneur van Dieppe.
Angoera, of Angoerieh. Zie ANGORA.
Angoja, rivier in het rijk Laiwoei,ter oostkust
van Celebes; zij ontlast zich in de Vosmaers-baai.
Angol, landstreek in Abyssinie, bewoond door
de zwarte Galgas.
Angola, of Donga, een sedert 1485 van de Portugezen afhankelijk koningrijk in het noordelijk gedeelte van westelijk Zuid-Afrika, tusschen de Coanzaen Danda-rivieren, bestaande ongeveer 14,750 vierk.
mijlen met circa 500,000 inw. Dit uit twee groote
regerings-districten, de zoogenaamde koningrijken
A. en Benguela bestaande, wzt plantengroei betreft
zoo rijk gezegende land slaat onder eenen portugeschen gouverneur-generaal.lie voornaamste uitvoerartikelen, behalve zilver, koper en ijzer, zijn : was
en ivoor. De taal (ler A. bewonende Negers hehoort
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tot den Congo-stam en wordt gesproken in Brie hoofddialecten Mahoenga, Angola en Kassange. - De
hoofdstad A., de residentie van den gouverneurgeneraal, in olliciele stukken St. Paulo genaamd, naar
haren stichter Paulo Dias-de-Novaes, en ook wel
Loanda geheeten, naar het eiland dat de haven vomit,
ligt amphitheaterswijze aan den zeekant, en wohlt
naar de zeezijde beschermd door voortreffelijke forten. De stad telt 12,000 inw.; en het tamelijk levendige handelsverkeer bepaalt zich grootendeels tot dat
met Brazilie. Van 1641 tot 1648 heeft de stad A.
aan de Hollanders toebehoord. Tegenwoordig (19e
eeuw) wordt A. als eene soort van strafkolonie voor
portugesche gedeporteerden gebruikt. Het is een der
steden, die het langst en op de uitgebreidste schaal
den slavenhandel hebben gedreven.
Angololla, westelijk van het in Sjoa gelegene
Ankober, dat de hoofdplaats is der prov. 'fat. Angololla is geen vaste woonplaats; de koning plagt
bier jaarlijks zijne krijgstent voor eenige maanden
op te slaan, gedurende welken tijd zijne troepen
rondom die tent gekampeerd lagen.
Angora, of Engurieh, het Ancyra der Ouden,
hoofdplaats van het ook Bosok genoemde zandzjak
A. (het oude Galatie) in het oostelijk gedeelte
van het turksche ejalet Anadoli (zie ANATOLle) in
Klein-Azle, telt 50,000 inw., waarvan het vierde gedeelte Grieken en Armeniers zijn. Beroemd is A. door
voortreffelijke camelot-fabrieken en door de fokkerij
van Angora-geiten. Deze geiten, daar kameelgeiten
genoemd (van het arabisch chamal, d. zacht, fijn)
onderscheiden zich door eene bijzondere, zijachtige
zachtheid van haar, waarvan de zoo gewilde camelotstoffen worden geweven, maar dat ook ruw in den
hamlet komt als zoogenaamd turksch garen. Onder
de Romeinen was A. een der gewigtigste oostersche
koopsteden; door keizer Augustus werd het aanmerkelijk verfraaid, waarvoor de dankbare bevolking
hem ter eere eenen wit inarmeren tempel bouwde,
in welken, op verscheidene marmeren bladen van een
altaar, zijne krijgsbedrijven werden gebeiteld. Deze
opschriften zijn algemeen bekend onder den naam
van Monumenium Ancyranum. Van het oude Ancyra
zijn nog maar ettelijke resten in wezen. Zie overigens
ANCYRA.

Angosciola (Sophonisba), geb. 1535 nit een
edel geslacht te Cremona , had reeds vroeg naam
gemaakt als uitmeutende schilderes. Hiervan onderrigt door den hertog van Alba, ontbood Filips II
haar naar Madrid, waar zij de portretten schilderde
van al de leden der koninklijke famine. Filips II was
daarover zoo tevreden , dat hij haar een diamant
schonk ter waarde van 1500 piasters en haar nithuwelijkte aan don abricio de Moncada, lien zij vergezelde naar Sicilie. Na zijnen dood hertrouwde zij,
nu met Horazio een schatrijk genueesch
edelman ; op haar 60e jaar werd zij blind, en stierf
te Genua 1620.
Angostura, vroeger San-Tome-de-Guayana
of San-Tome-d'A, tegenwoordig Ciudad-Bolivar genaamd, is de hoofdplaats der provincie Guayana in de
zuidamerikaansche republiek Venezuela, ligt 53 geog.
mijlen van den nond van den Orinoco, en telt
8,000 inw. De stad is bevallig gebonwd; door de
omwenteling zeer achteruitgegaan, is zij nu (1863)
sedert eenige jaren weder aan het opkomen, en
heeft een levendig handelsverkeer, dat zich voornamelijk bepaalt tot de uitvoer-artikelen katoen ,
tabak en cacao. In 1819 werd bier onder voorzitterschap van Bolivar een congres gehouden, waarin
besloten werd tot de vereeniging van Nieuw-Granada
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en Venezuela onder den naam van Columbia. Naar
den voorzitter van dat congres draagt de stad haren
tegenwoordigen naam; zie hover'.
Angot, een zeer vruchtbaar rijkje aan den oosterrand der hoogvlakten van Lasta, waarvan het
afhankelijk, en waarmede het onderworpen is aan
den vorst van Amhara in Abyssini a .
Angouldme, lat. Inculisnia hoofdstad van
het fransche dept. Charente, zetel der departementale altoriteiten, met 23,000 inw., aanzienlijke papierfabneken en een tamelijk levendig handelsverkeer. De stad is zeer oud, reeds bezongen door
Ausonius in de 4e eeuw; zij werd in de 9e eeuw
door de Noorrnannen in verval gebragt. Het is de
geboorteplaats van St. Gelais, Balzac, koningin Margarete van Valois, Poltrot, Ravaillac, Coulomb, Montalembert, en verscheidene andere naarn gemaakt
hebbende personen. — De landstreek, in welke A.
ligt, heette vroeger Angountois (d. i. het Angoernesche), en was ten tijde der Romeinen ten deele bewoond door de Age:inaten. Lie ÂNGOUMOIS.
Angouldme (Charles de Valois, hertog van)
geb. 28 April 1573, natuurlijke zoon van koning
Karel IX bij Maria Touchet, droeg aanvankelijk den
titel van graaf van Auvergne,werd 1580 grootprior van
Frankrijk, trad echter uit de Ortle,en bekwatn 1619
het hertogdom Angouleême. Aanvankelijk aatthanger
van Hendrik IV, liet hij zich later in met kuiperijen
tegen hem, werd 1604 ter flood veroordeeld, Welk
vonnis bij wijze van gratie veranderd werd in levenslange gevangenisstraf; in 1616 werd hij door
Lodewijk XIII op vrije voeten gesteld. Nu belegerde
hij voor dezen vorst Soissons (1617) , ging 1620
als gezant naar keizer Ferdinand II, voerde bevel in
Rochelle, en streed dapper in Duitschland, Vlaanderen en Languedoc. De hem toegedichte gedenkschriften zijn niet door hem zelveti, doch gelijk men
aanneemt naar aanteekeningen van zijne hand bijeenbragt. Hij stierf 24 September 1650. Hij had eett
zoon (Louis-Emmanuel), geb. 1596, gest. 1653,
die eerst geestelijke was, doch vervolgens krijgsman,
en die zich bit het beleg van Rochelle onderscheidde.
Angouldme (Louis Antoine de Bourbon, hertog van), oudste zoon van graaf Artois en van Maria
Theresia van Savooije, en nadat zijn wader, onder den
naam van Karel X, den trout' van Frankrijk beklommen had, tot aan de Julij-omwenteling Dauphin,
geb. te Versailles 6 Augustus 1775, einigreerde
1789 met zijnen vader , waarop hij zich eerst naar
' Turijn begat, vervolgens naar Coblentz, naar Edinburg, Blankenburg en Mitau. In laatstgenoennle
plaats trad hij 10 Junij 1799 in den echt met de
dochter van Lodewijk XVI. Toen ging hij naar Warsehouw, '1805 naar Rusland, eindel ijk naar Engeland.
In 1814 verscheen hij in het hoofdkwartier der
Engelschen, en onder hunne bescherming in Bordeaux. Na de Restauratie, werd hij generaal der
kurassiers en dragonders, en adrniraal van Frankrijk.
Bij Napoleon's terugkeer trok hij nit Toulon tegen
hem op, doch werd door zijne troepen verlaten en
gevangen genomen , edoch 6 dagen later wader in
vrijheid gesteld. In 1823 fungeerde hij als generalissimus der interventie-armee Spanje, waarvoor
hen' den titel werd verleend van pries van Trocadero. Louder ondernemingsgeest en zonder zin voor
de staatkunde, deed hij 2 Augustus 1830 met zijnen
varier afstand tetra behoele van den hertog van Bordeaux, g ing met zijnen varlet near Holyrood en
Praag, en 1836 naar Cortz, waar hij 5 Jnnij 184,1
A. (Marie Therese Charlotte, bertogni
stierf.
van), gemalin van de vorige , geb. 19 December
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1778 te Versailles, dochter van Lodewijk XVI, zat
lang in den Tempel gevangen , werd 25 December
1795 uitgewisseld, hield vervolgens verblijf te Weenen, totdat zij met haven neef in den echt trad. Zij
decide het lot van hare familie, en stierf 19 October 1851.
Angoulevent (Nicolas Joubert, sieur d t ), beroemde hofnar onder Hendrik IV. Men noemde hem
,prins der gekken" of ,,pries der zotheid". Hij had
eerie zonderlinge procedure (1604) tegen de komedianten van het hotel van Bourgogne over de regten
van zijn prinsschap. In 1615 verscheen , van een
onbekend schrijver, een werkje onder zijnen naam,
getiteld ,Les Satires bastardes et attires oeuvres
'blast res du cadet Angoalevent.
Angoumois, bet Angournesche (zie onder de
stad ANGOULEME) voormalig graafschap, later verheyen tot pairie-hertogdom, hetwelk, nadat het oude
grafelijk geslacht 1218 met Aymar Taillefer uitgestorven was, overging aan het geslacht Lusignan,
in het begin der 14e eeuvi aan Filips den Schoone
kwant, en sedert tot apanage diende voor een of
artderen gunsteling of voor een lid der koninklijke
familie.
Angouri, of Angourieh. Zie ANGORA.
Angoxa, of Angozja, landschap in het kustland
.Mozambique in Oost-Afrika, met eene insgelijks
Angoxa of Angozja genaamde,voor de kust liggende
eilandgroep, zuidelijk van de stad Mozambique. Het
door de eveneens den naam van A. dragende rivier
besproeide land heeft eene gemengde bevolking vat'
Negers en Arabieren, en staat onder portugeesch oppergezag.
Angra, 1) de op de zuidkust van het eiland
Terceira aan de bogt van Angra liggende hoofdstad
der portugesche Azoren, met 13,000 inw.; is zetel
van den stadhouder, van verscheidene consuls, van
eene militaire akademie, heeft eene versterkte haven,
en is levendig door aanzienlijke handelsbeweging.
Bij de aardbeving van 1755 heeft A. veel geleden.—
2) Angra do Ilheo, stad in hot zuiden van Nigritie,
op de kust, tegenover het eiland Fernando-Po; behoort aan de Portugezen. — 3) Angra dos Reys, stad
in Brazilie, aan eene kleine baai, die den zelfden
naam draagt ; goede ha yen. — 4) Angra Pequeria,eene
baai aan de westkust van Afrika, veel vischvangst
en goede ankerplaats; in 1481 ontdekt door Diaz.
Angrab, rivier in Afrika, ter lengte en breedte
van den Rijnstroom, ontspringt aan den noorderrand
van het Amhara-plateau, en vereenigt zich na eenen
loop van 150 mijlen met de insgelijks van daar komende even Lange rivier Adbara, die vervolgens den
Takazze opneemt, eer ze zich gezamentlijk in den
N ij1 stollen.
Angrek, rivier op Java, residentie Samarang.
De A. is een tak van de Prop, en neemt al de bergstroomen in zich op, die van de zuidelijke helling
van den Oengarang en van de oostelijke afdeelingen
van den Sindoro korner'.
Angrie, bet land der Any rivarit, oude prow. van
Duitschland, deal uittnakende van het hertogdorn
Saksen zooals dat bezeten werd door Hendrik den
Leeuw ii-voor 1180), bevatte de landen van Bremen,
Werden , Oldenburg, Oost-Friesland, Groningen,
Osnabruck , Hoya , Calenberg , Lippe , Munster,
Minden, Pyrmont, Corvey, Paderborn et' Waldeck.
Angrivarien, een duitsche, tot de Ingevonen
hehoorende volkstam, was gevestigd aan de Weser
m de nabuurschap der Saksen (Zie ANG1116). Ns de
volksverhuizing komen ze voor (Hider den "warn
van Angeren of Engeren,

Angsana
Angsana, 1) berg op Java, adsistent-residentie
Buitenzorg, district Djasinga. — 2) berg op Java,
ads.-res. Buitenzorg, district Tjiasem. — 3) kleine
heuvel op Java, residentie Bantam, zuider-regentschap.
Angso Laut, op de kaart van Sumatra door
Raffles Experiment Island genoemd , is een der
Batoe-eilanden ter westkust van Sumatra, behoorende tot de groep van Pingi.
Anguier (Francois), geb. 1604 te Eu in Normandie, gest. 1669 te Parijs; — en A. (Michel) ,
broeder van den vorige, gest. te Parijs 1686— twee
beroemde beeldhouwers.
Anguilla,of Slangen-eiland.Zie SNAKE ' S ISLAND.
Anguillara, 1) een vlek 4 mijlen benoordwesten Rome, werd 1758 door pans Benedictus XIV
tot een hertogdom verheven. — 2) een vlek in het
Lombardisch-Venetiaansche , 4 mijlen bezuiden
Padua, aan de Etsch ; 2000 inw.
Anguillara (Andrea dell'), italiaansch dichter, geb. 1517 te Sutri in Toskanen , in armoede
gest. omstreeks 1570 in eene herberg bij Torre di
Nona. Men heeft van hem eene geachte vertaling
van de ,Metamorphosen" van Ovidius (Parijs 1554;
Venetie 1584) en verscheidene andere dichtstukken.
Anguillesi (Giovanni), dichter en letterkundige, geb. 28 April 1766, gest. 5 April 1833, was
secretaris van prinses Elise (Napoleon's zuster)
gedurende de fransche heerschappij in Italie, verkreeg de herstelling van de akademie della erusca, en
werd 1 824 kanselier der universiteit van Florence.
Bebalve eenige losse opstellen in het .Giornale de'
Litterati", eenige gedichten en vertalingen, leverde
hij eene ,Historische en statistische beschrijving
van Toskanen", zamengesteld uit de bouwstoffen ,
door hem tot dat einde bijeen gezocht in het groothertogelijk archief.
Anguitia , of Angitia , slangengodin bij de
Marsen en Marrubiers, die in den omtrek van het meer
Fucinus woonden, eene toover- en geneesgodin. Zij
moet in een boschje aan het meer gewoond, het
aanwenden van tegengif-soorten aan de menschen
geleerd, en de slangen door middel van tooverspreuken geworgd hebben. In later tijd werd zij voorgesteld als eene zuster van Medea en Circe. Virgilius
noemt haar Nemus anguitice.
Angus, of Forfar , een schotsch graafschap.
Zie FORFAR.
Angutera, een Indianen-stain aan het middenen benedengedeelte der rivier Napo in Ecuador; de
A. schijnen een tak der Indianen van den Putumayo,
hebben een woest en dreigend voorkomen, doch
hebben vaste woonplaatsen en bebouwen hunne
tuinen.
Anhalt, een der oudste duitsche vorstenhuizen
bestaat nit de drie hertogdommen A.-Bernburg,
A.-Dessau en A.-Kothen, welke beide laatsten sedert 1853 met elkander ve'reenigd zijn. Ze beslaan
gezamentlijk eene gronds-oppervlakte van ruim 46
vierk. mijlen met circa 176,000 inw., waarvan te
stellen zijn op A. Bernburg 15 vierk. mijl met
56,000 inw., en A.-Dessau-Kothen 31 vierk. mijl
met circa 120,000 inw. Het oostelijk gelegene hoofdgedeelte des lands ligt aan weerszijden van de Elbe,
en is rondom ingesloten door Pruisen ; een westelijker gelegen , geisoleerd gedeelte ligt aan en op de
oostelijke helling van den Beneden-Hartz. De voornaamste rivieren zijn Elbe, Mulde en Saale met de
Wipper, Bode en Selke. Het hoofdgedeelte is vlak,
slechts in het noordoosten zandig, heeft overigens
een vruchtbaren grond, van welken tarwe, beetwor-
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tel, rapen, ooft, enz. worden gewonnen; het kleinste
gedeelte, meest bergachtig, Levert zilver, koper, ijzer,
loodglid, spiesglans, enz. De veeteelt is aanzienlijk ;
voortbrengselen der nijverheid zijn voornamelijk
suiker, gegoten metaal , wollen en linnen stoffen ,
leder, aardewerk, enz. De bevolking, bier opgegeven
naar de telling van 1858, bestaat hoofdzakelijk nit belijders van de evangelische confessie; in 1855 telden
de drie hertogdommen te zamen slechts 1100
Roomsch-katholieken en 2680 Joden. De staatsregeling was tot 1848 zuiver monarchaal. De voornaamste steden zijn in A.-Bernburg: Bernburg, Ballenstedt, Coswig, Hartzgerode, Gernrode en Hoym ;
in A.-Dessau : Dessau, Zerbst, Jesznitz en Oranienbaum ; en in A.-Kothen Kothen of COthen, Nienburg, Glisten en Roszlau.
Wat de geschiedenis van Anhalt betreft, wordt
als erkende stamheer van het geslacht A. beschouwd
Esico van Ballenstedt, omstreeks bet jaar 940 bezitter van aanzienlijke allodien tusschen de rivieren
Elbe en Saale. Een zijner afstammelingen, graaf
Otto, bijgenaamd de Rijke, een korten tijd onder
keizer Hendrik V hertog van Saksen, noemde zich
eerst graaf van Ascanie, zag zijne familie-goederen
aangroeijen met een gedeelte der billungsche familielandau als erfdeel van zijne vrouw Elike, hetgeen
tot langdurige twister) aanleiding gaf tusschen het
ascanische en het guelfische Huis. Zijn zoon Albrecht, bijgenaamd de Beer, die 1134 den Lausitz
en de marke Soltwedel bekwam, en na gelukkige
oorlogen met de Wenden de eerste markgraaf van
Brandenburg werd , verwierf daarna nog Plôtzkan,
Orlamunde en aanzienlijke goederen in Thuringen.
Na zijnen dood (1170) bekwam eerst Albrecht, en
daarna Albert de farnilie-landen en de aan de Slaven
ontweldigde districten tangs het middelste gedeelte
der Elbe. Vervolgens, nadat Hendrik de Leeuw van
zijne goederen ontzet was, ook met een gedeelte van
diens landen beleend , nam hij den titel aan van
hertog van Saksen. Van zijne twee zonen ontving de
jongste (Albrecht) Saksen , de oudste (Hendrik)
de van oudsher in de familie geweest zijnde landen,
die sedert onder den naam van Anhalt (of Anhaltinische of Anhaltijnsche landen) als bezitting van eene
afzonderlijke dynastie bijeen bleven. De drie zonen
van Hendrik, met name Hendrik II, Bernhard en
Siegfried, werden 1251 de stichters van de Ascherslebener, nude Bernburger en Zerbst-Dessauer linie,
van welke de eerste 1315, de tweede 1468 nitstierf,
terwijl de derde, nadat de Zerbster tak daarvan in
1526 uitgestorven was, in den Dessauer tak voortbiocide en 1570 onder Joachim Ernst, den grondlegger der nude staatsregeiing met lands-stenden ,
weder al de Anhaltijnsche landen vereenigde, Na
zijnen dood (1586) had er op nieuw eene deeling
plaats. Johan Georg, de oudste van zijne zonen, bekwam Dessau; Christiaan, de tweede zoon, ontving
Bernburg ; aan Rudolf, den vierden zoon, werd Zerbst
toegewezen, en aan Lodewijk, den vijfden zoon ,
Kothen. De derde zoon August had voor 300,000
thalers van zijn afzonderlijk aandeel afstand gedaan,
behoudens een belling, krachtens hetwelk zijne erfgenamen reeds in 1665 in de plaats traden van de
Coen uitgestorvene Kothensche linie. Van deze 4 linien stierf de Zerbster, uit welke Catharina II van
Rusland afstamt, in 1793 uit met Frederik August,
waarop het land 1797 onder de overige drie verdeeld weed. In het laatst der 16e eeuw gingen de
vorsten van Anhalt, onder wie zich in dat opzigt
inzonderheid Wolfgang en George (gest. 1553) onderscheidden, tot de gereformeerde Kerk over; in
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1635 werd het senioraat, en omstreeks de helft der
17e eeuw het eerstgeboorteregt ingevoerd. In 1806
bekwatn A.-Bernburg de hertogelijke waardigheid ;
alle 3 de Huizen, terwijl ook KOthen en Dessau den
hertogelijken titel aannamen, traden 1807 toe tot
den Rijnbond, 1814 tot den Duitschen bond, en
vervolgens (1823 .Bernburg , 1826 Kothen , 1828
Dessau) ook tot het Tolverbond of Zollverein. Iii
1836 werd de Huisorde van Albrecht den Beer ingesteld,
Anhalt—Bernburg. De vorsten van deze
linie sedert 1586 zijn : Christiaan I, gest. 1630, die
als stadhouder van Praag voor Frederik van den
Palts screed en deswege de vlugt moest nemen, totdat hij door Saksen en Brandenburg weder met den
keizer verzoend werd. Christiaan II, gest. 1656.
onder wien eene hartzgeroder zijlinie bestond. —
Victor Amadeus, gest. 1718, die het land weder
vereenigde. — Karel Frederik, gest. 1721, van wien
de geringer van afkomst zijiide graven van Bärenfeld
afstammen, en wiens broeder Lebrecht de tot 1812
bestaan hebbende zijlinie A.-B.-Schaumburg-Hoym
stichtte. — Victor Frederik, g,est. 1765.— Frederik
Albert, gest. 1796. — Alexius Frederik Christiaan,
gest. 1834, een zeer omzigtig en spaarzaam worst,
en de tegenwoordig regerende Alexander Karel, geb.
2 Maart 1805.
Anhalt-Dessau. De vorsten van deze linie
sedert de laatste deeling (1586) zijn : Johan George
gest. 1618. — Johan Casimir, gest. 1660, onder
wien het land zeer veel te lijden had door den dertigjarigen oorlog. — Johan George II , gest. 1693 ,
stichter van Oranienbaum. — Leopold , de nude
Dessauer, gel). 1676, gest. 1747, veldmaarschalk van
Pruisen en van het Duitsche rijk, woonde al de veldtogten van den successie-oorlog bij, natn roemrijk
deel aan den slag van Iloclistedt, vocht dapper te
Turijn, en vergezelde den pruisischen koning Wilhelm I naar Pommeren,om tegen Karel Xli te strijden. Onder .Frederik II, bevocht hij 1745 de beroemde overwinning van Kesseldorf op tle Saksen en
Oostenrijkers.ilij was de oprigter van die pruisische
infanterie, die zoo beroemd was in de 18e eeuw,
stond gedurende 40 jaren aan haar hoofd. — Leopold Maximiliaan, gest. 1751. — Leopold Frederik
Frans, kleinzoon van Leopold den ouden Dessauer,was
geb. te Dessau 1740, stierf 1817 ; aanvankelijk in Ile
militaire loopbaan, moest hij die one redenen van
gezondheid verlaten, bevocht verscheidene europesche hovers en , te Dessau teruggekeerd bragt hij
daar een aantal nuttige inrigtingen tot stand, onder
anderen het collegie genaamd Plnlantropintinh lief
verscheidene prachtige paleizen bower], alsook een
brug over de Elbe, terwijl e?-1 aantal doelmatige
nieuwe wegen op zijnen last werden aangelegd ; het
hertogdom heeft zeer veel goeds aan here te danken.—
Leopold Frederik, geb. 1 Oct.1794, de tegenwoordig
regerende hertog.
Anhalt—Dessau (Arnalia, prinses van s:. 'Lie
het derde art. AMELIA, blz. 178.
Anhalt-. Dessau (prinses van). nicht v a 11 den
koning van Pruisen Frederik 11, eene zeer begaafde
vrouw, ontving van den beroemden Euler (1760 tot
1762) les in de natuurkunde en wijshegeerte. Zie,
EULER.

Anhalt—Kothen. De iorsten pan deze linie
sedert 1586 zijn : Lodewijk, niede-oprigter van het
Vruchtbrengende genootschap, gest. 1650. —1Vi1helm Lodewijk, minderjarig gest. 1665 zonder afstammelingen. — Lebrecht en Emanuel, stichters
der jongere loithensche of plmzkauer linie, gest.

Aniane
I 669 en 1670. — Emanuel Lebrecht, bij den aanvang
zijner regering nog minderjarig, later door de begunstiging, die hij den Lutherschen bewees,in zeer vele
moeijelijkheden gewikkeld, gest. 1704. — Leopold
gest. 1718.—August Lodewijk, gest.1755. —Karel
George Lebrecht, gest. 1789 als keizerlijk veldmaarschalk te Semlin. — August Christiaan Frederik, gest.
1812,bekend door de invoering van het Code Napoleon.
—Lodewijk, gest. 1818, met wien deze lime uitstierf.
Nu volgde Ferdinand, nit de linie A.-1:.-Plesz,
gest. 1830, bekend doordien hij en zijne gemalin
overgegaan zijn tot de roornsch-katholieke Kerk. —
Hendrik, bekend als de bevorderaar der elkander in
Kothen kruisende spoorwegeri ; met zijnen flood (23
Nov. 1847) stierf de kahensehe linie geheel uit;
en bet land, van toen of door den hertog van Dessau,
als senior (les Huizes, medegeregeerd, ontving 1848
met Dessau eene gemeenschappelijke staatsregeling,
had echter nog een afzonderlijk ministerie en bleef
als afzonderlijk hertogdom bestaan tot 5 Febr. 1853.
toen Bernburg, bij verdrag, voor eene som gelds
afstand deed van zijne regten op een deel des lands.
en Kothen formeel met Dessau yereenigd werd.
Anhaltinische Huis—orde (De) van
Albrecht den Beer, of Albrechts-orde, 1836
door de hertogen van Anhalt ingesteld, bestaat nit
grootkruisen, commandeurs en ridders. Ordeteeken:
een ovaal gouden medaillon met den beer op den muur
uit het anhaltijnsche wapen , met het omschrift
\Trees God en leef naar zijne bevelen; op de keerzijde : Albrecht de Beer.
Anholt, 1) deensch eiland in het Kattegat, ten
zuidoosten van Lesstie, beslaat 1 vierk. mijl, slechts
met eenige hutten bebouwd, bewoond door een honderdtal zielen, meest levende van de visch- en robbenvangst. Op A. is een vuurtoren. — 2) stad in
pruisisch Westfalen, 2000 inw.; ruim 2 mijlen benoordoosten Cleve ; het is de residentie der prinsen
van Salm-Salm.
Ani, of Anisi, lat. Abnicion, stad in het tegenwoordige russisch Armenie, aan den Arpatchal (of
Akhoerian), was, in 961 door de dynastic der Bagratiden tot residentie gekozen, in de middeleeuweneen
der prachtigste koninklijke residentie-steden van
Azle. Herhaalde veroveringen door de Byzantijnen
(1040), Seldzjoeken en GeorgiCrs bragten de stad echter in verval, totdat zij 1313 door eene aardbeving geheel verwoest werd. Het is misschien overdreven, dat
de overlevering haar 100,000 huizen en 1001 kerken toeschrijft ; niettemin zijn de grootsche, voor
de geschiedenis van den christelijken bouwtrant in
het Oosten hoogst gewigtige ruinen, welsprekende
getuigen van hare voormalige grootheid.
Ania, eiland ten westen van Borneo, in de straat
van Karimgta.
Aniam, een der zonen van Sernida,die een zoon
was van de zuster van Gilead; I Chron. 7 : 19.
Anian (het Naauw van), naam door eenige
aardrijkskundigen en zeevaarders in de 16e en 17e
eeuw gegeven aan eene zeeengte, die den Atlantischen en den Stillen Oceaan moest verbinden door
het noordwesten van Amerika. Deze straat (niet te
verwarren met die, welke men zoolang in het noordwesten van Europa gezocht heeft) is waarschijnlijk
geen andere geweest dan de straat Behring.
Aniane, of St. Benoit-d'Aniane, stad met 3500
inw. in het fransche dept. Henault, 3 mijlen noordwestelijk van Montpellier, met looijerijen en een
tuchthuis, dat vroeger een klooster was, onder Karel
g len Groot(' gestieht door Benedietus (Benoit) van
Aniane.

Anjer

Anianus
Anianus, 1, was zooveel als kanselier bij den
koning der West-Gothen Alaric, en moest met zijne
handteekening de officiele exemplaren bekrachtigen
van de verzameling wetten, door then koning nitgevaardigd in 506 te Aire in Gascogne; vandaar,
dat men A. verkeerdelijk voor den maker van die
wetten heeft gehouden. —2) sterrekundige en dichter uit de 15e eeuw, heeft een dichtstuk geschreven in leonijnsche hexameters, getiteld : Computus
manualis magistri Aniani (Straatsburg 1488). Hij is
ook de maker van het zoo bekende distichon op den
Dierenriem :
Sent Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,Virgo,Statera,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
— 3) Anianus, of Arianus, geb. te Schoonhoven in

Zuid-Holland, legde zich ijverig op de godgeleerdheid toe, en werd dominicaner monnik. Naar Engeland gezonden, werd hij (1249) door den bisschop
van Worcester tot bisschop van St. A saph in het prinsdom Wallis gewijd, en bekleedde die waardigheid tot
aan zijnen dood (1292).
Anianus lacus. Zie A—GNANO.
Anicetus, I) werd in 157 opvolger van Pius
op den stoel van Petrus te Rome; A. was geb. in
Syrie, hij stierf 168 den marteldood.-2) een vrijgelaten slaaf, eerst belast met de opvoeding van
Nero, werd naderhand het werktuig van diens misdaden. Hij was de uitdenker van het schip, waarmede Agrippina moest worden verdronken, en voerde
bevel over de krijgsknechten, die deze vorstin moestell
ter dood brengen. Vervolgens hielp hij Nero om
Octavia te doers veroordeelen wegens overspel, daar
hij zich lief voorkomen als de medepligtige in dat
voorgewende misdrijf der keizerin.
Anich (Peter), geb. 25 Fehr. 1723 te Oberperfus bij Innsbruck, gest. 1 Sept.1766, was 28 jaren
oud eer hij zich begon toe te leggen op de wiskunde
en sterrekunde; hij is vooral bekend door zijne kaarten van Tirol.
Anicia Lucina, met haren man Pinianus te
Rome, onder de regering van Diocletiaan tot het
Christendom bekeerd, en om haren voorbeeldigen
levenswandel in de rij der heiligen geplaatst; gedenkdag 11 Mei.
Anicium, in de middeleeuwen Podium, tegenwoordig Pity-en-Velay. Zie PUY.
Aniello (Thomas). Zie MAsANtemm.
ook genaamd Teverone. Zie ANIO.
Aniènus, de beschermgodin der rivier Anio in
Italie.
Aniger, rivier lh
_.e
zi A—NIGRIDEN.
Anigriden, nimfen der rivier Aniger in Tilessane; zij bewoonden eene grot, waar degenen, die
aan huidziekten leden , haar kwamen aanroepen,
om zich vervolgens te wasschen in de rivier, welker
water geneeskracht bezat. Ook de Centaiiren, die door
Hercules gekwetst waren, kwamen hunne wonden
wasschen in den Aniger (tegenwoordig de riviervan
Ilagios Isidoros).
Anim, een der steden van Juda,op het gebergte ;
Jozua 15 : 50.
Animali, of Anitnalaya , 1) stad in britsch
Indie, presidentschap Madras, district Coimbetoer,
circa 5 rnijlen ten zuidoosten van Palghaut.
gebergte in het zooevengenoemde district Coimbetoer; (lit gebergte wordt door den PalghautsjerriPas van het meer noordelijk gelegen Koenda-gebergte
gescheiden.
Aninghem. Zie ANJUM.
Anio, tegenwoordig de Aniene, ook genaamd
Teverone, kleine rivier van Latium, outlast zich in
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den Tiber, circa eene mijl ten noordoosten van Rome.
Camillus versloeg hier 367 de Galliers.
Anir, of Anjer. Zie ANJER 2).
Anis, berg in het fransche dept. Haute-Loire.
Aan den voet van den A. ligt Puy, de oude hoofdstad van Velay.
Anisi. Zie ANI.
Anisia, oude naam der stad Enns in Oostenrijk.
Anisio (Giovanni), geb. omstreeks 1472 teNapels, gest. omstreeks 1540, een goed latijnsch dichter. — A. (Cosmo), broeder van den vorige, insgeBeider werken hebben
lijks latijnsch dichter.
geen waarde meer.
Anisson, een beroemd boekdrukkersgeslacht,
aanvangende met Laurent A., schepen en boekdrukker te Lyon 1670; heeft gedurende ruim twee eeuwen de beroemdste boekdrukkers van Frankrijk opgeleverd. Etienne Alexandre Jacques Duperron A.,
directeur der koninklijke drukkerij te Parijs, verloor
25 April 1794 zijn hoofd onder de valbijl der guillotine.

Anistorgis. Zie ANITORGIS.
Anisus, oude naam van de rivier de Eons in
Oostenrijk.

Anitorgis, of Anistorgis, was eene stad
Hispania Bzetica ; de plaats waar zij gestaan heeft,
is onbekend ; bij A . streden Hasdrubal en de Scipioos.
Anius, koning van Delos, had bij Dorippe drie
dochters, die van Bacchus ieder eene bijzondere gaaf
hadden ontvangen : al wat zij aanraakten veranderde
bij de eene in wijn, bij de andere in koorn, bij de
derde in olio. Toen Agamemnon haar wilde dwingen ow hem naar ole belegering van Troje te vergezelten, ten einde hij daar gevrijwaard zou zijn tegen
gebrek aan leeftogt, werden zij door Bacchus veranderd in tortelduiven.
Anizeh, of Hanifah, stad in Arabie, 57 rnijlen
beoostnoordoosten Medina ; het is de geboorteplaats
van Abd-ul-Waheb, den sticbter van de sekte der
Wahabiten.
Anjar, 1) berg op Java, residentie Kediri, district Goenong Lor. — 2) riviertje op Java, residentie Pasoeroewan, ontlast zich op de noordkust
aan de straat van Madura in zee. — 3) Anjar, of
Poeloe-Anjar, een eiland in nederl. Oost-Indie,
de rivier Palembang, waar deze de Kembang in zich
opneemt.— 4) Anjar, of Gianjar,een rijk in nederl.
Oost-Indie ; Zie GIANJAR.
Anjer, 1) adsistent-residentie in de residentie
Bantam, eiland Java, met ruim 26,000 inw., die niet
moord- of roofzuchtig, maar listig,onverschillig, morsig en bijgeloovig zijn ; vruchtbare velden, rijke kokosbosschen, vlietende stroomen, en hangende tuinen, die als het ware van de groene heuvelen dreigen te vallen ; bij al dit schoon der natuur is dit
gedeelte van Java's kustland zeer ongezond. In 1822
hield zich hier eene rooverbende op, onder aanvoering van zekeren Moerad; na een hardnekkiggevecht,
terwij1 de resident afwezig was, gelukte het diens
secretaris Chevalier den opperste der bende eigenhandig te dooden, waarna de overigen zich zochten te redden door de vlugt; velen werden gevangen
genomen.— 2) A. of Anir of Anjier, de hoofdplaats
van de ads.-res. A., met eene inlandsche bevolking
van ruim 5000 zielen , eene door den gouverneurgeneraal Daendels aangelegde sterkte aan de landzijde, en aan de zeezijde een vuurtoren, waarin
1851 het eerste kustlicht ontstoken werd. A. is een
gewigtig punt voor den koophandel. In 1859 is de
haven van A. voor den algemeenen handel opengesteld. -- 3) eene ondiepe, naauwe haven in de na-
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bijheid van de hoofdplaats A.; korte havenhoofden
Leiden uit deze haven in 4) A. (de Bogt van), zijnde
eene opene reede met 9 vademen water, aan de westzijde van Java, residentie Bantam, waar gewoonlijk
de schepen ankeren, die door straat Sunda of Soenda
gaan. — 5) A., kaap aan Java's noordwestkust, in
straat Soenda.
6) A., rivier op Java, residentie
Bantam, noorderregentschap ; voor den mond dezer
rivier ligt het eilandje Oelar. — 7) A. (Piek van),
berg op Java, residentie Bantam, district Anjer, heeft
eene hoogte van 2500 vt. en is tot op de kruin begroeid.
Anjier, of Anjer. Zie ANJER 2).
Anjol, I) rivier op Java, residentie Batavia;
alleen voor vaartuigen van weinig diepgang geschikt
om er te ankeren. ----- 2) A.of Antjol, dorp op Java, aan
de rivier A., aan het strand ; het is een visschersdorp, en wordt bewoond door veel Chinezen. De
moerassige omstreken van A. zijn de gevaarlijkste
plaatsen van Java, ze zijn overdekt met bosschen
van rhizophora, zoodat men er niet overnachten kan
of men loopt gevaar door kwaadaardige koortsen
aangetast te worden. — 3) A. of Antjol, kanaal beoosten Batavia, eiland Java, gegraven 1651; de huizen en tuinen, die vroeger langs dit kanaal lagers,
zijn wegens de ongezondheid der uitdampingen van
den moerasgrond alien verlaten.
Anjou, voormalige provincie van noord westelijk Frankrijk, met omstreeks 400,000 inw. op 140
vierk. mijlen, van welke het grootste gedeelte tegenwoordig het dept. Maine-Loire vormt. De oude bevolking van A., de Andegavenzen, trotseerden de
Romeinen tang, en vereenigden zich in de 5e eeuw
met de Bretagners.De hoofdstad van A. was Angers.
Anjou (Graven van). Anjou werd tot een graafschap verheven omstreeks 870 door Karel den Kale,
ten behoeve van zeker edelman nit Bretagne, met
name Tertule, die hem groote diensten had bewezen. Ingelger, de zoon van Tertule, werd in dat bezit bestendigd door Lodewijk den Stamelaar, en de
tot het graafschap behoorende goederen aanzienlijk
vermeerderd, op eene zeer zonderlinge wijze, die wij
bier kortelijk zullen aanstippen. Godfried (of Geoffroy) graaf van Gatinais, liet bij zijnen dood slechts
eene dochter na, die door den koning aan een zijnen
gunstelingen werd uitgehuwelijkt tegen haren zin.
Tien jaren later werd die man dood gevonden, naast
Naar liggende in haar bed. Zij werd nu door zekeren
Gontran, die een neef van den overledene was, beschuldigd, dat zij haren man vermoord had, en volgens het gebruik van die dagen wierp Gontran bij
die beschuldiging zijn handschoen op den grond,
om te zien of iemand lust had dien op te rapen, en
als kampioen voor hare onschuld op te treden in
een tweegevecht. Toen niemand zich daartoe npdeed
trail een barer pages, bovenbedoelde Ingelger, desvoorwaarts, en raapte
tijds pas zestien jaren
den handschoen op, om voor de eer van zijne meesteres te strijden. De koning stond het tweegevecht
toe, dat in zijne tegenwoordigheid plaats had, met
al de daarbij gebruikelijke ceremonien. In weerwil
dat Gontran een dapper en onverschrokken ridder
was en veel meer ondervinding had dan de zestienjarige jongeling, wierp deze hem uit den zadel, eit
sloeg hem het hoofd af. De gravin, door Ingelger's
overwinning geregtvaardigd, wierp zich nu aan des
konings voeten, vergunning vragende , om al hare
goederen aan den jongeling te schenken , die er
meerder aanspraak op verworven had, dan al hare
bloedverwanten te zamen, die haar in den nood aan
Haar lot hadden overgelaten. De koning stond haar
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verzoek toe; waarna zij zich in een klooster begaf.
Ingelger, dus als graaf van Anjou bestendigd, stierf
888. De mannelijke linie van dit geslacht stierf uit
in 1060 met Geoffroy of Godfried II, bijgenaamd
Martel; het erfgoed kwam echter door zijne zuster
aan het geslacht Gatinais, nit hetwelk Geoffroy of
Godfried V, de stamheer der Plantagenets, voortgesproten is. Toen diens zoon 1154 als Hendrik 11
den engelschen troon beklom, werd A. aan de fransche bezittingen der engelsche kroon getrokken,
doch 1204 door Frankrijk veroverd. Nu kwam het
eerst aan Filips, den zoon van Lodewijk VIII, vervolgens aan diens broeder Karel.Deze werd de stamheer van dat Huis A. hetwelk aan Napels, Sicilie en
Hongarije koningen schonk. Koning Karel II van
Napels gaf de heerlijkheid A. aan zijne dochter Margarete, bij: gelegenheid van haar huwelijk met
Karel van Valois. Haar zoon Filips VI bragt A. 1328
weder aan de kroon. Koning Johan II verhief het
1360 tot hertogdom, en beschonk tr zijnen tweeden
zoon Lodewijk mede, die ook op den troon van Napets kwam. Na den val van het geslacht A. te Napels, trok Lodewijk XI van Frankrijk 1484 ook A.
weder aan de kroon , en sedert heeft het slechts
gediend als een titel voor verscheidene koninklijke
prinsen, onder ankeren voor hem, die naderhand
Hendrik III van Frankrijk werd, en voor een van
des XIVden Lodewijk's kleinzonen , die naderhand
onder den naam van Filips V koning van Spat*
werd. De eenige prins, die bepaaldelijk onder den
naam van hertog van Anjou in de geschiedenis voorkomt, was Frans, de vierde zoon van Hendrik II.
Anjou (Frans, hertog van), 4e zoon van Hendrik II en van Catharina de Medicis, broeder van
Hendrik III, geb. 1554, gest. 6 Junij 1584, droeg
aanvankelijk den titel van hertog van Alencon; hij
was een zwak karakter; begeerig naar roem, stond
hij eerst aan het hoofd der Protestanten, was later
weder aanvoerder der roomsch-katholieke partij. In
1578 stelde hij zich aan het hoofd van den opstand
der Nederlanden tegen Spanje ; doch na eenige gelukkige krijgsbedrijven ging zijn Leger uiteen. Nu
begaf hij zich in het laatst van 1581 naar Engeland,
om in den echt te treden met de engelsche koningin
Elizabeth, welk huwelijk echter, op het punt van
voltrokken te worden, afsprong, doordien de koningin zich door hare hovelingen had laten bewegen
daarvan af te zien. Na deze mislukking keerde A.
naar de Nederlanden terug in het begin van 1582,
deed zijnen intogt te Middelburg, en werd vervolgens op luisterrijke wijze te Antwerpen ingehaald,
en tot hertog van Braband en markgraaf des heiligen
Roomschen rijks gehuldigd, waarbij hem door den
prins van Oranje de hertogelijke mantel omgehangen
en de hertogelijke hoed opgezet werd. Then hij
later echter de hand aan 's yolks vrijheden Wilde
slaan, werd hij schandelijk weggejaagd.
Anjouan, fransche benaming voor het eiland
Johanna, een der Comoren, in de straat van Mozambique.
Anjum, 1) eertijds Aninghem, ook wel Anygum, een oud en groot dorp, met 1200 inw., in de
prov. Friesland, 7 wren gaans ten noordoo,ten van
Leeuwarden ; teed veel door den Allerheiligenvloed
1570; meer nog hij den Kersvloed 1717, waarbij te
A. 53 menschen omkwamen. — 2) A., van ouds
Aninghem, ook wel Anyjum, een in 1256 gesticht
klooster van reguliere kanunniken, in de prov. Friesland, 5 wren in westelijke rigting ten noorden van
Leeuwarden, heette aanvankelijk Maria's Berg. In
1572 diende dit klooster veelal tot legerplaats voor
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troepen, die van daar uitgingen, om in
de omstreken te plunderen en te moorden. Ofschoon
het klooster sedert ruim 2 eeuwen niet meer bestaat, draagt het gehucht, dat thans daar gevonden
wordt, nog steeds den naam Anjum of klooster
Anjum.
Anjus, twee rivieren, de Groote en de Kleine A.,
ontlasten zich in de Kolyrna, niet ver van den mond
dier rivier, die uit de noordelijke voortzetting van
het Stanowoi-gebergte komt en zich outlast in de
IJszee.
Ankahoeloe, of Bankahoeloe, een dorp met
circa 300 inw., op de noordkust van Celebes, residentie Manado. Het gebergte A. heeft goudmijnen ,
waar good wordt gevonden van 23 karaat ; men
vindt er ook kristalmijnen.
Ankapilly, aanzienlijke stad in britsch lndie,
presidentschap Madras , 5 mijlen ten westen van
Vizagapam.
Ankaratra, de hoogste berg van het eiland
Madagascar (12,000 vt.).
AnkarstrOm (Joh. Jac.), de moordenaar van
Gustaaf HI, geb. 1761, vroeg als page aan het hof
gekomen , vervolgens in de krijgsdienst getreden
uit welke hij 1783 als kapitein zijrr ontslag nam.
In de woelingen op het eiland Gothland betrokken,
werd hij reeds 1760 aangeklaagd wegens majesteitschennis, zonder dat hem echter iets bewezen konde
worden. In bet zelfde jaar ging hij naar Stokholni
en nam deal aan eene zamenzwering, waarbij tot den
moord van Gustaaf III werd besloten. Hij verlangde
zelf met de uitvoering daarvan te worden belast, en
werkelijk viel ook het lot op hem. Den 15 Maart
1792 op een gemaskerd bal trof hij den koning met een
doodelijk schot. Dadelijk gevat , weigerde hij volstandig zijne medepligtigen te verraden; 29 April
1792 werd hij ter dood veroordeeld, drie dagen
achtereen met roeden gegeeseld, en eindelijk, nadat
hem de regterhand afgekapt was, werd hij op eene
kar naar het schavot gebragt en onthoofd.
Anke. Zie AN.Q1d.
Anker (Bernhard), geb. 1746 in Noorwegen,
gest. 1805, was oorspronkelijk bestemd voor de diplomatieke loopbaan , doch wijdde zich na zijns
vaders dood aan diens werkkring als koopman. Zijn
voornaamste streven was de opbeuring en ontwikkeling van de nijverheid zijns vaderlands, en weldra
was hij dan ook een der rijkste en beroemdste industrielen van geheel Noorwegen. Veel deed hij
voor het mijnwezen, rigtte eene geschutgieterij op,
stichtte te Christiania een weeshuis, ea was op veelzijdige wijze een weldoener van zijne medehurgers.
Hij werd voor zich err zijne afstammelingen in den
adelstand verheven.
Anker (Klaas), een dapper hollandsch zeekapitein, voerde bevel op het schip »De Eendragt" in
den bloedigen zeeslag tusschen de Engelschen en
de Hollanders 4 Augustus 1666, en gaf daarbij nitstekende bewijzen van dapperheid. Als bevelhebber
van het schip >Alkmaar" had A. in den zeeslag
Junij 1672 een roemrijk aandeel aan de luisterrijke overwinning der Hollanders op de Engelschen
voor Soulsbay.
Ankeveen, dorp in Noord-Holland (tot 1818
prov. Utrecht),ruim 500 inw., 1 z uur gaans bezuidoosten Weesp. Toen de Franschen 1672 Naarden
bemagtigd hadden, werd te A. door prins Willem Ill
van Oranje eenig yolk gelegd ; vandaar 9 October
een aanval van de Franschen op de Ankeveensche
brag, die echter door onzen overste Stokheim wakg er werd afgeslagen. Den 26 Nov. van het zelfdejaar

1672 kwamen de Franschen,om zich over die nederlaag te wreken, met eene sterke overmagt om het
dorp in de asch te leggen, en waren reeds bezig A.
in brand te steken, toen eene genoegzame staatsche
krijgsmagt kwam aanrukken en de Franschen verdreef, waardoor A. van die ramp bevrijd bleef.
Anklam, kreisstad in Pruisen, prov. Pommeren, regerings-district Stettin, op den regter-oever
van de Peene; 10,000 inw. ; Laken- en linnenvervaardiging, en scheepvaart. De stad A. wordt reeds
vermeld in 1121, werd 1319 in den Hanze-bond
opgenomen, en geraakte tot eenen hoogen trap van
bloei. Later herhaalde malen door brand, alsook door
de pest geteisterd, 1 628 uit den Hanze-bond getreden, 1713 door de Russen geplunderd,bij den vrede
1720, tusschen Zweden en Pruisen, aan laatstgenoemd
rijk afgestaan, werden 176'2 de vestingwerken geslecht, terwijl A. door een en ander geheel in verval
geraakte.
Ankober, 1) de hoofdstad van de prov. Ifat in
Sjoa, in Abyssinia; 3000 verstrooid staande hutten
op de kam en de zuidelijke belling van een majestueuzen berg; boven de stad,op een kegelvormigen henvet, staat het koninklijk woonverblijf. — 2) A., of
Ancobar, ook Anconber, klein koningrijk in OpperGuinea, Op de Gondkust. — 3) A., of Ancobar, ook
Anconber, Cobra of Slangenrivier, rivier in OpperGuinea, op tie Goudkust; komt uit de binnenlanden
van Afrika, en na verscheidene rivieren in zich opgenomen te hebben outlast zij zich, tusschen het rijk
A. en Axim, in de zee.
Ankogel, een 10.291 vt. hooge, met gletschers
bedekte piek van de Ankogel-groep, die zich ten
oosten aan de Hooge Tauern aansluit (behoorende
tot de oostelijke Alpen). Uit de Ankogel-groep komen de heete wateren naar Gastein.
Anloo, of Anlo, oudtijds Anloe gespeld, een dorp
in Drenthe, 2 a 3 wren gaans benoordoosten Assert,
inaakt het hoofdbestanddeel nit van de aanzienlijke
gemeente Anloo, waar het voorgeslacht en de familiebetrekkingen gewoond hebben van den beroemden
godgeleerde Menso Alting.
Anna, de heilige, volgeos de overlevering vrouw
van den heiligen Jochim en moeder van de maagd
Maria, wordt eerst in de 4e eeuw genoemd door Epiphanias. Ilaar lijk, zegt de overlevering, werd 710
nit Palestina naar Constantinopel gebragt, en van
dien tijd of nam hare vereering meer en meer toe.
De roomsche Kerk viert haren naamdag, den St.
Anna-dag, den 26 Julij ; de grieksche Kerk den 9
December. Haar ter eere vormden zich de Annabroedersehappen. Anna-Wroeders, die, sedert de helft
der 13e eeuw over Midden-Duitschland verspreid,
door de Jezuiten in de 16e eeuw gereorganiseerd
werden, in de 18e verdvvenen, doch in de 19e eeuw,
inzonderheid in Beijeren en Zwitserland, weder te
voorschijn zijn gekomen. Zie wijders ANNA-KLOOSTER.
Anna, de profetes, dochter van Phanuel, ontving Maria met Naar kind Jezus bij hare voorstelling
in den tempel ; Lukas '2 : 36.
Anna, geb. 1531, dochter van den deenschen
koning Christiaan III, trail 7 October 1548 in den
echt met (naderhand keurvorst) August van Saksen,
met wiens rig t ingen zij ijverig sympathiseerde, maakte
zich vooral verdienstelijk door hare deelneming aan
zijne landhuishoudkundige hervormingen,alsook door
hare eenvoudigheid en weldadigheid, waardoor zij
den naam verwierf van ,, moeder Anna". Minder weldadig was het, dat zij de orthodoxe hardvochtigheid
van den keurvorst zooveel zij kon bevorderde. Zij
heeft een »Artsenij-boekje" nagelaten, verscheidene
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geneesmiddelen uitgevonden, en (1581) de hof-apotheek te Dresden gesticht. Zij bragt 15 kinderen ter
wereld, waarvan slechts 1 zoon en 3 dochters de
ouders overleefden; zij stierf 1 October 1585.
Anna, aartshertogin van Oostenrijk, dochter van
keizer Maximiliaan II, was verloofd aan Karel, erfprins van Spanje, doch in plaats van met dezen in
den echt te treden, werd zij de vierde gemalin van
zijnen vader, Filips II, haren oom van moeders zijde.
Zij deed de reis naar Spanje over de Nederlanden.
Op bevel van den hertog van Alba werd haar, toen
zij te Nijmegen kwam, 19 Aug. 1570 door de Staten
een geschenk aangehoden ter waarde van honderd
duizend kroonen, voor welk geschenk de Staten in
eenen beleefden brief door Filips II bedankt werden. Het huwelijk werd 12 Nov. 1570 te Segovia
voltrokken, don!' Anna stierf reeds 1573.
Anna van Egmond, geb. 1533 was de erfdochter van Maximiliaan van Egmond, graaf van
Buren en Leerdam; zij trad 1551 in den echt met
prins Willem I van Oranje, die twee kinderen bij haar
verwekte (Filips Willem en Maria) ; zij stierf in het
laatst van Maart 1558.
Anna van Saksen, dochter van Maurits,
hertog van Saksen, geb.1544,werd 1561 de tweede
gemalin van prins Willem I van Oranje, die drie
kinderen (Maurits, Anna en Emilia) bij haar verwekte. Zij was leelijk, en daarbij bits van aard en
wispelturig, zoodat de prins haar gemaal geen gelukkig leven met haar leidde. Toen zij echter in
1569 te Keulen hare huwelijkstrouw schond door
zich in overspelige betrekking in te laten met zekeren Johann Rubins, liet de prins zich 1571 wettig
van haar scheiden. Sedert leefde zij in de striktste
afzondering aan het hof van 's prinsen broeder, graaf
Johan, totdat keurvorst August, door wien zij na haars
vaders dood was opgevoed, haar eindelijk, op dringend aanhouden van den prins, 1576 naar Dresden
liet komen, waar zij 18 December 1577 stierf.
Anna; geboren prinses van Brunswijk-Luneburg, oudste dochter van koning George II van Engeland, was geb. 2 Nov. 1709; zij trad in Maart
1734 in den echt met Willem Karel Hendrik Friso,
prins van Oranje, op dat tijdstip stadhouder van Gelderland, Friesland, Groningen en Drenthe, doch in
1747 tot erfstadhouder van de geheele Republiek
der Vereenigde Nederlanden verheven. Na eerst viermaal telkens van eene dochter bevallen te zijn, van
welke er drie kort na de geboorte stierven, schonk
zij 8 Maart 1748 het leven aan eenen zoon, die 1766
als Willem V zijnen vader opvolgde in het erfstadhouderschap en de vader werd van Nederlands koning Willem I. Reeds in October 1751 had A. haren
gemaal verloren, en bekleedde de waardigheid van
Gouvernante en voogdes over den jongen prins tot
aan haren dood, 12 Januarij 1759.
Anna van Bretagne, geb. 1476 te Nantes,
gest. 1514 op het kasteel van Blois, was verloofd
aan Maximiliaan van Oostenrijk, doch trad desniettemin in den echt met koning Karel VIII van Frankrijk. Gedurende dezen veldtogt van haren gemaal
voerde zij met veel wijsheid het bewind ; en na zijnen
dood huwde haar Lodewijk XII, die haar reeds bemind had toen hij nog hertog van Orleans was.
Anna van Frankrijk, bekend onder den
naam van >,dame de Beaujeu", oudste dochter van
Lodewijk XI en Charlotte van Savooije, was geb. in
1462, en stierf 1522. Zij was gehuwd met Pierre
(Pieter) II, sire de Beaujeu, hertog van Bourbon.
Gedurende de minderjarigheid van haren broeder
Karel VIII voerde zij de teugels van het bewind met

Anna Comnena
evenveel beleid als vastheid van karakter. De hertog
van Orleans (later Lodewijk XII) begreep dat hem
eenig aandeel in het regentschap toekwam, en vatte
de wapenen tegen haar op : maar zij leverde hem slag
en nam hem gevangen te St. Aubin-da-Cormier
(1488) ; hij zat twee jaren in den toren te Bourges,
totdat Karel VIII hem zelf in vrijheid stelde.
Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk, oudste dochter van koningFilipsIII van Spanje,
geb. 1602, trad 1615 in den echt met Lodewijk XIII.
Doch de eerzuchtige kardinaal Richelieu wist haar
bij haren gemaal verdacht te maken, dat zij in geheime verstandhouding stond met de vijanden van
Frankrijk, en het koninklijk echtpaar leefde een geruimen tijd van elkander afgezonderd. Eindelijk
kwam er echter eene verzoening tot stand, en na
23 jaren getrouwd te zijn geweest, baarde zij eenen
zoon, die naderhand Lodewijk XIV werd. Vijf jaren
later stierf haar gemaal ; en kardinaal Richelieu dacht
het gezag der koningin naar wensch beperkt te hebben ; doch het testament van Lodewijk XIII werd
door het parlernent vernietigd, en Anna benoemd
tot regentes. Zij schonk nu haar vertrouwen aan
kardinaal Mazarin, zijnde een vreemdeling, hetgeen
het misnoegen der grooten gaande maakte en de
aanleidende oorzaak werd tot de onlusten der Fronde
(1648-1652). Mazarin wist echter den burgeroorlog te dempen zonder een haarbreedte toe te
geven ; en toen Lodewijk XIV meerderjarig verklaard
werd, nam hij het wel bevestigde gezag over uit
handen van zijne moeder, die het zoo goed tegen
elke verkorting had weten te bewaren. Zij stierf aan
den kanker 1666.
Anna Boleyn, een der gemalinnen van Hendrik VIII. Zie BOLEYN.
Anna Carlowna, oorspronkelijk Elizabeth
Catharine Christine, dochter van hertog Karel Leopold van Mecklenburg en van Catharina, de zuster
der russische keizerin Anna, was geb. 18 December
1718. In 1732 overgegaan tot de grieksche Kerk
waarbij zij den naam Anna aannam, trad zij 14 Julij
1739 in den echt met Anton Ulrik, prins van Brunswijk-Wolfenbuttel , wien zij 20 Aug. 1740 eenen
zoon schonk, prins Iwan , dien keizerin Anna bestemde om haar op te volgen op den russischen
troon. Biron was tot regent benoemd ; doch hij werd
reeds 18 Nov. ontzet door de weduwe van den jongen keizer , die nu den titel aannam van grootvorstin en regentes. Eene zamenzwering ten voordeele van prinses Elizabeth wierp haar echter met,
hare geheele familie uit het bewind reeds 6 December 1741. Haar zoon Iwan kwam naar Schlusselburg ; A. werd met haren gemaal en eene dochter
naar Cholmogory gebragt, zijnde een eiland in de
Dwina aan de Witte zee. Hier bragt zij nog 3 kinderen ter wereld. Het jaar, waarin zij stierf, is niet
met zekerheid bekend ; ook het sterfjaar niet van
haren gemaal, ofschoon Anton Ulrik haar verscheidene jaren overleefd heeft. Na beider dood, werd
door keizerin Catharina bewerkt , dat aan hunne
nageblevene kinderen een verblijf in Jutland wierd
aangewezen, waar ze achtereenvolgend (het laatste
in 1807) gestorven zijn.
Anna Comnena, dochter van den griekschen
keizer Alexius, geb. 1 December 1083, eene geleerde
en eerzuchtige vrouw,, gehuwd met Nicephorus
Bryennius; om dezen na haars vaders dood (1118)
op den troon te brengen, stelde zij zich aan het
hoofd van eene zamenzwering , ten einde haren
broeder Johannes van den troo p te stooten. De zamenzwering werd ontdekt en mislukte door de
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angstvalligheid van haren man, na wiens dood (1137)
zij in een klooster ging, waar zij 1148 stierf. De
door haar geschrevene Alexiados Ilbri XIX (zijnde de
geschiedenis van het levee en de regering haars
vaders, het best uitgegeven door Schopen, dl. I,
Bonn 1839) behooren tot de beste historische werken der Byzantijnen.
Anna Iwanowna, keizerin van Rusland,
geb. 5 Februarij 1693, dochter van Iwan, den oudsten broeder van Peter den Groote, trad 10 November 1710 in den echt met hertog Frederik Wilhelm
van Koerland, werd weduwe 21 Januarij 1711; en
na den dood van den jongen Peter besteeg zij den
russischen troon 1730, hoofdzakelijk door den invloed
van kanselier Ostermann. Op den troon gekomen,
deed zij het absolutismus gelden, dat de adel had
hopen te beperken ; en door haar was het bewind in
handen van haren gunsteling minister Ernst Johan
van Biron. Deze, door haar tot hertog van Koerland
verheven, was een streng, of beter gezegd wreed
man ; meer dan 12,000 harer onderdanen deed hij
de doodstraf ondergaan ; over de 20,000 werden er
door hem naar Siberia verbannen. De keizerin wierp
zich meer dan eens smeekend aan zijne voeten, en
verzocht hem met tranen in de ougen om toch meer
menschelijk te werk te gaan ; want zij zelve was
zeer zacht van aard. Maar Biron beheerschte haar
geheel en al ; en nog op haar sterfbed benoemde
zij hem tot regent gedurende de minderjarigheid
van haren achterneef lwan III (Zie ANNA CARLOwNA).
Zij stierf 28 October 1740.
Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland,
geb. 19 Januarij 1795, trad 21 Februarij 1816 in
den echt met prins (Frederik George Lodewijk)
Willem, toen kroonprins der Nederlanden, die 7 October 1840, bij de abdicatie van koning Willem I,
op den troon kwam ; van dat tijdstip tot op den
dood van haren gemaal 17 Maart 1849 was zij koningin der Nederlanden; voert sedert de kort daarop
gevolgde troonbeklimming van haren oudsten zoon
den titel van koningin-moeder, brengt een gedeelte
van het jaar op haar buitenverblijf te Soestdijk en
het overige des jaars te 's Gravenhage door, en kenmerkt zich voortdurend door ondersteuning en bevordering van nuttige en weldadige instellingen.
Anna Perenna, de godin des jaars bij de
oude Romeinen, wier feest gevierd werd 15 Maart.
In later tijd verwarde men haar met Anna, de zuster
van Pygmalion en Dido, van wie men verhaalde, dat
zij hare zuster vergezelde naar Afrika. Na Dido's
dood stond zij Carthago af aan Iarbas, koning der
Getulen, en nam de wijk naar Malta. Daar Pygmalion
er echter op nit was haar te laten opligten, begaf
zij zich naar Italie, waar Eneas haar zeer goed ontving ; doch diens gemalin Lavinia werd deswege
door jaloezij verteerd, en besloot haar te doen sterven. Hiervan werd Anna gewaarschuwd door Dido,
die haar verscheen in eenen droom ; en nu nam zij
de vlugt, en wierp zich in de rivier Numicius, waar
zij veranderd werd in eene nimf.
Anna Petrowna, oudste dochter van tsaar
Peter I, geb. 1706, gest. 1728, was 1725 gehuwd
met Karel Frederik, hertog van Holstein-Gottorp ,
en werd moeder van den ongelukkigen Peter III. Zie
ANNA-ORDE, bl. 239.
Anna Stuart, koningin van Groot-Britannia
en lerland, de laatste aan het bewind gekomene
spruit uit het Huis der Stuarts, geb. te Twickenham
6 Febr. 1664, was de tweede dochter van Jacobus
H en van Anna Hyde, welke laatste eene dochter
was van den beroemden Clarendon. Zij werd in de
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anglicaansche Kerk opgevoed, en trad in den echt
met prins George van Denemarken. Haar vader was
toen nog niet overgegaan tot de roomsche Kerk ; en
hare gehechtheid aan het Protestantismus en de
invloed van Sara Churchill, de vrouw van den lateren hertog van Marlborough , noopten haar bij de
revolutie haren van den troon gestootenen vader te
verlaten, en de wijk te nemen in de provincie. In
1702 beklom zij den troon, die verheerlijkt werd
door de overwinningen van Marlborough. Had zij
die overwinningen op Frankrijk, en daardoor tevens
op hare verdrevene familie, van den beginne af
slechts met een verdeeld gemoed gadeslagen, hare
sympathie joist voor de personen, die zij bestrijden
moest, werd nog grooter, toen (1708) haar gemaal
gestorven en van hare 17 kinderen er niet een in
seven gebleven was. De strijd der partijén was onder
hare regering uiterst hevig, daar de Jacobiten hoopten, dat de koningin , geen afstammelingen hebbende, haren broeder Jacobus, den pretendent, tot
haren opvolger op den troon zou doen aanwijzen.
Hoe zij zelve ook het herstel van hare familie
wenschte, werd echter het regt van opvolging aan
het Huis van Hanover verzekerd. Langzamerhand
werd zij ook de te veel gezag uitoefenende hertogin
van Marlborough moede ; en toen de dood van keizer
Jozef I eene wijziging bragt in den politieken stand
van zaken, werd het der koningin mogelijk het bewind in handen te geven aan de Tories. Daardoor
werd Frankrijk gered en de vrede van Utrecht tot
stand gebragt. Zij stierf 1 Augustus 1714; onder
hare regering werden Engeland en Schotland met
elkander vereenigd onder den naam van GrootBritannie.
Anna (St.), een voormalig fort, aan bet Saaftingergat, prov. Zeeland, door de Spanjaarden daar
gebouwd, om die provincie in bedwang te houden,
en nit lien hoofde ook wel de Zeeuwsche Bril of de
Geuzenbril genaamd. In 1632 werd dit fort door
graaf Willem van Nassau-Ziegen voor de Staatschen
genomen. Bij den z waren watervloed 25 en 26 December 1715 werd het geheel door het water verzwolgen.
Anna—baai (St.), 1) baai in nederl. OostIndie, aan den westhoek van Borneo, aan de noordkust van het land van Maroedo.— 2) baai in nederl.
Oost-Indie, aan de westkust van Sumatra , rijk
Singkel. — 3) baai in West-Indie, aan de zuidzijde
van het eiland Curacao ; voor den niond dezer baai,
die door twee riffen of landtongen gevormd wordt,
liggen in zee twee banken ; door deze baai komt
men noordwaarts, tusschen twee hoofden door, in
een ruim binnenwater, het Schottegat genaamd.
Annaberg, mijn- en fabriekstad in het saksische Ertsgebergte, district Zwickau, met 10,000
inw., is een der bedrijvigste manufactuur-steden van
Saksen ; de voornaamste artikelen zijn bobbinet ,
petinet, voiles, kant, lint en passement. Door de
1828 door Thilo en ROhling alhier opgerigte zijdeweverij werd aan de nijverheld eene nieuwe baan
geopend; over de 400 weefstoelen, deels Jacquardmachines, zijn in deze inrigting werkzaam. In 1561
werd hier het kantkloppen ingevoerd door Barbara
Uttmann. In den nabijgelegene Schrecken- en Schottenberg zijn zilver-, tin- en kobaltgroeven, waar
vooral in het laatst der 15e en begin der 16e eeuw
veel erts werd gewonnen. In 1496 werd onder hertog Albert de eerste grondsteen van deze stad gelegd, en 1501 ontving zij van keizer Maximiliaan
haren tegenwoordigen naam. In het laatst der 16e
eeuw kwamen zich vele protestantsche uitgewekenen
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uit Belgie hier nederzetten, en bragten de lintweverij
tot eenen staat van bloei. A. is de geboorteplaats
van den bekenden schrijver voor de jeugd Christiaan
Felix Weisze.
Annaberg (St.), een gehucht in de meijerij
van 's Hertogenbosch, ter plaatse, waar 1505 door
ridder Jan Bax een klooster, dat lien naam droeg,
gesticht werd voor reguliere kanonikessen van de
orde van St. Augustinus, in welk klooster, dat ook
vermeld wordt onder den naam van St. Annendaal,
de zuster van genoemden ridder eerste priores werd.
In 1415 werd dat klooster door het oorlogsvuur in
de asch gelegd, en de nonnen vlugtten naar 's Hertogenbosch.
Annabom, of Anabon, ook Annobom en Annobon gespeld, het kleinste der in 1471 door de Portugezen ontdekte 4 eilanden in de Bogt van Guinea,
werd door hen tot kolonie aangelegd, door eenige
hunner slavers van het wasteland derwaarts over te
brengen. In 1778 werd het door Portugal aan Spanje
afgestaan. In 1827 namen de Engelschen bezit van
het dorp of plaatsje op den noordhoek van het eiland
om het te coloniseren ; loch in 1843 gaven zij het
aan Spanje terug.
Annaburg, stadje in de pruisische pron. Saksen, regerings-district Merseburg, kreis Thorgau;
1800 inw. In A., dat tot 1573 Lochau genoemd
werd, is eene school voor soldaten-kinderen en eene
koninklijke stoeterij. In de nabijheid ligt de Lochauer
of Annaburger Heide, waar keurvorst Johan Frederik in 1547 als vertegenwoordiger der Protestanten
door Karel V, in vereeniging met Maurits van Saksen.
overwonnen en gevangen genomen werd.
Annagu. Zie ANAGOE.

Annagundi. Zie ANAGOENDI.
Annakerke, of Annenkerke, lag aan den Dub-

bel in den Grooten Zuid-Hollandschen Waard ; was
een der 72 dorpen, die in den vloed van 18 Nov.
1421 verdronken, en behoort onder de 34,die nooit
weer te voorschijn zijn gekornen.
Anna—klooster (St.). \TOOL. de Kerkhervormieg bestonden er in de Nederlanden verscheidene
kloosters van I. dezen naam, die het onnoodig is hier
alle op te sommen. Dat te Delft in de Nobelstraat
bleef bij den zwaren brand, die 1536 de stad teisterde,
ongedeerd. Bat onder het dorp Rottum, in Hunsingo, provincie Groningen, stond ter plaatse, waar
te voren, tot in de laatste tijden der uitroeijing van
het Heidendom, een tempel gestaan had, in welken
aan Thor (of Stavo) en Foste werd geotlerd.
ijverige Ludger vond (785) in dezen tempel over de
honderd afgodsbeelden , die hij liet wegruimen ,
waarna hij bet prachtige gebouw herschiep in
een klooster, dat later de beroemde Rottunter-abdij
is geworden, Welke in een stuk van 1291 genoemd
wordt Conventus Sancti Juliani in Rothum. De laatste
abt van dit klooster overleed 1601. Reeds in 1252
vinden wij gewag gemaakt van eenen abt van Rottum
als een van de Brie geestelijken, die de vroegere wetten, in de oudfriesche taal beschreven, op
nieuw nagezien, verklaard en vermeerderd hebben,
van welken arbeid het Hunsingoer-Landregt, uitgegey en in Deel II der werken van het groninger genootschap ,,Pro excolendo juro patri", nog in wezen is.
Annaland (St.), of St. Anneland, een der
fraaiste dorpen op het zeenwsche eiland Tholen, met
eene goede haven, en circa 2000 zielen. Vroeger
stond hier een klooster van Kruisbroeders, in 1493
gesticht door Anna van Bourgondie (de gemalin van
Adolf van Cleve) en door haren broeder Boudewijn.
Genoemde Anna verkreeg in 1475 van Karel den
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Stoute, hertog van Bourgondie, die graaf van Holland en Zeeland was, vergunning om zekere aangewassen gronden in te dijken, en naar haar draagt
dan ook de heerlijkheid en bet dorp den naam van
St. Annaland.
Annaland (Joost van St.), een burger van Goes,
en schipper van beroep, gaf, door bet hijschen van
een zoogenaatnd vrijheldsvaantje op den mast van zijn
schip, aanleiding tot een volks-oproer te Goes 1 Januarij 1788. Hij had zich echter in tijds aan de woede
der >,Oranje-klanten" onttrokken, door zich nit de
voeten te waken. Hij vestigde zich nu te Haarlem,
waar hij ijverig het zijne bijdroeg tot de omwenteling van 1795, en waar hij dan ook 22 Januarij 1798
lid van de municipaliteit werd.
Annam, of Ann'', ook wel Vietnam genaamd,
met de hoofdstad Hue, zijnde de residentie des ko,
p ings, een rijk, dat het oostelijk gedeelte vormt van
bet groote achter-indische schiereiland ; A. wordt ten
noorden door China begrensd, ten wetten door het
land der Laos en door Siam, ten zuiden door de zee
en ten oosten door de golf van Tongking ; het beslaat eene grondsoppervlakte van 9800 vierk. mijlen,
telt eene bevolking van omstreeks 1 5 millioen zielen, en bestaat uit de koningrijken Tongking, CochinChina en Cambodja. Twee bergketenen, een aan de
westergrens, de andere in het midden des rijks,uitgaande van China, loopen door bet land. De voornaamste rivier is de Mokong of Menam ; hij loopt in
eene zuidwaartsche rigting, en vormt bij zijne nitwatering in de Chinesche Zee eene groote delta. Het
door de zeewinden getemperde klimaat is aangenaam en gunstig voor de vruchtbaarheid van den
grond. Onder den rijkdorn der velerhande voortbrengselen ontmoeten wij — nit het delfstoffelijk rijk :
goud, zilver, koper, ijzer en tin ; nit bet plantenrijk :
behalve allerlei zuidervruchten en vele edele boutsoorten, kaneel, peper, rijst, katoen, mais en yamswortel ; uit het dierenrijk : olifanten, rhinocerossen,
bizam-dieren, buffels, tijgers, paarden, zijderupsen.
De bewoners, Annamiten of Annamezen genoemd, meest behoorende tot het mongoolsche ras,
splitsen zich in verschillende stammen, zijn klein
van gestalte, goedig van acrd, opgeruimd van humeur, en belijden deels de godsdienst van Confucius,
deels die van Tao, deels het Buddhaismus. De in
1847 aan het bewind gekomene koning beet Tuduc;
ell de regeringsvorm is geschoeid op de leest der
chinesche, zooals overigens ook in nijverheid, koophandel en algemeen verkeer de chinesche invloed
zich schier uitsluitend doet gelden. De voornaamste
koopsteden zijn: Kangkoa, Saigoen, N athrang,Phuyen,
Quinhone, Faifo, Hue en Kecho. Het betrekkelijk vrij
aanzienlijke getal roomsch-katholieke Christenen in
Annam stond sedert 1834 aanhoudend bloot aan hevige vervolgingen; vandaar vertoogen van Spanje
en Frankrijk, waaraan echter geen gehoor werd gegeven, totdat omstreeks 1861 eene fransch-spaansche vloot de Annamezen ging tuchtigen, met dat
gevolg, dat 5 Junij 1862 tusschen Frankrijk en Spanje
eenerzijds en Annam andererzijds een traktaat van
vrede en vriendschap werd gesloten, waarvan de ratification eerst 14 April 1863 te Hue werken uitgewisseld, hetgeen welligt nog langer zou vertraagd
zijn, indien niet middelerwijl de in Annam uitgebroken opstand (op heimelijken last des konings bewerkt, om geen uitvoering te geven aan het gesloten
verdrag) door de fransch-spaansche vloot onderdrukt
ware, waarna de annamitische koning begreep niet
langer te kunnen dralen, en nu ratificeerde hij het
traktaat, waarbij aan de onderdanen van Frankrijk
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en Spanje volkomene vrijheid werd toegestaan, om
de christelijke godsdienst in Annam te belijden en
te prediken, om handel te drijven in de drie havens
Toerane, Balat en Kwang-an ; behalve nog eenige
verdere concessiên, werden daarbij tevens aan Frankrijk a fgestaan de drie provincien Bjen-Hoa, Zjia-Dinh
en Dinh-Tuong (Mitto), benevens het eiland PaloCondor ; verbindende de koning van Annam zich
wijders om, ter vergoeding van de gemaakte oorlogskosten, aan Frankrijk en Spanje gezamentlijk te
betalen viermaal honderd duizend dollars jaarlijks,
Lien jaren achtereen, dus in het geheel eene schadevergoeding van vier millioen dollars. Het geheele
traktaat is opgenomen in den Moniteur (Journal olficiel
de 1'Empire Francais) van 16 Julij 1863.
Anna–orde, eene russische orde, in 1735 door
Karel Frederik hertog van Holstein-Gottorp ingesteld ter eere van zijne gemalin Anna, de dochter
van Peter den Groote, en 1796 door Paul I, als russische orde in 3 klassen geconfirmeerd, en voor alle
Standen bestemd, waaraan door keizer Alexander I
nog eene vierde, uitsluitend militaire, klasse werd
toegevoegd ; om het grootkruis te kunnen ontvangen
moet men minstens den rang van generaal-majoor
bekleeden. Het orde-teeken is een gouden , rood
geemailleerd, vierhoekig kruis met de naamletter en
de beeldteuis van de heilige Anna ; het wordt gedragen aan een licht rood, met geel afgezet lint. De
eerste Masse heeft nog eene zilveren ster, met het
devies: Amantibus pietatem, fidem, justitiam. De
eerste en tweede klasse worden ook verleend met
briljanten, en tegenwoordig ook met de keizerlijke
kroon versierd. Het jaarfeest der Orde is 3 Februarij.
Annan, stad in Schotland, aan de rivier niet
ver van hare uitwatering in de golf van Solway,
bezuidoosten Dumfries ; 5000 inw.; haven, levendig
handelsverkeer en zalmvangst. In het Annandal
vele romeinsche oudheden,
Annapolis, 1) hoofdstad van den noordamerikaanschen staat Maryland, aan de Chesapeakebaai, niet ver van den t mond van den Severn, 37 mijlen van Washington, met eene goede haven, eene
1784 gestichte universiteit (St. John's College) en
4000 inw. — 2) stad in de engelsch-noordamerikaansche provincie Nieuw-Schotland, op den linkeroever van de rivier A., niet ver van hare uitwatering
in de Fundy-baai, met eene voortreffelijke haven en
2000 inw. Deze stad, een der oudste europesche
(1604) nederzettingen in Noord-Amerika, was vroeger goed versterkt, en vOOr de stichting van Halifax
(1750) de hoofdstad van Nieuw-Schotland. De
vroegere naam was Port-Royal.
Ann–arbor, stad in Michigan (Vereenigde
Staten van Noord-Amerika), aan den Huron; 8,000
inw.; universiteit en verscheidene factorijen.
Annas, schoonvader van den joodschen hoogepriester Cajaphas ; toen Jezus gevangen genomen was,
werd hij eerst naar A. gebragt, en door dezen geboeid
naar Cajaphas gezonden ; Johannes 18 : 13 en 24.
Annaten, jaarlijksche inkomsten van een bisdom of van eene abdij ; het bedrag van zulk een
jaar inkomsten moet door elken nieuw benoemden
bisschop of abt aan den pans betaald worden. Deze
schatpligtigheid bij iedere benoeming , werd 1389
ingevoerd door pans Bonifacius IX; door het concilie
van Bazel 1431 werd dezelve afgeschaft, doch reeds
1448 ingevoerd op nieuw. De A. gaven aanhoudend
aanleiding tot geschillen tusschen de souvereinen
van Europa en den pauseltiken Stoel; door Hendrik
VIII werden ze in Engeland afgeschaft; en in Frankrijk had dat plaats in 1789.
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Anna–ter–Muiden (St.), dorp in Zeeland.
Zie MUIDEN 2).

Annatom, eiland in den Stillen Oceaan, behoorende tot de Nieuwe Hebriden.
Annatus (Franciscus), geb. te Rhodez 5 Februarij 1590, gest. 14 Junij 1670, was Jeztut en
een hevig bestrijder van de Jansenisten. Behalve
meer andere tegen hen gerigte werken schreef hij : Le
Rabat joie des Jansenistes (Par. 1666, 3 dl. in 40).
Bij Lodewijk XIV, Wiens biechtvader hij sedert 1654
was, stond hij in hooge gunst. Doch toen hij zich
opentlijk tegen des konings overspelige minnarijen
verklaard had, viel hij in ongenade en moest zich
van het hof verwijderen, hetgeen hij sleeks vier
maanden overleefde.
Annaya (Pedro), portugeesch admiraal, vestigde in de 16e eeuw, op bevel van koning Manuel,
eene nederzetting te Sofala, op de kust van Afrika.
Annebaut, eene buurtschap in het oude Normandie , met de ruiners van een oud kasteel der
Heeren van A.
Annebaut (Claude d'), baron van Retz, een
afstammeling nit het oude geslacht der Heeren van
A., werd 1525 in den veldslag van Pavia krijgsgevangen gemaakt, ontving 1538 den maarschalks-staf,
werd 1543 benoemd tot admiraal , en vervolgens
met kardinaal Tournon belast met het beheer over
de financier; hij stierf 1552. —A. (de kardinaal d'),
broeder van den vorige, stierf 6 jaren later. —
A. (Jacques), zoon van den eerstgenoemde, sneuvelde in den slag bij Dreux (1562).
Annecy , lat. Annesium, stad aan het meir
Annecy, ten noorden van Chambery, in eene bekoorlijke landstreek, omringd door schilderachtige bergen
in de sardische provincie Savoolje; 9000 inw.;
zijne- en katoenspinnerij, katoendrukkerijen, staal-,
aardewerk- en stroehoedenfabriek en vitrioolkokerij.
De beroemde fransche romanschrijver Eugene Sue
bragt hier den laatsten tijd van zijn leven door in
ballingschap.
Annecy le Vieux, een sardisch dorp met
1500 inw., mijl benoordoosten Annecy ; was eene
gewigtige plaats in den rorneinschen tijd, en bezit
vele oudheden.
Annedoms, godheden der Chaldeen, van de
Roode Zee genomen om hen in de wetenschappen
en kunsten te onderwijzen ; de A., zeven in getal,
waren zooveel als goede en kwade geesten.
Annese (Gennaro), verving Masaniello in het
bevelhebberschap over de napolitaansche oproerlingen (1647). Hij speelde de rol van verrader,
onderhandelde met don Johan van Oostenrijk, aan
wien hij de sleutels der stad overleverde (1648).
Hij was zelf een der eerste slagtoffers, die de vorst,
aan wien hij den weg naar den troon gebaand had,
het leven deed verliezen.
Annesley (Arthur), graaf van Anglesey, geb.
1614 te Dublin, gest. 1686, diende eerst Karel I,
vervolgens Cromwell, en werd toen weder koningsgezind. In 1673 werd hij grootzegelbewaarder en
graaf; 1682 werden hem die waardigheden ontnomen. Hij schreef eene .Geschiedenis der onlusten
Ierland", die verloren is geraakt ; en .Gedenkschriften", in het licht verschenen te Londen. 1683.
Annesz (Foppe), een inwoner van Dockum,
door Alba 1569 gebannen, met verbeurdverklaring
van zijne goederen ; was een der Watergeuzen.
Anneyron, stad in het fransche dept. DrOme;
3000 inw.; rumen van een oud kasteel, waar 879
de raadsvergadering werd gehouden, waarin Boson
gekroond werd ale koning van Bourgondie.
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Anno, de heilige, aartsbisschop van Keulen, geAnni , 1) e ilan dj e ten westen van Nieuw - Guinea ,
boren uit geringe ouders, uitblinkend door de achtin de Rijklof-van-Goens baai (nederl. 0.-Indie).
baarheid van zijnen geestelijken wandel en door
2) Zie ANI.
zijne zorg voor het aartsbisdom, waarvan hij de gedi
d vrouw van Ci nna , tro uw d e na dims
Annia , de
schiedenis heeft geopend ; heeft zich verdienstelijk
dood met NI. Piso Calpurnianus. Zij stamde of van
gemaakt door het stichten van vele kerken
kloosA NNIUS .
geslacht
l
het ges
ters ; is ook bekend als kanselier van keizer Hendrik III
ANNIBAL.
Annibal. Zie HANNIBAL.
Annibalianus (Flavius Claudius) , neef van en als rijksbestuurder gedurende de minderjarigheid
van Hendrik IV ; gest.1075 ; gedenkdag 4 December.
Constantinus. Deze vorst maakte hem koning van
Annobom, of Annobon. Zie ANNABOM.
Pontus, Cappadocie en Armenie , en gaf hem zijne
Annona, bij de Romeinen het op 's rijks kosten
dochter ten huwelijk. Na den dood van Constantinus
in de magazijnen opgelegde graan, om het in lure
werden A.'s soldaten tegen hem opgeruid door zijnen neef, keizer Constantius, zoodat hij 3,-.8 door tijden aan de mindere klassen voor een geringen
prijs te geven of wel gratis uit te deelen. Somwijlen
hen werd omgebragt.
Anniceris , 1) bekwaam wagenmenner uit worden ook de aan de soldaten uitgedeelde rantsoeAls personificatie is A. de
nen annonce genoemd.
Cyrene, die gezegd wordt Plato uit de slavernij vrijgodin van het jaarlijksch beschot van den oogst, en
gekocht te hebben, toen deze bij zijnen terugkeer
wordt voorgesteld met den hoorn des overvloeds in
nit Sicilie, op last van Dionysius, als slaaf was verde linker- en met koorn-airen in de regterhand.
kocht op het eiland Egina.— 2) wijsgeer uit Cyrene,
Annonay, fransche stad in het dept. Ardéche,
van de school van Aristippus, trachtte, in navolging
aan de zamenvloeijing van Cance en Nauru, over
• van Hegesias, de leer van het genot als hoogste goed
welke eene hangbrug ligt ; 10,000 inw.; groote pate veredelen en binnen zekere grenzen te beperken ;
pierfabrieken , lakenweverijen, zijde- , tulle- en
zijne aanhangers vormden de annicereensche sekte,
blonde-spinnerijen en bleekerijen van was. Geboordie echter allengs kleiner werd en zich, even als de
teplaats van Montgolfier en Boissy d'Anglas.
geheele cyreensche of aristippische school, weldra
Annone, ommuurde stad in Piemont, op den
oploste in de epicurische.
linkeroever van den Tanaro, 3 mijlen westzuidwesAnn is, buddhaistische nonnen,
Annius, een uitgebreid romeinsch geslacht, telijk van Alessandria ; 2000 inw.
Annonciade (Orde der) , d. i. de orde van
waarvan wij slechts de voornaamste leden zullen
Maria-Boodschap, werd in 1500 te Bourges ingenoemen: 1) L. Annius, uit Setia, latijnsch pretor,
steld door Johanna (of Jeanne) van Valois, dochter
340 v. Chr., verlangde van Rome de gelijkstelling
der Latijnen met de Romeinen, doch voornamelijk van Lodewijk XI en verstootene gemalin van Lodewijk XII. Zij stelde deze geestelijke Orde in ter eene
dat een der consuls en de heeft der senatoren zouden
van de tien deugden der IL maagd
Zie verder
worden gekozen uit de Latijnen; hij stierf echter
ANNUNZIATA.
een plotselingen dood. — 2) L. Annius Luscus,
Annulus. Zie ANEAU.
vijand van Tiberius Gracchus, was consul 153 v. Chr.,
Orde van
3) C. Annius Luscus, streed in den
Annunziata (Ordine dell'), d.
en redenaar.
Maria-Boodschap. 1) De eerste orde van dien aard
oorlog tegen Jugurtha en tegen Sertorius. — 4) T.
— 5) C. Annius Cirnber, werd ingesteld door zeven tlorentijnsche kooplieden
Annius Milo ; zie
omstreeks 1232; dit is de orde der Serviten of dieeenromeinsch rhetor, die onvoorwaardelijk Antonius
naars van Maria; Zie SERVITEN. -2) De tweede was
toegedaan was, en die, omdat hij zijn eigen broeder
vermoord had, door Cicero ironiek »Philadelphus -de Maria-Boodschap-Orde van Savooije, ingesteld
1435 door hertog Amadeus VIII , die later onder
genoemd,en overigens in het algemeen als een nietsden naam van Felix V tegenpaus werd. Eigentlijk
waardig wezen geschetst wordt.— 6) Annius Gallus,
was de instelling van deze Orde slechts eene wijziveldheer van keizer Otto (anno 69), nam deel aan
ging in de reeds bestaande militaire Maurits-orde,
den strijd tegen Vitellius, ontzettePlacentia,en vocht
van welke de vroegere graven van Savooije (later
mede in den slag bij Bedriacum. Ook diende hij
koningen van Sardinie) het grootmeesterschap moeslater Vespasianus in den oorlog tegen Claudius
ten bekleeden. In 1720 ging deze Orde der AnnunCivilis. — 7) Marcus Annius , grieksch redenaar,
ziata op Sardinie over als eerste en voornaamste
onderwees keizer Marcus Aurelius in de welspreorde van dat koningrijk, daar men, om er ridder
8) eene vrouw, nit dit geslacht gekendheid.
van te kunnen worden, reeds ridder van de Mauritssproten ;zie AMNIA.
Annius van Viterbo, wiens eigentlijke en van de Lazarus-orde zijn moest.— 3) Eene derde
was de Hemelsche A. of de orde der Blaauwe Dochnaam was Johannes Nanni, een dominicaan, geb.
tegen, eene geestelijke klooster-orde, in 1604 te
1432, gest.1502, is vooral bekend doordien hij 1498
Genua ingesteld door eene vrome weduwe, Maria
te Rome heeft uitgegeven eene verzameling, getiteld:
Vittoria Fornari; deze kloostervrouwen droegen, over
Antiquitatum variarum volumina XVII, waarin vooreene witte kleeding, een blaauw manteltje ; vandaar
koinen werken, die toegedicht worden aan schrijvers
de naam van Blaauwe Dochteren. Zie ook ANNONCIADE.
uit de hoogste oudheld, zooals Berosius, Manethon,
Fabius Pictor, Myrsilius, Lempronius, Archilochus,
Anobar, rivier in Azie, outlast zich in de
IJszee, na eenen loop van 140 a 180 mijlen. De A.
Cato, Megasthenes, eIIZ. Er is veel over de echtheid
is hoogstens 10 weken in het jaar (half Junij tot
van deze geschriften getwist, eer men het daareinde Augustus) vrij van ijs.
omtrent ten voile eens is kunnen worden; men heeft
; uiaar het
Ano—Castron. Zie CARTHION.
thans de gewisheid, dat ze valsch
schijnt tevens, dat Annius ze ter goeder trouw voor
Anoe, rivier ter westkust van Sumatra, residentie Padang ; ontspringt aan den voet (oostzijde)
echt uitgegeven heeft, en dat hij zelf door een schriftvan den berg Merapi.
vervalscher bedrogen is geweest.
Anok, een reus van Hebron (Jozua 21 : 11) ;
Annivers (Val d'), hoogduitsch Ein/ischthal,
de zelfde als Enak (Joz. 15 : 13).
een dal in het zwitsersche kanton Wallis, met 5000
maw.; de hoofdtakken van bestaan zijn : veeteelt en
Anono, rivier ter zuidkust van het nederl.oostindische eiland Timor, in het rijk Amanoebang.
kaasmaker ij.

knopsjeer
Anopsjeer, stall in engelsch ladle (Calcutta),
aan den Ganges, die hier doorwaadbaar is, 29 mijlen ten zuidwesten van Delhi. Handel in indigo en
katoen. In 1801 werd A. afgestaan aan de Engelschen.
Anosy, prov. van Madagascar, in het verste
zuidoosten des eilands ; vruchtbaar en goed bevolkt;
in A. de grootste fransche volkplanting.
Anoth, of Beth-Anoth, een der steden van
Juda ; Jozua 15 : 19.
Anoul (Victor Prosper Ernest), geb. '1794 te
Brussel, trad 1801 in fransch3 dienst als kavallerieofficier ; bekwam Brie kwetsuren te Leipzig, en werd
op het slagveld gedecoreerd door maarschalk Macdonald. Na den val van het keizerrijk ging hij iii
nederlandsche dienst over, en nam tegen Napoleon
deel aan den slag van Waterloo. In de belgische
omwenteling koos hij de zijne van Belgie, kreeg daar
het kommando over een regement kavallerie, werd
1831 militair-kommandant van Braband, 1841 generaal-majoor, vervolgens luitenant-generaal, kommandant der divisie zware kavallerie, en aide-decamp des konings.
Anossy, landstreek van het eiland Madagascar,
op de zuidoostkust, met de haven Sainte-Lucie en
de rumen van Fort-Dauphin, beiden aan de Franschen behoord hebbende.
Anpi Baboe, rivier in het rijkje Gorontalo,
op Celebes; daar, waar zij ontspringt, vindt men
goudmijnen.
Anquetil (Louis Pierre) , fransch historicus,
geb. 21 Jan. 1723 te Parijs, gest. aldaar 6 Sept.
1808, heeft verscheidene werken van omvang geschreven, die echter alien meer kronijkachtig dan
wel redenerend zijn. Het meest verspreide is zijne
door Gallois vervolgde Histoire de France depuis les
Gaules jusqu'ii la fin de la monarchic (14 din., Parijs
1805 tot 1820). Ook verdient wel bijzondere melding zijn Precis de l'histoire universelle, door hem
in de dagen van het Schrikbewind in de gevangenis
geschreven met de. ,guillotine voor oogen, en welk
werk 1797 in 9 dln.'in het licht verscheen.
Anquetil—Duperron( Abraham Hyacin the) ,
orientalist, broeder van den vorige, geb. te Parijs
7 Dec. 1731, bestudeerde eerst de theologie, vervolgens de oostersche talen, en ging, om de heilige
boeken der Parzen of Parsen te ontdekken , 1755
als gemeen soldaat naar Indie. In weerwil van alle
hinderpalen, die hem zoo door ziekte als door den
tusschen Frankrijk en Engeland uitgebroken oorlog
in den weg werken gelegd, bestudeerde hij het
Nieuw-Perzisch en het Sanskriet, en wist eenige
parzische priesters over te haven hem in het NieuwPerzisch den inhoud van hunne in de Zend- en
Pehlewi-talen vervatte heilige boeken te dicteren.
Na de inflame van Pondichery keerde hij 1762 met
180 manuscripten en andere zeldzaamheden naar
Parijs terug , waar hij tolk voor de oostersche talen
aan de koninklijke bibliotheek werd. Nu verschenen
van hem in het licht : de vertaling van den ZendAvesta (Parijs 1771) ; de Legislation orientale, de
Recherches historiques et geographiques sur l'Inde

(2 din., Berlijn en Parijs 1786) ; en terwijl hij geheel in de afzondering leefde gedurende de omwenteling : Linde en rapport avec l'Europe (2 din.,
2e druk Hamburg 1798) en Oupnek'hat, tot hij 17
Januarij 1805 te Parijs stierf.
Anraat (Pieter van), portretschilder, zette zich
1672 te Amsterdam neder. Men weet niets van hem,
dan dat hij gehuwd was met de dochter van den
overijsselschen dichter Jan van der Veen.

Anselmi
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Ansah, 1) dorp, — 2) rivier, — 3) meir in
het district Blitang (in de wester-afdeeling van Borneo, nederl. Oost-Indie).
Ansaldo (J. Andreas), geb. 1534 te Voltri in
het italiaansche hertogdom Genoa, gest. 1638, was
een bekwaam schilder, wiens frescoos zeer heroemd
zijn.
Ansaloni (Giordano), gest. 1634 in Japan,
waar hij met veel ijver als missionaris werkzaam
was. Men heeft (vermoedelijk van hem) eene verhandeling over de bijgeloovigheden der Chinezen,
en eene latijnsche vertaling van de door Fernando
Castillo in het Spaansch geschrevene ,,Levees der
heilige Jezuiten".
Ansart (Andre Jos.), geb. 1723 in bet graafschap Artois, gest. 1790, was eerA benedictijner
monnik in de abdij St. Germain-des-Pres, verdween
met eenige hem toevertrouwde gelden, liet zich aannemen in de Orde van Malta, werd daarna advokaat
bij het parlement, en eindelijk pastoor op een dorpje
bij Parijs. Hij had waarschijnlijk nit het archief van
genoemde abdij geput, voor verscheidene door hem
over kerkelijke geschiedenis geschrevene werken,
die echter niet zeer geacht zijn. — A. (Louis Jos.
Aug.), neef van den vorige, geb. in bet graafschap
Artois 1748, gest. te Chalons-sur-Marne 1784,heeft
uitgegeven een eerste deel der Bibliotheque litteraire
du Maine. Dit werk is niet vervolgd; door de uitgave
van Perchi's »Dictionnaire du Maine" is zulks ook
onnoodig geworden.
Ansasca (Dal van), lat. Vallis Antuatium, eene
vallei in Sardinie, 1 mijl bezuidwesten Domo d'Ossola, ruins 4 mijlen lang, ten noordwesten begrensd
door het Rosa-gebergte. Goudmijnen, reeds in den
tijd der Romeinen ontgonnen.
Ansawan, berg op iitva, adsistent-residentie
Buitenzorg, iu het eiland koeripan.
Ansbach. Zie ANSPACH.
Anscharius. Zie ANSGARIUS.
Anse, kantons-hoofdplaats in het fransche dept.
der Rhone, 1 mijl ten zuiden van Villefranche, nabij
de Saone; heerlijk gelegen, met 1700 inw. 'Fe A. zijn
4 concilien gehouden.
Anse (La Grande-), groot vlek op de noordkust
van het eiland Martinique, heeft vele belangrijke
suikermolens, en 4000 inw.
Anseatische steden. Zie HANSEAT1SCHE.
Anseaume (Nicolas), gest. te Parijs 1784,
was als souffieur aan het 'Theatre Italien verbonden;
hij was een geestig tooneeldichter en schreef een
25-tal stukken voor de Opera-coinique.
Anselinus. Zie ANSELMUS.
Anselme (Pierre de Guibours, genaamd Pater),
een barrevoeter monnik van de orde der Augustijnen, is bekend door eene Histoire genealogique et
chronologique de la ?liaison de France et des grandsofficiers de la couronne (1674, 2 din. in fol.; en

1726-33, 9 din. in fol.). Dit werk is vooral belangrijk geworden door de vervolgen, die cc later op
geleverd geworden zijn door Du Fourni en door pater
Ange de Sainte-Rosalie.
Anselmi (Michael Angelo), ook da Lucca bijgenaamd, omdat hij (1491) te Lucca geboren was,
en ook da Sienna, oindat hij zich, na iu zijne geboortestad het eerste onderrigt in de schilderkunst
te hebben genoten, te Sienna had nedergezet, yestigde zich later te Parma, waar hij, ofschoon reeds
ouder in de kunst dan Correggio, een ijverig leerling van dezen werd en veel met hem zamen werkte ;
kleine stukken van A. zip zeldzaarn ; hij stierf omstreeks 1554.
16
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Anselmo de Bagio

Anselmo de Bagio. Zie ALEXANDER II (Paus).
Anselmo (Antonius), geb. te Antwerpen om-

Anson

Ansibarien (ook Ansivaren, Ansuaren, Amsibarien, Ampsivaren), een oud germaansch yolk, verstreeks 1591, gest. 1668, advokaat te Antwerpen en
meld bij Tacitus; ze werden door de Cauchen verschepen der stad; hij schreef: Placcaeten,ordonnantien, dreven en kwamen zich nederzetten in Westfalen.
landchartres, blijde inkomsten, privilegien, enz., van
Omstreeks 50 jaren na Chr. door de Romeinen verhet jaar 1220-1540 (Antw.1648) ; Codex Belgicus,
jaagd, vlugtten de A. links en regts, en losten zich
ofte de Belgica nova, soo gheestelijcke als wereldlijcke
op in andere volken. Anno 580 echter komt hun
rechten (le druk 1649; 2e druk 1662) ; Tribonianus
naam nog voor op de krijgsrol van Juliaan den AfBelgicus, etc. (gedr. 1694).
vallige, onder de hulptroepen der Romeinen.
Anselmus, scholastisch wijsgeer, geb. te Aosta
Ansibarium, oude naam der stad 03nabrug.
in Piemont 1033, eerst abt van het klooster Bec in
Ansigis, abt van St. Vaudrille bij Rouaan, werd
Normandie, werd 1093 aartsbisschop van Canterbury
in het laatst der 8e ee'lw als bonwmeester naar Aken
in Engeland. Hij wordt beschouwd als de stichter
beroepen, waar Karel de Groote hem belastte met
van de scholastieke wijsbegeerte. Zijn streven was
het bouwen van de groote keizerlijke kapel, die tusdaarheen gerigt, om de waarheden des geloofs weschen 796 en 804 voltooid werd en ten deele nog
tenschappelijk te begrijpen. Van zijne geschriften
bestaat zoo als zij oorspronkelijk werd aangelegd.
zijn vooral beroemd : Prostogium (toespraak tot zijnen
Ansjol, of Antjol. Zie ANJOL.
geest), waarin hij zijn ontologisch bewijs ontwikkelt
Anske. Zie ANSGAR.
voor het bestaan van God; wijders zijn Cur Deus
Ansley—baai, of Goeb Ducnoe, een inham van
homo? (waarom is God mensch geworden ?) Hij stierf de Roode Zee in Abyssinia, zich uitstrekkende zuid21 April 1109, welken dag de roomsche Kerk als
waarts van Dissie of Valentia-eiland over eene lengte
zijn gedenkdag viert.*— A., bisschop van Lucca,
van 5 mijlen, onder 15 gr. 6 m. noorderbreedte.
tijdgenoot van den vorige, gest,. 1086, schreef een
Anslo, oude stad in Noorwegen, is tegenwoorbetoog, dat de wereldlijke vorsten onderdanig bedig eene wijk van Christiania.
hooren te zijn aan het kerkelijk gezag. — Er is nog
Anslo (Cornelis Claaszoon), geb. te Amsterdam
een A. geweest, bisschop van Havelberg,gest.1154;
1592, gest. 1646, was een zoon van Claas Claaszoon
een andere A., bisschop van Laon,gest.1117;laatstbijgenaamd Anslo, orridat hij (1555) geboren was te
genoemde telde gedurende eenigen tijd den vermaarAnslo in Noorwegen. Deze Claas Claaszoon kwam
den Abeilard onder zijne leerlingen. Verscheidene
zich omsti eeks 1580 te Amsterdam nederzetten als
kloostergeleerden A., nit de middeleeuwen, zullen
lakenkooper en trouwde er 1582; drie zijner zonen
wij bier slechts onvermeld laten. Zie wijders voor werden later overlieden van het lakenbereiders-gild.
pater A. het art. ANSELME.
De vierde zoon, Cornelis (aan het hoofd van dit artiAnselmus , ook Anselinus of Ascelinus ge- kel bedoeld), werd leeraar bij de Waterlandsche
naamd, kapellaan van Petronella, de weduwe van
Doopsgezinden, en heeft zich als zoodanig ijverig
graaf Floris II van Holland, werd door haar 1124
onderscheiden. — A. (Reinier), neef, dat wil zegtegen den zin der mon4ken van Egmond aangesteld
gen eens broeders zoon, van den vorige, heeft zich
als abt over dat klooster ; zij deed dit orn met de
doen kennen als hollandsch dichter; hij was geb.
kerkelijke goederen te kennen handelen zooals zij
1622 (of 1626) te Amsterdam, gest. in Mei 1669 te
goedvond, zoodat Anselmus slechts kloostervoogd Perugia. In 1649 ging hij in Italie tot de roomsche
was in naam; ziende dat hij letterlijk niets te zegKerk over, en werd door pans Innocentius X, voor
gen had, nam hij dan ook in 1129 zijn ontslag. eenige latijnsche verzen op het jubileum, met een
Ansemburg, kasteel in het groothertogdom gouden penning vereerd; ook werd hij beschonken
Luxemburg, 21 uur gaans ten noordwesten van de met eene gouden keten door koningin Christina van
stad Luxemburg. Dit kasteel behoorde vroeger aan Zweden. Onder zijne gedichten (gezamentlijk
het geslacht van Raville. Jan van Raville, Hear van
gegeven Rotterdam 1713) munten vooruit uit :
A., was een der edelen, die 25 Oct. 1451 de acte
martelkroon van den heiligen Stephanus", xDe pest,
teekenden, waarbij Filips de Goede als hertog van
te Napels", en het treurspel .De parijsche BloedLuxemburg erkend werd,
bruiloft".
Anser, een latijnsch dichter, wiens kruipende
Anslijn (Nicolaas), geb. te Leyden 12 Mei 1777,
vleijerijen door Marcus Antonius beloond werden gest. 12 Sept. 1838, had zich sedert 1802 aan het,
met een landgoed te Salerno. Virgilius stak den draak onderwijs toegewijd, en heeft een aantal verdienstemet hem.
lijke school- en kinderwerkjes geschreven , waarAnses—à—Pitre, of Pedernales, rivier op Haiti ; onder er verscheidene ter bevordering van de bede mond dezer rivier is een der grenzen van de
oefening van historie en geographie.
neger-republiek Haiti.
Anso, een eilandje. Zie ANSON.
Ansfridus. Zie ANFRIDUS.
Ansoes, een eilandje in nederl. Oost-Indie, in
Ansgar, of Anscharius, de apostel van het de groote Geelvinkbaai, ten noorden van NieuwNoorden, geb. omstreeks 800 in Picardie, monnik
Guinea en ten zuiden van het papoesche eiland Jobi ;
in het klooster Corvey in Westfalen. Met den dean- , aan de zuidzijde van A. vindt men ankergrond. Het
schen vorst Harald, die zich 826 te Maintz had laten
eiland A. staat onder het gebied van den sultan van
doopen, toog hij naar Jutland. Door Lodewijk den
Tidore.
Vrome werd your hem 831 het aartsbisdom HamAnson, 1) A. of Anso, eilandje in de Indische
burg gesticht. Daar deze stad veel bedreigd werd
Zee, bij Sumatra's westkust, met goad drinkwater.
door de zeerooverijen der Noormannen, vereenigde —2)graafschap in den zuid-atlantischen staat Noordmen Hamburg met het bisdom Bremen. Hier was A.
Carolina : hoofdzakelijk katoenvelden. — 3) eene
werkzaam voor de verspreiding van het Christendom
baai in de canton-rivier (China) aan den regterin Jutland en Sleeswijk. Hij stierf 3 Febr. 864.
oever van de Boca Tigris, bij den mond dier rivier,
Ansgarde, vrouw van Filips den Schoone, was tusschen de kapen Chuenpie en Anunghoy. In daze
de moeder van Lodewijk III en Carloman, en werd
baai werd 7 Januarij 1841 eene chinesche vloot verdoor haren man verstooten omstreeks 880.
slagen en verstrooid door de Engelschen. —4) eerie
Ansgai
dus. Zie ANSGAR.
baai aan de noordwestkust van Australia.

Anson
Anson (George, lord), geb. te Shuckborough
in Stafford 1697, gest. 1762, een der beroemdste
britsche zeelieden. Reeds 1716 was hij scheepsluitenant, diende in de Oostzee, vervolgens tegen Spanje
en was 1723 kapitein. In 1739 werd hem het kommando toevertrouwd over eene expeditie van 5 groote
en 3 kleine vaartuigen met 1500 man, om de Spanjaarden in de Zuidzee te verontrusten. Na velerhande avonturen keerde hij met eenen bait van honderd duizend ponders sterling, bedreigd door groote
gevaren, naar E n geland terug, nadat hij door zijne
nasporingen de expeditie ook voor de wetenschap
belangrijk had gemaakt. Hij werd 1744 admiraal der
witte vlag, en stierf, na verscheidene roernrijke togten, in 1762, na ongeveer een jaar eerste adiniraal en
opperbeveihebber der engelsche vloot te zijn geweest.
Men heeft het verhaal van zijne reis condom de wereid in de jaren 1740-1745 pitgegeven te Louden
in 4. . (1748), en 1749 is daarvan te Amsterdam eene
vertaling in het Fransch in het licht verschenen.
Anspach, of Ansbach, anders Onoltzbach, lat.
Onoldinum, vroeger hoofd- en residentie-stad van
het markgraafschap Anspach-Baireuth, tegenwoordig
hoofdplaats van den beijerschen kreis Mittelfranken
aan de frankische Rezat, met ruim 12,000 inw. en
veel fabriekbedrijvigheid. In den slotsturn een gedenkteeken voor den hier geborenen dichter Uz
(spreek nit : Oets). Ook Platen is hier geburen. De
oorsprong van A. is te zoeken in de 8ste eeuw, toen
Gumpertus, zoon van den frankischen hertog Gospert, hier eene kapel bouwde. — Het vorstendorn
A., dat eertijds een gedeelte van den Rangau vormde
en later tot den frankischen kreis behoorde, ornvatte 60 vierk. mijlen; 1360 bekwam burggraaf Frederik V van Neurenberg hetzelve in leen ; 1398 splitste
hij het voor zijne zonen in het land boven den berg
(Ansbach) en het land beneden den berg (Kalmbach,
later Baireuth) ; 1474 kwamen beide deelen aan
Frederik, tweeden zoon van keurvorst Albrecht Achilles van . Brandenburg, welke Frederik de stichter
werd van de frankische Ellie der markgraven van
Brandenburg. De tinier' A. en Bait euth werden weder gescheiden, totdat laatstgenoemde 1769 uitstierf;
1791 stond markgraaf Christiaan Frederik Karel
Alexander, gemaal van lady Craven, de beide vorstendommen vrijwillig aan Pruisen af. Nadat Frederik
Wilhelm III A. in 1806, en later ook Baireuth, aan
Frankrijk had moeten opgeven, kwamen beiden 1810
aan Beijeren
Anspach (Christiaan Frederik Karel Alexander,
markgraaf van), geb. 1736, gest. 1806, was een neef
van Frederik den Groote, en een zoon van diens zuster Wilhelmina. Tegen zijnen zin getrouwd met eene
prinses van Saksen-Coburg, verliet hij zijne gemalin
reeds spoedig, en deed eene reis door Italie, Frankrijk en Holland. Te Anspach teruggekeerd, leefde
hij met de beroemde tooneelspeelster Clairol!, die
17 jaren aan zijn hof doorbragt. Zij werd vervangen
door lady Craven (zie het volgende art.), met wie
hij na den dood van zijne gemalin in den echt trad
(1790), en met wie hij zich in Engeland ging vestigen, na zijn markgraafschap afgestaan te hebben
aan Frederik Wilhelm koning van Pruisen.
Anspach (Elizabeth Craven, markgravin van),
geb. 1750 te Spring-Garden, gest. te Napels 1828
in den ouderdom van 78 jaren. Zij was eene dochter
van den graaf van Berkeley, en eerst getrouwd met
lord Craven, bij wien zij zeven kinderen had; maar
na eene echtvereeniging van 14 jaren door haren
man verlaten, vroeg zij eene wettige echtscheiding
en zeide toen aan Engeland vaarwel, on) te gaan
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reizen. Aan al de europesche hoven werd zij met onderscheiding ontvangen ; en eindelijk vestigde zij zich
bij den markgraaf van Anspach, die eene hartstogteiijke liefde voor haar opgevat had, en die haar
trouwde in 1790, waarna ze zich gingen nederzetten
in Engeland graafschap Berkshire. Na den dood van
haren tweeden gemaal (1806) ging zij weder aan
het reizen.Reed.s op haar 17e jaar had zij een dichtstuk gemaakt ; later schreef zij eenige tooneelstukken.
Nog heeft men van hamr eene naar Constantinopel door de Krim" (Londen 1789), driernaal in het
Fransch vertaald. Hare merkwaardige »Gedenkschriften - verschenen te Louden 1825 ; in 1826 verscheen
daarvan eene fransche vertaling.
Ansprand, of Luitprand, koning der Lombarden, werd overwonnen door Ragembert, hertog
van Turijn, en genoodzaakt de wijk te nemen naar
Beijeren; hij besteeg echter op nieuw den troop,
nadat hij Aribert, Ragembert's zoon, overwonnen
had; hij stierf oinstreeks 712.
Anster (John), engelsch dichter en vertaler,
geb. 1793 te Charleville (graafschap Cork), heeft
vooral naain gemaakt door eene engelsche vertaling
(1835) van Gothe's Faust. Sedert een aantal jaren
hekleedt A. den ieerstoel voor het burgerlijk regt aan
de universiteit te Dublin.
Anstett (Job. Protasius), zoon van een advokaat te Straatsburg, ging 1789 naarRusland,maakte
met den prins van Nassau den zweedschen veldtogt,
werd (dicier, en bekwam na den oorlog eene plaats
in de kanselarij van het ministerie van buitenlandsche zaken. In 1801 zond minister Panin hem naar
het gezantschap te Weenen, aan hetwelk hij werd
toegevoegd als raad van legatie, en waar hij tot 1811
bleef ; behalve gedurende den oorlog van 1809, toen
hij in Galicie werkzaain was. In 1811 werd hij staatsraad en 1812 directeur der diplomatieke kanselarij
bij Kutusow's armee. 14 sloot 7 April 1813 de conventie van Kalisch, nain deel aan de verhandelingen
te Reichenbach en Praag, en volgde daarna zijnen
keizerlijken rimester naar Frankfort en Parijs. Ook
het NVeener congres woonde hij bij, en was 1815
weder te Parijs werkzaam. Daarna werd hij als russisch gezant bij de duitsche Bondsvergadering naar
Frankfort aan den Main gezonden, waar hij 14 Mei
1835 stierf.
Anstey (Thomas Chisholm), engelsch wetgeleerde en staatkundige, geb. te Londen 1816, heeft
zich doen kennen als auteur van verscheidene geschriften ten gunste van de Roomsch-katholieken:
British Catholics and the new Parliament (1841);
Guide to the laws affecting roman catholics; en Guide to
the history of the laws and constitution of England.

Anta, provincie van het dept. Cuzco in de republiek Peru; de prov. A., met 23,000 inw., heeft eene
hoofdplaats en 10 dorpen, ingedeeld in drie districten.
Antwopolis, stad in Opper-Egypte, op den
regter-oever van den Nijl, onder 20 Braden noorderbreedte; dus genoemd ter vereeuwiging van de
overwinning, die hier, volgens de label, door Hercules behaald werd op Anteeus (zie ANT)Eus). De
tegenwoordige naam van A. is Kau-il-Kubara.
Antams (gr. Antatos), zoon van Neptunus en
Gea (d. i. de Aarde), was een reus, die 60 ellen lang
was en in eene spelonk in Lybie woonde. Allen, die
in zijne nabijheid kwamen, werden door hem gedwongen om met hem te vechten, en door hem verslagen, daar zijne moeder (Gea) hem steeds van
nieuwe krachten voorzag, zoolang hij slechts met
haar in onmiddellijke aanraking was. Hercules brak
het tooverspel van A.'s onoverwinnelijkheid. door-
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dien hij hem van den grond tilde en hem zoo in
Antaos (San), een der noordelijkst gelegene
zijne armen dooddrukte.
Azorische eilanden, met circa 20,000 inw.; een der
Antagoras,van Rhodus,hofdichter van den mavruchtbaarste en best beschutte eilanden van dien
cedonischen koning Antigonus, schreef eene Thebais, archipel.
Antar, of juister Antara, arabisch emir omdie verloren is geraakt. Eens vond zijn koninklijke
meester hem bezig met het koken van visch, en streeks de helft der 6e eeuw, en dichter van een der
maakte hem de aanmerking, dat Homerus, toen hij
7 moallakat of prijsgedichten (uitgegeven door Mede deden van Agamemnon beschreef, zich niet met
nil, Leyden 1816), bleef Lang in de herinnering van
kokkerellen bemoeide; waarop A. vrijwoedig antzijne landslieden leven, en schijnt de stof te hebben
woordde : En Agamemnon had de gewoonte niet degeleverd voor den van grooten omvang zijnden he!denroman Antar, waarvan als schrijver wordt begenen op te zoeken, die bezig waren met visch-koken.
Antaki, een der drie livahs, die het generaal- schouwd Asmai (geb.738,gest.824),doch die ons eerst
gouvernement Haleb vormen. Zie SYRIe.
duizend jaar later, en in eenen geheel verminkten
vorm, schriftelijk is bekend geworden (Engelsch van
Antakia, of Antakieh. Zie ANTIOCHIe 2).
Antalcidische Vrede, dus genoemd naar Hamilton, 4 dln., Londen 1820) en die nog heden
den Spartaan Antalcidas, die, toen Sparta door den ten dage eene geliefkoosde stof uitmaakt voor de
corinthischen oorlog uitermate verzwakt was, door vertellingen in de koffijhu4en in het Oosten.
tusschenkomst van den perzischen stadhouder TiriAntaradus, stad aan de noordgrens van Phenibazus in Sardes dezen vrede sloot met den perzieie, tegenover Aradus, waarvan het de haven was ;
schen koning Artaxerxes Mnemon (387 v. Chr.) in
later droeg het den naam van Constantia ; tegenwoordig heet het Tortosa of Tartus.
dier voege, dat de grieksche steden op het vasteland
van Klein-Azie onder Perzie's oppergezag komen en
Antarctische archipel (De) bestaat uit
a) Vuurland of Tierra del Fuego ; b) de Patagonische
blijven, en alle steden van Griekenland, groot en
klein, souverein zijn zouden. Sparta werd op die
eilanden ; e) de Falklands-eilanden. Zie op die drie
wijze weder magtig ; doch het eerlooze van dien
artikels.
vrede lag voornamelijk hierin, dat men de stamverAntarctische oceaan. Zie IJszEE.
wanten in Klein-Azie formeel prijs gaf aan de barAntarctische poolcirkel wordt de zuidbaren, terwijl door de algemeene souvereiniteitspoolcirkel genoemd, in tegenstelling van de noordverklaring van de grieksche steden de band van
poolcirkel, die arctische poolcirkel genoemd wordt.
eenheid, die dezelve verbond, verslapt werd. Van
Antea, of Sthenobea, dochter van Jobates, kovriend en vijand veracht, stierf Antalcidas uit ning van Lycie, trouwde met Prcetus, die vervolgens
verdriet vrijwillig den hongerdood.
door de gewapende hulp zijns schoonvaders werd
Antalo, de voormalige hoofdstad van de land- bijgestaan tegen zijn broeder, die hem uit Argos verstreek Enderta, refits van de Tacazze, in het koningdreven had, waar Prcetus nu den troon beklom, en
rijk Tigre (in Abyssinia).
bij A. drie dochters verwekte. Zie PRCETIDEN.
rivier
op
het
eiland
Banka,
slechts
beAntan,
Anteambulones, d. vooruitloopers, heetvaarbaar voor kleine schepen ; heeft vele zandbanten de slaven van aanzienlijke Romeinen, die, wanken, en ontlast zich in de Klabatbaai.
neer hunne meesters te voet of in den draagstoel
Antan Blinjoe, eene in den berg Marras ont- (lectica) uitgingen, vooruit moesten loopen um tot
springende rivier op het eiland Banka.
de menigte te roepen :»maak plaats voor mijn beer",
Antananarivo, d. i. de stad van honderd en ook om des noods met geweld plaats doen
steden, of Taiianorivo, hoofdstad van het koningrijk
maken.
Madagascar, ligt in de provincie Ankowa, op en aan
Antearom, eilandje in het meir Samar, beden voet van een heuvel, en telt 25,000 inw., die in
hoorende tot Borneo's wester-afdeeling.
houten huizen wonen. Op het hoogste punt van den
Anteis, stad in Gallic, beet tegenwoordig Draheuvel staat het ongeveer 60 vt. hooge koninklijke
guignan.
paleis met steil dak en dubbele verandaas; midden
Antejus (P.), tot stadhouder van Syria beop het dak staat een vergulde adelaar met uitgestemd, anno 55 na Chr., maar door allerlei middelen
spreide vleugelen. Om het paleis been staan de huiin Rome opgehouden, zag spoedig, ook door de guest
zen van de overige leden der koninklijke familie.
waarin hij bij Agrippina stond, en door zijnen rijkAntander, 1) broeder van Agathocles, den dom, de oogen van Nero op zich gevestigd. Ellentiran van Syracuse, was een dapper krijgsman en
dige betichterijen deden het overige. Toen hij voorzag
tevens geschiedschrijver. — 2) een aanvoerder der welk lot hem te wachten stond, nam hij vergif in ;
Messeniers, vermeld hij Pausanias.
en daar dit niet snel genoeg werkte, opende hij zich
Antandros, tegenwoordig Antandro, stad aan de aderen en bloedde flood.
de adramyttische golf in Mysie, aan den voet van
.Antejustiniaansch regt beet in het alden berg Ida, door Pelasgen of Lelegen gesticht, door
gemeen alle regt, dat in het romeinsche rijk van
Eoliers vergroot. Hier moet Eneas scheep gegaan
kracht is geweest tot op keizer Justinianus ; in meer
zijn (volgens Virgilius) na de verwoesting van Troje.
beperkten zin bedoelt men daarmede de uit dien
Antandrus. Zie ANTANDER.
tijd tot ons gekomene regtsbronnen, dus de geschrifAntang, 1) district op het eiland Banka. —
ten van romeinsche regtsgeleerden, zooals Gajus,
2) A., of Ngantang, district ter zuidkust van het eiland
Paulus, Ulpianus, en andere werken van romeinsche
Java, residentie Passaroewan. In 1811 kwam het bij juristen, zoomede de wetboeken,gevigeerd hebbende
ruiling aan de vorstenlanden, doch na den vijfjarivOOr dat van Justinianus. De nieuwste verzameling
gen oorlog kwam het weder aan het nederlandsch is het Corpus juris Romanum Antejustinianum (Bonn
gebied. — 3) A., of Ngantang, dorp op Java in het
1833).
district A., is eene stapelplaats your koffij. Op den
Antemnw, overoude sabijusche Mad, ter plaatse
weg van A. eenige oudheden ; men ziet er ook eenen
waar de Anio zich in den Tiber ontlast (ante amnem);
130 vt. hoogen waterval ; en op 1,1 paal afstands van
door den oorlog der Sabijnen tegen Romulus gehet dorp is eene zoutbron. — 4) berg op Java ; zie
raakte A. in verval, en 748 v. Chr. werken de AnDJAPAN. -- 5) rivier op Java ; zie TJIANTANG.
temnaten overgebragt naar Rome.
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Anten, 1), rivier op het eiland Banka, met zandbanken, is slechts voor kleine schepen bevaarbaar,
en stort zich in de westzijde van de Klabatbaai.
1) vischrijke rivier in Opper-Guinea op de Goudkust
(Afrika) outlast zich bij het negerdorp Botroe en het
nederlandsche fort Batenstein in zee, na, op drie
mijlen afstands van haren mond, een schilderachtigen waterval te hebben gevormd.
Anten, een wendische volkstam. Zie WENDEN.
Antenor, een Trojaan van edelen bloede, die
door Homerus wordt voorgesteld als betrokken bij
zaken van hoog gewigt, en als verstandig raadgevende tot verzoening. Volgens de overlevering werd
hij een verrader van zijn vaderland door zijne vooringenomenheid met de Grieken. Bij de verwoesting
van Troje gered, stichtte hij met zijne zonen in
Thracie, en van daar uit met de Heneten (Veneten)
in Opper-Italie aan de Adriatische Zee, eene nieuwe
dynastie. Hij stichtte eene stad, die naar hem Antenorea genoemd werd, doch later den naam ontving
van Patavium (d. i. Padua).
Antequera (lat. Anticaria of Antiquaria) ,
1) stad (en district) der spaansche prov. Malaga, in
Opper-Andaluzie, ten noordwesten van Malaga gelegen aan den Guadaljorce, met een groot moorsch
kasteel, eene schoone gothieke kathedraalkerk, 4 andere kerken, een twintigtal kloosters en 25,000 inw.,
vervaardiging van zijden en katoenen stollen, lederfabrieken en minerale bronnen.-2)eene bergketen
(sierra de A.) in Opper-Andaluzie.
Antequeruela, een der voorsteden van Granada in Spanje.
Anteros, zoon van Mars en Venus, god der
wederliefde. Eros, de god der liefde — beet het —
kon niet groeijen, voordat zijne moeder hem eenen
broeder had geschonken, dat wil zeggen : liefde gedijt niet zonder wederliefde. Men rigtte altaren op
voor beiden te gelijk, en stelde ze voor met elkander
stoeijende om een palmtak.
Anterus, of Antherus, was de 18e biSschop op
den Stoel van Rome ; in het laatst van 235 volgde
hij Pontianus op ; doch veertig dagen later (3 Januarij
236) stierf hij reeds den marteldood.
Antery, lat. Antari, aanzienlijke stad in Hindostan (in Gwalior), 3 mijlen ten zuidzuidoosten
van de stad Gwalior.
Antesignanus (Petrus), taalkundige, geb. in
de 16e eeuw, te Rabastens in het kerspel van Albi,
schreef aanteekeningen op de grammatica van Clenardus ; wijders een werkje : De praxi prceeeptorunt
grammatica, gedrukt achter de compilatie van
Alexander Scot .Universa grammatica Grata"; en bezorgde eene editie van Terentius(Leyden,1560,in4o.).
Antevorta, bij de oude Romeinen godheden,
die het bestier hadden over de toekomstige gebeurtenissen. Zie POSTVORTA.
Anthas, zoon van Neptunus en van Alcyone,
de dochter van Atlas; A. bouwde de stad Anthea.
Anthe, een der zeven dochters van den revs
Alcyon, die na haars vaders dood in zee sprongen en
in ijsvogels veranderd werden.
Anthea, 1) eene stad, door Anthas gebouwd.
— 2) een bijnaam van Juno, waaronder zij te Argos
vereerd werd.
Anthedon, 1) stad op de noordelijke helling
van den Messapius, de noordelijkste kuststad van
Beotie, [net goede haven, dus genoemd naar den vader van den hier in een zeegod veranderden Glaucus.
De roodharige bewoners leefden meer in het water
dan aan land, druk bezig met de visscherij en de
vangst van purperschelpen.— 2) havenstad in Judea.

Anthela, kleine plaats aan den ingang van den
bergpas der Thermopylen, waar, bij een aan Ceres
gewijden tempel, de amphictyonen-vergaderingen
werden gehouden.
Anthemius, 1) A., van Tralles in Lydie,
beeldhouwer, wis- en bouwkundige, bloeide onder
de regering van keizer Justinianus, die hem de in
531 afgebrande‘ St. Sophia-kerk te Constantinopel
weder liet opbouwen. Zijn handschrift, getiteld : Peri
paradoxoon meehanematoon is nog in de bibliotheek
van het Vaticaan aanwezig — 2) A. (Procopius),
keizer van het oostersche rijk (467 — 472), werd
door zijn schoonbroeder Ricimer onttroond, en had
Olybrius tot opvolger.
Anthemus, stad op Chalcidice, niet ver van
de thermeische golf, werd door Philippus van Macedonia aan de Olynthiers afgestaan.
Anthemusia, stad en landstreek in Mesopotamia, in de nabijheid van Edessa; wordt menigmaal genoemd in den laatsten tijd van het keizerrijk.
Anthermus, vader van de chiotische beeldhouwers Bupalus en Athenis, die eene karikatuurafbeelding openbaar ten toon stelden van den dichter
Hipponax, doch daarvoor derwijze door zijne iamben
aan de kaak werden gesteld, dat ze hunne daad
weldra met hun levee moesten boeten.
Antherus. Zie ANTERUS.
Anthes, een dichter uit Anthedon in Beotie ;
zijne hyinnen worden geprezen door Plutarchus.
Anthesphorien, feesten ter eere van Proserpina; werden gevierd in Sicilie.
Anthestion, de 8ste maand van het grieksche
jaar (half Febr. tot half Maart). De drie eerste
dagen van die maand werden de Anthesteria
gevierd : den eersten dag werd de te gisten gestaan
hebbende wijn afgetapt ; den tweeden dag , het
kannenfeest, wend de nieuwe wijn aan een openbaren maaltijd gedronken ; den derden dag, het pannenfeest, werden pannen of schalen met gekookte
peulvruchten , als offerande voor Hermes in de
onderwereld en voor de zielen der afgestorvenen,
ten toon gesteld. Gedurende deze 3 dagen werden
de slavers aan tafel bediend door hunne meesters.
Anthimus, bisschop van Trehizonde ; na den
dood van Epiphanias wend hij 535 patriarch van
Constantinopel , door den invloed van keizerin
Theodora, die de eutychiaansche ketterij begunstigde. Keizer Justinianus verlangde, dat de pans
A. zon erkennen als wettig patriarch, hetgeen pans
Agapetus I, die zich destijds te Constantinopel beyond, volstandig weigerde. Toen het bleek, dat A.
tot de Eutychianen behoorde, werd hij afgezet, en
door zijnen opvolger Menas in eene geestelijke vergadering veroordeeld, waarop al wat A. geschreven
had verbrand en hij zelf gebannen werd.
Anthing (Karel), luitenant-kolonel bij de
bataafsche divisie van Dumonceau, gaf in 1799, toen
de Engelschen in Noord-Holland geland waren ,
menig bewijs van onverschrokkenheid en onbezweken moed. Moest hij het met smart aanzien, dat
zijn bataillon 10 Sept. in een gevecht bij Krabbendam in de grootste verwarring de vlugt nam, negen
dagen later, den 19den Sept., werd die schande
uitgewischt door een der schitterendste wapenfeiten
in den gedenkwaardigen slag bij Bergen in NoordHolland, toen hij den vijand moest verdrijven nit
den post te Schoorldam. Geen geschut bij zich hebbende, ondernam hij dit waagstuk met de bajonet ;
viermaal werd hij teruggeslagen, telkens met verlies
van geheele rijen der zijnen, totdat er eindelijk
geschut kwam opdagen ter versterking, en alstoen
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werden de Engelschen uit hunne stelling verdreven
en achterna gezet, tot ze uit het gezigt waren verdwenen. Bij deze gelegenheid werd door A. eene
grootheid van ziel ten toon gespreid, zooals die
alleen ware helden bezitten.
Anthius, bijnaam van Bacchus te Athene en
te Patras, omdat hem daar de eerste lentebloemen
werden geoiferd.
Antho, dochter van Amulius, koning van Alba.
Anthoine (Nicolas), geb. to Brien in Lotharingen, nit roomsche ouders, begon reeds vroeg te
malen over de godsdienst, en omhelsde de leer der
Hervorming ; maar ook deze bevredigde hem Diet
geheel en al, waarom hij zich te Venetie liet besnijden. Vervolgens ging hij naar Geneve, waar men
hem predikant maakte; want zijn overgang tot het
Jodendom had hij zorgvuldig geheim gehouden.
Toen hij daarmede no voor den dag kwam, sloot
men hem op in een gekkenhuis. Na verloop van
eenigen tijd daaruit ontslagen, verklaarde bij op
nieuw, geen spek te willen eten. De rand van Geneve, zich vereenigende met de zienswijze van het
Consistorie, veroordeelde dezen ongelukkigen dweeper ter dood ; den 20 April 1632 werd hij geworgd
en zijn lijk verbrand. De eenigen, die verstandig en
eerlijk genoeg waren oin tegen dit vonnis te stemmen, na eerst de veroordeeling van dezen ongelukkigen krankzinnige zooveel in hun vermogen was
te hebben bestreden, waren de predikanten Ferry en
Mestrezat.
Antholtz, een in Tirol, kreis Brixen, in een
dal uitgebreid dorp, met minerale baden ; het in dit
dal gelegen Ant holtzer-meir is een kwartier gaans
lang en bijna evenzoo breed.
Anthon (Charles), geb. te New-York 1797,
studeerde aan de universiteit te Columbia, werd
daar1835 tot buitengewoon hoogleeraar aangesteld,
en heeft een aantal klassieke werken in het Licht
gegeven, waaronder Lempriere's classical Dictionary
(1822) ; Horatii carniina (1830, in 4 0 ) met verbeterden tekst. Men heeft ook van hem een aantal
verhandelingen .en compilatien over de °tide aardrijkskunde, de letterkunde, de mythologie, en de
oudheden van Griekenland en Rome.
Anthonie. Ziee A_NTONIUS.
Anthonie (St.). Zie.e AA NTONI (ST.).
Anthony's nose, d.i. de Antonie-nens, eene
kaap der Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
circa 10 mijlen benoorden New-York, op den regteroever van den Hudson. Van doze kaap naar het
op den anderen oever gelegene fort Montgomery
was een ijzeren ketting gespannett, die 1777 door
Clinton doorgebroken werd.
Anthropomorphiten waren de aanhangers
van zekeren Audit' s, een naar Scythie verdreven
geestelijke nit Syrie, die het Christendom verkondigde onder de Gothen, en omstreeks 370 stierf.
Zij werden dus genoemd, omdat ze zich God voorstelden in eene menschelijke gedaante, eerie ketterij,
die slechts tot voorwendsel diende om hen te vervolgen ; want men was eigentlijk op hen gebeten,
omdat ze de meeste in zwa 4 komende ceremonien
verwierpen en tegen de ondeugden van sorninige
geestelijken zonder aanzien des persoons ernstig te
veld trokken. In de 5e eenw verdwenen zij under
andere kettersche sekten.
Anthylla, stall in Neder-Egypte, tusschen
Canopus en Naucratis; sedert de overheersching
der Perzen, werden de inkomsten van deze stall aan
de koningin verstrekt als speldegeld, um er zich
pantottels voor te kunnen aanschaffen.

Antiades, de zoon van Hercules en van Aglaia,
die een der vijftig dochters was van koning Thespius.
Antias, 1) bijnaam der godin Fortuna, naar
eenen haar gewijden tempel te Antium, waar haar
standbeeld, als orakel geraadpleegd, de tot hetzelve
gerigte vragen beantwoordde door bewegingen to
waken met het hoofd en met de handen (zie blz.
208; kolom 2, regel 16 van onderen). — 2) Antias
(Quintus Valerius), leefde ten tijde van Marius en
Sylla, en-heeft Annales geschreven, loopende van de
stichting van Rome tot op Sylla's tijd, en waarvan
Livius (hoezeer met veel omzigtigheid) gebruik heeft
gemaakt bij het schrijven van zijne geschiedboeken.
Antiaten, bewoners van Antium.
Antibes, lat. Antipolis, versterkte zeestad in
Frankrijk, dept. Var, in bet zuidoosten van Provence, op eene landtong in de Middellandsche Zee,
met 7000 inw. De door een fort beschermde en
door een aangelegd dok verruimde haven is slechts
voor kleine zeeschepen bruikbaar. De voornaamste
voortbrengselen van de plaats en van den omtrek
zijn zuidervruchten, olie en tabak. Men vindt en
nog overblijfselen en oudheden nit den tijd van het
Dude Antipolis, dat eene van uit Massilia (Marseille)
gestichte grieksche volkplanting was. Na de verovering van Marseille door Cesar werd A. eerie
romeinsche wapenplaats. Het werd door de Arabicren verwoest; door Frans I en door Hendrik IV
versterkt; in 174.6 zonder resultaat belegerd door
de Keizerlijken. In de nabij A. gelegene baai Jouan
landde Napoleon I bij zijne terugkomst van Elba.
Zie ANTIPOLIS.
Anticaria. Zie.e AA NTEQUERA.
Antichrist, ook Tegen-Christus genaamd.
Op grond van sommige plaatsen in het Oude Testament, voornamelijk Ezechiel 38 en 39 en Daniel
11 : 21-25, verwachtten de eerste Christenen,
voor de wederkomst van Christus en de volkomeno
zegepraal van het Christendom, een laatsten en
beslissenden, maar juist daarom ook ontzaggelijken
worstelstrijd met alle vijandige magten der wereld. De verpersoonlijking van al die vijandige
magten to zamen is de A. In de zendbrieven van
Johannes komen verscheidene soorten van A. voor ;
bij Paulus daarentegen wordt de vijandigheid der
wereld tegen Christus voorgesteld als in een persoon
geconcentreerd. Doze zinnebeeldige voorstelllng
wordt in de Openbaringen Johannis vender volgehouden. Als zetel van den A. wordt daar Babylon
(Rome) aangeduid. Van Nero, als een der eerste en
wreedaardigste vervolgers van het Christendom,
verwachtte men onder de eerste Christenen, dat hij
als A. zou terugkomen. Latere sekten en partijen,
die tegen de leerstellingen of tegen het oppergezag
an de Kerk van Rome opkwamen, stelden den
Pans als A. your; zoo de Hohenstaufen en de Hussiten. Door Luther en Melanchton werd die mooning
zelfs in de symbolieke boeken der Protestanten
overgebragt. De oostersche Kerk hondt Mahomed
your den A. De latere Joden verwachten ook eenen
A., onder den naam van Artnillus (Eremalaos, d. i.
volksverderver) ; doze zal den eersten Messias, den
soon Jozof's, overwinnen, maar door den tweeden
Messias, den zoon David's, verslagen worden; na die
overwinning zal de ondergang van het rijk der
Christenen en de stichting, van het Messias-rijk der
Joden plaats grijpen. Ook de Mahomedanen kennel'
eenen A.; zij verwachten, dat die overwonnen zal
worden door !matt Mahagi, met behulp van Christus, waarna het Christendom en het Islamismus
zich moon zullen smelten tot een geloof.
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Anticlea, dochter van Diocles, was op het
Antigna (Jean Pierre Alexandre), geb. 1818
te Orleans, een zeer verdienstelijk en vruchtbaar
punt in het huwelijk te treden met Laertes, toen
fransch schilder van genre-stukken, ontleend aan
zij geschaakt werd door Sisyphus, bij wien zij vervolgens moeder werd van Ulysses. Later maakte A.
het volksleven.
door ophanging een einde aan haar leven, op het
Antigoa. Zie ANTIGUA.
vernemen van den dood hears zoons.
Antigone, dochter van koning Edipus, door
Anti-cornlaw-league heette in Engeland hem verwekt bij zijne eigene moeder Jocaste, die hij
niet kende. Zij had eene zuster (Ismene) en twee
eene vereeniging, die in October 1831 te Manchester
door Cobden en eenige andere kooplieden werd
broeders (Eteocles en Polynices) ; zij vergezelde haren varier in zijne ballingschap naar Colonos bij
gevormd, ten einde door alle agitatie-middelen, die
Athene, en keerde na zijnen dood naar Thebe terug,
met 's lands wetten niet onbestaanbaar waren, een
einde te maken aan de vigerende koornwetten, en
waar zij voor de begrafenis zorgde van haren broederPolynices (gevallen in den togt der Zeven vorsten
den vrijen invoer van graan te bewerken, waarvan
men zich dan tevens voorspelde eene vermindering
tegen Thebe), in weerwil dat die ter aarde bestelling uitdrukkelijk door Crean was verboden ; desder arbeidsloonen. Jaren achtereen werkte de vereeniging, met inspanning van alle krachten, om het
wege werd zij veroordeeld om levend begraven te
doel barer roeping te hereiken; en toen 1846 de
warden, welke straf zij echter ontging door zich
door Peel voorgestelde maatregelen door het Parlezelve te worgen. Als toonbeeld van vrouWelijke helden-grootheid en zelfopofferende liefde voor ouders
ment werden aangenomen, verklaarde de A. dat zij
haar doel bereikt zag, doch zij ontbond zich niet
en broeders en zusters, heeft Sophocles haar in twee
treurspelen (DEdipus op Colonos" en ,,Antigone")
dan in 1849, toen de volkomene afschafling van de
invoerregten op green eerst in werking trail.
verheerlijkt. — 2) dochter van Eurytion, was de
Anticosti, eiland behoorende onder het gou- vrouw van Peleus, bij wien zij moeder werd van Polydora ; zij verhing zich toen zij de valsche tijding
vernement New-Foundland, in 1534 ontdekt door
Cartier, behoort thans aan de Engelschen, en ligt
hoorde, dat hij getrouwd was met Sterope.
3) dochter van den trojaanschen koning Laomedon
voor den mond der St. Laurens-rivier, is in het
zuiden moerassig en laag, in het noorden hoog,
en zuster van Priamus, was zoo trotsch op hare
rotsig en onvruchtbaar. De kusten van A. zijn geschoonheid, dat zij zich beroemde even schoon te
zijn als Juno, waarover deze derwijze verbolgen werd,
vaarlijk en gevreesd. Er zijn nu ettelijke vaste
nederzettingen , hoofdzalielijk daar gevestigd om
dat zij A.'s haren veranderde in slangen, die A. zoo
hulp te verleenen aan schipbreukelingen.
onuitstaanbaar martelden, dat de goden tot medeAnticyra (grieksch : Antikirrha), naam van lijden werden bewogen en A. veranderden in een
twee steden der oudheid : 1) in Phthiotis, in de
ooijevaar.
nabijheid van Eta, aan de golf Maliacus; 2) kustAntigonia, I ) stad in het epirotische landschap Chaonia aan de rivier Aoiis, niet ver van de
stad in Phocis, aan den voet van den Parnassus, ten
ceraunische bergen.— 2) stad in bet macedonische
oosten van het Cirphis-gebergte; heet tegenwoordig
landschap Mygdonia. — 3) stad op het schiereiland
Aspro-Spitia, en is het Cyparissus, waarvan Homerus gewag maakt (II. 2, 519). — Beide steden
Chalcidice. — 4) stad aan den Orontes in Syrie.
5) ook Alexandria, Troje en Nicea komen somwijlen
waren vermaard, vooral de laatste, om het nieskruid
voor onder den naam van A., dat ook de oorsprondat er in den omtrek groeide, en dat de kracht
bezat om aan het , hoofd lucht te verschaffen, en
kelijke naam is geweest van Antiochie.
niet alleen zwaarmoedigheid, maar ook bekrompenAntigonus, een der veldheeren van Alexander
den Groote, een man van uitstekende bekwaamheheid en zelfs gekrenktheid van geestvermogens te geden, maar al te onbuigzaam, te hebzuchtig, te benezen ; vandaar het spreekwoord : »ga naar A.", dat
geerig naar roem en te wreedaardig ; bij had den
eene verbloemde manier was om te zeggen : ngij
zijt een domkop'' of .gij zijt een gek". — In den
bijnaam van Cycloop, daar hij reeds vroeg een oog
verloren had. Bij de na Alexander's dood plaats grijheiligen oorlog werd A. in Phocis door Philippus
pende verdeeling van de door dien vorst veroverde
verwoest, doch kwam spoedig weder op, totdat het
landen, stelde A. zich in het bezit van Phrygie,Lycie
onder de Romeinen weder in verval geraakte.
en Pamphylie, verbond zich, tegen den zich als
3) er was ook nog een eiland A. in de Egeische
meester opgeworpen hebbenden Perdiccas, met AnZee, insgelijks bekend wegens het nieskruid, dat
men er vond.
tipater, Craterus en Ptolemeus, en breidde zijne beAntier (Benjamin), geb. te Parijs 21 Maart zittingen aanmerkelijk uit, daarin krachtdadig ge1787, is sedert 1818 een der vruchtbaarste dramaholpen door zijnen heldhaftigen zoon Demetrius
Poliorcetes. Hij droeg het meest bij tot de vernietische schrij vers, die Frankrijk heeft opgeleverd. De
tiging van Alexander's familie. Na eenen nieuwen
twee stukken, die van al zijne pennevruchten het
nicest opgang hebben gemaakt, zijn l'Auberge des oorlog tegen Ptolemeus en Cassander nam hij den
Adrets (1824) en Robert Macaire (1836).
koningstitel aan, welk voorbeeld door de overige zich
Antigenes, een der veldheeren van Alexander, nog staande gehouden hebbende veldheeren van
behaalde den tweeden van de acht eereprijzen, die
Alexander werd nagevolgd. In den laatsten oorlog
tegen Cassander en diens bondgenooten verloor A.
Alexander liet uitdeelen aan de acht dapperste bevelhebbers van zijn leper. Na Alexander's dood hield
(301 v. Chr.) in den ouderdom van 84 jaren het
leven in den beslissenden slag bij Ipsus in Phrygie ;
hij de zijde van Perdiccas ; op last van Antigonus
werd hij in eene ijzeren kooi opgesloten, en zoo,
en met zijnen dood ging zijn qijk van Azie" te niet.
levend, verbrand (315 v. Chr.).
Zijne afstanamelingen, tot op Perseus, regeerden over
Antigenides, een beroemd fluitspeler uit The- Macedonia.
be in Beotie, was zulk een meester in de kunst, dat
Antigonus Carystius, van Carystus in EuAlexander bij zekere gelegenheid door zijn spel tot
bee, omstreeks 270 v. Chr., bragt eene verzameling
zonderlinge vertellingen in geschrifte (uitgegeven
den hoogsten greed van strijdlust opgewekt werd en
naar zijne wapenen greep om met de aanwezigen te
door Westermann in de Scriptores lerummirabilium
vechten.

grceci; Brunswijk 1809).

Antigonus Doson

Antilochus

Antigonus Doson, zoon van Demetrius van
Cyrene en kleinzoon van Demetrius Poliorcetes, was
voogd over Philippus, den zoon van Demetrius 11
(230 v. Chr.) met wiens weduwe hij later in den
eclat trad en toen in plaats van zijn pupil zelfkoning
werd van Macedonie, dat hij met wijs beleid regeerde. Na eenen opstand in zijn rijk onderdrukt te
hebben, werd hij door den vorst van Achaia te hulp
geroepen tegen de Spartanen, die door hem overwonnen werden, terwijl hun koning Cleomenes
zich gedwongen zag de wijk te semen naar Egypte.
Na zijne terugkomst in Macedonia verijdelde hij een
vijandelijken inval der naburige 111yriers, en stierf
in dat zelfde jaar (221 v. Chr.). Zijn bijnaam
Doson beteekent : de veel helovende, maar weinig
nakomende.
Antigonus Gonatus (d. i. A. met de ijzeren plaat om de knie), zoon van Demetrius Poliorcetes, en kleinzoon van A. den Cycloop, nam deal
aan de oorlogen zijns va. ders, en hield zich in diens
peloponnezische steden staande,toen hij 287 v. Chr.
uit Macedonia verdreven werd. Te vergeefs trachtte
hij zijnen door Seleucus van Syrie gevangen gehouden vader weder in vrijheid te stellen. Na zips vaders dood (283) werd hij koning van Macedonie,
loch door Seleucus daaruit verdrongen ; en na diens
dood (280) moest hij het afstaan aan Ptolemeus
Ceraunus, totdat hij eindelijk (276 v. Chr.) weder
in het bezit van zijn rijk kwam. Nu overwon hij de
in zijn land gevallene Gathers; drie jaren later (273)
eater werd hij door Pyrrhus van Epirus overwonnen en verdreven ; dock toen die naar den Peloponnesus was getrokken, heroverde hij zijn land weder.
Na den dood van Pyrrhus verloor A. zijn rijk nogmaals, aan Alexander van Epirus, dies hij later echter overwon op zijne beurt en toen zelfs Epirus aan
zich onderwierp. De latere oorlogen van A. tegen
de Acheers bleven vruchteloos. Hij stierf (240 v.
Chr.) in 80-jarigen ouderdom.
Antigonus. Behalve de reeds genoemde, droegen nog verscheidene andere personen dezen naam.
— 1) A., zoon van Hyrcanus, werd door zijnen broeder Aristobulus, die koning was van Judea, tot medebestuurder des rijks aangenomen, doch vervolgens
(101 v. Chr.) op zijnen last vermoord. 2) A.,zoon
van koning Aristobulus11 van Judea, werd naar Rome
gevoerd, na de verovering van Jeruzalem door Pornpejus. De koning der Parthen hielp hem op den
troon herstellen ; dock drie jaren later werd Jeruzalem andermaal ingenomen, door Gabinius, en op
last van dezen veldheer van Marcus Antonius werd
A. om het leven gebragt. Hij was de laatste vorst
nit het geslacht der Asmoneen.— 3) A., van Cuma,
schreef over den akkerbouw ; bij Varro en bij Columella wordt gewag van hem gemaakt. — 4) A., een
schilder, 'evens beeldhouwer; Plinius zegt van dezen A., dat hij, gezamentlijk met Xenocrates, Polemon en Hypsicrates, een vierk schreef over de
schilderkunst, alsook eene beschrijving van de schilderijen te Sicyone. — 5) A., van Nicea, een wiskundige, van wien een manuscript aanwezig is in
de keizerlijke bibliotheek te Weenen. — 6) A.,van
Soco, een joodsch wijsgeer, leefde ruim 300 jaren
v. Chr., en leerde dat men God moet dienen, niet
om er V001' beloond te worden of nit vrees voor straf,
maar nit pligtbesef en dankbaarheid voor al het goede
dat de mensch geniet op garde, daar niets, dat van
God nitgaat, kwaad is. Ofschoon zijne leer verkeerd
uitgelegd en verbasterd werd door de Sadduceen,
wordt hij toch als de stichter van die sekte aangemerkt.

Antigua, of Antigoa, een der Kleine Antillen
in West-Indie, tot het engelsche gouvernementschap
der Leewards-eilanden behoorende, beslaat eene oppervlakte van 5 vierk. mijlen, en telt 41,000 inw.
De grond is vruchtbaar, het klimaat heet; in het
zuidelijk gedeelte des eilands verheffen zich de schoone, boschrijke Shekerleys-bergen.Voornaamste produkten : suiker, katoen. tabak, gember, kollij en velerhande zuidervruchten. Door geregelde post-stoomvaart op Engeland onderhoudt A. een druk handelsverkeer met Europa. De hoofdstad van het, eiland, teyens voornaamste stapelplaats en residentie van den
gouverneur-generaal, is St. John, of St. Johnstown,
eene zeestad met voortreffelijke haven en ruim 20,000
inw. In 1493 werd A. door Columbus ontdekt. De eerste nederzetting der Engelschen alhier had in 1632
plaats ; in 1666 legden zij hier, onder lord Willoughby,
eene zich snel ontwikkelende volkplanting aan.
Antilibanon, Zjebl-es-Zjoerki, een Syria in
de lengte doorloopend, rijk aan water zijnde gebergte, dat in den Herman (Zjebl-es-Zjaik) eene.hoogte
heeft van 9000 vt., en zich van daar aan den Libanon aansluit. De berghellmgen en dalen zijn bedekt
met heerlijke bosschen,zeer,
vruchtbaar, en hewoond
door een dapperen, onafhankelijken stam der Druzen.
Antillen, ook Voor-eilanden, en ook wel Suiker-eilanden genoemd, eene groote, ongemeen talrijke eilandgroep tusschen Noord- en Zuid-Amerika,
welke zich van het Florida-kanaal tot aan de golf
van Paria in eenen wijden boog voor de golf van
Mexico, Honduras, Guatemala en de Caraibische Zee
uitstrekt over ruim 12 breedte-graden. Deze schakel van eilanden, die men bedoelt onder den gemeenschappelijken naam van de West-Indian, wordt
in 2 hoofdgroepen gesplitst : de Groote A. en de
Kleine A. Tot de eerste groep behooren de vier
eilanden Jamaica, Cuba, St. Domingo (of Haiti) en
Portorico, met eene gezamentlijke gronds-oppervlakte
van 4146 vierk. mijlen. Dc Kleine A., omstreeks
veertig in getal, splitst men in Eilanden in den wind
en Eilanden onder den wind, naar gelang ze vroeger
of later door den noordoostelijken passaatwind worden aangedaan. Deze geheele rij eilanden vertoont
zich als eene door de zee afgebrokene vulkanische
bergketen, Welker toppen eene aanzienlijke hoogte
bereiken in de Sierra-del-Cobra op Cuba en in de
Blaauwe bergen op Jamaica. Het klimaat is drukkend
en, door de kille nachtcn, veelal ongezond. De vruchtbaarheid van den grond is meerendeels ongemeen
weeklerig; behalve eene menigte edele houtsoorten
zijn de voornaamste voortbrengselen: suikerriet,koflij,
katoen, indigo, specerijen en allerleizuidervruchten.
Het tusschen Europa en de A. plaats hebbende handelsverkeer is zeer belangrijk. Alleen Haiti is een onafhankelijk rijk ; van de overige eilanden behooren aan
Engeland ; Jamaica, Trinidad, Tabago, Granada, St.
Vincent,Barbadoes, Santa Lucia, Dominica, Antigua,
Barbuda, Anguilla, enz.— aan Frankrijk: Guadeloupe, Martinique, St. Martin (gedeeltelijk), enz. ; —
aan Spanje: Cuba en Portorico; aan Nederland:
Curacao, St. Martin (gedeeltelijk), St. Eustache, Saba,
enz.;
aan Zweden : St. Barthelemy;—aan Deneniarken : St. Croix, St. Thomas en St. Jean.
Antilochus, zoon van Nestor bij Eurydice, de
jongste onder de Grieken voor Troje, evenals Patroclus een vriend van Achilles, dapper en schoon, viel
door Memnon, toen hij zijnen -door Paris in het
naauw gebragten vader te hulp snelde, uit welken
hoofde hij den bijnaam Philopator belovam. Naast
dat van Achilles en van Patroclus werd zijn lijk op
den sigeischen heuvel hijgezet.
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Antimachus

Antiochie

Antimachus, I) grieksch dichter en taalgeleerde uit Colophon of het in de nabijheid gelegene
Clams, geb. omstreeks 444 v. Chr. ; bloeide omstreeks
de 94e olympiacle (404 v. Chr.), was een oudere
tijdgenoot en vriend van Plato ; hij vervaardigde
onder anderen een uitgebreid dichtstuk, de Thebais,
waarvan, even als van zijne overige werken, nog
slechts fragmenten overig zijn (bewerkt door Stoll ;
Dillenburg 1845). Ook leverde A. als taalgeleerde
eene recensie van de homerische gedichten. —
2) een andere A. vinden wij vermeld als een der trojaansche bevelhebbers, die door de geschenken van
Paris werden overgehaald om de uitlevering van
Helena aan Menelaus te beletten.
Anti—Milo, of Anti-Melos, eiland in den griekschen archipel, 1 mijl henoordwesten Melos of
Milo.
Zi ONDRIN.
„
Antin (hertog van). Zie
Antinang, eiland in de Indische Zee, ten westen van Sumatra, behoorende tot de Batoe-eilanden.
Antinoe, oorspronkelijk Besa, tegenwoordig
Ensene, stad in Egypte, aan den Nijl, tegenoverHermopolis magna ; werd A. genoemd, omdat keizer
Adriaan daar een tempel liet bouwen ter eere van
Antinous.
Antinomismus, d. wet-bestrijding,noemden Luther en Melanchton de door Johannes Agricola verdedigde kleinachting van de mozaische zedewet en van het Oude Testament. Bij eene disputatie
te Wittenberg vernieuwde Agricola de reeds vroeger
geuite meening, dat de Wet tot regtvaardiging en
heiliging der menschen niet noodzakelijk was, naardien de regtvaardiging alleen door het Evangelie en
door bet geloof verkregen wordt. Zij, die zijne zienswijze aankleefden, heetten Antinomen (wet-bestrijders) of Antinomisten. In 1540, nit Berlijn,
herriep Agricola de vroeger door hem verdedigde
zienswijze ; en de Antinomistische twist nam
daarmede een einde. Sporen van kleinachting ten aanzien van het Oude Testament vinden wij reeds in
de vroegste tijden van het Christendom (II Petri 2:
18 en 19) ; vervolgens bij de Gnostici, en later bij
ettelijke sekten in de middeleeuwen. Ook onder
Cromwell in Engeland vinden wij Antinomen, die,
om de zonden-delgende kracht des geloofs in het
licht te stellen, zelfs de ondeugd te baai nemen, en
de zaligheid geheel onafhankelijk maakten van het
zedelijk gedrag.
Antinobpolis , het tegenwoordige Bastan.
Zie ANTINOUS.
Antinous, I) A. uit Claudiopolis in Bithynie,
beroemd door zijne schoonheid, gunsteling van keizer Adriaan, die, toen A. zich des levens zat in den
Nijl verdronk, in de overmaat van zijne droefheid
het beeld van A. onder de sterren plaatste, hem
tempels, altaren en standbeelden oprigtte, ter vereeuwiging van zijnen naam de stad AntinoOpolis in
Egypte liet bouwen, en hem ter eere jaarlijks een
feest Antinoia liet vieren. Nog in de 4e eeuw was
de vereering van A. gebruikelijk. Daar het tijdens
het levcn van keizer Adriaan tot den goeden toon
behoorde standbeelden van A. op te rigten, zijtiverscheidene van die beelden — uitstekende kunstgewrochten— bewaard gebleven. — 2) een andere A.
vinden wij vermeld bij Ovidius; deze A., zoon van
Eupithes, van het eiland Ithaca, was een der vermetelsten en slechtsten onder de minnaars van
Penelope; bij streefde naar het oppergezag over
Ithaca, en muntte het er op Telemachus van bet leven te berooven. Hij werd het eeest door de pijl van
Odysseus getroffen.

Antiochetta, eertijds Antiochia ad Cragum,
haven in Klein-Azie, pachalik Caramanie, aan de
Middellandsche Zee, circa 18 mijlen bezuiden Konieh.
.e AA NTIOCHIe en ANTIOCHETTA.
Antiochia. Zie
Antiochia, ad Maeandrum was eene stad
in Carie.
.e AA INTAB.
Antiochia ad Taurum. Zie
Antiochia Margiana, de oude naam van
het tegenwoordige Marw of Meru, eene stad in onafhankelijk Turkestan.
Antiochiè, naam van een aantal (ten minste
zestien) steden der oudheid, waaronder er vooral
2 uitblinken :-- 1) A. in Pisidie, door Antiochus I
gesticht; de Romeinen stelden het onder het bewind
van Eumenes van Pergamus; Paulus en Barnabasverkondigden hier bet eerst het Evangelic aan de Heidenen (Zie in bet Nieuwe Testament :Hand. 13 : 14 ;
Hand. 14 : 19 en 21 ; en II Tim. 3 : 11). Om de
ruinen van dit A. op te sporen, begaf Arundel, prediker van het britsche consulaatte Smirna,zich 1833
naar Klein-Azie; en hij vond ze op eene bergvlakte
niet ver van Jalobatsj, 6 urea gaans van Aksjeer.
2) A., de hoofdstad van Syrie, ook wel A. Epidaphnes
genaamd, naar een boschje in de nabijheid, gesticht
door Seleucus Nicator, in eene vruchthare vlakte aan
den Orontes, residentie der seleucidische syrische koningen , later zetel van een romeinschen stadhouder, en
daarna van den patriarch van Azie ; onder de keizers
een der muntsteden,een schitterende zetel der wetenschapperi. Hier werden de aanhangers der leer van
Jezus Christus het eerst bestempeld met den naam
van Christenen (Zie ook de Handelingen der Apostelen, hoofdst. 6 : 5 ; 11 : 19-27 ; 13 : 1 ; 14 : 26 ;
15 : 22, 23, 30, 35 ;18 : 22 ; alsook Galaten 2:11).
Gedurende de kruistogten kreeg A. zijne eigene vonsten in de prinsen van Tarente; de kolossale rumen
der door de Kruisvaarders gebouwde vesting brengen
nog heden ten dage eenen ontzagwekkenden indruk
te weeg. In de 3e en 4e eeuw werden en verscheidene kerkvergaderingen gehouden. De Grieken noemden het 't >,schoone Antakia"; en gedurende 600j aren
verdiende deze stad den naam van .Koningin van
het Oosten", gelijk Plinius haar noemde. Ten tijde
van Chrysostomus telde A. 200,000 inw., en ten tijde
van de grondvesting der christelijkc Kerk na den
marteldood yen Stephanus 100,000 inw. In 115 na
Chr. werd A. door eene aardbeving verwoest, maar
door keizer Trajanus weder, even luisterrijk als het
te voren was, opgebouwd. Anno 155 werd het vernield door brand, maar hersteld door Antoninus Pius.
In 331 en ook onder Julius en onder Theodosius
Teed het verschrikkelijk door hongersnood ; in 458,
526 en 587 werd het telkens door aardbevingen bijna
geheel verwoest. Na de verwoesting van A. door den
perzischen koning Chosroes (540), werd het door
Justinianus weder opgebouwd onder den naam van
Thêupolis; tegenwoordig heet het Antakia. In 634
werd het door de Sarracenen genomen; 975 verviel
het aan het oostersch-romeinsche rijk ; 1098 veroverden het de Kruisvaarders; 1268 werd het verwoest door sultan Bibars van Egypte.Na de aardbeving van 1822 beef+, het zich nog niet hersteld.
Antiochi6 (baai van), eene baai der Middellandsche Zee, aan de noord- en zuidzijde door meer
/Tan 5000 Vt. hooge bergen begrensd ; is goed beschnt,
vrij van klippen, en heeft diep water tot schier aan
den never. Ongeveer in het midden der baai outlast
zich de Orontes. Aan de noordzijde van de baai zijn
rumen, beschreven als die van Seleucia Pieria, oudtijds de haven van Antiochia ; de zuidzijde der baai
wordt gevormd door kaap Possidi.
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Antiochus, 1) veldheer van koning Philippus
van Macedonie, vader van Seleucus van Syrie.
2) een jongere broeder van Seleucus Callinicus (welke
laatste Antiochus II was opgevolgd op den syrischen
troon), was 14 jaren oud then hij door zijnen broeder werd aangesteld als stadhouder over Voor-Azie
tot aan den Taurus. Hij hielp zijnen broeder in den
strijd tegen Ptolemeus Euergetes,doch begon weldra
zelf naar den syrischen troon te streven, om welke
reden hij den bijnaam HiCrax (d. i. de Havik) ontving. Na verscheidene nederlagen vlugtte hij naar
zijnen schoonvader koning Artamenes van Cappadocia, van daar naar Ptolemeus, e11 toen die hem
gevangen Wilde houden, ging hij verder, doch werd
op zijne vlugt door roovers omgebragt.
Antiochus, naam van verscheidene grieksche
koningen van Syrie uit den stam der Seleuciden.
A. I (282-261 v. Chr.) met den bijnaam Soter,
d. i. de Redder, op grond van zijne ir1 Klein-Azie op
de Galliers bevochtene overwinning.—A. II, bijgenaamd Theos, d. i. de God, omdat hij de Mileziers
van den tiran Timarchus verloste. Hij voerde een
ongelukkigen oorlog tegen Ptolemeus van Egypte,
aan welken oorlog hij slechts een einde maakte, doordien hij, na zijne vrouw Laodice verstooten te hebben, in den echt trad (250 v. Chr.) met Berenice, de
dochter van Ptolemeus. Toen deze vorst twee jaren
later gestorven was. werd de verstootene gemalin
Laodice teruggeroepen, en Berenice met haar kind
naar Antiochie gehannen. Laodice liet zich nu door
haren dorst naar wraak derwijze vervoeren, dat zij
reeds kort daarna (247 v. Chr.) zoowel haren gemaal A., alsook Berenice en haar kind, liet vermoorden. Vie een A., die hier tusschen valt, in het vorige
art. ANT1OCHUS 2). —] — A. III bijgenaamd de
Groote, koning van Syrie sedert 224 v. Chr., zocht
zijne magt ook naar Europa (in Macedonie) uit te
breiden, en geraakte daardoor in eenen oorlog met
de Romeinen (Antiochisehe Oorlog), die
met een ieer vernederenden vrede (189 v. Chr.) eindigde, waarbij hij geheel Azle aan deze zijde van den
Taurus aan ' hen moest afstaan ; zijn gezag was dus
aanmerkelijk verzwakt. Tweejaren later (187 v. Chr.)
deed hij eenen inval in het land der Elymeers en
zocht den rijken ternpel van Jupiter te plunderer,
doch werd bij die gelegenheid door de verwoede
inboorlingen doodgeslagen. — A. IV, zoon van
den vorige,bijgenaamd Epiphanes (176-163 v. Chr.)
lokte door zijne tirannij en door den tempelroof te
Jeruzalem den opstand der Macchabeen uit (167164 v. Chr.), welke eindigde met de bevrijding der
Joden van het syrische juk. In 163 v. Chr., na een
ongelukkigen veldtogt tegen de Osten, deed hij eenen
val van zijn paard, ten gevolge waarvan hij te Tabw
in Perzie stierf. — A. V, bijgenaamd Eupator,
zoon van A. 1V, 13 jaren oud toen zijn vader stierf,
was toen met den reeds vroeger als voogd over hem
benoemden veldheer Lysias juist bezig met de belegering van Jeruzalem. Onverwacht wierp des vaders vroegere gunsteling, Philippus, zich op om voor
den onmondigen koning het bewind te voeren, volgens de uiterste wilsbeschikking van den overledenen
vorst. Zoodra hij dit vernam trof Lysias eene sch ikking met de Joden, rukte tegen Philippus in het
veld, en overwon hem (162 v. Chr.). Kort daarop
kwam Demetrius nit Rome, nam zijnen neef Antiochus
benevens Lysias gevangen, en liet hen anno 161 v. Chr.
ombrengen. — A. VI, met den bijnaam Theos,
zoon van Alexander Balas, betwistte den troon aan
Demetrius Nicator (144 v. Chr.) ; en geholpen door
Diodotus Tryphon, die hem had opgevoed, maakte
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A. zich meester van bijna het geheele rijk, doch
werd 141 door den zelfden Tryphon vermoord.
opgevoed te Sida in Pamphylie, en daar—A.VI,
naar Sidetes bijgenaamd, was een zoon van Demetrius
Soter, verdreef (138 v. Chr.) den troon-overweldiger Tryphon, bragt de Joden tot onderwerping
(132 v. Chr.), en stierf in eenen slag tegen de Parthen (130 v. Chr.), waarna Demetrius Nicator zich
meester maakte van den troon. — A. VIII, met
de bijnamen Philontetor en Grypus (d. Haviksneus) ,
was een zoon van Demetrius Nicator, en regeerde
nadat zijn vader vermoord was over een gedeelte
van Syrie ; met behulp van de Egyptenaren verdreef
hij Alexander Zabina, die hem den troon betwistte;
vervolgens ruimde hij zijne moeder Cleopatra uit
den weg door middel van vergif, dat bestemd was
voor hem zelven ; en na met zijnen halven broeder
Antiochus Cyzicenus lang getwist te hebben om het
bezit des rijks, werd A. VIII in 97 v. Chr. vermoord.
—A. IX, Cyzicenus (dewiji hij zich, na den dood
zijns vaders A. Sidetes, te Cyzicus ophield), ook met
den bijnaam Philopator, was de broeder van A. VIII,
bij wiens !even hem reeds Coslesyrie was afgestaan,
en na wiens dood hij over geheel Syrie regeerde,
viel anno 96 v. Chr. in eenen slag tegen Seleucus
Epiphanes, zijns broeders zoon, tegen wien hij den
strijd orn het roer van staat moest voortzetten; volgens anderen verloor hij dien slag en bragt toen zich
zelven our het leven. — A. X, bijgenaamd Eusebes,
zoon van den vorige, overwon Seleucus Epiphanes,
onderdrukte den opstand, verwekt door diens twee
broeders Antiochus Philadelphus en Philippus, de
zonen van A. Grypus, en versloeg deze beide aan den
Orontes, doch vond zelf den dood in derkstrijd tegen
de Parthen. Onder hevige binnenlandsche beroeringen
werd hij opgevolgd door Philippus.— A. XI, Philadelphus, ook Epiphanes genaamd, tegenstander van
den vorige, verdronk in den Orontes, op zijne vlugt na
den ongelukkigen slag aan die rivier.—A. XII, Dionysus, ook een zoon van A. Grypus, vatte de vfapenen
op tegen Philippus (zie ANTIOCHUS X), doch viel in een
gevecht tegen eenen arabischen stam.— A. XIII,
met den bijnaam Asiaticus, zoon van Antiochus X,
verkreeg tijdens zijn verblijf te Rome van den senaat
de erkenning als koning van Syrie, werd ook als zoodanig bestendigd door Lucullus (anno 68) na zijne
overwinning op Tigranes van Armenia, die Syrie aan
zich onderworpen had ; doch anno 65 v. Chr. werd
A. XIII door Pompejus onttroond.Hij was de laatste
syrische koning uit het geslacht der Seleuciden.
Antiochus, de naam van verscheidene wijsgeeren en geleerden : 1 ) A., een sophist en cynisch
wijsgeer, was een leerling van Dionysius van Milete,
en schreef onder anderen eene geschiedenis, die zeer
geroemd wordt door Dio-Cassius. — 2) A. van Syracuse, leefde omstreeks 400 v. Chr., en schreef eene
geschiedenis van Sicilie, die aangehaald wordt door
Pausanias. — 3) A., een sterrekundige uit de oudheid, van wien in sommige duitsche akademiebibliotheken nog eenige manuscripten bestaan.
4) A. van Alexandrie, een blijspeldichter, wiens
stukken alle verloren zijn geraakt. — 3) een geneeskundige te home, van wien ettelijke voorschriften
te vinden zijn bij Paulus JEgineta. Deze A. zelf had
in zijn gansche leven nooit eenigerlei geneesmiddel
gebruikt, en bereikte een zeer boogen ouderdom,
Touter door matig en geregeld te leven. Galenus
spreekt met veel lof van hem. — 6) A. van Ascalon,
een beroemd wijsgeer van de oude akademieoi oonde
te Athene, te Alexandrie en te Rome, naar welke
laatste stad Lucullus hem medebragt uit Azie; hij
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werd de leermeester van Varro, Brutus, Cicero en
meer andere beroemde Romeinen. Eene uiteenzatting van zijn leerstelsel vinden wij bij Cicero (acad.
2, 19 en volgende) ; hij zocht de leerstellingen der
Stoicijnen te vereenzelvigen met die der akademie.
— 7) A. van Laodicea, een sceptisch wijsgeer nit
de school van CEnesidemus, leefde in het laatst der
le en begin der 2e eeuw ; zijne schriften zijn verloren geraakt. — 8) A., bisschop van Ptolemais in
het begin der 5e eeuw, predikte tijdens de afwezighet van Chrysostomus te Constantinopel, en maakte
zich daardoor zoo beroemd, dat men hem insgelijks
den naam gaf van Chrysostomus; ofschoon een geslagen vijand van dezen,wilde hij wel zijnen naam dragen als eeretitel. — 9) A., een regtsgeleerde, die, te
zamen met Maximinus, Apollodorus en anderen, den
Codex Theodosianus hielp zamenstellen.-10) A., was
in het begin der 7e eeuw, onder de regering van keizer Heraclius, abt van het klooster Seba hij Jeruzalem, en vervaardigde pandecten der Heilige Schrift
in 190 predicatien;,in de daarbijvoorafgaande voorrede leverde hij een verhaal van de verovering van
Jeruzalem door Chosroes, en in een dichtstuk bejammerde hij, dat het heilige Kruis door den overwinnaar was medegevoerd naar Perzie.
Antioco, eiland in de Middellandsche Zee, bij
de zuidwestkust van Sardinie ; ruim 2000 inw. ; de
grond is vruchtbaar, en op de oostzijde van het eiland
ligt de hoofdstad A.
Antiope, dochter van koning Nycteus van Thebe
en van Polyxo, werd bij Zeus (d. i. Jupiter) moeder
van Zethus en Amphion. Uit vrees voor haren vader
vlugtte zij naar Sicyon ; doch toen na zijnen dood
zijn broeder (haar oom) Lycus den troon had beklommen, werd zij door dezen teruggehaald ; hij
verliefde op haar, waarom zij door zijne vrouw Dirce
opgesloten en in hare gevangenschap zeer hard behandeld werd ; door de zonen van A. werd later wraak
daarover genomen, doordien ze Dirce aan de hoornen
van eenen wilden Stier vastbonden. A. stierf als vrouw
van Phocus, en voor Item en haar beiden werd een gemeenschappelijk grafmonument te Tithorea opgerigt.
—A., de Amazone, dochter van Mars bij Otrera, werd
de vrouw van Theseus, en moeder van Hippolytus.
Zij was aan Theseus gegeven door Hercules,en vond
den dood bij den inval der Amazonen in Attica.
Antioquia, provincie van Nieuw-Granada
(Zuid-Amerika), rijk aan goudmijnen, met de hoofdplaats Santa Fe de Antioquia, aan de Cauca, in bet
departement Cundinamarca, die 4000 inw. telt en
de voornaamste koopstad van het dept. is.
Antipapa beduidt Tegenpaus. Zie dat woord.
Antipaphus, een der vijftig zonen van LEgyptits of Egyptus, was de man van Critomedia.
Antiparos, het oude Olearos of Oliaros, een
der grieksche Cycladen-eilanden, van Paros slechts
door eene smalle zeeengte gescheiden, behoort tot
het gouvernement van Naxos, beslaat eene oppervlakte van 1: vierk. mijl, en telt 600 inw. Het noordwestelijke vlakke gedeelte van bet eiland is tamelijk
vruchtbaar, en teelt den wijnstok en grant. Op de
bergachtige zuidzijde van bet eiland vindt men eene
beroemde dropsteen-spelonk, de 1000 voet beneden
den beganen grond liggende stalactiten-grot, 80 vt.
hoog, 1300 vt. lang en 100 Vt. breed. Op het eiland
A. waren Phidias en Praxiteles geboren.
Antipas, 1) bisschop van Pergamus, waar hij
den marteldood stierf, was een der eerste discipelen van Jezus geweest, en wordt als zoodanig vermeld in de Openbaringen van Johannes (2 : 13). —
2) Zie HERODES-ANT1PAS.
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Antipater, veldheer en vriend van Philippus
van Macedonia, dien Alexander benoemde tot stadhouder van Macedonia; na Alexander's dood werd
hij met Craterus stadhouder van al de europesche
landen van den grooten Macedonier. In veelvuldige
oorlogen met de Grieken, met Perdiccas, enz. gewikkeld, werd hij voogd over de kinderen van Alexander en regent van zijn rijk ; hij stierf in hoogen
ouderdom, 319 v. Chr. — A. II, koning van Macedonia, kleinzoon van den vorige, was een zoon
van Cassander, wiens andere zoon Alexander (zie
ALEXANDER V, blz. 122, kolom 2) eenigen tijd te
gelijk met A. regeerde, totdat beiden (294 v. Chr.)
door Demetrius Poliorcetes van den troon warden
gestooten; men nam A. de wijk naar zijnen schoonvader Lysimachus, die hem echter ter dood liet brengen. — A. III, een neef van Cassander, werd279
v. Chr. koning van Macedonia; hij regeerde slechts
45 dagen en werd toen vervangen door Sosthenes.
Antipater,1) eerste minister van Hyrcanus 11,
was de vader van Herodes den Groote. — 2) een
zoon van Herodes den Groote; zie HERODES-ANTIPAS.
Antipater, I) A. van Cyrene was een leerling
van Aristippus; gescbriften van hem zijn niet tot
ons gekomen ; wij vinden gewag van hem gemaakt
in de Tusculanw van Cicero. — 2) A. van Tyrus
(of van Sidon, of van Tarsus) was een stoicijnsch
wijsgeer, die het scepticismus bestreed; hij leefde
omstreeks 44 v. Chr. te Athena, en was bevriend
met Cato den Jonge; de epigrammen van A. in de
Anthologie zijn 'rermoedelijk van hem. — 3) A. van
Thessalonica was een dichter, van wien in de Anthologic insgelijks eenige epigrammen voorkomen.
4) L. Ccelius Antipater, schreef omstreeks 124 v.
Chr. eene geschiedenis van den tweeden punischen
oorlog; enkele daarvan overgeblevene fragmenten
zijn in 1568 te Venetia gedrukt.-5) A. van Hieropolis was de leermeester van de zonen van Alexander Severus. Hij viel in ongenade bij Caracalla, die
hem van honger liet sterven.
Antipatris, aldus genoemd door Herodes, ter
eere van zijn vader Antipater, heette aanvankelijk
Kaphar Seba, en draagt tegenwoordig den naam van
Saranas ; A. is eene stad van Palestina, ten noordwesten van Samaria, op den wag van Jeruzalem naar
Cesarea ; Paulus overnachtte te A., toen hij onder
geleide uit Jeruzalem naar den romeinschen stadhouder te Cesarea gebragt werd (Hand. 23 : 31).
Antipaxo, onvruchtbaar eilandje tegenover
Paxo, beiden tot de Ibnische behoorende.
Antiphanes,1) zoon van Stephanus uit Rhodus, trail als blijspeldichter op omstreeks de 98ste
olympiade,en bereikte eenen ouderdom van 70jaren.
Men noemt 260 stukken, waarvan hij de schrijver was,
(loch die meerendeels niet andersbekend zijn dan bij
den titel of nit enkele fragmenten. Geestigheid en
dramatisch talent kenmerkten zich in de veelzijdigheid van zijne pennevruchten, die zeer gewild waren;
doch Alexander de Groote, wiens tijdgenoot hij was,
vond er geen behagen in. — 2) en 3) twee andere
A., een te Athene en een te Carystus, waren insgelijks blijspeldichters.
Antiphates, 1) de wreedaardige vorst der
Lestrygonen, die met groote steenen elf schepen van
Odysseus verpletterden, zoodat daze bet slechts met
een schip ontkwam. — 2) zoon van den ziener Melampus, grootvader van Amphiaraus. — 3) zoon van
Sarpedon, medgezel van Eneas, ward door Turnus
gedood.
Antiphilus,grieksch schilder, ( volgensPlinius)
uitvinder van het groteske in de schilderkunst.
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Antiphon, de eerste in de rij der tien attische redenaars, geb. omstreeks 480 v. Chr. te Rhamnus in Attica, nam als krijgsoverste, staatsambtenaar
en gezant een belangrijk deel aan den peloponnesischen oorlog, werd echter beticht van verraad en
411 ter dood veroordeeld. De nog overig zijnde 17
redevoeringen van A. staan in de Oratores Attici van
Reiske (dl. 7), van Bekker (dl. 1), van Baiter en
Saupke (Zurich 1842) en van Muller (dl. I, Parijs
1847), en zijn afzonderlijk uitgegeven door MAtzner
(Berlijn 1838). — 2) een sophist, en voornaam
tegenstander van Socrates, werd waarschijnlijk op
bevel der 30 tirannen ter dood gebragt. — 3) een
treurspelschrijver, leefde en dichtte eerst te Athene,
vervolgens hij den tiran Dionysius, dien hij aan zijne
tragedien geholpen moet hebben, doch door wien
hij ook om zijne groote vrijmoedigheid ter dood
werd gebragt. Slechts de titels van twee zijner treurspelen (»Andromache" en »Meleager") zijn bekend.
Antipoden, d.i. tegenvoeters, zijn menschen,
die op een tegenovergesteld gedeelte van den aardbol onder tegenovergestelde meridianen en parallelen wonen, met andere woorden dezulken, die zich
op de twee uiteinden bevinden van eene denkbeeldige lijn midden door het hart van den aardbol getrokken, en die derhalve met hunne voeten naar
elkander gekeerd zijn, zoodat ze juist de helft van
eenen grootsten aardcirkel (dos 180 graders) van
elkander zijn verwijderd. Ze hebben altijd tegenovergestelde daggetijden ; en wanneer men hen, die
in de nabijheid van den equator wonen, uitzondert,
hebben ze ook tegenovergestelde jaargetijden.
Antipoden–eiland, een eilandje in Australie, ten zuiden van de Bounty-groep, werd in 1800
ontdekt door den britschen zeevaarder Waterhouse,
en ontving dien naam, omdat het nagenoeg antipodisch tegenover het aanvangspunt van den meridiaan van Greenwich ligt.
Antipcenus, was de vader van Androclea en
Alcis, die.beiden haar leven opofferden voor het behoud harer i medeburgers, in den oorlog der Thebanen tegen de Orchomeniers. Zie ANDROCLEA.
Antipolis,tegenwoordig Antibes (zie dat woord)
in Frankrijk, was eene volkplanting der Massilièrs in
narboneesch Gallie, ten westen van de grensrivier
Varus, wend later eene romeinsche bonds-stad. De
naam A. beteekent eigentlijk : tegenover liggende
stad ; Antibes ligt dan ook werkelijk tegenover Nice.
A. is bekend door de bereiding van de muria, een
zoutsop om visch in te maken.
Antiquaria. Zie ANTEQUERA.
Antiquarius Perusinus (Jacobus) , i tali aansch geleerde, van wien men in de Bibliothêque
Curieuse van Clement eene verzameling brieven vermeld vindt als gedrukt te Perugia 1519 in 4 . . (doch
zeldzaam voorkomend). Ook onder de brieven van
Angelus Politienus (Hanau, 1604, in 12.), vindt men
eenige brieven van A., die bovendien gezegd wordt
redevoeringen en epigrammen te hebben geschreven.
Antique, een der 55 provincien, waarin de
Philippijnsche eilanden ingedeeld zijn ; A. is een der
drie provincien, uit Welke het eiland Panay bestaat.
Antiquus (Johannes), een bekwaam schilder,
geb. te Groningen 11 Oct. 1704, gest. '1750 te Breda,
waar hij zich na zijne terugkomst in het vaderland
had gevestigd. Hij had Frankrijk bereisd, alsook
Italie, en had op zijne reizen vele merkwaardige
ontmoetingen gehad, zelfs met pans Benedictus XIII.
In partikuliere kunstverzamelingen zijn zijne stukken zeldzaam; de zalen in verscheidene openbare
gebouwen prijken met gewrochten van zijn penseel.
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Antirrhium, tegenwoordig Castello di Romelia, kaap aan de grens Nan Etoliè en Locris, vormt
met bet voorgebergte Rhion in Achaia den slecbts
vijf stadièn wijd zijnden ingang van de corinthische
golf.
Antisana, een vulkaan in Ecuador, behoorende
tot het Andes-gebergte, ligt omstreeks 4 mijlen benoordoosten Cotopaxi en 7 mijlen bezuidoosten Quito.
De A. is 17,678 parijs. vt. hoog, heeft op hare afhellingen op zijn minst 4 uitgebrande kraters, en
ter hoogte van 11,693 par. vt. ligt op hare afhelling
eene boerderij, de beroemde Tambo de Antisana, een
der hoogste bewoonde punten op den aardbol.De A.
is beklommen door Boussingault.
Antissa, stad en haven aan de westzijde van
het eiland Lesbos; geboorteplaats van Terpander.
Antistates, grieksch bouwmeester, begon met
Antimachides, Calloescrus en Porinus, op last van
Pisistratus, den beroemden tempel van den olympischen Jupiter te Athene te bouwen. Na den dood
van Pisistratus en bij de daarop volgende onlusten
wend die tempelbouw gestaakt, en eerst in 196 v.
Chr., onder Antiochus Epiphanes van Syriè, hervat
door den romeinschen bouwmeester Cossutius, die
echter van het oorspronkelijke plan afweek en het
werk voortzette in den corinthischen stijl. De voltooijing had intusschen niet plaats voor anno 120
na Chr., onder keizer Adriaan, die rondom dezen
beroemden griekschen tempel eenen muur liet optrekken.
Antisthenes, de stichter van het cynismus
of de hondsche wijsbegeerte, geb. te Athene omstreeks 422. Door Socrates bewogen om zich geheel
aan de philosophie te wijden, dreef hij de door Socrates aanbevolene matigheid tot het uiterste, daar
hij het bewijs zocht te leveren hoeveel wel de mensch
in staat is te ontberen. Terwij1 A. de ontbering aanprees, was Aristippus de lofredenaar op het genieten. De beroemdste leerling van A. is Diogenes.
Antistia. Zie ANT1STIUS 8).
Antistia gens, de plebeische familie Antistins. Zie dat woord.
Antistius, eene plebeische familie te Rome,
welker voornaamste leven geweest zijn : 1) P. Antistius, in 88 v. Chr. gemeensman, door Cicero als
redenaar geroemd, wend in den oorlog tnsschen
Sylla en Marius op bevel van den jongen Marius ter
dood gebragt. — 2) T. Antistius ondersteunde als
questor van Macedonia slechts tegen wil en dank
Pompej us, en na diens nederlaag wend hij door Cesar,
die hem in Bithynie aantrof, begenadigd. Hij stierf
te Corcyra, op de terugreis naar Rome.-3) C. Antistius Vetus, onder wiens vader Cesar anno 68 v.
Chr. in Spanje gediend had, genoot het vertrouwen
van Cesar, die hem questor maakte. Als gemeensmalt hield hij anno 57 de zijne van Cicero tegen
Clodius. Tijdens de burger-oorlogen vinden wij hem
in Syrie, waar hij Cecilius Bassus bestreed. —
4) Antistius Labeo nam deel aan de zatnenzwering
tegen Cesar, en stierf na den slag bij Philippi eenen
vrijwilligen dood. Zijn zoon 5) Antistius Labeo, een
beroemd regtsgeleerde ten tijde van Augustus, kenmerkte zich als een voorstander van de oude vrijheid. — 6) L. Antistius Vetus was anno 55 na Chr.
consul met Nero, had als veldheer tegen de Germanen het voornemen de Moezel en de Saone te vet-binden door middel van een kanaal, waarvan Drusus
reeds het plan had ontworpen. Toen Nero hem (anno
65) naar het leven stond, gaf hij zich zelven den
dood. 7) Antistius Sosianus bekleedde verscheidene posten onder Nero, door wien hij vervolgens
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ter zake van een spotdicht gebannen, doch in 66 weder naar Rome teruggeroepen werd. Door Vespasianus werd hij andermaal in ballingschap gezonden.
— 8) Antistia, vrouw van Pompejus, werd in 82
door hem verstooten, toen Sylla zijne stiefdochter
Emilia met hem wenschte te zien trouwen.
Anti—suyu, een der vier hoofddeelen van
Ttahua-ntin-Suyu (in Peru, in het oude rijk der
Incas). Van Cuzco liepen groote wegen naar de vier
hemelstreken, namelijk naar Anti-suyu, Cunti-Suyu,
Chincha-suyu en Colla-suyu.
Anti—Taurus, het westelijk gedeelte van de
armenisch-pontische Taurus-ketenen, in aziat. Turkije. Deze bergen, welke uit alpenkalk bestaan, geen
eigentlijk gebergte-systeem vormen en over eenigen
afstand parallel met de eigentlijke Taurus-keten
loopen (vandaar de naam Anti-Taurus) beginners bij
den berg Ardzjisj (den ouden Argwits), en strekken
zich in noordoostelijke rigting nit tot in Armenie;
.benoordoosten den Argus verheft zich de ChanzyrDagh (Everberg) ter hoogte van 6000 Parijs. voet.
Anti—trinitariers zijn, op kerkelijk gebied,
de tegenstanders van de Drieeenigheids-leer. Die
voornamelijk door Athanasius en Augustinus ontvvikkelde leer werd ook door de Hervormers overgenomen, en weldra als leerstuk des geloofs erkend.
De vrijheid van denken echter, die door de Hervormers verkondigd werd, leidde tot betwijfeling van
dit dogma. Onder de bestrijders van het leerstuk der
drieeenigheid is vooral te noemen Michel Servet, die
voor zijne kettersche begrippeu moest boeten met
zijn leven. Door Lwlius en Faustus Socinus werden
in Polen en Zevenbergen de anti-trinitarische gemeenten der Socinianen gesticht. Ook in Engeland en
Noord-Amerika vond het Anti-trinitarismus
vele aanhangers. Door het rationalismus in Duitschland, en door de voorstanders van de zoogenaamde
moderne theologie in de nederlandsche gereformeerde
Kerk, wordt het leerstuk der Drieeenheid ver worpen als eene ongerijmdheid, die trouwens ook nergens in de Heilige Schrift verkondigd is.
Antium, zeer oude stad in Latium, op eerie
rots aari de zee gelegen, met voortreffelijke haven,
was aanvankelijk een schuilnest van etruskische zeeroovers. Door Tarquinius Superbus werd het opgenomen in den Bond der Latijnen, doch viel naderhand of en schaarde zich aan de zijne der Volscen ;
tot straf daarvoor werd het (408 v. Chr.) door de
Romeinen veroverd en tot romeinsche volkplanting
aangelegd. Na ten tweeden male ingenomen te
(338 v. Chr.) verloor A. al zijne oorlogschepen, waarvan de snavels dienden ter versiering van de redenaars-schouwplaats te Rome. Later kwam A. weder
tot eenen hoogen staat van bloei, als geliefkoosde
verblijfplaats van vele aanzienlijke Romeinen. Er
waren beroemde tempels van Esculapius, Neptunus
ea Fortuna; ook een paleis van keizer Nero, die bier
geboren was, en die de haven weder in goeden staat
liet brengen. Later, bij de invallen der Sarracenen,
ging A. geheel te gronde. In de nabijheid van het
tegenwoordige dorp Porto d'Anzo vindt men grootsche rumen; ook zijn bier belangrijke kunstschatten der oudheid gevonden, zooals de Apollo van
Belvedere, de Borghesische kampvechter, enz. Vermoedelijk was A. ook de geboorteplaats van keizer
Caligula ; en de groote Coriolanus hield te A. verblijf gedurende zijne ballingschap.
Antivari, of Bar, in het turksche ejalet Roemelie (Roem-Ili), is de noordelijkste zeehaven van
Albanie, heeft eene vervallene citadel ; haven, zoutwinning, 5000 inw. en veel handelsvertier.

253

Antjar, 1) rivier op het nederl. oostindische
eiland Lombok, in het rijk Karang Asam. —2) naam,
lien men wel eens geeft aan de rivier Kediri op het
eiland Java.
Antjol. Zie ANJOL 2) en 3).
Anto, eilandje in den Lingga-archipel, bij de
zuidoostkust van het eiland Lingga, aan den ingang
der baai Tolo. •
Antodica, een der vijftig Danaiden, was de
vrouw van Cletus.
Antoe, eilandje bij de kust van het eiland Banka,
voor den mond van de rivier Mundo in de straat
Banka.
Antceci zijn zulke bewoners der aarde, die, op
het tegenovergestelde halfrond van den aardbol, onder de zelfde graden lengte en breedte wonen.
Antoen , rivier in nederl. Oost-Indie. Zie
1).
Antogast, eerie schoon gelegene badplaats in
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het badensche, met ijzerhoudende bronnen. Er wordt
niet veel gebruik van gemaakt, ofschoon het boven
andere badplaatsen met ijzerhoudende bronnen dit
voor heeft, dat de levenswijze er goedkoop is.
Antoine I, koning der Araucaniers in 1862.
Zie AR AUCANI6.
Antoine. Zie ANTONIE; 00k ANTON, ANTON/US.
Antoine de Bourbon, koning van Navarre,
zoon van Karel van Bourbon, hertog van Vendome,
werd koning van Navarre door zijn huwelijk met
Jeanne (Johanna) d'Albret, erfgename van den troon
van Navarre (1548). Bij den dood van Frankrijk's
koning Frans II, werd hij tot lintenant-generaal van
het koningrijk benoemd. Hij onderwierp Blois, Tours;
en werd door de Hugenoten doodelijk gekwetst bij
het beleg van Rouaan (1562), waaraan hij stierf
17 Nov. Hij had een moedig hart, maar een zwak
karakter. In de leer der Protestanten geboren en
opgevoed, had hij zich hunnen haat op den hals gehaald door de partij der Roomsch-katholieken te
omhelzen, die echter zijnen dood ook niet bijzonder
betreurden. Hij was de vader van den beroemden
Hendrik IV.
Antoinette van Orleans, docliter van den hertog van Longueville, en weduwe van den ridder de
Gondi, stierf 1618 in het door liaar te Parijs gestichte klooster der nonnen van Calvarie.
Antoinette van Oostenrijk. Zie het artikel
MARIE-ANTOINETTE.

Antokan, 1) rivier op Sumatra's westkust,
ontspringt in het Dano-gebergte, loopt in zuidwestelijke rigting, en stort zich ten noorden van Tiko in
zee. Reeds omstreeks 1669 of 1670 hebben de Nederlanders aan den mond van de A. eene versterkte
factorij opgerigt. — 2) dorp aan die rivier.
3) dorp op Java, residentie Bezoeki.
Antola, een 4266 Vt. hoog gebergte in de hoofdketen der noordelijke Apennijnen, de bronnen bevattende van de Trebbia, de Scrivia, de Lavagna en
den Bisagno.
Antom.marchi (Francesco), geb. in Corsica,
sedert 1812 prosector in Florence, werd 1819 tot
lijfarts van Napoleon op St. Helena beroepen. Na
den dood van den grooten man ging hij naar
Parijs, eri gaf daar Les derniers moments de Napoleon
ill het licht. In de poolsclie revolutie werd hij te
Warschouw opper-geneesheer, bragt later zijn leven
door met reizen in Frankrijk, Italie en de WestIndien, en stierf 1838 op het eiland Cuba.
Anton Clemens Theodoor, koning van Saksen,
geb. 27 December 1755, sleet het grootste gedeelte
van zijn leven ver van de beslommeringen der staat-
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kunde in eene stille sfeer, zich bezig houdende met
de muziek, waarin hij als componist zijne krachten
beproefde, alsook met de beoefening der genealogie
en met godsdienstige overdenkingen. De dood van
zijnen broeder Frederik August I riep hem 5 Mei
1827 tot den troo p . Door zijne minzaamheid, groote
vereenvoudigingen in de hof-etiquette en beperking
van het jagtwezen maakte hij zich algemeen beinind.
Toen de geest des tijds zich tegen het door hem geerfde regeringstelsel verklaarde, benoemde hij zijnen
neef, prins Frederik, tot mede-bestuurder des rijks ;
er trad eat nieuw ministerie op, en weldra Hann
Saksen eene plaats in onder de constitutionele qken. Met groote hartelijkheid wend dan ook zijn
81e verjaardag gevierd ; kort daarop (6 Junij 1836)
stierf hij. Hij was tweemaal getrouwd geweest :
eerst met prinses _Maria van Sardinie, die 1782 kinderloos stierf; daarna met Maria Theresia, de dochter van keizer Leopold, die hem 7 Nov. 1827 door
den dood ontviel; al de kinderen nit zijn tweede
huwelijk zijn jong gestorven.
Anton Ulrik, 1) hertog van BrunswijkWolfenbuttel, geb. 4 Oct. 1633 te Hitzacker in het
luneburgsche, wend 1685 mede-bestuurder des rijks
met zijnen broeder Rudolf August, en kreeg na diens
dood het bewind alleen in handen. In 1710 ging
hij te Bamberg tot de roomsche Berk over, hetgeen
voor zijn land geen gevolgen had, loch het huwelijk
bewerkte van zijne kleindochter Elizabeth met den
pains, die naderhand keizer Karel VI wend. Hij
stierf 27 Maart 1714. Een groot minnaar van pracht,
was hij tevens een ijverig bevorderaar van kunsten
en wetenschappen, lid van de Palm-orde en zelf
schrijver ook : hij schreef eene verzameling geestelijke liederen en twee romans. — 2) Anton Ulrik,
de tweede zoon van hertog Ferdinand Albert van
Brunswijk-Bevern , later Brunswijk-Wolfenbuttel,
geb. 28 Aug. 1714, bekwam 14 Julij 1739 door
Oostenrijk's invloed de hand van prinses Elizabeth
Catharine .Christina van Mecklenburg, die naderhand
als Anna Carlowna regentes werd van Rusland ; hij
was de deelgenoot van hare eerst zoo schitterende,
vervolgens zoo treurige lotgevallen (Zie het art.
ANNA CARLOWNA). De laatste jaren van zijn levee
was hij blind ; zijn sterfjaar moet tusschen 1774 en
1780 liggen.
Antonelle (Pierre Antoine d'), geb. te Arles
1747, gest. aldaar 1817, eerst officier, 1791 afgevaardigde bij het wetgevend ligchaam, had zitting
in het tribunal révolutionnaire en stemde voor het
doodvonnis tegen Marie-Antoinette. Van adel zijnde,
ontsnapte hij zelf slechts met moeite aan de guillotine, hield zich onder het bewind van Napoleon I
stil, doch gaf na diens val in 1814 een werkje nit,
waarin bij betoogde, dat in Frankrijk geen vrijheid
bestaan kan dan onder de dynastie der Bourbons.
Antonelli (Giacomo), geb. in Sonnino bij Terracina 2 April 1806, nit eene alles behalve achtenswaardige familie, die vele roovers en bandieten heeft
voortgebragt, ontving zijne opleiding in het groot
seminarie te Rome en wend door Gregorius XVI in
den prelatenstand verheven. Aanvankelijk bijzitter
in het hooge criminele geregtshof, werd hij vervolgens als delegaat naar Orvieto, Viterbo en Macerata
gezonden. In 1841 werd hij onder-secretaris van
staat aan het ministerie van binnenlandsche zaken,
1844 tweede schatmeester en 1845 opper-thesaurier
van de twee apostolische kamers (d. i. minister van
financier) in de plaats van Tosti.Den 12 Junij 1847
begiftigde Pius IX hem met den kardinaalshoed.
Destijds scheen A. bezield met tainelijk liberale ge-
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voelens, waaraan hij het te danken had, dat hij bij
den nieuwen pans in hooge gunst kwam. De buigzaamheid van A.'s karakter en eene vaste wilskracht,
verbloemd door de onwederstaanbare innemendheid van zijne manieren,verschaften hem weldra een
overwegenden invloed bij den pans, welken invloed
hij onverzwakt bleef behouden, zelfs toen hij door
de omwenteling in 1848 genoodzaakt wend zijn ontslag als minister te nemen en de plaats te ruimen
voor het .ministerie Mamiani. Naar A.'s ingevingen
werd de briefvvisseling gevoerd met Karel Albert
van Sardinie ; alle benoetningen van hooge staatsdienaren hadden plaats volgens de inzigten van A.,
tot zelfs de vervanging van Mamiani door Pellegrino
Rossi ; en toen deze wel bekwame maar zeer impopulaire minister vermoord was, waren het de raadgevingen van A. die Pius IX noopten (Nov.1848) naar
Gaeta te vlugten, waar ook A. zich weldra bij zijnen
meester voegde en er de ziel werd van diens staatkunde. Toen Pius IX er in toegestemd had (12 April
1850) terug to keeren binnen Rome, benoemde hij
zijnen trouwen dienaar tot minister-secretaris van
staat noon de buitenlandsche zaken, welke hooge
hetrekking A. bekleedt tot op dit oogenblik, in weerwil van de vele en aanhoudende pogingen, door de
meer liberalen en zelfs door de kabinetten van Europa aangewend, om zijne alvermogende magt te
fnuiken. lien 12 Junij 1855 werd aan A. door een
sluipmoordenaar (of door een krankzinnige) eene
verwonding toegebragt.
Antonello van Massina, eigentlijk Autonello d'Antonio, beroemd schilder, geb. omstreeks
1414, die in 1443 van Jan van Eyck in Vlaanderen
het geheim leerde om voor het schilderen met olieverw de kleuren te mengen. Vervolgens naar Italie
teruggekeerd, vestigde hij zich te Venetie, waar hij
werkzaam was om onder de kunstenaars der venetiaansche school de techniek van het schilderen met
olieverw te verspreiden, in plaats van het tot dus
Terre nog gebruikelijke tempera-schilderen, d. i. het
binden van de kleuren door middel van eiwitstof.
A. stierf 1493. Eenige schilderijen van A. vindt men
in het museum te Berlijn.
Antongil—baai, de voornaamste baai aan de
oostzijde van Madagascar; zuidelijk van deze baai
het aan Frankrijk behoorende eiland St. Mary.
Antoni (St.), een fort in Afrika, in OpperGuinea, op de Goudkust, in het stranddistrict Alain,
een half uur gaans ten oosten van de Ankober, op
eene rots, aan de landzijde omringd door vruchtboomen en Bergen, aan de zeezijde beschermd door
vele zigtbare en onzigtbare rotsen, die eene vreeselijke branding veroorzaken en het moeijelijk maker
bier te landen. De ligging is zeer gunstig voor den
handel, en wegens de koelheid van de lucht en de
vruchtbaarheid van den grond is het een der beste
bezittingen op de Goudkust. Door de Portugezen
aangelegd, droeg het aanvankelijk den portugeschen
naarn Santo Antonio, naar hunnen beschermheilige
Antonius van Padua. In 1642 werd het door de
Nederlanders veroverd, en wordt in de wandeling
fort .tksim genoemd. In 1819 was het in bouwvalligen staat, doch is sedert hersteld. In 1837 werd de
kommandant van dit fort en die van het fort St. Jago,
benevens hunne manschappen, in het negerdorp
Bout' y doodgeschoten. Zie BOUTRY.
Antoni (Papacino d'), geb. 1714 te Villafranca
in Piemont , gest. 1788,klom van gemeen kanonnier
op tot den rang van luitenant-generaal en directeur
van de artillerie-school te Turijn, en was een der
uitstekendste ingenieurs van zijnen tijd; verschei-
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dene werken over krijgskundige wetenschap zijn
door hem geschreven, en meerendeels in het Fransch
en Engelsch vertaald.
Antonia, naam van vier heiligen en martelaressen 1) de romeinsche weduwe, gedenkdag
1 April. — 2) maagd en martelares, gedenkdag
30 April. — 3) volgens de overlevering abdis te
Thebais, gedenkdag 2 Mei. — 4) maagd en martelares, gedenkdag 4 Mei.
Antonia, 1) eene dochter van Marcus A ntoni us
en van Octavia, werd de moeder van Cn. Domitius
en, door dezen, grootmoeder van keizer Nero. —
2) eene jongere zuster van de vorige, was een der
deugdzaamste vorstinnen van haren tijd. Zij trouwde
met Drusus, den zoon van Tiberius, wien zij eerie
dochter (Livilla) en twee zonen (Germanicus en
Claudius) baarde ; diep bedroefd over het verlies van
haren onvergetelijken echtgenoot stierf zij in het
jaar 38 na Chr.-3) eene dochter van den romeinschen keizer Claudius, was getrouwd met Cornelius
Sylla Faustus, en stierf op bevel van Nero een gewelddadigen dood.
Antonia,dochter van Johan Frederik,hertog van
Wurtemberg,was eene zeer geleerdeprinses, zeer ervaren in het Hebreetrwsch en in den Talmud; in de kerk
der H. Drievuldigheid te Deinach liet zij een hieroglyphisch gedenkteeken oprigten, bekend onder den
naam van Toren van Antonia; zij stierf 1 Oct. 1679.
Antonides (Joannes) , bijgenaamd van der
Goes, omdat hij (3 Mei 1647) te Goes in Zeeland
geboren was; na te Amsterdam, waar zijne,ouders
zich met der woon hadden gevestigd, zijne eerste
opvoeding te hebben genoten, ging hij ter verdere
opleiding naar de hoogeschool te Utrecht, werd
daar 1673 tot doctor in de geneeskunde bevorderd,
doch stierf reeds 18 Sept. 1684. In zijn uitmuntend dichtstuk De listroom, nog heden ten dage der
lezing overwaardig, heeft hij Amsterdam verheerlijkt ; hij is ontegenzeggeiijk de meest oorspronkelijke nederlandsche dichter nit de 17e eeuw. De
volledigste druk van al zijne werken was die van
D. van Hoogstraten (1714, in 4 ..) ; in 1828 bezorgde
de groote dichter Bilderdijk eene editie in klein formaat van al de werken van A. (gedrukt te Leyden).
Antonio, met den bijnaam van de Groote
Bastaard, natuurlijke zoon van den bourgondischen
hertog Filips den Goede, was geb. 1424, en stierf
1504. Met zijnen broeder Boudewijn toog hij naar
Barbarije, waar hij het door de Mooren helegerde
Ceuta hielp ontzetten. In Frankrijk teruggekeerd,
hielp hij Karel den Stoute tegen de Luikenaars en
tegen de Zwitsers, voerde 1476 bevel over de voorhoede in den slag van Granson, en werd in den slag
van Nancy gevrangen genomen. Later leverde hij vele
bewijzen van heldenmoed in de legers van Lodewijk XI en Karel VIII.
Antonio, bijgenaamd de Schilder, was een durfal in onzen oorlog tegen Spanje en een der voornaamsten, die 1572 de verrassing van Bergen in
Henegouwen voor graaf Lodewijk van Nassau mogelijk maakten. Toen hij later eene paging deed oni
ten behoeve van Haarlem met eenig yolk den dijk
te bezetten tusschen Amsterdam en Naarden, werd
zijn aanslag door die van Amsterdam verhinderd.
Op den terugtogt werd hij achterhaald, en met de
meesten der zijnen over de kling gejaagd door de
Spanjaarden, die zijn hoofd en dat van zekeren Philippus de Koning in de stall wierpen. De Haarlemmers, hierover verwoed, lieten nu twaalf gevangene
Spanjaarden onthalzen, en die twaalf hoofden in een
Nat kuipen, hetwelk zij van eenen molen lieten af-
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rollen tot in de loopgraven der Spanjaarden, met dit
bijschrift : De Haarlemmers zenden deze schatting
van den tienden penning aan Alba, en hebben er tot
interest nog twee willen bijdoen.
Antonie—klooster (St.), was een in 1209
door zekeren ridder Arnold Stirbolt te Maastricht
gesticht klooster, dat echter eerst in 1241 werd betrokken door eenige uit Dauphine in Frankrijk overgekomene hermiten. Deze kloosterlingen, die van
aalmoezen leefden, waren verpligt pelgrims te herbergen en zieken te verplegen,inzonderheid de zoodanige, die door het St. Antonie's vuur waren aangetast. Toen Antonie van Bourgondie 1415 in den
slag van Azincourt door de Engelschen was geslagen,
schonk zijne weduwe Elizabeth van Gorlitz aan dit
klooster een eilandje in de Maas, tegenover hetzelve
gelegen. De kloostertucht begon echter door lengte
van tijd zeer veel te wenschen over te laten, zoodat
deze vereeniging 1783 door de Algemeene Staten
werd ontbonden. Het kloostergehouw is nog in wezen, doch de kerk werd vernield in 1794 bij de belegering van Maastricht.
Antonina, 1) naar men wil de allereerste naam
van Utrecht. — 2) een der namen, die Angoerieh
of Angora vroeger gedragen heeft ; Zie ANCYRA 1).
Antonina, 1) eene heilige, die under Diodetiaan den marteldood stierf; gedenkdag 1 Maart. —
2) eene zedelooze vrouw, was de echtgenoote van
Belisarius ; zie BELISARIUS.
Antonini (Annibal), geb. 1702 te Salerno,
heeft, behalve eenige editien van Ariosto en Tasso,
eene verzameling van italiaansche dichters in het
licht gegeven, benevens verscheidene geschriften
over de italiaansche taal en een (1735 te Parijs gedrukt) Italiaansch Latijnsch en Franschwoordenboek.
Antoninus, de heilige, geb. 1389 te Florence,
eerst dominicaner monnik, daarna achtereenvolgend
prior van verscheidene kloosters, eindelijk 1446 aartsbisschop van Florence ; gest. 1459; in 1523 door
pans Adriaan IV gecanoniseerd ; gedenkdagen 2 en
10 Mei.
Antoninus (Marcus Annius Verus Aurelius),
bijgenaamd de Philosooph , doorgaans kortweg
Marcus Aurelius genoemd, romeinsch keizer van
161 tot 180 na Chr., geb. anno 121, beklom den
troon na den dood van zijnen pleegvader Antoninus Pius. Door uitstekende meesters werd hij tot
geleerde gevormd, en had inzonderheid de stoicijnsche wijsbegeerte leeren beminnen ; getuige daarvan
zijn nog in wezen zijnde geschrift : .Beschouwingen
over zich zelven". Zijne regering was niet zoo rustig als die van zijnen voorganger. Zijne veldheeren
zond hij uit on' de Parthen te beoorlogen ; hij zelf
toog ten strijde tegen de barbaren (Marcomannen,
Quaden, enz.), die uit het oosten de grenzen van het
romeinsche rijk bedreigden. In een Bier veldtogten
geraakte hij door gebrek aan water met zijn leger
ill den grootsten hood, waaruit hij (volgens de overlevering) gered werd door de voorbede der Christenen (zie DONDER-LEGIOEN). Reeds had hij te Rome
een triomf-feest over de zegepraal op zijne vijanden
gevierd, toen nieuwe onlusten hem in het veld riepen tegen de Marcomannen; hij overwon hen, wend
te Sirmium ziek, en stierf anno 180 te Vindobona
(d. Weenen). Hij is een van de beste keizers, die
op den romeinschen troon hebben gezeten. De zoogenaamde Antoninus-zuil, die nog heden ten dage
in Rome het naar dezelve ',Piazza Colonna" genaamde
plein siert, werd hem opgerigt door den senaat, als
een eereteeken voor zijne overwinning op de Marcomannen.
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Antoninus Liberalis, een grieksch schrijver,waarschijnlijk een vrijgelatene van Antoninus Pius,
omstreeks 147 na Chr., schreef in den trant van
zijnen tijd eene verzarneling Metamorphosen of fabelachtige vertellingen, die het best in het Licht zijn
gegeven door Koch (Leipzig 1832) en door Westermann in de »Mythographi grci" (Brunswijk 1842) ;
in 1774 zijn ze met aanteekeningen uitgegeven door
Verheyk te Leyden, na onder den titel Trans formationum congeries reeds met eene la tijnsche vertaling
van Xylander te zijn verschenen te Amsterdam 1674.
Antoninus Pius (Titus Aurelius Fulvus),
geb. 86 na Chr. te Lanuvium, romeinsch keizer van
138 tot 161. Hij stamde of van eene familie nit het
?Aden van Gallic, waardoor sommige schrijvers, in
plaats van te zeggen dat zijne familie van daar herkomstig was, als zijne geboorteplaats verkeerdelijk
Nemausus (d. i. Nimes) opgeven. A. was een der vier
consulares onder wie Adriaan het bestuur van Italie
verdeelde,ging vervolgens als stad [louder naar Azie,en
werd geadopteerd door Adriaan, dien hij opvolgde op
den troon. Onder zijne regering genoot het rijk rust en
geluk; hij zelf was matig en eenvoudig, hulpvaardig
jegens noodlijdenden, een vereerder van deugd en
wijsheid, en een vader voor zijn yolk. De vervolgingen tegen de Christenen temperde hij zooveel mogelijk; oorlog voerde hij nagenoeg alleenlijk in
Britannic. Den bijnaam Pius, d. i. de Vrome, verwierf hij door zijnen onvermoeiden ijver voor het in
eere houden van de nagedachtenis zijns pleegvaders,
in wiens praalgraf ook zijne assche bijgezet werd.
Antonio, prior van Crato, titulair koning van
Portugal, was een natuurlijke zoon van den infant
don Lodewijk, hertog van Beja, hij Yolanda de Gomez. In den slag van Alcacar-Quivir (1578) gevangen gemaakt door de Mooren, vond hij middel om
hen te ontsnappen, keerde terug naar Lissabon, beweerde dat don Lodewijk (zijn vader) in het geheim
getrouwd was met Yolanda (zijne rnoeder), en lint
zich tot koning uitroepen (19 Junij 1580). Maar
door den -hertog van Alba, den veldheer van F i llips II,
werd hij nit zijne verschansingen verdreven op den
zelfden dag,*waarop zijne vloot door den markies de
Santa Cruz totaal werd verslagen. Zich gedwongen
ziende Portugal te ruimen, zwierf hij vervolgens in
den vreemde rond, en stierf to Parijs op 64-jarigen
leeftijd, den 12 Augustus 1595.
xa. Zi
_.eA_NTONIUS NEBRISSENSIS.
Antonio de Lebrixa.
Antonio (Nicolaas), spaansch bibliograaph, geb.
te Sevilla 1617, gest. te Madrid 1684, was kanunnik
in zijne geboortestad, en werd naar Rome gezonden als agent van Fi llips IV. Men heeft van hem
Bibliotheca hispana veins (Rome 1696, 2 dln. in fol.);
en Bibliotheca hispana nova (Rome 1692,2 din. in fol.).
Beide geachte werken zijn in 1788 herdrukt te
Madrid, elk 2 dln. in fol.; doch ze zijn zeldzaarn.
Antonis (Adriaan), een bekwaam ingenieur en
wakker voorstander van de zaak der vrijheid in het
begin van den 80-jarigen oorlog, kweet zich met lof
van de task, hem door pries Willem 1 opgedragen,
om de noordhollandsche kusten te bewaren ; iii
1588 was hij burgemeester van Alkmaar, en 1593
bestuurde hij den aanleg van de nieuwe vestingwerken te Enkhuizen.
Antonis—proostdij (St.), ook St. Antonishof of St. Antonis-boomgaard genoemd naar den
fraaijen tuin en grooten boomgaard, die er hij behoorden, was in de 15e eeuw een (1446 gesticht) monni kenklooster te Haarlem. In 1470 kwarn het in eigendom aan den abt van Marienweert bij Culenborg,
die er monniken van de Premonstratenzer-orde
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in plaatste ; toen kreeg het den naam van Convent
der Witte Heeren (de straat waar het gestaan heeft
heet nog de Witte-Heeren-steeg). De monniken leefden p ier echter zoo weelderig, dat hunne goederen
reeds den 9 Maart 1541 overgedragen werden aan
het St. Elizabeth's gasthuis en het klooster ophield
te bestaan, en zulks ingevolge daartoe bekomene
magtiging van paus Paulus III.
Antoniszoon (Cornelis), in de wandeling Koen
Teunissen genoemd, was in 1544, 1546, 1548 en
1550 schepen, en 1567 raad van zijne geboorteplaats
Amsterdam, en voor zijnen tijd een verdienstelijk
schilder. Hij had vroeger in den vorm van een panorama eene afbeelding geschilderd van Amsterdam
zooals het was in 1536, met al de huizen en gebouwen in hunne toenmalige gedaante. Die afbeelding
hing op het voormalig stadhuis (thans het paleis)
op de thesaurie, en werd ook door hem in houtsnede gebragt en uitgegeven in 12 bladen; deze platen zijn echter even zeldzaam als ze belangrijk zijn
door de groote naauwkeurigheid, waarmede ze het
toenmalige Amsterdam aanschouwelijk voorstellen.
Antoniszoon (Jacob), in de wandeling Jaap
Tenn genoemd, geb. te Haarlem, was als scheepsgezagvoerder behulpzaam bij de inneming van den.
Briel, en vertrok toen als kapitein van de zoogenaamde kleine galei naar het Haarlemmermeer,waar
hij vele blijken gaf van kloekmoedigheid gedurende
der Spanjaarden beleg van Haarlem. Door vele schitterende wapenfeiten klorn hij op tot den rang van
vice-admiraal.
Antonius, de heilige of de groote, ook A., van
Thebe genaarnd, de stichter van het monnikwezen,
geb. omstreeks 250 te Coma bij Heraclea in OpperEgypte. Na zijne goederen verkocht en under de
armen uitgedeeld te hebben, begaf hij zich als kluizenaar in de egyptische wildernis ; doordien eveneens gezinden hunne hutten of kluizen kwamen opslaan in de nabijheid van de zijne, werd dit de kiem,
waaruit zich later het kloosterleven ontwikkelde.
Slechts tweemaal was hij uit zijne afzondering te
voorschijn getreden, namelijk : eens om de Christenen te schrageu tegen de vervolgingen van Maximinus, en eens orn het ware geloof te verdedigen
Leger' de Arianen. Geeerbiedigd zelfs door de Heidenen, en geeerd door de keizers, stierf hij in den
ouderdom van ruim 105 jaren (anno 356) in eene
afgelegene woestenij, waar de duivel hem intusschen
niet met rust had gelaten (verhaalt ons de legende),
maar 20 jaren tang allerlei listen had aangewend
om hem te verleiden ; doch A. had wederstand weten te bieden aan alle verzoekingen; zijn leven was
eene aaneenschakeling van strijden tegen den Booze
en van mirakelen, die hij deed (zie ook lager). De
legende daar latende, weten wij thans dat de ascetische geschriften, die hem toegedicht worden, niet
van hem zijn. Tegen het naar hem genoemde
Sint Antonie' s vuur,, eene in de in iddeleeuwen dikwijls
voorkomende ziekte met ontsteking en versterving
van de ledernaten, moet geen beter middel bestaan
hebben dan den heiligen A. aan te roepen om zijne
voorbede bij God, hetgeen menigmaal ontaardde in
regtstreeksche aanbidding van A. zelvein. Uit dankbaarheid, omdat zijn zoon op die wijze gered was,
stichtte Gaston,eensrijk fransch edelman,de Hospitaalbroederschap van den heiligen A., en werd daarvan
zelf de eerste grootmeester. Deze Orde, bestendigd
door pans Urbanus II te Clermont 1096, werd door
Bonifacius VIII (anno 1298) erkend als eene broederschap van reguliere koorheeren naar den regel
van St. Augustinus. De kleeding van deze Antonie-
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heeren (Antonianen, Antoniten) was zwart, met een
veel op eene T gelijkend kruis (Antoriius-kruis) van
blaauw smelt op de Borst. De talrijke kloosters van
deze wijdverspreide Orde zijn thans alle verdwenen.
Antonius (Marcus), beroemd romeinsch redenaar, grootvader van den triumvir, was consul in
99 v. Chr.. en onderscheidde zich in den oorlog
tegen de verbondenen. Toen hij zich in den burgerkrijg tegen Marius verklaard had, gaf deze bevel om
hem ter dood te brengen, en liet zijn hoofd te pronk
zetten op de redenaars tribune. A. Creticus
(Marcus), zoon van den vorige en vader van den
triumvir, werd anno 74 v. Chr. belast met de taak
om de zeeroovers tangs de kusten der Middellandsche Zee op te zoeken ; in plaats echter van hen
ernstig te beoorlogen, is het veel weer aannemelijk
dat hij als het ware gemeene zaak met hen maakte,
althans het voornaamste wat men van zijne laden
weet is, dat hij Sicilia plunderde. Hij stierf op het
eiland Creta, waar de piraten hem eerie gevoelige
nederlaag toebragten, waarorn men hem den spotnaam Creticus gaf.— A. Hybrida (Cajus), broeder van den vorige, onderscheidde zich inzonderheid
door zijnen roofzuchtigen aard. In 83 v. Chr., toen
hij met Sylla uit A zie terugtrok, plunderde hij Griekenland, nam vervolgens deel aan de proscriptien
van Sylla, werd anno 70 urn zijne herhaalde rooverijen nit den senaat gestooten, doch spoedig weder
daarin opgenomen.Vervolgens werd hij edit, en anno
65 v. Chr. pretor. Aan de zamenzwering van Catilina nam hij heimelijk deel, zonder opentlijk daary our op te treden, hetgeen hij waarschijnlijk liet,
omdat hij naar het consulschap streefde, welke waardigheid (64 v. Chr.) hem ten deel viel, te gelijk met
Cicero, dien hij haatte. Toen de zamenzwering uitgebarsten was, moest hij met een leger tegen Catilina oprukken naar Etrurie ; doch op den dag toen
er slag geleverd zou worden, wendde hij eene ongesteldheid your, en droeg het bevel op aan Petrejus.
Daarna begat hij zich naar het onder zijn bestuur
gestelde wingewest . Macedonie, en bier begun hij op
nieuw zijne rooverijen, zoomede tegen de naburige
Dardanen en Bastarnen; doch beiden bragten hem
gevoelige nederlagen toe. In 59 v. Chr. werd er
eene dubbele aanklagt tegen hem ingediend bij den
romeinschen senaat,eerstens wegenszijne deelneming
aan de zamenzwering van Catilina en ten andere
wegens knevelaripn; en in weerwil dat Cicero hem
verdedigde, werd hij veroordeeld. Van zijn later leven
weten wij niet anders, dan dat hij na zijne veroordeeling verhlijf hield op het eiland Cephallenia. —
of drieman,
de triumvir
t
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geb. 83 v. Chr. nit een der oudste patricische familièn
van Rome, door zijne moeder Julia verwant aan Cesar; zijn vader was pretor, zijn grootvader een beroemd redenaar (zie beiden bierboven). Als jongeling leidde A. een zeer ongebonden leven. Na een
kort verblijf in Griekenland kommandeerde hij under
Gabinius de ruiterij in de veldtogten in Afrika en Azië,
werd door Cesar in Gallia questor, en keerde (anno
50) als verklaard aanhanger van Cesar naar Rome
terug, waar hij op zekeren feestdag zelfs de onvoorzigtigheid beging den dictator een diadeem aan te
bieden, hetgeen slechts den dood van Cesar verhaastte. Toen deze vermoord was, sprak A. eene
lijkrede op hem nit, ruide bet yolk op tegen zijne
moordenaars, die hij, als hoofdleider der cesariaansche partij, met alle kracht vervolgde, en kwam Decimus Brutus belegeren in Mutina (d. i. Modena)
in 43 v. Chr. Poch toen de senaat hem verklaard
had tot vijand des vaderlands, werden de consuls
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Hirtius en Pansa tegen hem uitgezonden ; en hij zou
niet tegen hen bestand zijn geweest, indien het hem
niet door list en door geweld gelukt ware, zijne
krijgsmagt te versterken met de legioenen van Lepidus. Met dezen en met Octavianus — met wiens
zuster Octavia hij na den dood van zijne eerste vrouw
Fulvia in den echt trail, ten einde den bond des te
hechter te maken sloot hij (43 v. Chr.), op een
eilandje in deh Reno (of Lavino) niet ver van Bologna, het beruchte triumviraat. Dit tweede driemanschap kenmerkte zich al dadelijk door de wreedste
vervolgzucht, en door geheel Italia werden bloedige
vervolgingen ingesteld. De overwinning, die A. gemeenschappelijk met Octavianus in het volgende
jaar (42) op Brutus en Cassius behaalde in de vlakten bij Philippi, vernietigde de repuhlikeinsche partij
geheel en al en bestendigde de magt van het triumviraat, nit hetwelk intusschen de zwakke Lepidus
al spoedig verdween, hetgeen eene nieuwe deeling
van het ronteinsche rijk ten gevolge had (te Brundusium, anno 40 v. Chr.), waarbij het oosten aan A.
en het westen aan Octavianus werd toegedeeld. Oat
beiden naijverig waren op elkanders grootheid bleek
herhaalde maken; hunne oneenigheden werden echter tetkens weder bijgelegd, totdat A. smoorlijk verliefd werd op de bekoorlijke koningin Cleopatra van
Egypte, voor wie hij zijne vrouw Octavia, de zuster
van zijnen ambtgenoot, verstiet. Deze greep dit als
een middel aan, om voor goed met A. te breken; en
daar A.'s geheete wijze van regeren in Azie te regt
schandelijk, schaatnteloos en verkwistend genoemd
kon worden, kostte bet Octavianus niet veel moeite
het misnoegen der Romeinen tegen A. ten top te
voeren, en nu kwam het tot eenen oorlog, die eindigde met den zeestag hij Actium (2 Sept. anno 31
v. Chr.), welke een einde maakte aan het bestaan
der republiek en besliste over het lot der wereld.
Overwonnen en vervolgd, zocht A. zich te redden
door de vlugt naar Egypte, terwijl Cleopatra van
hares karat nu al het mogelijke deed oin den overwinnaar Octavianus te verleiden ; op het valsche gerucht van liaren dood werd A. wanhopig, en stortte
zich in zijn zwaard ; toen vernemende dat zij nog
leefde, liet hij zich, zwaar gewond gelijk hij was, tot
Naar brengen, en gaf in hare amen (30 v. Chr.)
den geest. — Antonius (Cajus), broeder van
den triumvir, legaat onder Cesar (49 v. Chr.),
was vervolgens pretor in Macedonia, en werd later
gevangen genomen door Brutus, die hem ter dood
liet brengen, om den dood van Cicero te wreken.—
A. (Lucius), een jongere broeder van den triumvir,
voor wien hij Octavianus beoorloogde; hij werd echter een geheelen winter in de etrurische stad Perusia
belegerd en eindelijk door hongersnood gedwongen
te capituleren, waarna hij zich met Octavianus verzoende en door dezen kort daarop tot pretor in Hispania benoemd werd. Cicero geeft eene zeer ongunstige
kara kt ersch i Id eri ng van dezen A. A. Antyllus
(Marcus), zoon van den triumvir bij diens eerste
vrouw Fulvia, geb. 36 v. Chr., was bestemd om na
zijns vaders dood het bewind te voeren over Egypte,
doch werd op bevel van Octavianus ter dood gebragt. — A. (Julius), zoon van den triumvir bij
diens tweede vrouw Octavia, werd na zijns vaders
dood zeer goedgunstig behandeld door keizer Augustus, die hem herhaaldelijk met voordeelige ambten begiftigde. Toen het later echter uitlekte, dat
hij in ongeoorloofde betrekking stond met des keizers dochter Julia, wilde haar vader hem ter dood
laten brengen ; doch hij onttrok zich aan die straf
door zelf een einde aan zijn leven te maken. De
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poezien van dezen A. worden door Horatius gepreAntonius van Padua, de heilige, geb. te
zen. — A. (Lucius), een zoon van den vorige, en
Lissabon 15 Aug. 1195, gest. 13 Junij 1231 te
de laatste van dit geslacht, stierf in ballingschap te
Padua, waar hij in eene aan hem gewijde kerk
Massilia, anno 26 na Chr.
graven werd, was een leerling van den heiligen Fran.
Antonius (Marcus), een graveur. Zie RAIMONDI. ciscus van Assisi, en ijverig werkzaam voor de nitAntonius Musa, geneesheer van keizer Au- breiding van de Orde der Franciscanen. Op eenen
gustus, een Griek van geboorte, was eerst een vrijtogt orn de Heidenen te gam bekeeren in Afrika,
gelatene. Toen hij den keizer van eene gevaarlijke
iced hij schipbreuk, eu werd op de kust van Italie
ziekte genezen had door tniddel van koude baden, geworpen, waar hij nu met ijver en goed gevolg het
werd hij door den senaat en door den vorst zelven
Evangelie began te prediken (en ook in het zuiden
met eerbewijzen overladen. Er bestaat nog van hem:
van Frankrijk). Hij werd reeds in 1232 gecanoniseerd door paus Gregorius IX; gedenkdag 13 Junij.
De Herba botanica, De tuenda valetudine (Venetia,
1547).
Antonius—convent (St.), een voormalig
Antonius Nebrissensis, spaansch letter- klooster te Albergen in Overijssel. Zie ALBERGEN.
kundige, geb. te Lebrixa (lat. Nebrissa) 1444, gest.
Antonne, vlek in het fransche dept. Dordogne,
152'2, gaf met roam onderwijs aan de universiteit
2 mijlen beoosten Perigueux ; 500 inw. Geboortevan Salamanca en vervolgens aan die van Alcala ;
plaats van Lagrange-Chancel.
hij was een der ijverigste medewerkers aan den BijAntothija, een der afstammelingen van Benbel in verscheidene talen, waarvan de uitgave ander- jamin; I Chron. 8 : 24.
Damen werd onder toezigt van kardinaal Ximenes.
Antraigues (Emanuel Louis Henri Delaunay,
Van de vele door A. geschrevene werken, die alle
graaf d'), geb. 1765 te Vivarais in het fransche dept.
zeer zeldzaam geworden zijn, zullen wij slechts noeArdéche, speak in de Me'moire sur les Etats-generaux
(1788) den onbeperktsten vrijheidszin uit ; toen hij
men : Introductiones latinn (Salamanca 1481, in fol.),
waarin geheel nieuwe gezigtspunten warden geopend
echter 1789 als afgevaardigde zitting had in de rijksmet betrekking tot bet onderwijzen van de latijnvergadering, deed hij zich kennen als een heftig versche taal; Grammatica sobre la lengua castellana
dediger van de voorregten des adels, verklaarde zich
(1492, in 4°.), de eerste spaansche spraakkunst, die
tegen de vereeniging der Brie standen, en was de
ooit het Licht heeft gezien ; Lexicon latino-hispanicum, ijverige kampioen voor het veto des konings. In 1790
trad hij uit de vergadering, en werd in een staatet hispanico-latinum (1492, 2 din. in fol.) ; Innis
kundig proces gewikkeld; daarna vervulde hij verCivilis Lexicon (Salamanca 1506, in fol.), een werk
waardoor de beoefening der regtsgeleerdheid in
scheidene staatkundige zendingen naar Petersburg,
Weenen, Italie, nu eens in het belang der Bourbons,
Spanje herleefde.
Antonius Polemo, leefde onder de regering dan weer met eene of andere lastgeving van Rusvan Trajanus en diens opvolgers, en stichtte eene
land. In 1797 op last van Bonaparte te Milaan gekweekschool voor redenaars te Smirna. Zijne redevat, was zijne vrouw, de opera-zangeres R. Huberts,
voeringen, waarvan wij er twee hezitten, werden in
hem behulpzaam in zijne ontvlugting. In 1803 werd
zijnen tijd zeer geacht. Door aanhoudende jichthij russisch staatsraad en naar Dresden gezonden,
pijnen bet leven moede geworden, gaf hij zich zelven
waar hij het merkwaardige geschrift tegen Bonavrijwillig den dood, in den ouderdom van 56 jaren.
parte schreef : Fragment du 18me livre de Polybe,
Antonius Primus, romeinsch veldheer, ge- trouve SW' le moat Athos. NaarRusland teruggekeerd,
boortig uit Toulouse, trad onder Galba in romeinbekwam hij kennis van de geheime artikelen van den
sche krijgsdienst, diende vervolgens Otto en Vitellius,
Tilsiter vrede, en bragt die naar Engeland, waaren ging, toen laatstgenoemde het onderspit scheen
door hij zich vooral bij lord Canning zeer gezien
te zullen delvers, tot de partij van Vespasianns over. maakte. In 1812, op een dorp niet ver van Londen,
Met de mezische en pannonische legioenen tong hij
werden hij en zijne vrouw vermoord door zijnen
naar Italie, sloeg Vitellius tweemaal bij Cremona en
knecht Lorenzo, een Italiaan, die daarop zich zelbestormde de stad. Nu werd hij verwaten, en trok
yen van het leven beroofde. Zie ook ENTRA1GUES.
plunderend Italie door. En plaats echter van regtAntremont, of Entremont, een dal in bet
streeks op Rome aan te rukken, verspilde hij zijnen
zwits. kanton Walliserland,besproeid door de Drance
tijd zonder zich er over te bekommeren, dat Vespaen doorsneden door den weg van den grooten Bernsianus tot opperbevelhebber Mucianus benoemd had.
hard. Prachtige waterval van de Valsorey.
Eerst op de mare, dat het door Sabinus, Vespasiaan's
Antrim, graafschap en stad in Ierland, prov.
broeder, bezette kapitool in de asch was gelegd,
Ulster. Het graafschap, begrensd door het noorderrukte hij op naar Rome. Terwijl daar hinnen gekanaal en den Atlantischen Oceaan, heslaat eenen
mooed werd, werd er gevochten voor de poorten.
omtrek van 771,877 acres, waarvan ongeveer geDe stad werd ingenomen, Vitellius om hals gebragt,
schikt ter bebouwing, en is bevolkt met 355,000
en Antonius regeerde nu als alleenheerscher, totdat zielen. Aan de westpunt ligt eene groep eilandjes,
Mucianus verscheen en bet gezag nit zijne handen
de Skerries genaamd; aan de oostkust ziet men eene
nam. Hierover gebelgd, ging hij naar Vespasianus,
rij groote basaltzuilen, genaamd de Reuzendam (the
die hem wel vriendelijk, maar toch zonder onderGiant's Causeway), en voor de noordkust ligt het
scheiding ontving. Hij wijdde zijne laatste leveeseiland Rathlin. De voornaamste rivier van het graafdagen aan de letterkunde (want behalve de talenten
schap is de Bush, die zich in den Atlantischen Ocevan een groat veldheer, bezat hij tevens die van een
aan stort. De Main ontlast zich in het Lough-Reagh,
goed redenaar en dick ter) ; hij stierf te Toulouse
een der grootste zoetwater-meren van Europa, het(anno 99) in 75-jarigen ouderdom.
welk nog sneer rivieren in zich opneemt en door den
Antonius Saturninus , leefde under de Ban in gemeenschap staat met den AtlantischenOceregering van Dornitiaan, tegen wien bij, tijdens zijne
aan. De voornaamste produkten zijn : steenkolen en
bewind-voering over Opper-Germanic, eenen opstand
granen ; de belangrijkste takken van bestaan : spinverwekte. Norbanus Maximus overwon hem en benerij en weverij.— De stad A., hoofdplaats van het
handelde hem welwillend; doch kart daarna liet
graafschap, aan het mein Lough-Reagh, telt 3000
Dornitiaan hem ter dood brengen.
inw.en was vroeger aanzienlijker dan tegenwoordig.

Antronia
Antronia, stad in Thessalia, dus genaamd naar
de menigte spelonken en holen, die zich in den omtrek bevonden ; het grieksche woord Antron beteekent spelonk of hol.
Antuco, I) vuurspuwende berg ter hoogte van
8400 parijs. vt., onder 374 gr. zuiderbreedte, in de
cordillere van Chili. — 2) een bergpas, 6100 parijs.
vt. hoog en voor wagens begaanbaar, in de cordillere
van Chili.
Antunnacum, eene oude stad in Germania,
het tegenwoordige Andernach.
Antwerpen fransch : Anvers; lat. Antuerpia en
Handoverpia ; spaansch Amberes), stad in Belgie en
hoofdplaats van de provincie van dien naam op den
regter-oever van de Schelde, met 103,000 inw.
De Schelde is hier ongeveer 2000 vt. breed en
geeft, door middel van 8 kanalen en bassins, aan
de grootste zeeschepen toegang tot de stad. De
citadel, in verband met de overige vestingwerken,
maakt A. tot eene zeer sterke plaats. Onder
de openbare gebouwen verdienen inzonderheid
opmerking : de prachtige kathedraal van Onze Lieve
Vrouw, met den hoogsten (444 vt. hoogen) toren
van Europa en heerlijke gewrochten van beeldhouw- en schilderkunst, waaronder de ,,Aflating van
het kruis" van Rubens, en de ,,Kruisverheffing" van
den zelfden meester ; de St. Jacobskerk met het graf
van Rubens ; het raadhuis ; het voormalige entrepOt
der Hanza. Wijders was vroeger de in 1531 gebouwde bears een waar meesterstuk van bouwkunst
en een sieraad, zooals welligt in geen andere koopstad ter wereld er een te vinden is ; doch in het begin van de tweede helft der 19e eeuw is dit prachtige
gebouw geheel vernield door brand, zoodat A. nu
slechts de plaats kan aanwijzen waar het gestaan
heeft. Verscheidene andere personen van naam onvermeld latende, moeten wij al s te A. geboren noemnen
de schilders Quintijn Metsys, D. Teniers, A. van
Dijck en Jordaens, den aardrijkskundige Ortelius,
den geschiedschrijver E. van Meteren, den oudheidkundige J. Gruterus; de stad A. is de woonplaats
geweest van den wereldberoemden Rubens, voor
wren bier 1840 op de Groene Plaats (Place verte)
een grootsch standbeeld opgerigt is. A. is de zetel
van eenen bisschop, heeft eene akademie van wetenschappen, eene akademie voor schilder- en beeldhouwkunst, een museum met kostbare kunstschatten, eene genees- en heelkundige school, eene school
voor de zeevaart, een arsenaal der marine, een geographisch etablissement, een vondelinghuis en verscheidene inrigtingen en stichtingen meer. Aanzienlijk
en belangrijk zijn de fabrieken en trafieken voor kant,
zijden en katoenen stoffen, lakens, tressen, getwijnd
garen, tapijten, suiker, loodwit, stijfsel, drukinkt;
ook verdienen de bierbrouwerijen vermelding ; de
scheepmakerij wordt er druk uitgeoefend in twee
dokken en op eene groote timmerwerf. De handel
was voorheen veel aanzienlijker dan tegenwoordig,
en stak lien van Amsterdam schier de Ioef af. Na
vele stremmingen ondergaan te hebben— de laatste
door Belgie's afscheuring van Nederland — heeft
het handelsverkeer van A. zich in den laatsten tijd
weder ontwikkeld tot eene ongedachte hoogte. Al
is de wissel- en effecten-handel er niet van groote
beteekenis, des te meer is dat het geval wat aangaat
koffij, ongelooide huiden, rijst, tabak, suiker en klaverzaad : voor die artikelen is A. eene handelsmarkt
van den eersten rang. Wijders is A. een hoofd-station
van den spoorweg, en heeft ook een kantoor van den
rijks-telegraaf.
De stad A. wordt voor het eerst genoemd in de
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8e eeuw, doch was reeds in de 12e eeuw eene welvarende stad, die zich door haren uitgebreiden koophandel al spoedig ontwikkelde tot eenen hoogen
staat van hloei. In de 16e eeuw was het de rijkste
en grootste koopstad van Europa ; 1562 telde A.
200,000 inw.; in 1576 werd het ingenomen door
de Spanjaarden ; in 1582 (18 Maart) had bier de
moordaanslag plaats van Jean Jauregui op prins Willem I van Oranje'; in 1585 werd de stad, na eene
belegering van 13 maanden, door den prins van
Parma als stadhouder der Nederlanden ingenomen,
en ten gevolge daarvan zag zij hare welvaart voor
langen tijd geknakt. Nog nadeeliger was het your A.,
toen, ingevolge de bepalingen van den Westfaalschen vrede, de monden van de Schelde overgingen
aan Holland. Viermaal in den loop der 18e eeuw
was de citadel het punt, waartegen de belegeraars
van A. hoofdzakelijk hunne vijandelijkheden rigtten : 1746 werd zij bestookt en veroverd door de
Franschen onder den maarschalk van Saksen ; 1792
werd A. ingenomen door de republikeinsche legers
van Frankrijk ; 1793 door de Oostenrijkers ; en
1794 door Pichegru. Keizer Napoleon I liet bier de
schoone bassins aanleggen, die zulk een grootsch sieraad der stad zijn. In 1814 werd A., toen de eenige
belgische stad, die nog in handen der Franschen was,
den 18 April door Carnot overgegeven aan den engelschen generaal Graham. Nadat (1815) Belgie
met Holland vereenigd was, begon A.'s handel en
welvaart zich op nieuw te ontwikkelen. Tijdens de
omwenteling van 1830 liet van Speyk zijne kanoneerboot bier in de lucht vliegen ; en generaal Chasse
liet de stad, die in handen der revolutionaire partij
was gevallen, gedurende 7 'lien bombarderen. In
Dec. 1832 werd de citadel, na den heldhaftigsten
tegenstand, door Chasse overgegeven aan de Franschen,die gewapenderhand intervenieerden ten gunste
van de Belgen ; en sedert dien tijd behoort A. aan
Belgie. Behalve het afbranden van de bears (bierboven reeds vermeld) werd A., na de afscheiding
van Belgie, en zulks tusschen de jaren 1850 en
1860, herhaalde malen geteisterd door rampen : eerst
werd het entrepOt door brand vernield ; toen had eene
vreeselijke buskruid-ontploffing plaats op den hock
van de Meir-plaats, waarbij eenige menschen het
leven verloren. In 1862 heerschte er eene dreigende
gisting tegen de regering over het besluit tot aanleg
van nieuwe vestingwerken ; en die gisting was nog
niet geheel bedaard, toen er in het begin van 1863
feest werd gevierd over de opheffing van den ScheldeZie SCHELDE-TOL.

Antyllus, grieksch geneeskundige, die vooral
als heelmeester beroemd was. Men weet niet met
zekerheid waar en wanneer hij geleefd heeft. Van
zijne werken, die verloren zijn geraakt, vindt men
fragmenten bij Oribasi us en AOtius ; die stukken zijn
bijeen gevoegd in de .Dissert..inaug. - van Panagiota
Nicolaides (Halle, 1799).
Anub, een der afstammelingen van Juda ;
I Chron. 4 : 8.
Anubis, een egyptische afgod, volgens de mythe
de zoon van Osiris, is de zelfde als de grieksche Hermes, en wordt ook wel Hermanubis genoemd; hij
wordt voorgesteld met den kop van een bond, met
puntigen snoet en spitse ooren. Witte en gele hanen
worden aan dezen god geofferd. Gelijk Hermes in de
grieksche mythologie, begeleidt bij de dooden naar
de onderwereld, en weegt daar met Horns hunne
laden voor Osiris af.
Anuische alpen, keten bergen behoorende
tot het Altai-gebergte.
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Aon

Anunghoy

Anxa, oude grieksche naam van het tegenwoordige Gallipoli.
Anxur, bij de romeinsche proza-schrijvers
meestal Tarracina (tegenwoordig Terracina), zeer
oude, waarschijnlijk pelasgische, later volscische stad,
A. genaamd naar den volscischen god Anxur (d. i.
Jupiter), een welnig beoosten den mond van den
Ufen, aan den appischen straatweg, met eene citadel
op eene . steile kalkrots, terwijl de stad zich tot in
de vlakte van de pomptijnsche moerassen uitstrekte ;
sedert 396 v. Chr. eene romeinsche kolonie. Zie

Anunghoy, chineesch eiland in de Cantonrivier, tegenover het eiland Tycocktow, vormt met
het eiland Tsjoecupi den ingang van de Boca Tigris ;
het eiland A. werd anno 1841 genomen door de
Engelschen.
Anuradha—pura, in het zuiden van het noordelijke derdedeel van het eiland Ceylon liggen de
rumen van de oude koningsstad A., welke volgens
de singalezische jaarboeken 2300 jaren geleden gebouwd weed ; A. is het Palmyra van Ceylon, en Levert een schouwspel op, even indrukwekkend als
schoon.
Anuschtekin, of Anoesj tekin, I) aanvoerder
der Turcomannen,die 1029 slag leverden aan Saleh,
een arabisch vorst, die zich 1025 meester had gemaakt van Aleppo ; in dezen slag verloor Sale!' het
leven. Later werden ook Saleh's zonen beoorloogd
door A., die 1038 de stad Aleppo veroverde, en in
1042 stierf. — 2) de slaaf van een opperschenker
aan het hof der Seldzjoeken, wist zich onder sultan
Malekschach (in het laatst der He eeuw) derwijze
gezien te maken, dat hij bij den dood zijns meesters
in diens plaats werd gekozen als opperschenker, aan
welk ambt tevens verbonden was de post van landvoogd over de provincie Chowaresmie, een van de
voordeeligste betrekkingen des rijks.
Anvary, beroemd perzisch dichter, stond hoog
in de gunst bij Sandzjar, sultan der Seldzjoeken,
dien hij vergezelde hij de belegering van Khorassan,
welke stad verdedigd werd door sultan Aziz, die
ook een dichter bij zich had, met name Razjidi.
Terwijl de beide vorsten elkander bestreden met de
wapenen, deden de dichters het zelfde met hunne
verzen, die ze aan de punt van een pijl vastmaakten
en ze zoo aan elkander toeschoten. Als sterrewigchelaar was A. minder gelukkig ; jets voorspeld hebbende, dat niet zoo uitkwam, verloor hij des sultans
gunst en werd naar Balkh verbannen, waar hij omstreeks 1200 stierf.
Anvers, de fransche naam van de belgische stad
Antwerpen...
Anville (Jean Baptiste Bourguignon d'), beroemd geograaph, geb. te Parijs II Julij 1697, werd
reeds op zijn 22e jaar tot koninklijk geograaph benoemd, later ook nog tot partikulier sccretaris bij
den hertog van Orleans, en 1775 tot adjunct bij de
akademie van wetenschappen. Hij bereikte een hoogen ouderdom en stierf 28 Januarij 1782. Van zijne
kaarten, — ten getale van 211 — noemen wij den
Atlas general (Parijs 1737 tot 1780, 46 kaarten in.
66 bladen), en den Atlas antiquus major (12 bladen), waarbij de Geographie ancienne abregee (3 din.
Parijs 1768) als tekst behoort. Zijne in het geheel
uit 10,500 nommers bestaande kaarten-verzameling
werd 1779 aangekocht voor de (destijds koninklijke)
bibliotheek.
Anweiler,kantons-stad in den beijerschen Palts,
aan de Queich, niet ver van Landau, met 2600 inw.,
wier hoofdbronnen van bestaan zijn : leerlooijerij, verwerij, papier-vervaardiging en destillatie van kersenpitten-water (Kirschwasser). Van omstreeks 1219
tot 1330, in welk laatstgenoemd jaar deze stad door
keizer Lodewijk IV aan de paltsgraven Lodewijk en
Ruprecht verpand werd, was zij eene vrij6 rijksstad. Het door de Queich doorstroomd wordende
Anuveiler-dal is een der bekoorlijkste punten in den
Palts; daar ligt onder anderen de mine van het beroemde kasteel Trifels, waar in 1192 Richard Leeuwenhart gevangen zat. — Het kanton A. heeft 25
gemeenten met 17,000 inw., waarvan de helft Pro-

Anysis , koning van Egypte, regeerde in het
begin der 8e eeuw v. Chr. In weerwil dat hij blind
was, hadden de egyptische priesters hem op den
troon geplaatst ; hij werd van den troon gestooten
door Sabacus, of Sabaco, koning van Ethiopie.
Anyta, eene arcadische dichteres, van wie 14
epigrammen te vinden zijn in de Anthologie; ofschoon minder beroemd dan Sappho, had A. toch
ook een standbeeld.
Anytus, zoon van Anthymion, een rijk leerkooper in Athene, klom langzamerhand op tot de
hoogste eereposten, zoodat hij zelfs met ThrasybuIns aan het hoofd der democratic stond, door welke
aan de magt der 30 tirannen een einde werd gemaakt. Lang bevriend met Socrates, werd hij later
diens vijand en beschuldiger. Doch zoodra de Atheners over den dood van Socrates berouw begonnen
te gevoelen, werd A. gebannen, waarop hij de wijk
nam naar Heraclea in Pontus. Ook hier ecliter werd
hij door de inwoners niet alleen verdreven, maar
zelfs gesteenigd.
Anzarba. Zie ANAZARBUS en AX AR.
Anzasca (Val d'), een dal in Piemont, prov.
Domodossola, beroemd door zijn weelderigen plantengroei, zijne watervallen en zijne gezigten op den
Monte Rosa. De schoonheid der vrouwen in dit dal
is opgemerkt door alle reizigers. Goad wordt hier
gedolven, reeds sedert den tijd der Romeinen.
Anzerma,of Ancerma,zuid-amerikaansche stad
in Nieuw Granada, provincie Popayan, 34 mijlen
noordoostelijk van de stad Popayan, nabij de rivier
Cauca.
Anzi, stad in de napolitaansche prov. Basilicata,
ruim 2 mijlen hezuidoosten Potenza, op eenen berg,
met 3000 inw.
Anzibaren,een germaansch volk.Zie A NSIBARIe N.
Anzico, een rijk in het zuiden van Nigritie, niet
anders bekend dan door reisverhalen uit de 16e eeuw,
is waarschijnlijk het zelfde als Sala. De ruim 160
mijlen van de kust liggende hoofdstad was Monzol.
Anzin, gehucht in het fransche dept. du Nord,
nabij Valenciennes, met 4000 inw. en de rijkste
steenkolenmijnen van Frankrijk.
Anzo, of Anzio (zie ANTIUM) , dorp of stadje in
den Kerkelijken Staat, ruim 3 mijlen bezuiden Velletri, nabij kaap Anzio, waar de Venetianen (1378)
de genuesche vloot versloegen.
Aod. Zie EHUD.
Aon, zoon van Posidon (d. Neptunus), was
een koning in het oude Beotie, naar wien een der
oudste beotische volkeren, de Aonen, hunnen
naam droegen. Evenzoo was naar hem het aan Phocis grenzende gedeelte des lands genoemd, Aonie
deze landstreek, in welke zich de Helicon beyond
met de bron Aganippe (Aonia, Aqua), komt dikwijls
bij de dichters voor; vandaar dat onder dezen naam
(Aonie) ook somwijlen geheel Beotie verstaan wordt.
Ook de zanggodinnen worden daarnaar Aonia sorores

testanten.

genoemd of

TERR ACINA.

Aouiden.

Aornus
Aornus, de menigmaal voorkomende naam van
hooggelegene steden en sterkten : 1) in Bactrie, ingenomen door Alexander den Groote. —2) in 1ndie,
(volgens Strabo) aan de bronnen van den Indus,
juister in den hoek tusschen de rivieren Kophen
(Kaboel) en Indus. Reizigers uit lateren tijd verstaan daaronder den berg Azarneh.
Aosa, I) een natron-meir in 2) de groote vlakte
van Aosa in Afrika, niet ver van de Roode Zee ; dit
dal is bebouwd met omstreeks 150 hutten, was eertijds de residentie der koningen van Adal, tegenwoordig die van den sultan der Adail-Danakil.
Aosta, een hertogdom,behoorende tot het gnuvernement van Turijn, ligt in het noordelijk gedeelte
van Sardiniè, in de nabijheid van de hier ineen loopende pennijnsche en grajische Alpen. Doorstroomd
door de Dora-baltea, bedekt met schoone hosschen,
Alpenweiden en vruchtboomgaarden, in de bergen
rijk aan mariner- en lei-groeven, alsook aan veelopleverende zilver-, koper- en ijzermijnen, zou dit
hertogdom een der gelukkigste en vruchtbaaiste
gewesten zijn, als niet de aard zelf van de grondgesteldheid een beletsel ware, waardoor de graanbouw hier zoo goed als onmogelijk wordt gemaakt.—
De hoofdstad A. (het romeinsche Augusta Prwtoria
of Civitas Augusta, omdat het onder Augustus gesticht was door de Pretorianen : ook Augusta
Salassiorum genoemd, omdat het gebouwd werd op
de plaats waar Cordella, eene 1158 v. Chr. gestichte
stad van het oude yolk der Salassen, gestaan had)
ligt op den linker-never der Dora-baltea, aan de
beide wegen van den kleinen en grooten St. Bernhard, en heeft 8000 inw. Zij is de zetel van een
aartsbisschop, heeft een theologisch seminarium, en
drijft handel inzonderheid in leder, kaas en wijn.
Men vindt hier nog vele romeinsche overblijfselen,
en niet ver van de stad de beroemde baden en mijnwerken van St.-Didier.
Aoude, fransche spelling van Oude in britsch
Indic. Zie OUDE.
Aoas, lat. Voiussa, rivier in Epirus, met eenen
loop van bet zuiden naar het noorden, en zich bezuiden Apollonia ontlastende in de Adriatische Zee.
Philippus V van Macedonia werd aan de oevers van
de A. geslagen door de Romeinen 198 v. Chr.
Aoust—en—Diois, lat. Augusta Tricastinorum,
vlek in het fransche dept. der DrOme, 3 mijlen van
Die en in de nabijheid van Crest ;1100 inw., papierma kerij ; minerale bron. Het was een der romeinsche kolonien, gesticht door Augustus.
Apachen, naam van een inheemsch yolk in
Mexico, tusschen 30 en 34 gr. noorderbreedte, van
den Rio Colorado van Califorme tot den Rio Colorado van Texas. De A. waren aanhoudend in oorlog
met de Spanjaarden.
Apd,fl, (Michael I), vorst van Zevenbergen, geb.
1632 uit een oud, doch vveinig in aanzien zijnde geslacht, was aanvankelijk in dienst van vorst George I1
RakOczy, dien hij 1656 naar Polen vergezelde, waar
hij door de Tartaren gevangen werd genomen. Na
tegen betaling van een behoorlijken losprijs zijne vrijheid terngbekomen te hebben, werd hij op last van
vizier Ali, tegen zijnen zin, door eenige hongaarsche
edelen en de saksische afgevaardigden 14 Sept.1661
als vorst van Zevenbergen gesteld tegenover den die
waardigheid bekleedenden Johannes Kemeny. Toen
deze in den slag bij Nagy-Czollos (23Januarij 1662)
gevallen was, werd A. in zijne nieuwe waardigheid
algemeen erkend. Reeds spoedig echter ondervond
hij den druk der Turken, die den bass speelden in
zijn land, totdat dit door de overwinning der Oosten-
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rijkers en den vrede van Vasvar (10 Aug. 1664) van
de turksche bezettingen hevrijd werd. Nog altijd
bleef hij echter vasal der Porte, en konde zich alleen
door kracht van geld tegen zijne benijders staande
houden. Tijdens het beleg van Weenen (1683) bewaakte hij de overgangs-punten over den Donau bij
Raab. Na de overwinning der Christenen drong
Caraffa met oostenrijksche troepen naar Zevenbergen (1685), dat nu (28 Julij 1686) onder duitsche
bescherming, en bij de lotharinger transactie van
27 Oct. 1687 onder militair oppergezag des keizers
gesteld werd. Ook de stenden deden (4 Julij 1688)
den eed van getrouwheid aan het Huis van Habsburg. Den 15 April 1690 stierf A.; hij heeft eene door
hem zelven geschrevene biographic nagelaten.
Apaii (Michael 11), zoon en opvolger van den
vorige, geb. 1680, kreeg een medestander in den
door de Turken ondersteunden graaf Emeric
Nadat deze echter door de oostenrijksche wapenen
verdreven was, werd A. (16 Januarij 1692) door de
stenden erkend als hun wettige vorst, terwijl de keizer zich de voogdij over hem voorbehield en het
land door een gubernium liet regeren. Zijn buiten
weten van het hof aangegaan huwelijk met Catharina Bethlen werd oorzaak, dat men hem begon te
wantrouwen ; en toen hij 1 696 weigerde de vorstelijke waardigheid neder te leggen, werd hij naar
Weenen gebragt, waar hij 1699, tegen een jaargeld,
van al zijne regten op het vorstendom afstand deed
en 1 Februarij 1713 kinderloos stierf.
Apaja, rivier op de noordkust van het eiland
Boero in nederl. Oost-1ndie.
Apalachien (De), of Alleghanies, zijn eene
uit steenmassaas van het overgangsgebergte bestaand
gebergte-systeem in het oostelijk gedeelte van NoordA merika, hetwelk zich uitstrekt in verscheidene met
de kusten van den Atlantischen Oceaan parallel loopende hergrijen, over het geheel niet hooger dan
2000 vt. en alleenlijk in het noordoostelijk gedeelte
eene hoogte bereikende van 6500 vt. Allereerst, het
noordelijkst, ligt het Albany-gebergte aan de westergrens van de Maine, nagenoeg midden-in tusschen
den Atlantischen Oceaan en de St. Laurentius-rivier.
Verner zuidelijk de Green-Mountains (d. Groene
bergen), en in New-hampshire, eenigzins afgezonderd, de White Mountains (d. i. Witte bergen). In
den staat New-York vertoont het gebergte zich als een
zuiver plateau, dat zacht-glooijend klimt tot 3800 vt.
hoogte, en hier nemen de eigentlijke A. eenen aanyang, en loopen uit in 4 ketenen, namelijk : de
Blaauwe bergen (Dine mountains), dan de eigentlijke
Alleghanies, -westelijk van deze het Cumberlandsgebergte aan de grens van Kentucky, totdat de geheele bergenrij door het Cherokee-gebergte wordt
gesloten.Terwip de noordoostelijke groepen uit granietmassaas bestaan,zijn de zuidwestelijke gedeelten
van het gebergte meerendeels kalk- en zandsteenformatien. Het gebergte bevat vele delfstoffen, inzonderheid goad, ijzer, steenkolen en steenzout. —
Apalachicola beet eene op de zuidelijke helling der A. in het land der bovenste creeks ontspringende rivier, die vOOr hare ineenvloeijing met den
Flint den naam van Chatahooche draagt, en zich
outlast in de Apalachien-baai.
Apamea, naam van verscheidene steden in Azie
1) het oude Digba, ter zuidpunt van het eiland Mesene,
aan de zamenvloeijing van Euphraat en Tiger; heet
tegenwoordig Corna.-2) ten westen van Edessa, aan
den Euphraat ; het tegenwoordige Rom-cala.
3) A. ad Orontem, of Axium (tegenwoordig Famieh),
hoofdstad van het landschapApamea,in Syrie.Deze
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stad, vergroot door Seleucus Nicator, en door hem
(gelijk nog 2 andere steden) A. genoemd naar zijne
vrouw Apamea, lag in de nabijheid van een meir,
en had groote stoeterijen en olifanten-parken. Cecilius
Bassus hield hier, na den slag bij Pharsalus, eene
Lange belegering nit. — 4) A. Rhagiana, hoofdstad
van het landschap Choarene, aan de grens van Parthie
en Medie, ten zuiden van de caspische passen, was
aangelegd door Grieken. — 5) A. Cibotus, tegenwoordig Dineir, of Afwem Karahissar,aan den Marsias,
was de aanzienlijkste stad in Phrygie en, naast
Ephesus, de grootste koopstad van Klein-Azie. Herhaalde malen werd dit A. door aardbevingen bezocht ; maar het rees telkens weder uit zijne puinhoopen op, totdat eindelijk de rijke inwoners zich tegen dit gevaar waarborgden, door met ontzaggelijke
moeiten en kosten onder de geheele stad een groot verwulfsel te laten bouwen. In den romeinschen tijd
was dit A. de zetel van een ,,conventus judicus".
6) A. Myrlion in Bithynie, een kwartier gaans van
de zuidkust van de cianische golf, met eene haven ;
heel tegenwoordig Moedania.
Apanchomena, d. i. de geworgde, bijnaam
aan Diana gegeven toen eenige kinderen, op zekeren
tijd bij Karen tempel te Caphys spelende, een touw
om den hats van haar standbeeld geslagen en het
dus omver hadden getrokken ; die kinderen werden
door de inwoners van Caphys gesteenigd.
Apaturia, d. i. de misleidster ; 1) Minerva had
een tempel te Sphwria onder dezen bijnaam, haar gegeven door JEthra, nadat deze, door haar in een droom
vermaand om in lien tempel eene offerande te brengen aan Sphwrus, hij die gelegenheid door Neptunus
verkracht werd. —2) ook Venus droeg dezen bijnaam.
Apaturi6n, d. bijeenkomsten van de phratrien (iedere stam bij de nude Grieken was in 3 phratrien gesplitst, en elke phratrie weder in 30 geslachten), waren feesten, die te Athene gevierd werden
in de maand Pyanepsion (October—November) ; ze
duurden Brie dagen. De eerste dag heette Dorpia
(van dorpon,, avondmaaltijd), omdat de phratoren
zich alsdan ten huize van een der rijksten nit bun
midden aan eenen avondmaaltijd vereenigden. De
tweede dag werd Anarrhysis genoemd, naar de alsdan aan Zeus Phratrius en aan Athene gebragt wordende offers. Op den derden dag, Curiotis genaamd,
werden de in het laatste jaar met leden der phratrie
getrouwde vrouwen, alsook de in den loop van dat
jaar geborene, en tevens alle nit anderen hoofde nog
niet in de phratrie opgenomene kinderen aan de vergaderde phratoren voorgesteld en in het stamboek
der phratrie ingeschreven; de varier van ieder kind
moest echter eerst onder eede verklaren, dat het kind
echt was. Zoo iemand zich tegen de aanneming in de
phratrie verzette, werd daarover beslist bij meerderheid van stemmen. Voor ieder voorgesteld kind werd
een schaap of eene geit aangeboden als offerande ; en
na afloop van de inschrijving in het stamboek had
er een offermaal plaats.
Apek, eilandje in de Indische Zee, bij de midkust van Java.
Apel (Ter), of Ter Aple, dorp van verspreide huizen, Westerwolde. 14 uren bezuidwesten de stad
Groningen. In de 15e eeuw was bier een Kruisdragersklooster gesticht, waarnaar dit plaatsje veelal den
naam droeg van , Klooster ter Apel" ; hij de secularisatie werd dit klooster tot gasthuis ingerigt. In 1665
werd Ter Apel overrompeld door de Munsterschen ; in
1818 vond men in de omstreken van dit dorp een houten weg of lange brag, waarschijnlijk aangelegd door
de Romeinen, zooals ze vermeld worden bij Tacitus.

Apennijnen
Apel (Joannes), geb. 1486 te Neurenberg, was
kanunnik der domkerk te Wurtzburg, loch een voorstander der Hervorming. In 1523 nam hij eene non
nit bet St. Marcus-klooster aldaar, en gaf haar voor
zijne vrouw nit. Op last van den bisschop echter
werd A. in de gevangenis geworpen, en de non teruggebragt in het klooster, waar zij eene zoo zware penitentie ondergaan moest, dat zij er onder bezweek.
Op bevel van den keizer werd A. nit den kerker ontslagen,doch gebannen.Toen begaf A. zich naar Wittenberg, waar hij een ijverig medewerker werd van Luther. —A. (Joh. Aug.), schrijver van eenige goed uitgewerkte verhalen en van eene verhandeling over de
metriek, geb. 1771 te Leipzig, werd 1795 doctor in
de regten, later raadsheer te Leipzig, en stierf 9 Aug.
1816. In zijne ,,Metriek" (Leipzig 1814-16 en
1834) deed hij zich als tegenstander kennen van de
theorie van zijnen leermeester Hermann.—A. (Guido
Theodoor), geb. 10 Mei 1811 te Leipzig, door eenen
val van zijn paard blind gewor p en, heeft zich doen
kennen als een gelukkig beoefenaar van de dichtkunst.
Apeldoorn, of Appeldoorn, dorp in Gelderland, ruim 5 uren gaans benoorden Arnhem, met
ruim 1000 inw.,een der voornaamste dorpen van de
Veluwe ; in de opene brieven van Otto III en Lotharius III beet het Applenthorna. In Augustus 1629
werd A. in brand gestoken door spaansch krijgsvolk
onder graaf Salasar.
Apelles,een der eerste Christenen ; Rom. 16: 10.
Apelles, beroemd schilder nit de oudheid, geboortig nit Cos of Colophon in Klein-Azie, volgens
anderen nit Ephesus, in de tweede heeft der 4e eeuw
v. Chr. Zijne eerste opleiding in de kunst ontving
hij in de ionische school te Ephesus; later bezocht
hij de sicyonische school te Pamphilus. Ten tijde van
koning Philippus begaf hij zich naar'Macedonie,waar
hij later de vriendschap verwierf van Alexander den
Groote. Een tijd fang hield hij zich in Rhodus op,
en stierf waarschijnlijk in Cos. Zijne voorname verdienste bestond in de bevalligheid van zijne wijze
van voorstellen.
Apellicon, van Teos, een rijk burger te Athene, besteedde,niet zoo zeer nit liefde voor de wetenschap, maar meer uit ijdelbeid, groote sommen gelds
om eene aanzienlijke bibliotheek te bezitten, die bij
de verovering van Athene door Sylla naar Rome werd
gezonden.
Apenberg, of Goenong Monjet, een berg in de
residentie Padang op Sumatra's westkust, aldus genoemd, omdat men er zoo vele apen aantreft, die
zich ophouden in het geboomte, dat digt en lommerrijk is, derwijze,dat men hier zelfs des middags,
bij de grootste zonnehitte, in de koele schaduw kan
wandelen.
Apen—eiland, een onbewoond en weinig bezocht eiland, ten zuiden van Celebes. Tusschen het
A. en Tamea ligt het Zandplaat-rif en bet Boompjes -ri f.
Apennijnen (it. Apennini, lat. Mons Apenninus)
heeten de bergketenen, die zich, als zijtakken nit
tie westelijke Alpen, van den Col-di-Tenda af,
in de rigting van bet noordwesten naar het zuidoosten, uitstrekken over het italiaansche schiereiland
tusschen 37 gr. en 44 gr. 30 min. noorderbreedte
en tusschen 25 gr. 30 min. en 34 J. 20 min. oosterlengte. Aanvankelijk de kromming der kusten aan
de golf van Genua volgend onder den naam van Ligurische A., nadert de hoofdketen, de waterscheiding vormende tusschen de Adriatische en Tuscische
Zeeen, onder den naam van Etrurische A. de oostkust, neemt in het zuiden van Italie als Napolitaan.

Apenrade
sche A. hare rigting naar de westkust, loopt door
het calabresche schiereiland, en steekt van daar door
de straat van Messina naar Sicilie over, waar zij te
voorschijn treedt als noordelijk kustgehergte. Afgezien van deze indeeling, worden de A. in vier hoofdgroepen onderscheiden, namelijk : de noorder A., de
centrale A., de zuider A., en de siciliaansche ketenen.
Naar het oosten is de afhelling der A. over het geheel steiler dan naar het westen, waarvan het gevolg
is, dat aan die zijde verscheidene rivieren door korte
dwarsdalen naar zee stroomen, terwijl aan de westzijde aanzienlijke langwerpige dalen de ontwikkeling
toelaten van groote stroomgebied-streken, zooals
van den Arno, den Tiber, den Garigliano en den Volturno. De gemiddelde hoogte van den hoofdrug bedraagt omstreeks 4000 vt. ; in het midden van hunne
uitgestrektheid, waar zij een hoogland (Abruzzo) vormen, zijn de A. het hoogst ; hier bereiken ze, in den
Monte Cavallo (een piek van de den bijzonderen naam
van Gran Sasso d'Italia dragende bergmassa) eene
hoogte van 8906 vt. en van 7684 vt. in den Monte
Velino. De overige hoogste pieken zijn : (in de
Noorder-A.) de Monte Cimone, 6500 vt.; (in de
Zuider-A.) de Monte Amaro, 8550 vt.; ( in de sicil.
ketenen), den 10,800 Vt. hoogen Etna ongerekend,
de Pizzo di Case 6150 vt. De grondformatie der A.
is een digte, witgraauwe kalksteen ; in de zuiderketenen vindt men ook graniet, gneis- en glimmerschiefer, alsmede vulcanische steenen; de A. onderscheiden zich door een grooten rijkdom aan marmersoorten, en warme en koude minerale bronnen hezitten ze in menigte. De bergen van de hoofdketen
zijn over het geheel raw, onbegaanbaar, menigmaal
woest en naakt, met sombere, geslotene dalen; de
hellingen naar de zeezijde daarentegen zijn veelal
aangenaam en zeer vruchtbaar. Er zijn 13 hoofdpassen, langs welke men de A. kan overtrekken.
Apenrade (Apenroa, Apenraa), stad in Sleeswijk, 3 mijlen ten noorden van Flensburg, aan de
eveneens genoemde smalle golf der Oostzee, met
5000 inw., eene goede haven, scheepswerven en
levendige scheepvaart. Hier begonnen 30 Maart 1848
het eerst de vijandelijkheden tegen de Denen ; in
den nacht tusschen 27 3n 28 April rukten de Pruisen onder Wrangel A. binnen. Na velerlei lotgevallen en ongemakken van den oorlog ondergaan te
hebben, werd A., na afloop van den krijg, als eene
benoorden de demarcatie-lijn liggende stad door
zweedsche troepen bezet.
Aper (Marcus), een Gallier, zonder veel geleerdheid, maar met groote welsprekendheid begaafd,
geraakte te Rome tot de aanzienlijkste waardigheden, en stierf in 85. In den ,,Dialogus de Oratorihus"
(die aan Tacitus of ook aan Quintillianus toegeschrewordt) over het verval der welsprekendheid, wordt
hij als een der .celeberrima tom ingenia fori nostri"
sprekende ingevoerd.—A. (Arius), prefect van het
pretorium onder keizer Carus, verwoordde dezen,
om diens zoon Nurnerianus op den troon te brengen;
ook dezen bragt hij vervolgens om door vergif, met
het noel om zelf keizer te worden ; doch hij werd
284 gedood door Diocletianus, aan wien nu de keizerlijke waardigheid opgedragen ward.
Ap Gelai, rivier ter oostkust van Borneo, in
het landschap Hawuankaloe.
Aphaca, in het Oude Testament Aphek of A fek,
tegenwoordig Afka, aan het riviertje Adonis in Ccelesyrie, tusschen Heliopolis en Byblus, aan de phenicische grenzen,met eenen beroemden Venus-tempel
en een orakel, waaraan eerst door Constantijn den
Groote voor goed het zwijgen opgelegd werd.
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Aphacite, bijnaam van Venus naar haren tempel te Aphaca.
Apheea, onder dezen naam had Diana een tempel bij de ./Egineten en Cretenzen.
Aphareus, 1) zoon van den koning van Messene
Perieres, was door zijne vrouw Arene varier van Lynceus en Idas, die onder den naam van Apharetiden
beroemd zijn geworden door hunnen strijd met de
Dioscuren (bezongen door Pindarus). — 2) aangenomen kind en schoonzoon van den redenaar Isocrates, was redenaar en treurspeldichter te Athene; van
verscheidene redevoeringen en 37 tragedien, door
hem geschreven, is niets tot ons gekomen.
Apharsachiten. Zie AFARSACHITEN.
Apharsiten. Zie AFARSITEN.
Aphek. Zie AFER.
Apherdianus (Petrus). Zie AFFERDEN (Pieter van).
Aphete, stad op het schiereiland aan den ingang van de pagaseische golf, waar de Argonauten
Heracles achterlieten. Hier ankerde de perzische
vloot, en Xerxes liet hier een wedren houden.
Aphidna, bij Carpandriti, was een der 12 cccropische steden in Attica, niet ver van Decelia. De
Tyndariden veroverden de vesting, waar Theseus de
schoone Helena verborgen hield. Ten tijde van Demosthenes was A. nog versterkt.
Aphrodisia,d.i.Venus-feesten.Zie APHRODITE.
Aphrodisias, 1) grensstad tusschen Carie en
Phrygie, met eenen prachtigen aan Venus (gr. AphroBite) gewijden tempel, van welken nog grootsche
rumen in wezen zijn. Omdat de inwoners het in de
burgeroorlogen (tusschen Cesar en Pompejus, Antonius en Octavianus) met de overwinnaar geblevene
partij hadden gehouden, worden zij vrij verklaard
en bekwamen zij het regt van een asylum. Sporen
van de oude stad hebben sommige reizigers meenen
te ontdekken in het tegenwoordige Gheira of Keireh.
2) overoude naam van Gades, d. Cadix.
3) cilicische kuststad, tegenover Cyprus, met eene
ruime haven. — 4) eiland nahij de kust van Cyrenalca, met een Aphrodite- (d. i. Venus-) tempel. —
5) eiland aan de carmanische kust in de perzische
golf.
Aphrodisien. Zie APHRODISIA.
Aphrodisius, opperpriester van Hermopolis,
was de eerste der heidensche priesters, die zich tot
het Christendom bekeerde; hij vergezelde Paulus
naar Gallie, en onderging den marteldood anno 70.
Aphrodisium, het zelfde als APHRODISIAS.
Zie ook AL-MAHDYA.
Aphrodite, ook Aphrogenea, d. i. de uit het
schuitn der zee geborene, is de grieksche naam van
Venus. Aphrodisia waren de feesten, aan haar gewijd
op verscheidene plaatsen. van Griekenland, inzonderheid op bet eiland Cyprus, waar A. in Paphos
haren oudsten tempel met eene erfelijke priesterschap had.
Aphrodites. Zie ATARBESJIS.
Aphrodites Hormus. Zie M YOS HORMUS.
Aphroditopolis, naam van verscheidene steden in Egypte : 1) in Heptanomis, bezuiden Memphis, op den oostelijken oever van den Nijl, beet
tegenwoordig Atfieh. — 2) in de Delta. — 3) in
Thebals, aan den Nijl, even benoordwesten de stad
Latopolis ; beet tegenwoordig Itfoe. ---- 4) in Thebais,
op een kleinen afstand bezuidwesten Antwopolis,
aan een zijkanaal, dat op den Nijl uitliep.
Aphthardoceten, in de eerste eeuw van het
Christendom ketters, die beweerden dat Christus van
zijn ligchamelijk lijden niets gevoeld heeft.
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Aphthonius

Aphthonius, rhetor op het laatst der 3e en
in het begin der 4e eeuw na Chr., is bekend door
zijne inleidende oefeningen tot de welsprekendheid
Progymnasmata (uitgegeven door Petzholdt, Leipzig 1839, en door Waltz in de ,,Rhetores grbeci",
dl. 1). Naar hem genoemd is de Chria Aphthoniana,
eene verhandeling, waarin, naar eenen bepaalden
vorm en indeeling, eene stelling volgehouden wordt.
Aphytis, stad op het schiereiland Pallene in
Macedonia, met eenen tempel van Jupiter Ammon.
Api, 1) naam van eenige eilanden en bergen in
nederl. Oost-Indio; zie GOENONG API. - 2) A., of
Serai, landtong of kaap van het rijk Sambas ter westkust van Borneo.
Apia, of Apia Tellus, d. i. land van Apis, oude
naam van den Peloponnesus, naar Apis, den zoon van
Phoroneus, een der vroegste koningen van deze landstreek.
Apianus (Petrus von), eigentlijk Bienewitz of
Bennewitz, sterrekundige, geb. 1403 hij Leisznig in
Saksen, sedert 1523 professor in de wiskunde to
Ingolstadt, waar hij 1552 stierf, stond bij Karel V in
hoog aanzien, en werd door hem in den rijks-adelstand verheven. Er bestaat van hem eene Cosmographia
(Landshut, 1524), eene Astronomia Ca,sarea (Ingolstadt,1532),waarin hij het eerst de opmerking maakte,
dat de staarten der kometen altijd eene zich van de
zon verwijderende rigting hebben, en Inscriptiones
sacrosanelte vetustatis (Ingolstadt 1534, met boutsneden). — A. (Philipp), geograaph, zoon van den
vorige, geb. 1531, volgde zijnen vader in het hoogleeraars-ambt te Ingolstadt op, doch moest 1568.
als Protestant vervolgd, vlugten, en werd toen professor in de wiskunde te Tubingen, waar hij 1589
stierf. Van hem zijn de beroemde >>Beijersche wandkaarten" (1566) afkomstig, waarvoor hij van hertog
Albert 2500 dukaten kreeg.
Apiarum. Zie ALPERA.
Apicata, de vrouw van Sejanus, had geen deel
aan de misdrijven van baron man, en werd dan ook
niet door Tiberius in de vervolging begrepen, die
ingesteld werd tegen haren man en hare zonen. Toen
zij hare vermoorae kinderen zag, stak zij zich nit
wanhoop een dolk in het hart.
Apicius (Marcus Gabius), een beroemd lekkerbek nit den tijd van Tiberius; hij hield er eene
zoo uitgezochte tafel op na, dat zijn naam tot spreekwoord is geworden voor allen, die op eene fijne keuken gesteld zijn. Het zijnen naam dragende keukenbook, eerst later (waarschijnlijk door zekeren
een Afrikaan) geschreven, leert ons verscheidene
merkwaardige bijzonderheden met betrekking tot de
romeinsche kookkunst. Toen A. 100 millioen sestercon (10 millioen guldens) met lekker eten en drinken doorgebragt had, maakte hij een einde aan zijn
Leven, omdat hij nog maar 10 millioen sestercen
(1 millioen guldens) over had, welk bagatel voor
hem niet toereikend was om fatsoenlijk to kunnen
Leven. — Er hebben nog twee andere lekkerbekken
van dien naam bestaan, to weten : een A. ten tijde
van Sylla, en een andere A. onder de regering van
Trajanus.
Apidanus, tegenwoordig Epideno, of Vrysia,
of Vlacho Jani, linkertak van den Enipeus, die zich
in Thessalia in den Peneus ontlast.
Apina en Trica, twee nietige stadjes in Apulie, werden verwoest door Diomedes; van hunne
onbeduidendheid is het spreekwoord Apina en Trica
afkomstig, voor : nesters en bagatellen.
Apingadamum verlatijnschte naam voor
Appingedam.

Apobomien
Apion, een alexandrijnsch taalgeleerde, leefde
in de eerste helft der eerste eeuw na Chr. to Rome.
Zijn op last der bewoners van Alexandria aan keizer Caligula ingediend bezwaarschrift .tegen de Joden" is ons niet anders bekend dan nit het tegenschrift van Flavius Josephus. Hij schreef ook eene
soort van geschiedenis van Egypte, een work over
de weelde van Apicius, over de kennis der metalen,
en over de latijnsche taal; al die geschriften zijn,
op onbeduidende brokstukken na, verloren geraakt,
doch worden -Vermeld bij A ulus Gellius,Clemens van
Alexandria en Athenwus. Om juist to weten to komen waar Homerus eigentlijk geboren was, wilde hij
diens geest bezweren, en leerde tot dat einde de
tooverkunst; doch eer hij het ver genoeg in die kunst
gebragt had stierf hij.
Apip6,1) eiland in derivier Parana (Zuid-Amerika),van het eiland Yaureta door een kanaal gescheiden.
— 2) een waterval, Salto de Apipe, gevormd door
de klippen en rotsen in het rivierbed van de Parana.
Apis, oudtijds eene stad in egyptisch Lybiê, ten
westen van ParEetonium, was beroemd door de eeredienst van god Apis.
Apis, de to Memphis als eene godheid vereerde
stier, volgens het geloof der Egyptenaren een beeld
van de ziel van Osiris. Geboren uit eene koe, die
bezwangerd was geworden door een bovenaardschen
straal, moest hij zwart van kleur zijn, met eene clriekante witte plek voor den kop, de gedaante van eenen
adelaar op den rug, een naar een kever gelijkenden
knobbel onder de tong, enz. Hij had in Memphis,
in den tempel van Ptah (Hephestus),zijn eigen heiligen hof, waar hij door een zwerm priesters in het
overdrevene opgepast en bediend word. De keus van
de plaats waar hij zich ophield, zijne gangen, zijn
eetlust dienden als orakel. .Slechts 25 jaren (een
tijdsbestek dat op sterrekundige berekeningen gegrond was) mogt hij Leven; dan werd hij in eene
alleen aan de priesters bekende heilige bron verdronken, vervolgens gebalsemd in eene gouden kist,
en plegtig begraven. Stierf hij vroeger, dan heerschte
in geheel Egypte diepe rouw, totdat de nieuvve A.
gevonden was, die dan naar Nilopolis in Opper-Egypte
gebragt, daar gedurende 40 dagen in eenen tempel
gehouden, vervolgens op een schip met eene gouden
tent naar Memphis vervoerd `werd, en onder allerlei
feestbedrijven zijnen intogt in Memphis deed. Het
feast van het vinden van den A. (Theophanie) werd
jaarlijks gevierd, en stond met het wassen van den
Nip in naauw verband. Zie OSIRIS.
Apitus (Georgics). Zie EPESZOON (Jurriaan).
Apitz, een onechte zoon van landgraaf Albrecht
den Onwellevende van Thuringen, bij Kunigunde van
Eisenberg, die horn, toen zij 1272 met den landgraaf trouwde, onder haren mantel Ham, waarop hij
ook nog door den keizer geecht (gelegitimeerd)
werd. Zijn vader Wilde hem Thuringen toevoegen,
waaruit de oorlogen ontstonden met de zonen uit
Albrecht's eerste huwelijk. Een tijd tang had A. zijne
hofhouding te Tenneberg, doch stierf voor zijnen
vader (1298, 1300 of 1303).
Apo Bajan, berg in bet landschap Hawuankaloe, ter oostkust van Borneo.
Apobates heetten in de vroegste oudheid die
strijders, die op eenen wagon stonden terwijl zij
vochten. Later, in de kampspelen, waren de A. die
strijders, die van hunne wagens of paarden af- en
op andere oversprongen.
Apobomien, zekere otrerfeesten bij de oude
Grieken, dus genoemd, omdat men daarbij niet op de,
altaren, maar op den vlakken grand offerde,

A.pocauchus
Apocauchus, een Griek van grooten rijkdom,
was onder de regering van Andronicus en Cantacuzenes opgeklommen tot de hoogste waardigheden
des rijks, maar was een verdrukker van het volk,dat
eindelijk in opstand kwam ; toen zocht A. eene wijkplaats in de gevangenis te Constantinopel, waar hij
echter door de gevangenen, die daar op zijnen last
reeds lang zaten opgesloten, vermoord werd (1345).
Apocrisiarius, een geestelijke aan het frankische hof, belast met het oppertoezigt over de hofkanselarij, en tevens met een gedeelte der werkzaamheden, die later op den kanselier overgegaan zijn.
Apocalyptici. Sedert de vroegste tijden des
Christendoms hebben de grootsche profetische beelden der Apocalypse of Openbaring van Johannes de
opmerkzaamheid van geleerde (inzonderheid de naar
het dweepende overhelleade) geloovigen tot zich
getrokken. Dezulken nu, die in de apocalyptische
beelden de geschiedenis van de ontwikkeling der
Kerk van Christus, dus als het ware eene profetische
kerkelijke geschiedenis meenden te vinden en deze
beelden zochten uit te leggen, noemt men A. Het
duizendjarige rijk en het nieuwe Jeruzalem waren
de bronnen van dweepende verwachtingen. De rij
der A. begint in de 2e eeuw met Justinus den martelaar en Ireneus. De abt Joachim van Floris in Calabria (gest. 1202) voorspelde den ondergang der
Kerk en hare heerlijke vernieuwing in het jaar 1260,
volgens de beelden der Apocalypse, in zijn 'Eeuwig
Evangelie" (Openbaringen 14 : 6), waarop zich inzonheid de spirituele Franciscanen beriepen. Ook de
Catharen, Waldenzen en Hussiten maakten van de
apocalyptische voorspellingen een wapen ter bestrijding van de roomsche hierarchie. In de 18e eeuw
hield zich voornamelijk de wurtembergsche prelaat
Bengel sedert 1727 met de onthulling der apocalyptische geheimenissen bezig. Hij berekende het woeden van den Antichrist op de jaren 1832 tot 1836,
de verschijning van Christus op den 18 Junij 1836,
het duizendjarige rijk op 1836 tot 2836, het einde
der wereld en het jongste oordeel op het jaar 3836.
Tot eene wetenschappelijk bezadigde uitlegging van
de Apocalypse wend in de tweede heeft der 18e eeuw
hoofdzakelijk door Herder en Eichhorn de weg gebaand; daardoor is nu bewezen, dat de verklaring der
Apocalypse zich uitsluitend te bepalen heeft binnen
de grenzen der eerste eeuw van het Christendom.
Apocryphen, of apocryphe (d. i. verborgene)
boeken, werden in de oudste Kerk die geschriften
van godsdienstigen inhoud genoemd, die geen canoniek gezag hadden en dus niet openbaar in gebruik
mogten komen. Dergelijke geschriften waren door
de alexandrijnsche overzetting als aanhangsel op het
Oude Testament onder de Christenen in omloop gebragt. De grieksche Kerk sloot ze, volgens de besluiten van het concilie te Laodicea (360), uit den
canon uit ; de latijnsche Kerk daarentegen behield
ze. De Protestanten verwierpen deze boeken hoofdzakelijk, omdat daarin ettelijke plaatsen voorkomen
die in het voordeel van de roomsch-katholieke geloofs-stellingen uitgelegd kunnen worden. Het concilie van Trente stelde het canoniek gezag der A. op
nieuw vast. In later tijd verklaarde het britsche Bijbelgenootschap zich tegen de opname van de A. in de
ter verspreiding bestemde bijbels, waartegen de duitsche Bijbelgenootschappen de door Luther goedgekeurde toevoeging van die boeken vasthielden. Afgescheiden van hunne waarde of onwaarde uit een
kerkelijk oogpunt, hebben de A., nit een religieus
en historisch oogpunt beschouwd, eene onmiskenbare waarde : ze vormen den overgang van het He-
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braismus tot het Christendom. Vooral van gewigt
zijn : de Spreuken van Jezus (zoon van) Sirach ; bet
Ie Boek der Maccabeen en het Boek der Wijsheid.—
Apocryphen van het Nieuwe Testament bestonden er in de eerste tijden van het Christendom in
menigte, en sommige werden bij tijden zelfs boven
de canonieke boeken getrokken. Voornamelijk door
het concilie te Laodicea (360) werden ze uit den canon
van het N. T. geweerd. Tegenwoordig hebben ze enkel
nog historische beteekenis, en dienen tevens om de
waarde der canonieke boeken in een helderder licht
te stellen. Eene verzameling A. van het N. Testament
is door Fabricius uitgegeven (Hamburg 1719).
Eene nieuwe uitgave werd 1832 te Leipzig aangevangen door Thilo : Codex apocryphus N. T.
Apoe,ofKajeli,rivierinneder1.0-Indie. Zie ABBO.
Apolda, stad in het groothertogdom SaksenWeimar, aan den Saksen-Thuringen spoorweg, tusschen Naumburg en Weimar; 5000 inw. en aanzienlijke werkplaatsen voor gebreide goederen en casimir.
Apolima, een der Samoa- of Schippers-eilanden (Australia).
Apollina, de heilige. Zie APOLLON1A.
Apollinarien, feesten ter eere van Apollo,
werden jaarlijks te Rome gevierd den 5 Julij.
zie SULP1CIUS.
g
Apollinaris,1) zie -IDONIUS.-2)
— 3) A. (Claudius), bisschop van Hieropolis, verdedigde de Christenen bij keizer Antoninus, en schreef
tegen de Montanisten ; zijne werden zijn verloren
geraakt. — 4) A. van Alexandrie, vader van den
bisschop van Laodicea ; zie het volgende art.
Apollinaris de Jonge, bisschop van Laodicea in Syria sedert 562, bestrijder van het Arianismus. Toen Julianus de Christen de scholen der oude
letterkunde gesloten had, vervaardigde A., met en
benevens zijn vader (A. de Oude, gehoortig uit Alexandrie, die eerst te Berytus leerde en toen te Laodicea, waar hij presbyter was) heldendichten en treurspelen, ontleend aan het Oude Testament, en Bialagen over onderwerpen uit het Nieuwe Testament.
A. leerde, dat in Christus, in plaats van den Geest,
zich de Logos met eel' menschelijk ligchaam en
met eene dierlijke ziel vereenzelvigd had. Zijne leer,
Apollinarismus genoemd, werd door verscheidene synoden verworpen. Zijne aanhangers , de
Apollinaristen, verspreidden zich in Syria en
in de aangrenzende landen, en vormden eigene gemeenten. Na den dood van A. omstreeks 382 begon
er verdeeldheid onder hen te heerschen, totdat ze
zich na 428 deels met de Orthodoxen, deels met de
Monophysiten vermengden.
Apollinis promontorium, 1) de westpunt van de golf van Carthago, benoorden Utica,
waarschijnlijk identiek met het .Promontorium
pulchrum" waar Scipio Africanus Major landde, en
dat volgens het eerste romeinsch-carthaagsche yendrag de grens voor de romeinsche scheepvaart zou
zijn ; tegenwoordig kaap Farinas of Ras Zibib.
2) landtong in Mauritanie ; tegenw. kaap Mostagan.
Apollinopolis, 1) A. magna, tegenwoordig
Edfoe, met prachtige tempel-rurnen, in Thebars, op
den westelijken never van den Nij1; de bewoners
waren vijanden van krokodillen.— 2) A. parva, tegenwoordig Koess of Sytfah, in Timbals, op den oostelijken Nijl-oever, was eene belangrijke koopstad,
noordelijk van A. magna gelegen, een weinig hezuidwesten Coptos. Dit A. parva moet men niet verwarren met 3) A. minor, een stadje op den westelijken
oever van den Nijl, nagenoeg tegenover Antmopolis.
— A., nog meer stellen in Egypte droegen oudtijds
dezen naam.
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Apollion (Openb. Joh. 9:11), grieksche naam
voor het hebreeuwsche Abaddon. Zie dat woord.
Apollo, een Christen geworden Jood ; de zelfde
als Apollos.
Apollo (gr. Apollon), zoon van Zeus (d. i. Jupiter) bij Leto (d. i. Latona), en tweelingbroeder
van Artemis (d. i. Diana), geboren op het eiland
Delos. Reeds bij Homerus wordt A. voorgesteld in
de meest verschillende hoedanigheden : als boogschutter, die met zijne pijlen wreekt en straft ; als
god van zang en snarenspel, uitvinder van de zevensnarige lier, aanvoerder van het muzen-koor, en overwinnaar in de wedstrijden met anderen (zie MARSYAS
en PAN) ; als god der voorspelling ; als god der hidden (Nomios) ; als helpende en reddende god in
ziekten (Neon en Paean) ; en als stichter en beschermer van steden en wegen (Agyieus). Later
werd hij met den zonnegod (Helios) geidentificeerd. Op grond van deze veelzijdige hoedanigheden wordt A. voorgesteld als de opperste der goden
bij de Grieken, en in zekeren zin als de denkbeeldige vertegenwoordiger van het grieksche yolk, welks
algemeen verspreide, weinig ruws bevattende eeredienst op de geheele ontwikkeling van het grieksche
y olk van veelvermogenden invloed was. Ook onder
de Romeinen vond zijne vereering reeds vroegtijdig
ingang. Uit hoofde van zijne (veelzijdige vertakkingen hebbende) eeredienst, had hij verschillende attributen ; voorgesteld werd hij meestal met een schoon
gevormd, ovaal aangezigt, hoog voorhoofd, zacht golvend haar, op het voorhoofd twee lokken, enz. Het
schoonste nit de oudheid bewaard geblevene Apollostandbeeld -- de zoogenaamde A. van Belvedere, in
het Vaticaan te Rome — werd omstreeks 1500 in
de nabijheid van Nettuno, digt bij Porto d'Anzo
(ter plaatse van het oude Antium) opgegraven,werwaarts Nero het waarschijnlijk had laten overbrengen uit den tempel te Delphi.
Apollodorus, I) grieksch schilder uit Athene,
leefde omstreeks 400 v. Chr., verdienstelijk door de
uitvinding van het penseel, daar alles vOOr hem slechts
griffelkunst was, geldt als de voorlooper van Zeuxis.
— 2) beroemd bouwmeester, geb. te Damascus,
leefde ten tijde van keizer Trajanus. Het Forum
Trajanum te Rome, met de daarop staande zuil, en
de brug over den Donau in Hongarije, zijn zijne
voornaamste werken. Hij werd (129 na Chr.) ter
dood gebragt, omdat hij op eene hem door keizer
Adriaan ter beoordeeling toegezondene schets voor
een te bouwen tempel afkeurende aaninerkingen gemaakt had. Men heeft van hem een werk over belegeringstuig, getiteld : Poliorcelica, gedrukt in de
Neteres mathematici" (Parijs 1693).— 3) grieksch
taalgeleerde, omstreeks 140 v. Chr., schreef, wider
meer andere, tegenwoordig echter verloren geraakte
geschriften, een mythologisch werk, getiteld : diibliotheek" (uitgegeven door Heyne, 3 dln. Gottingen
1782-83; 2 dln. 1803; en door Westermann in
DMythographi grwci", Brunswijk 1842). Bit werk is
ingedeeld in 3 boeken, en bevat een geregeld overzigt van de mythen der oudheid, van de oudste godenlegenden tot op den historischen tijd. — 4) rhetor
uit Pergamus, geb. vOOr 104 v. Chr., was in Apollonia de leermeester van den jongen Octaviamis, met
wien hij naar Rome kwam ; hier vormde hij naar de
oude leerwijze van Asinius Pollio eene eigene school,
welke tegenover die van Theodorus stone, zijnde
deze laatste geschoeid op de leest van Cassius Severus. — Verscheidene personen meer hebben den
naam A. gedragen, waaronder 5) een treurspeldichter
uit Tarsus, van wien Suidas 6 tragedie-titels ver-

Apollonides
meldt. Deze A. moet Diet verward worden met
6) een taalgeleerde A. uit Tarsus, die over de Medea
van Euripides geschreven heeft. — 7) een blijspeldichter uit Athene, heeft (volgens Suidas) 47 stukken vervaardigd en vijfmaal den prijs behaald. —
8) een blijspeldichter uit Carystus op Eubea, schreef
14 komedien, waarvan slechts eenige fragmenten bij
Hugo de Groot worden aangetroffen. Het zelfde geldt
van de 18 blijspelen, vervaardigd door 9) A. uit Gela
in Sicilia, die een tijdgenoot was van Menander. —
10) een epicur*h wijsgeer, 200 v. Chr., schreef
meer dan 400 schriftrollen, die alle verloren zijn
geraakt. — Eene afzonderlijke verhandeling over
al de Apollodoren schreef Scipio Tetti, een Napolitaan (uitgegeven met Apollodori Bibliotheca de
origine Deorum ; Rome 1555).
Apollonia, in Afrika. Zie AMANAHEA.
Apollonia, naam van verscheidene steden der
oudheid, onder welke inzonderheid melding verdienen. 1) A. in Illyrie, in den tijd der Romeinen een
zetel der wetenschappen ; hier werd (214 v. Chr.)
Philippus V verslagen door den pretor Lwvinus, het
heet tegenwoordig Pollina. — 2) A. in Thracie, op
de kust van den Pontes-Euxinus; werd later Sozobobs genoemd en beet tegenwoordig Sizeboli. —
3) A. in Cyreneca, te gelijk havenplaats van Cyrene,
was een der steden van de Pentapolis (zie dat woord)
en de geboorteplaats van den geograaph Eratosthenes ; beet tegenwoordig Marza-Suza. — 4) A. in
Palestina, aan de Middellandsche Zee, tusschen Joppe
en Cesarea ; men houdt dit voor het tegenwoordige
Arzoef. — 5) A. in Macedonia, ten zuidwesten van
Thessalonica; beet tegenwoordig Paleo-Chori; dit
A. wordt vermeld in de Handelingen der Apostelen
17 : 1. — 6) A. op het eiland Creta, droeg ook den
naam van Eleuthera, en was de geboorteplaats van
den wijsgeer Diogenes van Apollonia. — 7) A. in
het westen van Bithynie, aan het meir Apolloniates.
—8) Zie ABULLON1A.- 9) A. op het eiland Siphanto
of Siphnos, heeft 1200 inw.— 10) A. op het eiland
Milo, is eene goed gebouwde maar morsige plaats.
— 11) A., eene kaap aan de Goudkust, waar de
Ivoorkust aanvangt, met het engelsche fort A.
Apollonia, of Apollina de heilige, martelares
onder Decius ; onder meer andere mishandelingen
worden haar door het razende gepeupel de tanden
uit den mond geslagen, en eindelijk werd zij op den
brandstapel geworpen. Nog ten huidigen dage wordt
zij aangeroepen om hulp door lijders aan tand- en
kiespijn ; gedenkdag 9 Februarij.
Apollonias, de vrouw van Attalus,koning van
Pergamus, was van geringe afkomst, doch blonk uit
als een der verstandigste en deugdzaamste gaden en
moeders, die de oudheid kan aanwijzen. Na den dood
van haren man voerde zij nog eenige jaren zelve op
loffelijke wijze de teugels van het bewind, en toen
zij overleden was, rigtten hare vier zonen haar te
Cyzicus een gedenkteeken op ; de grieksche opscliriften daarvan staan in de Anthologie vermeld.
Apolloniates, een meir in het westelijk gedeelte van Bithynie.
Apollonides, een afschrikkend voorbeeld voor
jeugdige geneesheeren. Hij was geboortig van het
eiland Cos, en hofarts bij den perzischen koning
Artaxerxes I. Toen des konings zuster Amytis [zie
AMYT1S 2)] ziek geworden was, ried A. haar a is middel tot herstel den bijslaap aan, en had zelfs de goedheid zich persoonlijk daartoe te leenen. Daar de
prinses echter erger werd in plaats van beter, werd
A. twee maanden lang dagelijks gepijnigd ; en op
den dag, waarop zij stierf, werd hij levend begraven.
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Apollonii (Gulielmus), of Willem Apollonius,
zoon van den burgemeester te Vere in Zeeland, was
geb. aldaar in het begin der 17e eeuw, gest. in Januarij 1657, werd predikant 1627 te St. Anna ter
Muiden, 1631 te Middelburg, vervolgens hoogleeraar
en curator van de doorluchtige school aldaar. Onder
meer schreef hij Jus Majestatis circa sacra etc., zijnde
eene wederlegging van hen, die aan de regering eene
onbepaalde magt in kerkelijke zaken toekenden.
Apollonis, eene stad aan de grens van Lydie
en Mysie, tusschen Pergamon en Sardes ; vermeld
bij Cicero, Flaccus en Tacitus.
Apollonius, naam van verscheidene grieksche
taalgeleerden en rhetoren : 1) A. Dyscolus (d. i. de
brompot), uit Alexandrie, omstreeks 160 na Chr.,
stond als taalgeleerde in hoog aanzien, en was de
eerste, die de taalleer in eenen stelselmatigen vorm
bragt. Van zijne geschriften is de vSyntaxis" (uitgegeven door Bekker, Berlijn 1817) het belangrijkste. — 2) A., zoon van Anchibius, uit Alexandrie,
ten tijde van Augustus, zamensteller van een lexicon
van Homerische woorden (uitgegeven door Villoison,
2 dln., Parijs 1773, en door Teucher, Leyden 1788).
— 3) A. Molo,rhetor te Rhodus, was de leermeester
van Cesar en Cicero. — 4) A. uit Myndus, legde
zich toe op de sterrekunde, vooral op de verspreiding van de chaldeeuwsche begrippen dienaangaande,
en schreef over de kometen. —5) een aantal andere
A. zullen wij hier, als van minder beteekenis, onvermeld laten, en verwijzen naar de 4 volgende artikels
en ook naar de artt. APOLLOS en APOLLONII.
Apollonius van Perga in Pamphylie, omstreeks 240 v. Chr., een der grondleggers van de
wiskundige wetenschappen. Onder zijne vele, slechts
fragmentarisch bewaard geblevene schriften is het
werk ,,Over de kegelsneden" (uitgegeven door Gregory en Halley, Oxford 1710 ; duitsch van Pauker,
Leipzig 1837) het beroemdste.
Apollonius van Rhodus, dus genoemd,
omdat hem op Rhodus het burgerregt was geschonken,
grieksch dichter, geb. te Alexandrie of te Naucratis,
bloeide van 247 tat 204 v. Chr. Onder Ptolemeus
Epiphanes werd hij (196 v. Chr.) tot bibliothecaris
te Alexandrie aangesteld, en bekleedde die betrekking tot zijnen dood. Van zijne vele werken zijn bewaard gebleven de Argonautica (laatst uitgegeven
door Weldauer in 2 dln. te Leipzig 1828 ; in het
Duitsch vertaald door Willman, Keulen 1832), een
dichtstuk , dat zich meer door geleerdheid onderscheidt dan door poetischen gloed, maar dat door
de Romeinen bewonderd werd.
Apollonius van Tyana in Cappadocie,
nieuw-pythagorisch wijsgeer en tijdgenoot van Christus, won spoedig eene talrijke menigte leerlingen,
toog door een groot gedeelte van Klein-Azie, en ging
naar India, om daar de wijsheid der Brahmanen te
leeren kennen. Van daar keerde hij over Babylon
naar Ionia terug. Overal ging zijn naam hem vooruit, en het yolk stroomde hem als een wonderdoener
te gemoet ; alom tray hij opentlijk als zedemeester
op, en beweerde de magt te hebben, om de toekomst
te voorspellen en wonderen te verrigten. Later opende hij eene pythagorische school te Ephesus , waar
hij ook in bijna 100-jarigen leeftijd stierf. Op het
einde der 3e eeuw werd A. door Hierocles, een het
Christendom vijandig staatsman, in een opzettelijk
geschrift tegenover Jezus gesteld, zooals dat later ook
door Voltaire en anderen gedaan is. Uit de fabelachtige overleveringen aangaa nde A. en zijne handelingen
werd door Philostratits den nude (begin der 3e eeuw
na Chr.) de levensbeschrijving van A. zamengesteld.

Apollonius van Tyrus, de held van een
in de middeleeuwen zeer geliefkoosden roman, die
echter niet meer in het grieksch origineel, maar
slechts in eene zeer oude latijnsche overzetting, op
drieerlei wijze bewerkt, in wezen is, en waarnaar alle
fransche, italiaansche, angelsaksische, engelsche, hollandsche, deensche, boheemsche en duitsche editien
bewerkt zijn. Eene herhaalde mien herdrukte nieuwgrieksche bewerking van den latijnschen roman is
niet te verwarren met den oorspronkelijk-griekschen.
Apollophanes, I) stoicijnsch wijsgeer, ten
tijde van Ptolemeus Euergetes, leerde dat er slechts
een deugd bestaat, namelijk de voorzigtigheid, en
dat de menschelijke ziel uit 9 deelen zamengesteld
is. — 2) A. van Seleucie, lijfarts van den syrischen
koning Antiochus Soter, schijnt na diens dood de
later zoo beroemd gewordene geneeskundige school
te Smirna aangelegd te hebben.
Apollos, of Apollonius, een te Alexandrie geboren beschaafde Jood, die te Ephesus tot het Christendom overging, en van dat oogenblik of door zijne
welsprekendheid en geleerdheid gezamentlijk met
den apostel Paulus, die hem ook zijn vriend noemde
(Titus 3 : 13), veel bijdroeg tot de verspreiding van
het Christendom (zie Hand. 18:24 en Hand. 19:1;
alsook I Con 1 : 12 ; 3: 4, 5, 6, 22 ; 4:6 on16: 12).
Apollyon. Zie APOLLION.
Apologie, d. i. verdedigingsrede of geschrift
ter verdediging van eenen beschuldigde. Bekend zijn
uit de hellenische oudheid de A. van Socrates, die
toegeschreven worden aan Plato en Xenophon. In
de eerste eertw der christelijke Kerk bestempelde
men met dezen naam de schriften, waarin het Christendom in bescherming werd genomen tegen de bestrijdingen en beschuldigingen van Heidenen en
Joden, die zelfs tot bloedige vervolgingen o,versloegen. Men beschuldigde de Christenen van godloochenarij, van onnatuurlijke zonden en van majesteitschennis. De Apologeten, d. i. de verdedigers
van het Christendom, kwamen met kracht tegen deze
aantijgingen op. Als zoodanig onderscheidden zich
Justinus (de martelaar), Tatianus, Origenes, Ter-.
tullianus, Eusebius, Minucius Felix, Arnobius, Lactantius, Augustinus. Toen het Christendom heerschend was geworden in het romeinsche rijk, moest
het nog verdedigd worden tegen Mahomedanen en
Joden. In de 15e eeuw won de platonische philosophie veel veld, en werd het noodig ook tegenover
deze de waarheid en goddelijkheid van het Christendom in het licht te stellen; tot dat einde stelden
Marsilius Ficinus (1478) en Vives hunne apologetische geschriften op. Na de Hervorming maakten
de aanvallen van het naturaltsmus en van de vrijgeesterij, alsook in het algemeen de bestrijding van
de vrijdenkers tot op den huidigen dag, eene aanhoudende verdediging en regtvaardiging van het
Christendom noodig, zoodat zich allengs eene afzonderlijke theologische wetenschap heeft ontwikkeld, de Apologetiek genaamd, d. i. de wetenschap der verdediging van het Christendom tegen
deszelfs bestrijders.
Apologie der Augsburgsche Confessie,
een door Melanchton opgesteld geschrift, dat in de
verzameling der symbolieke boeken van de protestantsche Kerk opgenomen werd. Op den rijksdag te
Augsburg 1530 hadden roomsch-katholieke godgeleerden op bevel van Karel V eene wederlegging van
de Augsburgsche Confessie in gereedheid gebragt,
de zoogenaamde Confutatie ; daze werd 3 Augustus 1530 in het openbaar voorgelezen, maar niet
schriftelijk aan de Protestanten medegedeeld. Me-
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lanchton kon dus bij het eerste ontwerp van zijne
A. slechts die punten behandelen, die er onder het
aanhooren van de lezing van opgeteekend waren.
Toen hij echter een afschrift van de Confutatie bekomen had, werkte hij zijn eerste opstel geheel en
al om, en voltooide het verder (van Nov. 1530 tot
half April 1531). De A. was in het Latijn geschreven ; eene vertaling in het Hoogduitsch bewerkte
Justus Jonas, doch daarin werden nog verscheidene
veranderingen gemaakt door de hand van Melanchton zelven.
Apon, of Thau, maleische namen van het eiland
Amboina.
Aponis (Georgius). Zie EPESZOON (Jurriaan).
Aponius, godgeleerde uit de 7e eeuw, de eerste
die al wat in het Hooglied van Salomon voorkomt
verklaard heeft als toepasselijk op Christus en op de
christelijke Kerk ; zijne allegorische uitlegging van
het Hooglied werd 1538 in het licht gegeven door
Joannes Faber.
Apono (Pietro), geb. 1250 te Abano, geneesheer te Bologna, bezocht geen zieken buiten de stall,
of eerst moest hem 50 scudi voor de visite betaald
worden; om zijne vrekkigheid was hij dan ook algemeen gehaat. Toen pans Honorius IV hem bij zich
liet ontbieden, verkoos A. niet op reis te gaan, of
eerst moest men hem de belofte geven, dat hij 500
dukaten per dag zou ontvangen voor zijne moeite.
Later bij de Inquisitie van tooverij beschuldigd, werd
hij tot den brandstapel veroordeeld ;doch eer dit von nis
aan hem voltrokken zou worden, stierf hij (1316).
Aponus fons, of Aponi fons, oude naam van
Abano. Zie ABANO 1).
Aportanus (Georgius), eigentlijk Jurjen van
den Dare, geb. te Zwolle, gest. 1530, omhelsde voor
1520 de leer der Hervormden, en was van toen af
te Emden ijverig werkzaam ter uitbreiding van de
Hervorming; hij moet een man van uitstekende geleerdheid geweest zijn.
Aposoh, berg in Borneo's zuid- en oosterafdeeling (district Siang Moeroeng, bij de rivier Mahakkam).
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Apostaten, d. i. afvalligen, heeten inzonderheid dezulken, die eene godsdienst verlaten, om eene
andere te omhelzen. Zoodanige afval, Apostasie,
is menigmaal het gevolg van onedele drijfveren. In
de vroegste tijden der christelijke Kerk gaf men den
naam van A. aan alien, die van bet Christendom afvielen ; als zoodanig is vermaard keizer Julianus
(Julianus Apostata), die om philosophische beweegredenen tot het hellenische Heidendom terugkeerde.
De straf door de Kerk op afval gesteld, bestond in
uitsluiting, zonder dat de afvallige ooit weder in den
schoot der Kerk wierd opgenomen ; ook wel in verbeurdverklaring van goederen, verbanning, en somwijlen zelfs werd de afvallige met de doodstraf bedreigd. Sinds zich na de Kerkhervorming, ['evens de
roomsch-katholieke, verscheidene andere gezindten
hebben gevestigd, hebben er herhaalde malen overgangen van de eene gezindte tot de andere plaats gehad. Vooral dergelijke apostasien van vorstelijke personen waren somwijlen van invloed op het lot van
landen en volken.
Apostelen, d. i. gezanten, heeten de 12, naar
het getal der stammen lsraels verkorene mannen,
die Jezus, zoolang hij rondging en leerde, overal bij
zich bad om hen tot verkondigers van zijne leer te
vormen. Deze jongeren (met uitzondering van Judas
Iscarioth, in Wiens plaats Matthias door de jongeren
gekozen werd), zoomede Paulus (die niet onder het
twaalftal behoorde, doch die inzonderheid onder den

Apostolisch
naam van ,,Apostel der Heidenen" bekend is) zijn,
nadat Jezus heengegaan was van de aarde, met geestkracht,vastberadenheid en zelfopofferende volharding
voor de verspreiding van het Evangelie werkzaam geweest, zoo door mondelinge leering alsook ten deele
door geschriften. Mag men eene oude overlevering gelooven, dan hebben de A. zich in het 7e (of 12e)
jaar na Christus' hemelvaart over de landen van de
destijds bekende wereld verspreid. Tot aandenken
daarvan viert de roomsch-katholieke Kerk het feest
der Apostel-scheiding den 15 Julij. Ter herinnering
van de uitzending der A. viert de grieksch-katholieke Kerk eene Apostel-vasten van den maandag na
Pinksteren af ged urende zoo vele dagen als er tusschen
Paschen en 2 Mei liggen. De roomsche Kerk viert
overigens als heiligen-dagen de aan ieder der A. gewijde dagen, Apostel-dagen. De St. Andries-dag (30
Nov.) is sedert de 13e eeuw aan al de A. gezamentlijk gewijd, nadat het in de 6e eeuw uit Afrika herkomstige Feest alter A. omstreeks de 10e eeuw
weder in onbruik was geraakt. — De naam van Apostelen heeft men later ook aan andere mannen gegeven, die zich door de verkondiging van het Evangelie onder de Heidenen bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt ; zoo, bij voorbeeld, beet Bonifacius
de Apostel der Duitschers, Ansgarius de Apostel van
het Noorden, enz.
Apostelbroeders, of Apostolieken, leden der
Apostel-orde, eene het roomsche kerkwezen in de
13e eeuw tegenovergestelde sekte. Gherardo Segarelli van Parma, dien de Franciscanen afgewezen
hadden, ondernain het, den eenvoudigen vorm van
het apostolische leven te wilien herstellen. Zijne
aanhangers vereenigde hij sedert 1260 tot eene Orde.
De pausen, tegen wie de A. de kornst van het koningrijk Gods verkondigden, verboden sedert 1286 de
nieuwe bedel-orde. Segarelli werd 1300 in Parma
levend verbrand. In zijne plaats trail als het nieuwe
hoofd der Orde op : een Milanees, met name Dolcina,
die zelfs de wapenen tegen de Inquisitie opvatte, en
met omstreeks 1000 man tegen de hierarchie en
hare kruis-legers te velde trok, totdat het leger van
Vercelli hem op den berg Zehello insloot en gevangen nam (1307), waarop ook hij ten vure gedoemd
werd en op den brandstapel zijn leven eindigde. —
Apostolieken noemden zich reeds in de 2e en
3e eeuw de leden eener sekte, die zich, even als de
Apostelen, op den hoogsten eenvoud in hunne levenswijze toelegden; —evenzoo een gedeelte der Catharen aan den Beneden-Rijn in de 12e eeuw.
Apostelgesehiedenis beet het vijfde boek
van het Nieuwe Testament, bevattende het historisch verhaal van de Handelingen der Apostelen.
Ms schrijver daarvan wordt met den meesten grond
van waarschijnlijkheid Lucas beschouwd, de zelfde
die het derde der evangelien geschreven heeft. De
A. schetst inzonderheid de in den eersten tijd na
Christus voornamelijk op den voorgrond tredende
werking der Apostelen Petrus en Paulus, en loopt tot
het jaar 62.
Apostolisch,of A postoliek,wordt alles genoemd
wat of regtstreeks van de Apostelen herkomstig
of in overeenstemming is met hunnen geest ; beide
kenmerken te zamen vormen de hoedanigheid der
Apostoliciteit. — Daar de roornsch-katholieke Reek
Naar bestaan in eene onafgebrokene opvolging der
bisschoppen van Rome doet opklimmen tot Petrus,als
boofd of opperste der Apostelen, noemt zij zich (le
Apostolische Kerk, en dienvolgens ook beet de bisschoppelijke stoel van Rome (d. i. de pauselijke stoel)
Apostolische Stoe1.0nder de veel gebezigde uitdrukking

Apostolische Canones en Constitution
Apostolische Traditie verstaat men de overlevering

van die leeringen en gebruiken, die gezegd worden
van de Apostelen herkomstig te zijn, ofschoon niets
daarvan in hunne geschriften wordt gevonden. De
Apostolische Brieven zijn de door de Apostelen geschrevene en in den canon van het Nieuwe Testament opgenomene zendbrieven aan gemeenten en aan
en kele personen ; al deze brieven te zamen heetten het
Apostolicon, en worden naast het Evangelicon, dat
wil zeggen de gezamentlijke evangelien, gesteld. Het
Apostolisch Concilie is de anno 51 of 52 gehoudene
vergadering der Apostelen (zie Handelingen 15), in
welke beslist werd, dat de Heidenen, om in de christelijke gemeenschap opgenomen te worden, niet
eerst de joodsche besnijdenis behoefden te ondergaan.
Apostolische Gemeenten zijn die gemeenten, die door
de Apostelen zelven waren gesticht ; eene eerste plaats
nemen als zoodanig in Jeruzalem, Antiochie, Ephesus, Corinthe en Rome. Deze plaatsen waren alien
Apostolische Zetels. Allengs kende Rome aan zich
alleen en uitsluitend den eernaam van Apostolisch
toe ; vandaar dat de zegen, dien de paus ui tdeelt,
Apostolische Zegen genoemd wordt. De maanden
Januarij, Maart, Mei, Julij, September en November,
Apostolische Maanden genaamd, zijn die, voor welke de
paus in de Weener concordaten van 1448 zich het regt
van benoeming voorbehouden had tot alle openvallende
bedieningen der latere geestelijkheid in Duitschland.
Apostolisch Vicaris beet een kardinaal, die den pans
vertegenwoordigt bij zeer gewigtige zendingen; de
Apostolische Kamer is de raad van beheer over de
pauselijke financien te Rome.
Apostolische Canones en Constitution
zijn de voor echt apostolisch gehouden wordende
voorschriften aangaande de kerkgebruiken ;.als schrijver daarvan wordt genoemd Clemens Romanus. De
Constitutiones apostoliccebestaan uit 8 boeken, uit de 3e
en 4e eeuw dagteekenend ; ze bevatten de oudste regtsgebruiken en wetten der kerken in het Oosten. De
Canones apostolici zijn uit de constitution en uit de
synodale wetgeving der 4e eeuw zamengesteld, als
eene regtstreeks van de Apostelen herkomstige regtsoverlevering. De roomsche Kerk nam sedert anno
500 de eerste 50 canones aan; buiten deze erkende
de grieksche Kerk er nog 35.
Apostolische Majesteit, een titel, die in
het jaar 1000 door paus Sylvester II aan hertog
Stephanus van Hongarije werd geschonken, en die
in 1758 door pans Clemens XIH voor Maria Theresia
als koningin van Hongarije vernieuwd werd.
Apostolisehe Partij heette in Spanje eene
partij, die het Spanje van de 17e eeuw verlangde, en
voor de uitersten van het katholieke fanatismus en
eenen aan den leiband van die partij loopenden absoluten koning dweepte. Vertegenwoordigd werd
deze partij door de Apostolische Junta, die zich kort
na de omwenteling van 1819 vormde, en herhaalde
malen moeite deed om eene neven-regering op te
werpen. Hare aanhoudende pogingen hadden echter
nooit eenig gevolg, wanneer ze niet den koning of
buitenlandsche hulp op hare zijde hadden. Al haar
streven om tegenstand te bieden tot in 1823 mislukte, en eindelijk moest de regentschap van Urgel
naar Frankrijk vlugten. Eerst met de fransche arinee
kwam zij naar Spanje terug. Doch ook hare latere
pogingen, om haren wil nevens en boven dien der
regering te doers gelden, waren vruchteloos. Na de
geboorte van Izabella loste de apostolische partij zich
op in de carlistische.
Apostolisehe Vaders heeten die onmiddellijke leerlingen der Apostelen,die geschriften nage-
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laten hebben, terwijl Apostolischemannen die leerlingen en mede-lielpers der Apostelen waren, die geen
geschriften opstelden. Tot de laatstgenoemden behooren : Timotheus, Titus, Apollos, Aquilla, Silas ;
tot de eerstbedoelden Barnabas, Clemens van Rome,
Ignatius van Antiochie en Polycarpus van Smirna.
Apostolisch Symbolum, het oudste der
3 cecumenische symbolen of geloofsbelijdenis-formulieren , het Credo of de Twaalf artikelen des geloofs. De
kerkelijke legende verhaalt ons, dat dit zoo is opgesteld door de Apostelen te Jeruzalem vOOr hunne
scheiding, dat ze toen ieder eene bijdrage (grieksch:
Symbole) hebben geleverd, om daaruit gemeenschappelijk een door allen aan te nemen geloofsformulier
zamen te stellen. Waarschijnlijker is het langzamerhand ontstaan uit het bijbelsche doopformulier(Matth.
28 :19), en in den loop der tijden is er, hoofdzakelijk
tegenover de zich opdoende kettersche begrippen,verdere uitbreiding aan gegeven, totdat het in de 6e of
7e eeuw den tegenwoordigen inhoud had erlangd en
dien behield.
Apostolius (Michael), geb. te Constantinopel,
was een zeer geleerd man; toen zijne geboortestad
1453 door de Turken veroverd werd, nam hij de
wijk naar Rome, waar hij van kardinaal Bessarion
gedurende eenigen tijd een schraal inkomen genoot ;
vervolgens begaf hij zich naar Creta, werd daar leermees ter,en schreef eenige werken,waaronder eene verzamelingApophthegmen(uitgeg.doorDI.Heinsiusl 619
en 1638).—A. (Aristobulus),zoon van den vorige,
schreef een dichtstuk, getiteld Galeomyomachia, d. i.
Katten- en Muizen-krijg, te vinden achter sommige
drukken der Fabelen van Esopus.
Apostool (Samuel), geb. 1638, predikant der
Doopsgezinden te Amsterdam, geraakte 1664 met
zijn ambtgenoot Galenus Abrahamsz in eenen twist,
die zoo hoog liep, dat het weldra tot eene openbare
scheuring onder de gemeente kwam, zoodat elke
partij eenen tijd tang hare bijzondere leeraars had.
Apotheose, d. vergoding, heette bij de ouden de plegtigheid, waardoor een mensch na zijnen
dood onder de goden werd geplaatst. De oudste vergoding, waarvan wij gewag gemaakt vinden, is die
van Osiris, vervolgens die van Belus. Reeds vroeg
verhieven de Grieken hunne oude helden tot den
rang van goden ; en van de Grieken ging de A. onder
de Romeinen over. Hun eerste koning Romulus
werd plegtig door hen vergood ; en in later tijd werd
het een gebruik, den keizers reeds bij hun leven
goddelijke eer te bewijzen, en hen dan bij hunnen
dood plegtig te apotheoseren, d. onder de goden
te rangschik ken.
Appaim, zoon van Nadab ; I Chron. 2 : 30 en 31.
Appel (Jacob), geb. '29 Nov. 1680, gest. 7 Mei
1751, en zijn zoon A. (Jacob), geb. 1719, twee
Amsterdammers, waren verdienstelijke landschap- en
portret-schilders.
Appel (Christiaan, vrijheer von), geb. 1785 te
Neusohl in Hongarije, trail 1788 als gemeen soldaat
in oostenrijksche dienst, en klom in de oorlogen van
Napoleon's tijd op tot den officiers-rang. In 1826
werd hij luitenant-kolonel en tweede adjudant des
keizers, 1829 kolonel, 1834 generaal-majoor, 1843
luitenant-veldmaarschalk ; 1849 voerde hij het bevel
over het derde legerkorps naar Italie, en onderscheidde zich inzonderheid bij Olengo. Hij werd
geheimraad in werkelijke dienst en kommandant van
het zevende legerkorps, waarmede hij in Italie bleef,
tot hem 1850 het kommando in Hongarije opgedragen werd. In 1852 werd hij vervangen door aartshertog Albrecht.
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Appeldoorn

Appeldoorn. Zie APELDOORN.
Appellanten. Zie ACCEPTANTEN.
Appelius (Joannes Conradus), geb. 1715 in het

graafschap Tecklenburg, gest. 2 Sept. 1798 te Zuidbroek, was predikant der Hervormden, en heeft veel
geschreven in de twisten over het avondmaal des Heeren. — A. (Jean), een voornaam schilder in de 18e
eeuw, van wiens hand nog vele schoone stukken en
portretten te vinden zijn in geheel Zeeland. —
A. (Jean Henri), geb. te Middelburg 1767, gest. te
's Hage 12 April 1828, was een bekwaam regtsgeleerde ; werd 1803 (onder Schimmelpenninck) raad
van financier, 1809 (onder koning Lodewijk) minister van financial; door keizer Napoleon werd bij
naar Parijs geroepen en daar tot staatsraad bij de afdeeling der financien benoemd ; in April 1814 keerde
hij naar Nederland terug, en werd om zijne groote
administratieve bekwaamheid, werkijver en helder
doorzigt 1815 benoemd tot directeur der indirecte
belastingen, 1820 tot minister van staat, belast met
de algemeene directie van ontvangsten, en 1824
tot minister van financien.
Appelman (Barend), geb. te 's Hage 1640,
gest. 1686, verdienstelijk schilder van landschappen
en italiaansche gezigten ; hij schilderde ook eenige
stukken voor de groote zaal op Soestdijk.—A. (Jean),
burgemeester van Amsterdam 1688, tijdens zijne
ambtgenooten Witsen en Hudde overgehaald werden den voorgenomen togt van Willem III naar Engeland te begunstigen, van welk plan A., tot alles
vastgesteld was, onkundig werd gelaten, daar hij
vroeger door zijne vrijmoedige tegenspraak den prins
mishaagd had. Later werd hij beticht van geheime
verstandhouding met Frankrijk, doch onschuldig
bevonden; hij stierf 27 Dec. 1694.
Appelmans (Pieter), voornaam bouwmeester
in de 15e eeuw ; gest. 1434 ; de St. Joriskerk te
Antwerpen (waarin hij ook begraven werd) werd
door hem gebouwd.—A., dezen naam droegen nog
verscheidene andere nederlandsche bouwkunstenaars
in de 15e eeuw.
Appenam. Zie AMPANAN.
Appenrode, 1) dorp in Hanover, 1 mijl ten
westen van Ilefeld ; in de nabijheid eene door kunst
aangelegde beroemde spelonk, genaamd der Keller
(d. i. de kelder). — 2) zie ABBENRODE.
Appenzell, lat. Abbatis cella, het 13e kanton
van Zwitserland, een door het grondgebied van het
kanton St. Gallen ingesloten groot bergland, met den
hoogen Santis en den Kamor. Dit circa 74., vierk.
mijlen beslaande en eene bevolking van 56,000 inw.
tellende kanton, is sedert de godsdienst-scheuring
van 1597 gesplitst in 2 democratische halve kantons : het roomsch-katholieke Innerrhoden en het
gereformeerde Ausserrhoden. Innerrhoden, het kleinste gedeelte, heeft 11,000 inw. in 4 gemeenten met
de (3300 inw. tellende) hoofdplaats Appenzell.
De hoogste magt bestaat in de landsgemeente,waar.
toe alle mannen behooren, die hun 18e jaar bereikt
hebben ; de groote raad van 124 personen heeft de
beslissing van alle wets- en regts-aangelegenheden in
het hoogste ressort,en is tevens belast met de regeling van alle zaken, die de gezantschappen betreffen. De eerste instantie voor regtszaken is de kleine
raad, bestaande nit 16 leden. De grootste helft
van het kanton, d. i. Ausserrhoden met de hoofdplaats Herisau, telt 45,000 inw. in 20 gereformeerde
gemeenten, en is een der meest bevolkte streken
van Europa. Even als in Innerrhoden, oefent ook hier
de landsgemeente het hoogste gezag nit. Afgescheiden van de landsgemeente komt ieder jaar Bens, ter
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controle van de landsverordeningen, de nieuwe en
oude raadsvergadering bijeen.De het hoogste regterlijk
en uitvoerend gezag uitoefenende groote raad houdt
tweemaal in het jaar zitting; 2 kleine raden staan
aan het hoofd van de lagere regtspleging en policiedienst. Iedere gemeente kiest eenen gemeenteraad
en een hoofdman.Ofschoon deze twee halve kantons
ieder op zich zelven staan onafhankelijk, vormen zij
ten overstaan van den zwitserschen Bond slechts een
staatkundig ligchaam. Het wapen is een regtovereind
staande zwarte beer op een zilveren veld. De voornaamste takken van bestaan zijn de Alpen-landbouw
en eene zeer uitgebreide industrie in katoen, vooral
neteldoek, in zijne en bordnurwerk. A. behoorde
eertijds tot de kamergoederen der frankische koningen, en verkreeg in bet begin der 15e eeuw, na hardnekkig strijden, zijne onafhankelijkheid ; in 1513 trad
het in den eedgenootschappelijken Bond.
Appert (Benj. Nicolas Marie), een man, die zich
ten opzigte van het gevangeniswezen zeer verdienstelijk heeft gemaakt, geb. 10 Sept. 1797 te Parijs, wijdde
zich reeds vroeg aan eene de bevordering van het
welzijn der menschheid beoogende loopbaan, voerde
in hospitalen en regements-scholen het wederkeerig
onderwijs in, en werd 1818 door den franschen mi.
nister van onderwijs met de taak belast voor de officieren eenen normaal-cursus te openers. In 1820
rigtte hij eene dergelijke school op ook in de militaire gevangenis van Montaigu; doch, beschuldigd
dat hij de ontvlugting had bevorderd van twee gevangenen, werd hij zelf in de gevangenis Laforce
gekerkerd, en leerde hier de toestanden der gevangenen van nabij kennen. Sedert dat tijdstip is hij
onvermoeid werkzaam geweest voor de verbetering
van het gevangeniswezen; met dat Joel voor oogen
deed hij reizen door Frankrijk, Belgie, Duitschland,
en maakte zijne opmerkingen en denkbeelden openbaar in verschillende werken, waaronder: Voyage en
Belgique; toen Voyage en Prusse (Berlijn 1847); en
later (Leipzig 1851) ,,De gevangenissen, hospitalen,
scholen, burgerlijke en militaire inrigtingen in Oostenrijk, Beijeren, Pruisen, enz." — A. (Francois),
een fransch technoloog, die zich inzonderheid verdienstelijk heeft gemaakt (1810) door zijne wijze van
behandeling om eetwaren gedurende een lang tijdperk
goed te houden, door hem beschreven in een afzonderlijk werk, getiteld : Earl de conserver finites les
substances animales et vt,,gétales. — A. (Eugene),
verdienstelijk fransch schilder van historie- en van
genre-stukken, geb. omstreeks 1820, was een leerling van Ingres.
Appia Via. Zie APPISCHE WEG en ook VIA.
Appia, een der eerste Christinnen ; Zendhrief
aan Philemon, vers 2.
Appiani (Andrea), beroemd schilder, geb. te
Milaan 23 Mei 1754, werd reeds in zijne vroege jeugd
door de behoefte gedrongen om bij decoratie-schilders
te gaan werken, en had zoo doende gelegenheid orn
te Parma, Bologna en Florence de werken van groote
meesters te bestuderen. Te Rome maakte hij zich
bekend met het nagenoeg verloren gegaan zijnde
geheim van het fresco-schilderen van Rafael, en overtrof daarin al spoedig al zijne tijdgenooten. Werken
van hem vind t men in de kerken en paleizen van
Milaan. Door Napoleon tot hofschilder benoemd,
penseelde hij bijna de heele keizerlijke familie. Na
Napoleon's val stierf hij 1817 in behoeftige omstandigheden. Men noemde hem in zijnen tijd den schilder der gratien. — A. (Andrea), een verdienstelijk
italiaansch schilder in de 19e eeuw, geb. te Milaan
omstreeks 1812.

Appianus
Appianus, de heilige, geb. in Lycie uit aanzienlijke ouders, was een leerling van den heiligen
Pamphylus en onderging op zijn 19e jaar (in 306) den
marteldood.
Appianus, uit Alexandria, eerst procureur te
Rome, daarna beheerder der keizerlijke inkomsten
onder Trajanus, Adriaan en Antoninus Pius, is bekend
door zijne »Romeinsche Geschiedenis" van de oudste
tijden of tot op Augustus in 24 boeken, van welke
echter slechts een klein gedeelte bewaard is gebleven. De beste editie daarvan is die van I3ekker (dl. I,
Leipzig 1853).
Appianus (Petrus),geb.te Leisnig bij Meissen
1495, gest. te Ingolstadt 21 April1552; schreef 1540
een week vol belangrijke sterrekundige waarnemingen, en was, voor zijnen tijd, een uitstekend sterrekundige.
Appii Forum (tegenwoordig Borgo-Longo)
bij de Volscen, 7 mijlen bezuiden Rome, aan den
Appischen Weg.
Appingedam, of Apingadam, lat. Damma, en
bij het landvolk kortweg den Dam genoemd, een
dorp met 2000 inw., ligt in de prov. Groningen,
4 uren gaans benoordoosten de hoofdplaats; was een
Dam, in den mond van de voormalige rivier Fivel
gelegd, waarin zich het voormalige riviertje Appinge
ontlastte. Reeds in 1254 prijkte de kerk met een
toren. In de laatste helft der 16e eeuw vestigden de
Ommelanden bier hun Muntgebouw ; er is echter
slechts in de eerste jaren als zoodanig gebruik van
gemaakt; later diende het tot doopsgezinde kerk,
en 1814 werd het afgebroken. Tot vesting versterkt,
werd A. in 1500 te vergeefs belegerd door de Groningers ; 1514 werd A. belegerd door George hertog
van Saksen, en na een lang beleg den 4 Aug. ingenomen, doch in het zelfde jaar 1514 door Edzard
graaf van Oost-Friesland hernomen; 1516 werden
de vestingwerken geslecht ; 1536 werd A. op nieuw
versterkt door Meinhard van Ham, een heroemd
veldheer van hertog Karel van Gelder. Nu werd A.
belegerd door George Schenk van Toutenberg, den
eersten spaanschen gouverneur van Groningen, en
genoodzaakt zich 2 Sept. 1536 over te geven. In
1787 woedde bier een paar dagen de burgerkrijg
tusscheu Prinsgezinden en Patriotten ; 1813 was A.
bij afwisseling in de magt der Franschen of der
Kozakken. A. is de geboorteplaats van Doede van
Amsweer en van den taalgeleerden leydschen professor Jacob Voorbroek (Jacobus Perizonius).
Appische Weg (lat. Via Appia), de oudste
straatweg der Romeinen, loopende van Rome naar
Capua, aangelegd door censor Appius Claudius Ccus
(313 v. Chr.). Die weg was op eene voortreffelijke
wijze aangelegd ; eerst een stevige grondslag, en daarop de bestrating met juist aan elkander aansluitende
lavasteenen; aanzienlijke overblijfselen, nog heden
ten dage, strekken ten hewijze voor de duurzaamheid
van den aanleg. Eerst later werd de weg verlengd
tot Brundusium. Zie VIA.
Appius Claudius, romeinsch tienman of decemvir, uit het patricische geslacht Claudius, werd,
na tweemaal consul te zijn geweest, 451 v. Chr. onder
de decemvirs gekozen, aan wie men het hoogste gezag in handen gaf gedurende een jaar. A., die aan
het hoofd van dit tienmanschap stond, zocht zich
permanent te makes. Maar zijn hartstogt voor Virginia, de dochter van den plebejer Lucius Virginias,
bragt zijne magt ten val. Na te vergeefs alle middelen beproefd te hebben, om Virginia te verleiden,
haalde hij een zijner aanhangers over om haar op te
eischen, op grond dat hare moeder diens slavin was
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geweest ; en nu werd door A. een vonnis geslagen,
waarbij zij geregtelijk aan den eischer werd toegewezen als diens eigendom. De vader van Virginia,
die met het leger uitgetrokken was, kwam in allerijl
naar Rome; en toen hij zag dat de onregtvaardige
uitspraak van A. hem berooven zou van zijne dochter
stak hij haar dood.Dit gaf aanleiding tot een oproer,
waardoor de magt der tienmannen omver werd geworpen ; A. verloor dien ten gevolge het !even, de
negen anderen werden gebannen. De dood van Virginia is als treurspel behandeld door Alfieri; en Lessing heeft van hare geschiedenis gebruik gemaakt
voor zijne »Emilia Galotti". Zie CLAUDIUS 4).
Appius—markt, tusschen Puteoli en Rome;
Hand. 28 : 15.
Appolonia. Zie APOLLONIA.
Appomattox,1) graafschap inVirgi (Noord Amerika), met 2) de rivier A., die zich, na eenen
loop van 24 mijlen, bij City Point in de Jamesrivier outlast, en tot Petersburg bevaarbaar is voor
schepen van 100 ton.
Apponyi, een zeer oud hongaarsch grafelijk
geslacht, dat zijnen naam draagt naar den burgt A.
in het neutraer gespanschap, welke burgt in 1395
door huwelijk aan Peter van Ewr overging. Keizer
Karel VI verhief het geslacht 1718 in den vrijheerenstand, en met Lazarus van A. 1739 in den gravenstand. Tegenwoordig bestaat daarvan eerie nude en
eene jonge linie. — A. (Anton Georg, graaf van),
geb. 4 Dec. 1751, bekleedde vele hooge posters, en
stierf 17 Maart 1817. Hij is de oprigter der ongeveer
50,000 boekdeelen tellende Apponyische Bibliotheek,
die bijna een millioen gekost heeft, en sedert 1827
te Presburg toegankelijk is voor het publiek. —
A. (graaf Anton), zoon van den vorige, geb. 7 Sept.
1 782, insgelijks een ijveraar voor vaderlandsche letterkunde, kunst en nijverheid, werd gezant te Londen, te Rome en (van 1826 tot 1 829 ) te Parijs. Hij
stierf 23 Oct. 1852. — A. (graaf Rudolf II), zoon
van graaf Anton, geb. I Augustus 1812, werd 1849
gezant te Turijn. — A. (graaf George A. van NagyApponyi), oudste broeder van graaf Anton, was geb.
3 Julij 1780, en is gest. 3 Aug. 1849; hij was majoraatsheer op Apaty, enz. — A. (graaf Karel), oudste
zoon van den vorige, geb. 26 Dec. 1805, werd kamerheer des keizers en generaal-majoor. — A. (graaf
Georg), broeder van den vorige, geb. 29 Dec. 1808,
trad in de hongaarsche hofkanselarij, en werd 1846
tweede, 1848 eerste hofkanselier. Hij stond aan het
hoofd der conservatief-aristocratische partij, doch
leeft stil sedert de omwenteling. — Het hoofd der
jonge linie, wier graventitel van 1808 dagteekent,
is A. (graaf Jozef), geb. 7 Sept. 1775, vrijheer van
Groot-A. en Korlathiai. — A. (graaf Rudolf), zoon
van den vorige, geb. 5 Julij 1802, heeft de diplomatie als loopbaan gekozen.
Appulejus (Aulus Lucius), geb. te Madaura
in Afrika tusschen 126 en 132 na Chr., studeerde
te Carthago, Athene en Rome, waar hij eenigen tijd
als pleitbezorger werkzaam was. Door de bloedverwanten eener rijke weduwe, met wie bij gehuwd
was, bescbuldigd dat hij dit huwelijk had weten te
bewerken door tooverij, verdedigde hij zich opentlijk
in zijne »Apologia". Onder verscheidene, ten deele
nog aanwezige philosophische en oratorische geschriften heeft A. zijnen naam hoofdzakelijk tot het
nageslacht overgebragt door zijnen »Gouden Ezel",
een roman in 11 boeken, rijk aan podzij, geestigheid, scherts en satirieke gehalte. Al zijne werken
zijn het best uitgegeven door Hildebrand (2 din.
Leipzig 1842). — A. Saturninus. Zie SATURN1NUS.
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Apraxin

Apurimac

Apt, stad in Frankrijk, dept. Vauclase, hoofdApraxin, een voornaam russisch geslacht van
Apraxina (Warfa), plaats van het arrondissement Apt, ligt 6 mijlen ten
tartaarschen oorsprong.
zuidoosten van Avignon, aan den Calavon, met 6000
werd 1682 door tsaar Fedor III tot gemalin gekozen,en
inw.; heeft belangrijke industrie in wol- en zijdestierf 31Decemb.1725.—Apraxin (Peter,graaf),
weverijen, voortreffelijke confituren, fayence, enz. ;
haar oudere broeder, vergezelde Peter den Groote op
het was reeds ten tijde van Julius Cesar bekend
diens reizen en was zijn generaal. Bij het proces tegen
als hoofdplaats der Vulgienten onder den naam van
Alexis, den zoon van Peter den Groote, was hij ge•
compromitteerd, doch werd vrijgesproken. Hij stierf Apta Julia.
Apua, of Apuani, stad in Etrurie ; tegenwoor1720. — A. (Fedor), geb. 1671, werd door Peter
dig Pontremoli.
den Groote tot groot-admiraal benoemd, en is de
Apuana (de Alpe), begrensd door Aulella en
schepper der russische marine. Als zeeheld was hij
Serchio, is het rijk aan marmer zijnde, hooge, zuidgroot; in zijn beheer echter werd hij meer dan Bens
oostelijk gedeelte van de eerste keten der ligurische
te regt beschuldigd. Hij stierf 1728. — A. (SteApennijnen.
phanus Fedorowitsj), kleinzoon van den vorige, was
Apulejus. Zie APPULEJUS.
russisch generaal, en overwon de legerscharen van
Apulie was een landschap, beslaande het zuidFrederik den Groote bij Grossjdgerndorf; om redeoostelijk deel van Italie fangs de Adriatische Zee,
nen, die nit hoog verraad voortsproten, trok hij
vormde een gedeelte van het oude Japygie, en werd
echter geen partij van de overwinning, maar trok terug
ten westen door Samnium en Lucanie begrensd en
naar Koerland. Terwijl het geregtelijk onderzoek
ten zuiden door de golf van Tarenta. Daunie met
deswege plaats had, stied hij in de gevangenis1758.
Apries, de in het Oude Testament (Jere- den Mons Garganus, Peucetie en Messapie maakten
deel uit van deze groote landstreek, die het vadermia 44 : 30) als pharao Hophra vermelde egyptiland is van vele oude mythen. Zoo moet de eerste
sche koning, zoon van Psammis, beoorloogde de
koning der Apuliers Daunus geweest zijn, die, uit
Pheniciers met goed geluk; doch zijne krijgzuchtige
Illyrie verdreven, zich bier had nedergezet. De .Apuondernemingen, zijne willekeur en zijne wreedheid,
hers waren een yolk van den oscischen stam. Hun
en vooral zijne begunstiging van vreemdelingen,
land werd gecoloniseerd door de Arcadiers (Enotrus
waaruit een groot gedeelte van zijn leger bestond,
en Peucetius; vervolgens door Diomedes. De helden
maakten hem bij zijn yolk gehaat. En toen hij bij
uit den trojaanschen oorlog kwamen op hunne omeenen aanslag op de grieksche volkplanting Cyrene
zwervingen naar A., dat ook een geruimen tijd het
de nederlaag leed, viel het egyptische gedeelte van
schouwtooneel was van den tweeden punischen oorzijn leger hem of en riep Amasis, een zijner veldlog. In 1043 kwamen zich de Noormannen onder
heeren, tot koning uit. Nu kwam het tusschen Apries
Guiscard in A. nederzetten, verhieven het tot een
en Amasis tot eenen slag, waarin de troepen van A.
hertogdom, en verbonden het onder Rudiger II met
wel dapper vochten, doch eindelijk het onderspit
Campanie, Calabrie en Sicilie tot eene monarchic.
moesten delven voor de overmagt ; en A. werd geHet tegenwoordige A. (Puglia), een naam zonder
vangen genomen, en naar Sais (destijds de vorstestaatkundige heteekenis, omvat de napolitaansche
lijke verblijfplaats) gebragt. Amasis behandelde hem
provincien Capitanata , Terra-di-Bari en Terramet al de onderscheiding aan zijnen rang verschuld'Otranto, en is naauwelijks een schaduwbeeld van
digd, en lad geen ander voornemen dan zijn leven
dat oude landschap, dat in nijverheid, handel, kunst
onaangetast te laten; doch de verbittering van het
en wetenschap onder oud-griekschen invloed, en later
y olk op A.' was zoo groot, dat Amasis zich eindelijk
onder den romeinschen schepter, op zulk eenen boogenoodzaakt zag den gevallen koning aan het gegen trap van ontwikkeling stond.
peupel der hoofdstad over te leveren, en Apries werd
door het graauw omgebragt. De regering van A. had
Apulum, 1) A. of Alba Julia, stad in Dacie ;
tegenwoordig Carlsburg. --2) A. Asculum; zie
geduurd van 588 tot 570 v. Chr..
Apronius, 1) Quintus, een satelliet van Cajus AscuLum.
Verres en handlanger van diens wandaden op SiciApure, linker-zijtak van den Orinoco, in het
lie.— 2) Lucius, een romeinsch ridder, die anno 14 westelijk gedeelte van de republiek Venezuela, ontspringt 8 mijlen ten noordwesten van Varinas in de
na Chr. onder de vanen van Drusus tegen de in opsierra van Merida, heeft eene uitgestrektheid van
stand gekomene pannonische legioenen streed, anno
75 mijlen, wordt hoofdzakelijk in de laagvlakten der
20 als stadhouder van Africa met goed geluk tegen
Otomaken gevoed door kleinere rivieren, die er zich
Tacfarinas oorloogde, doch anno 28 als propretor in
d
wer.
in ontlasten, en is over het grootste gedeelte van
gesl
de Friezen geslagen
d
Ned er - G ermanie door
Aps, of Alps-en-Vivarais , aanvankelijk Alba hare lengte bevaarbaar.—A. beet, naar deze rivier,
een der 12 provincien van Venezuela, beslaande eene
Helviorum, later Alba Augusta, dorp in het fransche
oppervlakte van 1860 vierk. leguas, begrensd ten
dept. Ardêche, 1 groote mijI ten noordwesten van
noorden door de provincien Merida, Varinas en CaVerviers, was eertijds de hoofdplaats der Helviers.
Apsines, van Gadara, bloeide omstreeks de racas, ten oosten en zuiden door Guiana en NieuwGranada. De prov. A. (met 20,000 inw. en de hoofdhelft der 3e eeuw, en schreef een paar werkjes over
plaats Achaguas) is meerendeels vlak, weinig met
de rhetorica, voorkomende in de verzameling der
bosch begroeid, en heeft talrijke kudden met voorgrieksche redenaars, gedrukt bij Aldus 1508 te
treffelijke weiden. Het klimaat is warm en tamelijk
Venetie .
Apsjeron, schiereiland van Georgie, half in gezond.
Apurimac , rivier in Peru, ontspringt in de
europisch, half in aziatisch Rusland, steekt uit in
Andes van Peru, loopt in noordoostelijke rigting,
de Caspische Zee ; de kaap A. ligt ten noordoosten
neemt in zich op de Pachachaca, de Pampas, den
van Bakoe (de hoofdplaats van het schiereiland), en
Mantaro, den Vilcomayo, den Paucar-Tambo, de
tegenover kaap Tjoek-Karagan. De grond is doorBeni ; neemt dan den naam aan van Ucayal, en verdrongen van sulfer en ontvlambaar gas, en A. is
eenigt zich met de Tunguragua om de Amazonenvermaard als het brandpunt van de heilige vlam,
rivier te vormen. De A. heeft eenen loop van ruim
zoo hoog in eere gehouden bij de vuur-aanbidders
100 mijlen lengte.
van Azie.

Aqs
Aqs, of Acqs. Zie DAX en Ax.
Aqua. Zie ACQUA.
Aqua Antigua; zie ALTWASSER.
Aqua Pulchra; tegenw. Aiguebelle in het fransche

dept. DrOme.
Aqua Sparsa; zie AIGUEPERSE 1).
Aqua Via; tegenw. Fuesl in Hongarije.

Aquae, d. i. wateren, deze naam werd door de
Latijnen aan eene menigte plaatsen gegeven, waar
minerale bronnen werden gevonden; de voornaamste
zijn :
Aqua', 1) tegenwoordig Acqs of Ax , in het fransche
dept. Ariége. — 2) tegenw. Dax.
Aquw Allobrogum, tegenw. Aix-les-Gains in Savooije.
Aquce Auguste (of eenvoudig Aquce), ook Aquae Tarbellicw, tegenwoordig Dax, in het fransche dept.
Landes.
Aqua, Aurelio, of Colonia Aurelia Aquensis, tegenw.
Baden-Baden.
Aquce Bigorronum, tegenw. Bagneres in Frankrijk.
Aqua Bilbilitanc e; zie ALHAMBRA 3).
Aqua Billichunt, tegenw. Wasserbillich in Luxemburg.
Aquce Borbonice, tegenw. Bourbon-l'Archambault.
Aqua, Borvonis, tegenw. Bourbonne-les-Bains.
Aquae Calentes, tegenw. Chaudes-Aigues.
Aqua Calidce, I) bij Livius vermeld, lag in Zeugitana
in Afrika, niet ver van Tunis.— 2) het tegenwoordige Vichy in Frankrijk.-3) het tegenwoordige
Bath in Engeland.
Aquw Celince, tegenw. Bayonne.
Aquce Cilenorunt, tegenw. Caldas de Rey.
Aqua Convenarum, tegenw. Cominges in Frankrijk.
Aquce Cutilice, minerale bron en meir (tegenw. Lago
di Contigliani), dus genoemd naar de ondergegane stad Cutilia in Samnium ten oosten van Reate.
Dit meer werd voor het middelpunt (umbilicus)
van Italie gehouden ; in dit 4 jugera groote,
peilloos diepe meer, dat aan de godin der overwinning gewijd was, lag een eilandje, ongeveer 50
voet in middellijn, met een eigenaardigen plantengroei ; op dit eilandje werd door de ingewijden aan
de godin geofferd. Seneca heeft dat eilandje nog
gezien ; tegenwoordig is het verdwenen.
Aqua Dune, tegenw. Alcala del Rio in Spanje.
Aquce Flavice, tegenw. Chaves in Portugal.
Aquw Grani, tegenw. Aken.
Aqua Gratiani, tegenw. Aix-les-Bains in Savooije.
Aquae Helveticce, of Aquw Helveliorum , ook Aqua!
Verbigeme genaamd, tegenwoordig Baden in Zwitserland.
Aquce Labodes, of Thermze Selinuntix (tegenwoordig
Sciacca) , beroemde badplaats ter zuidkust van
Sicilie.
Aqua Mattiacw, tegenw. Wiesbaden.
Aquw Mortuce, tegenw. Aigues-Mortes.
Aquce Nera, tegenw. Neris.
Aquw Niseneii, tegenw. Bourbon-Lancy.
Aquce Origines, tegenw. Caldas d'Orense.
AqucePannonicce, tegenw. Baden in Oostenrijk.
Aquce Patavince, of Aponi Eons, beroemde heete zwavelbronnen nabij Padua ; tegenw. Abano.
Aqua, Pisanw, bij Pisa in Etrurie, warme bronnen.
Aquw Segesta, tegenw. Ferrieres.
Aquae Segestance, benoorden Segesta op Sicilie, aan
den mond van den Sitnois; tegenw. Castellamare.
Aquce Septem, vereeniging van verscheidene beken
in eene bekoorlijke landstreek bij Reate ; tegenw.
het weir Santa Susanna.
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Aquw Sextice, tegenw. Aix bij Marseille, met warme

minerale bronnen ; romeinsche kolonie, gesticht
anno 123 v. Chr. door C. Sextius Calvinus ; in de
nabijheid bevocht Marius zijne overwinning op de
Teutonen (102 v. Chr.).
Aquw Siccce, tegenw. Séches.
Aquw Solis, tegenw. Bath in Engeland.
Aquw Spertice, tegenw. Aigueperse in Frankrijk.
Aquw Statiellce, of Aquce Stellate, tegenw. Acqui in
Ligurie.
.
Aquw Sullance bij Capua aan den Tifata-berg in
Campanie.
Aquw Tacium, tegenw. Aquataccio (rivier in Italie).
Aquw Tapacinw, tegenw. El-Hamma.
Aquw Tarbellicce, tegenw. Dax in het fransche dept.
Landes.
Aquce Tarinw, tegenw. AQUAPENDENTE.
Aqua Vxrbigenx, tegenw. Baden in Zwitserland.
Aquas Veteres, latijnsche naam voor Oudewater.
Aqua Vetulonice, bij Vetulonium in Etrurie, in Welker warme wateren visch geleefd moet hebben.
Aquw View, tegenwoordig Aigues-Vives.
Aquw Voconis, tegenw. Vich in Spanje.
Aquae duetus, d. i. waterleidiug. Daar de
bronnen en cisternen in Rome niet toereikend waren
voor de behoeften, werden, om de stad van water te
voorzien, waterleidingen aangelegd, die tot de meest
grootsche werken der oudheid behooren. Ze voerden het water aan, menigrnaal van zeer verre, over
bergen en dalen, door hooge onderaards gebouwde
bogen en verwulfsels. Het dus in Rome aankomende
water liep in groote vergaarbakken (castella), waaruit het door drie buizen in drie kleinere vergaarbakken kwam. De onderste van die drie voedde de
talrijke waterbassins (laces), fonteinen (salientes)
en vijvers (piscinw); de middelste voorzag de groote
had-inrigtingen, en de bovenste eindelijk de wellen en waterbakken in de huizen der partikulieren.
Ook in andere steden van het romeinsche rijk
werden zulke kolossale werken aangelegd, waarvan
de overblijfselen nog tegenwoordig verbazing wekken.
Aquamboe, rijkje in maritiem Nigritie, op
de Goudkust, ten noorden door Boeroem en ten westen door de Volta begrensd, met de hoofdstad A.,
en eene oorlogzuchtige bevolking; was eertijds het
magtigste rijk op de Goudkust.
Aquapendente, om zijne bronnen, en omdat
het als aan de rots schijnt te hangen, aldus genoemd.
Zie ACQUAPENDENTE.
Aquapendente (Hieronymus Fabricius ab),
aldus genaamd, omdat hij te Aquapendente geboren
was (1537), beroemd genees- en ontleedkundige,
leerling van Fallopius te Padua, dien hij 1565 (toen
deze overleed) opvolgde in het hoogleeraarsambt,
dat door A. gedurende ruim 50 jaren werd bekleed.
De anatomische werken van A. zijn 1687 te Leipzig
in het licht verschenen. Ook zijne heelkundige geschriften (Padua 1617) waren beroemd. Hij stierf
1619.
Aquapim , rijkje in maritiem Nigritie, ten
westen van het rijk der Fantijnen, en achter het
rijk Acra; bier heeft het suikerriet eene buitengewone dikte ; A. is schatpligtig aan .het rijk der Ashartt ijnen .
Aquaria, stadje in Italie, lag aan de rivier
Scultenna (de tegenwoordige Panaro), 5 mijlen van
Modena ; het was bekend door deszelfsgezondheidsbronnen en warme baden.
Aquasparta, stadje in den Kerkelijken Staat,
was eertijds een hertogdom.
18
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Aquaveteri

Aguilar

Aquaveteri (Joannes de). Zie PALJEONYDORUS. de figuris sententiarum et elocutionis, dat gewoonlijk
Aquaviva, twee napolitaansche steden. Zie met een dergelijk werk van Rutilius Rufus in de
ACQUAVIVA.

editien wordt aangetroffen. — 2) Julius A.,romeinsch
regtsgeleerde, schrijver van een Liber responsorum,
taansche familie, die reeds bekend was ten tijde van
waarvan eenige fragmenten in de Pandecten staan.
keizer Frederik I (strekkende dit artikel ter aanvul—3) A. Ponticus, is de schrijver van eene letterlijk geling van het artikel ACQUAVIVA op blz. 37). — trouwe grieksehe vertaling van het Oude Testament,
A. (Antonio), werd in 1400 verheven tot hertog van welke overzetting nog slechts brokstukken aanwevan Atri. — A. (Andrea Matteo), hertog van Atri
zig zijn (in de Hexaploos van Origenes). Hij was een
en Teramo, graaf van Conversano, koos 1495, toen Jood, geboortig uit Sinope in Pontus in Klein-Azie,
Karel VIII Napels overviel, de partij der Franschen
en leefde tot in het begin der 2e eeuw. Adriaan droeg
en werd deswege door Ferdinand van Napels verhem als bouwmeester de taak op om Jeruzalem te
vallen verklaard van een gedeelte zijner leengoedeherstellen. Later (zie Hand. 18: 2, 18 en 26) omren, die hij evenwel later weder terugbekwam. In
helsde hij het Christendom (zie ook Rom. 16:3;
den oorlog tegen de Spanjaarden onderscheidde hij
I Cor. 16 : '19 ; en H Tim. 4 : 19) ; doch uithoofde
zich bijzonder ; hij werd gekwetst en gevangen gehij zich met sterrewigchelarij bezig hield werd hij
nomen ; en na weder in vrijheid gesteld te zijn, leefde
van de kerkelijke gemeenschap afgesneden, en keerde
hij tot aan zijnen flood (1528) uitsluitend voor de
toen tot het joodsche geloof terug.-4) A. (Caspar),
wetenschappen. — A. (Belisario), broeder van den
eigentlijk Caspar Adler, geb. 7 Aug. 1488 te Augsvorige, had eene geleerde opvoeding genoten, verburg, gest. te Saalfeld 12 Nov. 1560, was eerst paswisselde echter de pen tegen het zwaard, en maakte
toor, doch omhelsde vervolgens de Hervorming en
zich verdienstelijk als krijgsman. — A. (Giovanni
nam eene vrouw ; deswege werd hij in hechtenis geGeronimo), hertog van Atri, was krijgsman en Bichnomen op last van den bisschop van Augsburg ; en
ter, en werd door Karel V tot grande van Spanje
na een geheelen winter in den kerker te hebben doorbenoemd. — A. (Ottavio), zoon van den vorige,
gebragt, weder losgelaten zijnde, werd hij magister
was geb. 1560, en stierf 1612 ; hij was kardinaal en
te Wittenberg. Later be y ond hij zich eenen tijd op
aartsbisschop van Napels en de gunsteling van de
het slot Ebernstein ; toen de bezetting van dit slot
pausen Sixtus V en Gregorius XIV, en had de achvan hem verlangde, dat bij een kanon zou doopen
ting verworven van zijne tijdgenooten.— A. (Clan(eene zeer gebruikelijke plegtigheid in die dagen van
dio), kleinzoon van bovengenoemden Andrea Matteo,
onkunde en bijgeloof), weigerde hij zulks, waarop
was geb. 1542, werd Jezuit, en generaal der Orde
de soldaten hem in een mortier stopten om hem
toen hij pas 38 jaren telde; hij was de vierde geneover den vestingwal van het slot weg te schieten ;
raal der Jezuiten-orde, waaraan hij als het ware een
gelukkig voor A. werd deze baldadigheid nog in tijds
nieuw leven schonk ; en na 34 jaren aan haar hoofd
door den bevelhebber belet. Vervolgens hielp hij
gestaan, en veel geschreven te hebben, stierf hij
Luther aan diens overzetting van het Oude Testa31 Januarij 1614.—A. (Thomas), uit het geslacht
ment, en was 1530 tegenwoordig bij de inlevering
der hertogen van Nardo, geb. 1592, gest. 20 Aug.
van de Confessie te Augsburg. Toen het interim
1672, was eerst dominicaner monnik, en werd 1666
afgekondigd was, liet hij dadelijk eene waarschutot bisschop- van Bitonto verheven; hij schreef in
wing daartegen drukken, hetgeen keizer Karel V zoo
het Italiaansch eene lijkrede op Spanje's koning
euvel opnam, dat hij eene groote som gelds voor
Filips IV (gedrhkt te Napels 1665).
A.'s gevangenneming uitloofde; A. redde zich door
Aquensis virus, stad in Aquitanie ; tegen- de vlugt, hield zich zes maanden schuil op het' kaswoordig Bagnéres de Bigorre.
teel Rudolstadt van de gravin v. Schwartzburg, ging
Aquensium Civitas, oude naam van de toen van daar naar Schmalkalden, en werd 1552
fransche stad Dax.
als superintendent naar Saalfeld beroepen.
Aguetneck, noord-amerikaansch eiland, in 5) A. (David), oudste zoon van den vorige, geb.
de Narraganset-baai, heet ook Rhode-Island, en
te Saalfeld 27 Oct. 1540, gest. 22 Januarij 1614,
wordt het •Eden van Amerika" genoemd. Zie
maakte eenigen naam als latijnsch dichter, en volgde
RHODE-ISLAND.
zijnen varier op als superintendent te Saalfeld. —
Aqui, stad in het hertogdom Montferrat, aan de 6) A. (Franciscus Favonius), geb. 1676 te PalerBormida, met 7000 inw., eene vermaarde gezondmo, was een bekwaam teekenaar en schilder, maar
heidsbron en slijkbaden ; 1745 werd A. door de
heeft zich vooral door zijne uitstekende etswerken
Spanjaarden ingenomen,doch reeds 1746 weder door als graveur beroemd gemaakt. — 7) A. (Petrus),
hen ontruimd. Zie ACQUI (blz. 37), dat met dit artigeb. 1677, was een broeder van den vorige ; deze A.
kel slechts den geheel vormt.
was roomsch geestelijke te Massalla, loch stood
Aquidaldenzen, oud y olk, waaraan de spaan- als schilder en graveur nog hooger dan zijn broeder.
sche stad Caldes haren naam ontleent.
Pans Leo XII liet in 1824 verscheidene kunstgeAquila, 1) stad in Napels en hoofdplaats van wrochten van dezen A. vernietigen, omdat ze te weelAbruzzo ulteriore II, gelegen aan den Aterno in de
derig waren in de voorstelling.
Apennijnen, met 9000 inw., eene citadel, vestingAguilar (Mozes Raphael de), een rabbijn, bewerken, papierfabrieken, en handel in saffraan, was
gaf zich 1650 met 600 amsterdamsche Israeliten
en zijde. A. werd gesticht door keizer Frederik II,
naar Brazilie, waar zij eene nederlandsche volkplandie het liet bouwen van de puinhoopen van het ()tide
ting stichtten, die zeer bevorderlijk was aan het
Amiternum, waarvan nog resten zigtbaar zijn in het
handelsverkeer van Nederland op Brazilie, doch waartegenwoordige San Vittorino. A. werd door aardbevan slechts korten tijd de goede vruchten werden
vingen geteisterd 1688,1703 en 1706; en het werd
geplukt, daar Brazilie reeds in 1654 door de Portudoor de Franschen veroverd 1798. — 2) stadje in
gezen werd heroverd. Aan de Israeliten werd echter
Frankrijk ; zie AIGLE (I ' ).
vergund hunne loopende zaken of te doen en naar
Aquila, 1) A. Romanus, romeinsch rhetor en Holland terug te keeren. Een hunner schijnt intustaalgeleerde in den tijd tusschen de Antonijnen en
schen veel later naar Amsterdam teruggekeerd te
Constantijn den Groote, was schrijver van een werk
zijn dan de overigen ; dit was Isaac Aboab, ins-

Aquaviva, of Acquaviva, eene oude napoli-

Aquileja
gelijks een rabbijn, in 1650 inede uit Amsterdam
vertrokken, en die met A. aan het hoofd der 600 landverhuizers had gestaan.Deze Aboab, de schrijver van
een spaansch heldendicht, getiteld : .De wetgever
Mozes", is niet te verwarren met Immanuel Aboab,
een joodsch schrijver, die in 1629 te Amsterdam in
het licht gaf een werk,getiteld Nomologie, zijnde een
overzigt van de vermaarde joodsche manners (vooral
leeraars der wet) in Spanje en Portugal, en van degenen die zich in Holland hadden nedergezet.
Aquileja, of Voglej, ook Aglar genaamd, vlek in
Illyrie, kreis GOrtz, ten noordwesten van Triest bij
de Adriatische zee, met 1700 inw., die meerendeels
leven van de visscherij. Aanvankelijk was A. de
hoofdplaats der Carni, een venetiaansch yolk ; anno
180 vestigde zich te A. eene romeinsche volkplanting,hoofdzakelijk met het Joel om de rondom wonende
Istriers in onderwerping te houden; A. lag destijds
aan het riviertje Natiso , in de nabijheid van de
kust ; in den tijd van het romeinsche keizerrijk werd
A. een der bloeijendste koopsteden en hoofdstad
van Venetie ; ten tijde van Augustus telde het
100,000 inw., en onder Marcus Aurelius was het,
als hoeksteen van Italie tegen de Barbaren, de
eerste vesting des rijks. Maximinus werd hier door
de zijnen gedood, terwijl hij A. belegerde. Na den
slag in de Catalaunische velden (452) werd de
stad (destijds .het tweede Rome" genoemd) door
Attila verwoest. Een latere inval der Longobarden en
de opkomst van Venetie voltooiden haren ondergang.
Nog heden ten dage treft men in en om A. vele
romeinsche oudheden aan.
Aquilicien (van aquam elicere) heetten-zekere
offerplegtigheden bij de Romeinen om bij langdurige
droogte regen of te smeeken aan de goden.
Aquilina, stadje in Frankrijk; zie AlGLE (1').
Aquilius, of Aquillius, is de naam van een
patricisch en plebeisch romeinsch geslacht, uit hetwelk twee Maniussen, vader en zoon, gesproten zijn :
1) A. (Manius), consul 129 v. Chr.,bragt den oorlog
tegen de koningen van Pergamus ten ?,inde.
2)A. ( Marlins) , zoon van den vorige, consul 101 v. Chr.,
onderdrukte den tweeden opstand der slaven op
Sicilie onder Athenio. Hij werd aangeklaagd wegens
knevelarijen ; doch Antonius de redenaar, die hem
verdedigde, ontblootte in zijne pleitrede de likteekenen van A.'s wonden, waarop A. om zijne bewezene dapperheid van de aanklagt vrijgesproken werd.
In den mithridatischen oorlog werd A. bij Prototachium verslagen, en later (88 v. Chr.) door verraad
uitgeleverd aan Mithridates, die hem in de voornaamste steden van Klein-Azie, op een ezel gezeten,
te kijk liet rondleiden, en hem eindelijk gesmolten
good in de keel liet gieten.-3) A. Galius (Cajus),
een vriend van Cicero, met wien hij te gelijk pretor
was (70 v. Chr.), was een uitstekend regtsgeleerde
en redenaar. — 4) A. (Severus), geschiedschrijver
en dichter in de 4e eeuw onder keizer Valentianus,
stierf anno 370 ; van zijne werken is niets tot ons
gekomen.
Aquilius (Henricus) eigentlijk Hendrik A rentsz
of Arends, geb. te Arnhem, was een geleerd en bekwaam man. Zijn meest bekende werk is Compendium
Chronici Gelrici (Keulen 1566 ; 2e druk 1567) ; achter den tweeden druk zijn eenige zijner gedichten
opgenomen (Encomium Gelria, en andere). Op deze
kronijk heeft Scriverius in zijne ),Batavia Illustrata geleerde en belangrijke aanteekeningen geleverd.
Behalve als geschiedschrijver en latijnsch dichter
heeft A. zich ook door geschriften doers kennen als
bekwaam godgeleerde en zedekundige.
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Aquilo, de zoon van Eolus en Aurora, was eene
personificatie van den noordoostenwind ; hij wordt
door de dichters voorgesteld als een grijsaard, met
den staart van eene slang.
Aquilonia, stad in Samniuru, werd in den
samnitischen oorlog door de Romeinen verwoest na
de overwinning, die Papirius Cursor hier 293 v. Chr.
op de Samniten behaalde.
Aquilovicanus (Minutius) een Fries van
geboorte, schreef een Examen Thesium T heologicarum
Jacobi Capelli (1624), om te betoogen, dat de leerstellingen van Arminius niet zoo maar blindelings
behoorden te worden veroordeeld en verworpen.
Aquin (Saint Thomas d'). Zie THOMAS AQUINAS.
Aquin (Philipe d'), gest. omstreeks 1650, was
een geleerde rabbijn van Carpentras, omhelsde het
Christendom ,en werd hoogleeraar in de hebreeuwsche
taal aan het ' College de France" onder Lodewijk
XIII, die hem ook tot tolk voor het Hehreeuwsch benoemde.Hij schreef een »Hebreeuwsch-ChaldeeuwschTalinudisch-Rabbijnsch woordenboek"(Parijs 1629),
en een werk getiteld »Wortels der heilige taal"
(Parijs 1620). — A. (Louis), zoon van den vorige,
insgelij Ls een uitstekend orientalist, leverde eene met
aanteekeningen verrijkte latijnsche vertaling van BenGersin's Commentarien op de boeken Job en Esther.
Aquin (Louis Claude d') , beroemd organist,
geb. te Parijs 1698, gest. 1772, had een talent, hetwelk zich reeds zoo vroegtijdig ontwikkelde, dat hij
pas zes jaren oud was toen Lodewijk XIV zijn spel bewonderde ; op zijn achtstejaarcomponeerde hij reeds
zeer verdienstelijke stukken. Uit vreemde landen
kwam men opzettelijk naar Parijs om hem te hooren.
Aquincum, stad in Dacie. Zie ACINCUM.
Aquinum (tegenw. Aquino, 1300 inw.), stad in
Latium, later een romeinsch municipium (d. eene
plaats waaraan de voorregten van eene stad toegekend waren), in eene vruchtbare streek ; is bekend
door zijne purperverwerijen ; het is de geboorteplaats
van Juvenalis en van den heiligen Thomas Aquinas.
In de 6e eeuw werd A. verwoest door de Lombarden.
Aquis Granum, tegenw. Aken.
Aquitanie, een der 4 groote landschappen
van het oude Gallic (zich uitstrekkende tusschen
het Lyonnesche ten noorden, den Atlantischen Oceaau
ten westen, de Pyreneen en het Narbonnesche ten
zuiden, en het Narbonnesche en Lyonnesche ten
oosten), werd bewoond door volkeren van den iberischen stam. In de vierde eeuw weed A. gesplitst
in het noordelijk gedeelte, Aquitania primum, met
de hoofdplaats Avaricum (tegenw. Bourges) , het
middelste gedeelte, A. secunda, hoofdplaats Burdigala
(tegenw. Bordeaux) , en A. tertia, het zuidelijk gedeelte. In 419 werd A vermeesterd door de Westgothen, die Tolosa (d. i. Toulouse) tot hoofdstad
maakten; met den slag bij Poitiers (507) werd het
hun door Chiodwig, koning der Franken, ontweldigd. Na velerhande lotswisselingen, en nadat Karel
de Groote zich 769 van het land meester had gemaakt, kwam het 781 als koningrijk aan diens zoon
Lodewijk den Vrome. Toen Lodewijk VII in het
huwelijk was getreden met Eleonore,de dochter van
hertog Willem X van Guyenne, werd A. onder den
naam van Guyenne met Frankrijk vereenigd; doch
toen Eleonore vervolgens van Lodewijk VII gescheiden en met Hendrik 11 van Engeland in den echt
getreden was, kwam het aan Engeland. Eindelijk,
na langdurige bloedige oorlogen tusschen Engeland
en Frankrijk, werd A. in 1451 onder Karel VII voor
goed met Frankrijk vereenigd.
Aquitanische Zee. Zie BISKAAISCHE ZEE.
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Ar

Ar, eerie stad der Moabiten ;Num. 21:15 en 28;
Beat. 2 : 9, 18 en 29 ; Jezaia 15 : 1.
Ara, 1) rivier in Catalonia, ontspringt in de
Pyrenean. — 2) berg waarmede de zandsteen-bergketenen van het Weeperwoud aanvangen, die ten
westen van Cornneuburg bij den Donau ineenloopen. —3) regentschap in het landschap Boelekomba,
gouvernement van Macassar, op het zuidwestelijk
schiereiland van Celebes; bevolking 400 zielen; teelt
niets dan mars en gierst.
Ara, 1) naam van twee afstammelingen van
Azer ; I Chron. 7 : 38 en 39. — 2) een der eerste
ketters, beweerde dat Jezus evenzeer als ieder ander
met de erfzonde besmet ter wereld was gekomen.
Ara Ubiorum, oorspronkelijk een door de
Ubiers, welligt ', ter eere van Augustus, opgerigt altaar, waar rondom later eene plaats ontstond, Of bij
Keulen (Colonia Agrippina), of (volgens Ukert) bij
Godesberg in de nabijheid van Bonn.
Arab, stad in Canaan, toegewezen aan den stam
Juda; Jozua 15 : 52.
Arab—Schach (Achmed-ben-), of Achmedibn-Arabzjah, gest. te Damascus 1450, arabisch geschiedschrijver, schreef eene geschiedenis van TamerIan, uitgegeven door Golius (Leyden 1656), en in het
Fransch vertaald door Vatier (1658). De beste editie
van dit werk is die door Achmed-ben-Mohammed
geleverd (Calcutta 1818).
Araba, 1) A. of Zin, bezuiden de Doode Zee,
is een woest, onbewoond, aan weerszijden door steile
rotsen ingesloten dal, zonder water; het strekt zich
uit tot de golf van Akaba. — 2) stad in Canaan,
waarlangs de grensscheiding van den stam Benjamin
liep; Jozua 18 : 18.
Arabat, eene versterkte stad in de Krim, aan
de zee van Azof, 14 mijlen beoostnoordoosten Simferopol, op de zuidzijde van de landtong van Arabat.
Arabella (Lady). Zie STUART (Arabella).
Arabghir, of Arabkir, lat. Arabrace, bloeijende
stad in aziat. Turkije, pachalik Siwas, nabij den
Euphraat, op den weg tusschen Trebizonde en
Aleppo ; telt 6000 huizen, en ligt als verscholen te
midden van een bosch van vruchtboomen.
Arabici, naam van eene christelijke sekte in
de 3e eeuw in Arabia, die van gevoelen was, dat de
ziel te gelijk met het ligchaam sterft, maar met hetzelve op den jongsten dag tot de weder-opstanding
zal worden geroepen. Dit zelfde begrip vindt men in
de middeleeuwen bij de sekte der Thnetopsychiten
terug.
Arabicus sinus, tegenwoordig bode Zee,
is de golf, die Arable van Egypte scheidt ; deszelfs
noordelijk gedeelte, de sinus Heroopolites, is de
Schelfzee nit den Bijbel. De A.s. was reeds bekend
bij Herodotus (2, 11).
Arabie , door de inboorlingen Dzjezireth-alArab, d. eiland van Arabie, en door de Turken en
Perzen Arabistan genoemd, is het ten zuidoosten
door de Arabisch-perzische Zee, ten zuidwesten
door de Roode Zee of Arabische Golf, ten noordoosten door de Perzische Golf en ten noorden door
aziatiszh Turkije begrensde, in het zuidwestelijkste
gedeelte van Azie gelegene groote schiereiland, hetwelk, door de landengte van Suez met Afrika verbonden, wat deszelfs ligging, bevolking en voortbrengselen betreft als het overgangslid tusschen
Afrika en Azie beschouwd kan worden. Bij eene op
50,000 vierk. mijlen geschatte grondsoppervlakte
telt het begrootenderwijze eene bevolking van 12
millioen zielen. Eene (in geschriften uit lateren tijd
dan ook niet opgenomene) indeeling van het schier-
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eiland in Steenachtig A. (Arabia petrcea), Woest A.
(Arabia deserta) en Gelukkig A. (Arabia felix) is
afkomstig van Ptolemeus ; maar in het land zelf is
die indeeling geheel onbekend, en zij berust touter
op een dwaalbegrip.
Over het algemeen is de kennis, die men van A.
heeft, nog zeer beperkt. De kusten zijn vlak, zandig
en meerendeels onvruchtbaar ; van het noorden loopt
een oostwaarts in de woestijn langzaam vlakker
wordend hoogland, dat naar het westen en zouden
terrasvormig afdaalt en in een bevallig, vruchtbaar
binnenlaad overgaat. Het middelste, hoogste gedeelte van het arabische hoogland worth Nedzjd genoemd en op eene hoogte van 9000 vt. geschat. Aan
stroomend water is A. zeer arm ; bevaarbare rivieren
heeft het in het geheel niet. In den regentijd vullen
zich de ingezonkene streken (wadis genaamd) menigmaal overvloedig met water; gedurende het grootste
gedeelte des jaars evenwel zijn ze droog. De Meidan
en de Masara zijn de eenige kustrivieren, die niet
opdroogen ; beiden ontlasten zich in den Indischen
Oceaan. De luchtgesteldheid is uitermate beet en
droog, en heeft veel overeenkomst met die van Afrika ; op de hoogvlakten wordt de verzengende hitte
van den dag veelal afgewisseld door de nijpende
koude van den nacht. De hemel is bijna onafgebroken onbewolkt. In de noordelijke gedeelten van
A. waait in het heete jaargetijde nu en dan de Samoem. Groote bosschen bezit A. niet ; overvloedig
met kruiden begroeide steppen, bij uitnemendheid
dienstig voor de inlandsche paardenfokkerij, strekken zich in de kustdistricten uit in plaats van weiland..
Het vruchtbaarst zijn de zuidelijke terras-laudschappen, die eenen grooten rijkdom aan produkten ontwikkelen ; de schoonste palmen, tabak, indigo, koffij,
verscheidene specerij-planten tieren bier het weligst.
Uit het dierenrijk zijn kameelen en paarden het
meest verspreid ; laatstgenoemde zijn van het edelste
ras en als zoodanig beroemd; buitendien vindt men
schapen, geiten, runderen, buffels, ezels, gazellen,
struisvogels, leeuwen, panters, hyenaas, jakhalzen en
apen ; langs de kusten treft men schildpadden aan
in menigte. Voortbrengselen uit het mineraalrijk
zijn : ijzer, koper, loud, zwavel, aardpek, steenzout
en edelgesteenten, t. w. agaat, carneool en onyx.
De bevolking van A., deels omzwervende nomaden
(Bedoeinen), duels vaste woonplaatsen hebbende
lieden, die koophandel drijven (Hadefi) of in het
veld werken (Fellahs), zijn van schoonen ligchaamsbouw, bruin van huidkleur, vlug, dapper, gastvrij
en trouw ; ze zouden een edelen stam vormen,indien
niet bloeddorstige wraaklust en roofzucht tot hunne
kenmerkende eigenschappen behoorden. De eenvoudige en oudste godsdienstvorm, de aanbidding
van de sterren, werd door de leer van Mahomed verdrongen ; tegenwoordig bestaat, behalve de twee oude
hoofdsekten van den Islam (de Sunniten en de
Sjyiten), nog eene derde, namelijk die der Wahabiten ; deze laatste, in de 18e eeuw ontstane sekte
is ten deele in het binnenland verspreid. Onder de
eigentlijke Arabieren leven overigens, inzonderheid
um handel te drijven, vele Joden en dan ook Banjanen (indische kooplieden). 1)e handel omvat alle
voortbrengselen des lands en is vrij levendig. De
inheemsche nijverheid is van weinig beteekenis en
naauwelijks toereikend your de eigene behoeften des
lands. De inheemsche bevolking draagt den naam van
Arabieren, en is in talrijke stammen gesplitst, die
meerendeels op aartsvaderlijke wijze worden bestuurd. De opperh.ofden der stammers heeten Emir,
Sheik of Imam. Hier van al de stammen afzonderlijk
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het landsgebied op te geven, is wegens de overgroote
maakt door de overwinningen van Ferdinand den
talrijkheid niet wel doenlijk. De meest bekende
Katholieke (1492), zien wij in A. zelf slechts de aanhoofdgroepen zijn : 1) Bahr-el-Tor, of de Sinaihoudende oorlogen tusschen de afzonderlijke stamwoestijn, tusschen de golf van Suez en Akabah ;
men. Onder de belangrijke gebeurtenissen van late2) het in het westen aan de Roode Zee gelegene
ren tijd komt eene eerste plaats toe aan de verovering
Hedzjas,dat in naam onder turksch oppergezag staat
van Jemen in de 16e eeuw door de Turken, die in
en in hetwelk de heilige steden Mekka en Medina
de 17e eeuw weder verdreven werden ; dan volgt de
liggen, zoomede de havenplaatsen Jembo en Dzjidda;
overheersching der Portugezen in Maskat (1508 tot
3) in het zuidwesten Jemen,het aanzienlijksterijks1659), en bovenal ook het te voorschijn treden van
gebied, onder het bestuur staande van eenen imam,
de Wahabiten (1770) ; de verdere uitbreiding der
die te Sana resideert; in dit gebied de koopsteden
Wahabiten werd 1818 door Ibrahim-Pacha gestuit.
Mokka en Aden, laatstgenoemde stad in 1838 beOfschoon Mehemed-Ali zich moeite gaf om zijn gemagtigd door de Engelschen ; 4) Hadramaut, met zag in Arabie te handhaven, moest hij dat toch ten
Kezjin; 5) Mahrah, met Harmin, aan de kust van
gevolge van de gebeurtenissen van 1840 opgeven,
de Arabische Zee; 6) Oman in het zuidoosten, met
waardoor Hedzjas
zij bet dan ook slechts in
Rostak en Maskat; de imam van dit gebied is de naam — weder onder turksch oppergezag kwam. In
magtigste van alien ; 7) Hadzjar of Lahsa, aan de
den laatsten tijd, sedert hunne inbezitneming van
Perzische golf, met Lahsa,Katif,en Kueit ; 8) Nedzjd,
Aden, hebben de Engelschen veel aan invloed in A.
het nagenoeg geheel onbekende binnenlandsche hooggewonnen. Als geographische beschrijving van A.
plateau.
noemen wij deel 12 en 13 (Berlijn 1846-47)
De geschiedenis der Arabieren voor Mahomed is
van Ritter's Erdkunde ; als historische beschrijving
duister. In den Bijbel vinden wij A. vermeld I Kon.
Crichton's History of Arabia and its people (Edin10 : 15 ; II Chron. 9 : 14; Jezaia 21 : 13; Jeremia
burg 1852).
25 : 24; Ezech. 27 : 21 ; Galaten 1 : 17 en 4 : 25 ;
Arabieren (Toren der). Zie ABUSIR 3).
en van de Arabieren wordt gewag gemaakt H Chron.
Arabisehe cijfers heeten de tegenwoordig
(17 : 11 ; 21 : 16 ; 22 :1; 26 : 7) ; Nehemia (2 :19 ;
in gebruik zijnde getalmerken 0, 1, 2, 3,4,5,6, '7,8 en 9
4 : 7; 6 : 1); Jezaia 13 : 20; Jerem. 3 : 2; en Han(oneindig gemakkelijker in het gebruik dan de Rodelingen 2 : 11. Volgens de inheemsche overlevering
meinsche getalmerken I, V, X, L, C, D, M. enz.). Ze
stammen de oorspronkelijke bewoners (Bajaditen,d. i.
zijn herkomstig uit Indie (zoodat men ze eigentlijk
nitgestorvene stammen), deels of van Kachtan, een
met meerder juistheid Indische cijfers zou kennen
nakomeling van Sem, deels van Ismael, den zoon van
noemen), van waar ze tot de Arabieren overgebragt
Abraham. De vorsten (Tobba) der afzonderlijke
werden (waarschijnlijk door den arabischen sterrelandschappen behoorden tot den stam van Kachtan,
kundige Nihan-Mohammed-ebn-Achmed-Albiroeni).
nit welken de dynastie der Himjariten 2000 jaren
Gerbert, die later als pans den naam aannam van
fang over Jemen regeerde. Aan Been der oostersche
Sylvester II, moet ze in de 10e eeuw bij de Arabieveroveraars mogt het gelukken de Arabieren te onren in Spanje hebben leeren kennen. Slechts zeer
derwerpen. Van de verwarring na den flood van
langzaam echter zijn ze algemeen in gebruik geAlexander den Groote (die het pian had gevormd
komen.
ook eenen veldtogt naar Arabie te ondernemen) trokArabische golf. Zie ROODE ZEE.
ken de vorsten van het noordelijk gedeelte van AraArabisehe letterkunde. Over de beschabie partij, bragten eenigedeelte van Irak (Irak Arabi)
ving en letterkunde van het oude Arabie is slechts
ten onder, en stichtten het rijk Hira, terwijl een anweinig tot ons gekomen. Reeds vOOr Mahomed had
dere stam in Syrie, aan de rivier Ghassan, het rijk
Arabie gevierde dichters, die de kampstrijden des
der Ghassaniden stichtte. Van de Romeinen was
yolks, de helden en hunne liefde bezongen. Bij geTrajanus degene, die (107 na Chr.) dieper in het
legenheid van de groote markt te Mekka en, in de
binnenland van A. doordreng ; doch alleenlijk de • 5e eeuw na Chr., te Okadh hadden poetische wedvorsten in het noordelijk gedeelte konden eenigerstrijden plaats. Van de dichtstukken, die den prijs
mate in afhankelijkheid van de romeinsche keizers
behaalden (de zoogenaamde Moallakát) zijn er slechts
worden gehouden. Het Christendom vond in A. reeds
7 bewaard gebleven. Kort voor en gedurende den
vroeg vele aanhangers; A. had zelfs verscheidene
tijd van Mahomed waren Nabegha, Azja, Zjanfara,
bisschoppen, die under den metropolitaan to Bostra
Kaab-ben-Zohair, Amrulkais (DDivan", in het Duitsch
stonden. Ook de Joden waren sedert de verwoesvertaald door Ruckert, Stuttgart 1843) beroemde
ting van Jeruzalem zeer talrijk in A., en zulks vooral
dichters ; liederen van deze en van andere dichters zijn
in Jemen, waar de laatste joodsche koning der Himbijeengebragt in de rijke bloemlezingen 41amázahjariten zich, door eene vervolging tegen de Christeen ,,Kitab-el-aghani".
nen, eenen oorlog met de christen-koningen van
Eerst met Mahomed echter opende zich het schitEthiopie op den hall haalde, waarin hij zijnen Croon
terendste tijdperk der Arabieren, ook your hunne
en zijn seven verloor. Naast Joden- en Christendom,
letterkunde. Zijne geloofs- en levenslessen werden
was de oud-arabische godsdienst (eene sterredienst)
in den Koran bijeengebragt, waardoor de geschrenog altijd blijven bestaan, gesplitst in eene menigte
vene taal tot eene soort van stelselmatige vastheid
sekten.
werd gebragt, terwijl er tevens de eerste letterkunMet Mahomed, Wiens leer, in A. zelf, zeer snelle
dige rigting en het nieuwe nationale karakter der
vorderingen maakte, begint een nieuw tijdvak in de
Arabieren door bepaald werd. Door hunne verovegeschiedenis van het arabische yolk, dat, zich voor ringen in aanraking gebragt met meer beschaafde
het eerst bewust wordend van zijne kracht als een
volken, hegonnen zich sedert de Abbassiden ook de
geheel, zegevierend buiten zijne natuurlijke grenzen
wetenschappen en kunsten te ontwikkelen, die aan
treedt um rijken te stichten in drie werelddeelen
het schitterende hot. van Almanzor (754 tot 775),maar
(zie MOOREN en KALIFEN). Terwijl buiten A. met den
vooral aan dat van den gevierden Haroen-al-Radzjid
val van bet kalifaat te Bagdad (1258) de magt der
(786 tot 808) bescherming en ondersteuning von.Arabieren in duigen stort in Azie, en terwijl aan de
den. Terwijl Al-Mamoen en zijn opvolger Motazem
magt der Mooren ire Europa een einde wordt gein het oosten scholen en bibliotheken oprigtten,
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werkten de Ommajaden in gelijken geest in Spanje.
Hier was Cordova, daar Bagdad het steunpunt der
letterkunde. In de hoogste mate verdienstelijk hebben de Arabieren zich gemaakt wat betreft geschiedenis, aardrijkskunde , wijsbegeerte, geneeskunde,
natuurkunde, wiskunde, en inzonderheid rekenkunde, landmeetkunde en sterrekunde ; een aantal arabische kunstwoorden (zooals Algebra, Azimuth, Zenith, enz.), vele namen van sterren, ja zelfs de
tegenwoordig algemeen in gebruik zijnde cijfers (zie
ARAEISCHE C1JFERS) getuigen nog van hunnen invloed
op de verstandelijke ontwikkeling van Europa. Wat
geographie betreft hebben de middeleeuwen het meest
aan de Arabieren te danken, en de desbetretfende
letterkunde is ongemeen rijk. De voornaamste geographische schrijvers zijn : El-Istakhri, lbn-Haukal omstreeks 815, Edrisi omstreeks 1150, Omar-ibn-alWardi, Yakuti (gest. 1249,de voornaamste schrijver
op dit gebied), Abulfeda, Kaswini, enz. Zeer geachte
reisbeschrijvingen leverden : Leo Africanus (d. i.
Al-Hassan-ben-Mohammed-al-Wasan) in de 15e
eeuw over Azle en Afrika ; Ibn-Batuta in de 13e eeuw
over Afrika, Indie, China, Rusland, enz.; Ibn-Djohair
in de 12e eeuw ; Ibn-Foslan over Rusland ; Albiruni
in de Ile eeuw over Indie ; en vele anderen. De geschiedenis werd sedert de 10e eeuw eene geliefkoosde studie der Arabieren. Algemeene geschiedenissen schreven bij voorbeeld Masudi, Tabari, Eutichius ; wijders de Christenen Abulfaradzj en Elmakin;
Abulfeda, Nuvairi, Soyuti, enz. ; over de geschiedenis
der Arabieren in Spanje Achmed-al-Mokri, AbuMohammed-Assaleth, Ibn-Abdari; over de arabische
dynastien in Mauritania Ibn-Abi-Zer en Ben-AbilRaini ; over Mekka Kotb-eddin; over Aleppo Kemaleddin. Zeer geachte biographische woordenboeken
werden geschreven door Ibn-Khallikan, Ibn-Osaiba,
Dzahebi, Abu-Zakacyn-el-Navadi en anderen. Geschiedenissen van Egypte in het bijzonder schreven
Abdollatif, Makrizi, Ibn-Omar en anderen. Levensbeschrijvingen werden geleverd : van Saladdin , door
Bohaeddin en Emadeddin ; van Tamerlan, door IbnArabschadII; van Mahmoed,door Gazna-Otbi. In den
waren philosophischen geest vervat is Ibn-Khaldoen's
4nleiding in de beoefening van de geschiedenis der
staatkunde"; de zelfde schreef ook eene ,,Geschiedenis
der Berberen". Van groote belangrijkheid is de door
Hadzji-Khalfa zamengestelde Lexicon, bibliographicum
(uitgegeven door Flugel, dl. 1-6, Londen 1835 tot
1852).
De theologie en de daarmede in het naauwste
verband staande regtsgeleerdheid, beiden op den
Koran berustend, maken het belangrijkste gedeelte
uit van het openbaar onderwijs. De bespiegelingen
over den inhoud van den Koran beginnen eerst onder de ommajadische kalifen, en, even als het bekendworden van de aristotelische wijsbegeerte, gaven zij
aanleiding tot het ontstaan van eene menigte sekten,
van welke slechts 4 (Hanefiten, Sjafiten, Kambaliten
en Malechiten) als regtzinnig, de overige 72 als kettersch beschouwd worden. De gevoelens van al die
sekten zijn door Shahrestani (verduitscht door Haarbrucker,, Halle 1850) uiteengezet. Onder de verzamelingen tradition (de Sunna) wordt die van Bochari
het meest geacht. De beroemdste exegeten van den
Koran zijn Samakhzjari en Baidhawi ; eene beroemde
dogmatiek schreef Omar-al-Nasefi in de 12e eeuw,
het hoogst aangeschreven staande wetboek Sheik
Ibrahim nit Aleppo in de 16e eeuw. Het mahomedaansch regt werd nog toegelicht door de Hidaya
met de commentarien en de Fetwas of uitspraken
van beroemde regtsgeleerden. De philosophie staat
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tot den Koran, gelijk de scholastiek tot den Bijbel
staat. Zij is van griekschen oorsprong , en steunt
hoofdzakelijk op Aristoteles: op dezen schreven
Avicenna en Averroes onder anderen ook geachte
commentarien. Beiden, gelijk vele andere beroemde
philologen, waren tevens geneeskundigen. Aan de
Arabieren komt de eer toe, dat zij de beoefening der
geneeskunde in de middeleeuwen bewaard en weder
aangewakkerd hebben ; de geneesmiddelen-leer, de
scheikunde en de nosologie hebben veel aan hen te
danken. De beroemdste geneeskundigen, die ten deele
in de 15e en 16e eeuw in het Latijn zijn vertaald,
zijn : Jahia-ben-Serapion, Alkendi, Johannes Mesve,
Rhazes, Avicenna, Abulkasem, Ibn-Zjar, Averroes,
Ali-ben-Joa, Ibn-al-Nafis, enz. Over natuurlijke historic schreven Damiri, Ibn-Baitar en Kazwini; over
akkerbouw Abu-Zakarya uit Sevilla. De natuurkunde
werd slechts metaphysisch bewerkt. Van zeer veel
gewigt is hetgeen de Arabieren gedaan hebben voor
de wiskunde. Ten aanzien van de algebra maakten
zich verdienstelijk Mohammed-ben-Musa en Thabetben-Korrah ; ten aanzien van de optica Alzahan.
Voor de sterrekunde bestonden beroemde scholen
en sterrewachten te Bagdad en Cordova; Alfargani,
Al-Baten, Alpetragius en Abul-Hassan-Ali schreven
belangrijke astronomische werken.
Bij deze vorderingen in de wetenschap bloeide de
arabische geest ook voortdurend in de poèzij. Met
onderscheiding verdienen genoemd te worden Motenebbi, Abul-Ala, Omar-ben-Faredh , Tograi en
Ibn-Doreid als dichters van liefelijke idyllen ; Busiri
als lofdichter op Mahomed ; Hamádanials grondlegger van den kunstvorm der Makamen, die door Hariri
tot de hoogste volkomenheid werd gebragt ; IbnArabschach om zijne vertellingen ; Azz-eddin, om zijn
allegoriscb dichtstuk ,De vogelen en de bloemen",
Rijk is de arabische letterkunde aan romans en
sprookjes, zooals .De duizend en een nacht", .De
laden van Antar", enz.; de feeen en toovergestalten
nit de sprookjes-wergild zijn in de westersche poezij
regtstreeks overgegaan, en eenige in de middeleeuwen
atom verspreide volksboeken zijn afkomstig van de
Arabieren. De aan Lokman toegeschrevene fabelen
zijn nit het Grieksch vertaald.
Zoo rijk het verstandelijk leven der Arabieren in
de middeleeuwen was aan ontwikkeling in alle rigtingen, zoo arm is het beeld, dat ons door de laatste
eeuwen en door den tegenwoordigen tijd wordt opgeleverd. De letterkunde der Arabieren vertoont
Diets meer,, dat bijzondere opmerking verdient ; de
geleerdheid bepaalt zich bij commentarien, scholastieke nasporingen over dogmatieke en regtsgeleerde
onderwerpen, en grammaticale werken over de nude
talen. Meer onder den invloed van europesche beschaving staan uit den jongsten tijd Michael Sabbagh
uit Syrie, Sheik Refaa uit Cairo en Nasif-Effendi
nit Baireuth. De christelijk-arabische litteratuur is,
met uitzondering van eenige nude historieschrijvers,
meest van kerkelijken inhoud. Sedert eenige decennien worden in Constantinopel, Egypte (Bulak) en
Oost-Indie klassieke werken der arabische letterkunde door den druk meer algemeen gemaakt. Vergelijk Ha mmer-Purgstall ),Geschiedenis der arabische
letterkunde" (dl. 1-4, Weenen 1850-53); Weil
>,De poetische litteratuur der Arabieren voor Mahomed" (Stuttgart, 1837); Haneberg »Over de inrigtingen van hooger onderwijs bij de Arabieren"
(Munchen 1851 ); Ritter Over onze kennis van de
arabische philosophic" (Gottingen 1814); Wiistenfeld ,,Geschiedenis der arabische geneeskundigen en
natuuronderzoekers" (Gottingen 1840).

Arabische taal
Arabische taal. De arabische taal, eene afdeeling van den semitischen taalstam i splitst zich
in 2 hoofd-tongvallen, den zuidelijken of himjaritischen, die uitgestorven is, en den noordelijken.
Laatstgenoemde werd door den Koran de algemeen
heerschende schrijf- en omgangstaal in het geheele
arabische rijk, en is, met eenige wijzigingen in het
dialect, als zoodanig ook in gebruik in Syrie,Egypte
en de Berheresken-rijken. Buitendien is het Arabisch de kerke-taal, en meerendeels ook de taal der
geleerdev, bij alle aan den Islam onderworpene volken (Osmanen, Tartaren, Perzen, Afghanen, Hindoes, Maleijers, Berberen, de meeste bewoners van
Soedan en vele bewoners der oostkust van A frika).
Onder de vele arabische taalgeleerden is de oudste
Aboel-Aswab-al-Doeli; de meest beken:le,nog heden
ten dage algemeen gebruikt wordende spraakkunsten
zijn : 1°. de Alfiya (arab. van Dieterici, Leipzig 1851 ;
duitseh van den zelfden, Leipzig 1852) van Ibn-Malek;
2°. de Alailziroemiye (arab. en fransch van Bresnier,
Algiers 1846) van Al-Sanhedzj i ; en 3°. de Kafiye van
Ibn-Hadzjib. Onder de woordenboeken worden het
meest geacht de Al-Sihah van Dzjauhari, en vooral
de Kamoes van Firnzabadi. In Sicilie en op het pyrenesche schiereiland hebben de Arabieren in de taal
des lands vele sporen achtergelaten. De wetenschappelijke beoefening van het Arabisch werd opgewekt
door Pastel (1538) in Frankrijk, door Spey (1583)
in Duitschland. Doch aan Nederland komt de eer
toe aan die beoefening eene duurzame en vruchtdragende rigting te hebben gegeven. In 1613 gaf de
leydsche hoogleeraar Erpenius zijne arab. spraakkunst in het licht, die 2 eeuwen lang voor geheel
Europa het leerboek is geweest ; en door zijn leerling en opvolger Golius werd een (voor dien tijd
uitmuntend) arab. woordenboek geleverd. Onder de
talrijke sedert verschenene spraakkunsten verdienen
vooral opgemerkt te worden die van Silvestre de Sacy
(3 dln. Parijs 1831) ; die van Ewald (2 din. Leipzig
1831-- .33); en -die van Caspari (Leipzig 1848).
Onder de woordenboeken munten uit dat van Freytag (4 din. Halle 1830-31 ; verkort, Halle 1837),
en dat van Kazimirski (Parijs 1848). De geheel en
al eigenaardige arabische metriek is behandeld door
Ewald (Brunswijk 1825) en door Freytag (Bonn
1830). Overzigten van de over het Arabisch in druk
verschenene werken geven Zenker's 'Bibliotheca
orientalis" (Leipzig 1846), en de .Bibliothéque de
S. de Sacy" (3 din. Leipzig 1842-47).
Arabisch letterschrift, dit letterschrift
wordt, gelijk dat van alle semitische talen, gelezen
van de regter- naar de linkerhand, en is even ver
verspreid als de Islam zelf.
Arabistan, naam dien ide Turken en Perzen
aan Arabie geven.
Arabiten, een bij Arrianus vermeld yolk. Zie
ARABUS.

Arabkir. Zie ARABGHIR.
Arabus, rivier in Gedrosie, stort zich in zee
1000 stadien ten westen van den Indus. Aan deze
rivier, die tegenwoordig Purally heet, woonden de
Arabiten in verstrooide vlekken tangs de kust.
Arabus, volgens de fabelleer de uitvinder van
de geneeskunde, was een zoon van Apollo.
Arabzjah (Achmed-ibn-). Zie ARAB-SCHACH.
Aracan, 1) A. heet de zich aan gene zijde van
den Ganges uitstrekkende engelsche bezitting in Indie,
die het oostelijk kustland van de golf van Bengalen
in zich sluit, van den mond der Naf-rivier af tot aan
kaap Negrais. In eene regte lijn van het noorden
naar het zuiden wordt A. ten oosten begrensd door
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de bergketen Yuma en ten westen door de zee, en
beslaat 515 vierk. mijlen met ruim 300,000 inw. In
vroeger tijd een onafhankelijk koningrijk, werd A.
herhaaldelijk geteisterd door invallen van de Mongolen en van de Peguanen ; in 1783 werd het veroverd door de Birmanen, door wie het 1824, bij den
vrede te Yandaboe, aan de Engelschen afgestaan
werd. Het bergachtige, met digte bosschen doorsneden land is tevens rijk aan rivieren, meren en
bogten. Rijst, indigo, timmerhout en zout zijn de
voornaamste uitvoer-artikelen. Nagenoeg de helft
der bevolking is zamengesteld uit Birmanen, Indianeu en Mahomedanen. De inboorlingen, Magh genoemd door de Bengalezen, zijn belijders van de leer
van Boeddha of Buddha, en van chineesch-mongoolsche afkomst. Onder het engelsche bestuur ontwikkelt A. zich met rassche schreden, en belooft in een
staatkundig opzigt, alsook wat de opbrengst van den
grond betreft, eene zeer gewigtige bezitting voor
Engeland te worden. — 2) A., eens de bloeijende
hoofdstad van het geheele rijk, hierboven vermeld,
is zeer in verval geraakt, en telt tegenwoordig naauwelijks 20,000 inw. — 3) de voornaamste rivier van
Aracan, stort zich, ten zuiden:yan de stad Aracan,
in de golf van Bengalen. — 4) A. (archipel van), in
de golf van Bengalen, bestaat uit verscheidene langs
de oostkust van Aracan gelegene eilanden, van welke
de voornaamste Ramri en Tsjedaba zijn.
Aracaty, stad in Braziliè, prov. Ceara, aan den
mond van den Jaguariba,met 9000 inw., is de yolkrijkste en meest handelsvertier hebbende stad der
provincie.
Arach, een der voorvaders van de wedergekeerden uit de babylonische gevangenschap ; Ezra
2 : 5; Neh. 6 : 18 en 7 : 10.
Arachne (d. i. de Spin),dochter van den purperverwer Idmon te Colophon, was door Minerva
zelve onderwezen in de weefkunst ; zij waagde het
aan hare leermeesteres eenen wedstrijd in die kunst
aan te bieden. A. vervaardigde nu een kunstig weefsel, de liefdes-avonturen der goden voorstellende.
Minerva, zich overwonnen ziende, scheurde dit weefsel aan flarden, en gaf met hare weefspoel A. een
slag op het hoofd. A. verhing zich uit wanhoop, doch
werd in het leven teruggeroepen en door hare mededingster veranderd in eene spin.
Arachneon, een der namen van het argolische
schiereiland in den Peloponnesus ; het nude A. of
het hoogland van Cheli ligt tusschen Epidaurus en
Argos.
Arachosi6, 1) eerie der zuidoostelijke provincien van het perzische rijk, gelegen tusschen den
Indus ten oosten en Drangiana ten westen, en ten
noorden begrensd door Paropamisus, ten zuiden door
Gedrosie, met eene bevolking, die inzonderheid bekend stond als ruiters, had tot hoofdplaats 2) Arachosia, oorspronkelijk Cophe geheeten, dat geacht
werd gesticht te zijn door Semiramis. De prov.
A. maakt tegenwoordig, onder den naam van Seistan,
deel uit van het rijk Kaboel.
Aráchowa, groote en welvarende stad (het
oude knemoria) in Beotie, is beroemd wegens het
gezonde klimaat, en verheft zich ter hoogte van
3000 voet boven de Pleistus-dalvlakte, die zoo rijk
is aan goed bebouwde akkers,en boven de met wijngaarden beplante berghellingen. Op den top van den
berg staat eene nieuwe grieksche kerk.
Arachthus, tegenw. Arta, rivier in Epirus,
outlast zich in de golf van Ambracie.
Aracynthias, bijnaam van Minerva, naar den
aan haar gewijden Aracynthus, een berg in Beotie.

had
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Arad, stad in Opper-Hongarije in het district
Grosswardein, en hoofdplaats van het comitaat Arad,
wordt (om het van Nieuw-Arad te onderscheiden)
Oud—Arad genoemd, ligt op denregter-oever van
den Marosch, en heeft 21,000 inw. De veemarkten
te A. behooren tot de aanzienlijkste in Hongarije.
In de omwentelingsjaren 1848 en 1849 heeft de
stad veel geleden ; de schoone brug over den Marosch
is te niet gegaan ;1849 werd A. door de Oostenrijkers
ingenomen. Aan de overzijde van de rivier ligt
Nieuw—Arad, met 4800 inw.; deze stad behoort
tot het comitaat Temesch. — Het comitaat Arad.
beslaat 108 vierk. mijlen; 234,000 inw. in 8 arrondissementen (Stuhlverwaltungsbehtirden) ; grenst ten
oosten aan Zevenbergen, ten zuiden aan Temeswar,ten
westen aan Csanad en Bekes, ten noorden aan Bihar ;
een tak van het Carpatische gebergte, de Cladovaketen,loopt door het oostelijk gedeelte van dit aan graan
en ooft, en vooral aan wijn, vruchtbare comitaat.
Arad, een der afstammelingen van Benjamin;
I Chron. 8 15.
Aradus, 1) in het Oude Testament Arvad,
tegenwoordig Arvad of Ruad, stad op het eiland
Aradus of Arek, dat door eene brug met de kust van
Phenicie was verbonden; op het vasteland, tegenover A.,lag Antaradus, dat de haven van A. was. De
stad A. had met bijbehoorend grondgebied 7 stadien
in omtrek ; sedert de regering der Seleuciden was het
naast Tyrus en Sidon de magtigste stad van Phenicie,
bezat asylregt, en had een eigen koning; door eene
belegering na den slag bij Philippi leed A. veel.
2) tegenw. Bahrein, eiland in de perzische golf.
Arm Bacchi, oude naam der stad Bacharach
aan den Rijn.
Arm Philwnorum, plaats aan de groote
Syrte, de grens tusschen het grondgebied van Cyrene
en dat van Carthago, vermoedelijk bij het tegenwoordige Elbenia ; bekend door de vaderlandsliefde
van twee Carthagers, die zich bier levend lieten begraven om aan hunne vaderstad eene uitbreiding van
grondgebied te verschaffen.
Arse Flavia , oude naam der duitsche stad
Nordlingen.
Arafat, berg in Arable, 3 mijlen bezuiden Mekka, wordt heilig gehouden door de Mahomedanen,
die voornamelijk ook om dezen berg to bezoeken
hunne bedevaarten naar Mekka doen.
Arafoera (Zee van), ten noorden van Australia.
Arago, of Piapis, baai aan de noordkust van
bet papoesche eiland Wageoe, toegankelijk voor
groote schepen, die er veilig liggen.
Arago (Dominique Francois), beroemd natuuren sterrekundige, geb. 26 Febr. 1786 te Estagel bij
Perpignan, gest.2 Oct. 1855 op het observatorium te
Parijs. Na aan de polytechnische school zijne stadien
volbragt te hebben, werd hij 1805 secretaris bij het
»Bureau desLongitudes".Met Biot en met de Spanjaarden Chaix en Rodrigues zette hij de door Delambre en
Méchain begonnene meridiaan-meting van Barcelona tot aan het eiland Formentera voort, en werd
bij den opstand der Spanjaarden tegen Napoleon op
het eiland Majorca in hechtenis genomen. Na vele
wederwaardigheden te Parijs teruggekeerd (1809),
werd hij dadelijk lid van de Academie (van Welke
hij secretaris is geweest tot aan zijnen dood) en
professor aan de polytechnische school. A. heeft zich
in hooge mate verdienstelijk gemaakt ten aanzien
van de sterreknnde en de natuurknnde. De yournaamste resultaten zijner nasporingen zijn medegedeeld in de »Memoires" en in de »Comptes rendus"
der parijsche Academie en in de »Annales de chimie

et de physique". Zijne meridiaan-metingen zijn opgenomen in het Vervolg op de vroeger door het Instituut uitgegevene »Base du systeme metrique" onder
den titel van Recueil d'observations geodesiques. In
het sedert 1828 uitgegevene »Annuaire du Bureau
des longitudes" vindt men van hem populaire verhandelingen over wetenschappelijke onderwerpen.
De republikeinsche gevoelens van A. noopten hem
aan de Julij-omwenteling van 1830 een levendig
aandeel te nemen. In 1831 werd hij voor het eerst
in de Kamer gekozen en sloot zich aan bij de uiterste
linkerzijde. In 1848 werd hij lid van het voorloopig
bewind, nam eerst de portefeuille van marine en kort
daarop tevens die van oorlog aan. Toen het voorloopig bewind aftrad, werd hij door de vergadering
tot lid der uitvoerende commissie benoemd. Na den
Julij-opstand was hij als lid van het comae van
oorlog werkzaam. In de kwestie over bet presidentschap deed hij zich kennen als een tegensander van
Lodewijk Napoleon ; en toen deze zich vervolgens
tot keizer had doen verbeffen, weigerde A. volstandig den eed van getrouwbeid aan Napoleon III of te
leggen. Het strekt den keizer geenszins tot oneer,
dat hij den grooten geleerde van de verpligting tot
het afleggen van dien eed onthief, zoodat A. tot aan
zijnen dood zijne ambtsbetrekkingen bleef bekleeden. — A. (Jacques Etienne Victor), broeder van
den vorige, geb. 10 Maart 1790 te Estagel, gest.
Januarij 1855 in Brazilie, werwaarts hij zich ten
derden of vierden male had begeven. Van 1817 tot
1820 maakte hij onder Freycinet als teekenaar de
reis rondom de wereld mede, hield zich vervolgens
onledig met het schrijven van vaudevilles, gedichten
en romans, en aanvaardde 1835 de directie over den
schouwburg te Rouaan, werd echter blind, en moest
dien ten gevolge reeds 1837 het directeurschap laten varen. Ofschoon van het gezigt beroofd, undernam hij 1849 eene speculatie-reis naar California,
werd echter te Valparaiso door zijne togtgenooten
verlaten, en moest 1850 terugkeeren. Zijne reisbeschrijvingen Promenade autour du monde (2 dln. Parijs 1832), Souvenir d'un aveugle. Voyage autour du
monde (2 dln. Parijs 1838) en Voyage d'un aveugle
en Californie et dans les regions auriferes (Parijs
1851) hebben hem den bijnaam verschaft van »den
blinden reiziger". — A. (Etienne),jongere broeder
van de beide vorigen,geb.1799 te Estagel, insgelijks
dramatisch schrijver en journalist, werd 1848 door
den invloed van zijnen beroemden broeder aangesteld als directeur der posterijen, werd ook lid der
nationale vergadering, loch moest wegens zijne deelneming aan den Junij-opstand vlugten, en werd tot
levenslange deportatie veroordeeld. — A. (Jean),
op den na de oudste der gebroeders Arago, geb.
1789, gest. 1836 als generaal-en-chef der republikeinsche armee in Mexico, van welk land hij in het
Spaansch de geschiedenis beschreven heeft. —
A. (Emmanuel), oudste zoon van den beroemden
natuur- en sterrekundige Dom. Francois, geb. 6 Aug.
1812 te Parijs, was advokaat aldaar bij bet hof van
appal, werd 1848 door bet voorloopig bewind tot
commissaris voor het departement der Rhone, en
later tot gezant te Berlijn benoemd. In 1849 keerde
hij naar Parijs terug, en kwarn weder in de nationale
vergadering. Onder den naam van Emmanuel schreef
hij, gezamentlijk met anderen, verscheidene kleine
blijspelen en vaudevilles. — A. (Alfred), broeder
van den vorige, en leerling van Paul Delaroche, heeft
naam gemaakt als schilder, en werd 1852 benoemd
tot inspecteur-generaal bij de afd. schoone kunsten
aan het ministerie van staat.
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Aragon
Aragon, 1) Zie ARAGONIE.-2) rivier in Spanje,
ontspringt in de Pyreneen, loopt eerst in westelijke,
vervolgens in zuidelijke rigting, besproeit de steden
Jaca en Sanguesa, en stort zich bij Alfaro in den
Ebro, na in haren loop van 17 mijlen, door Aragonie
en Navarre, de rivieren Tafella en Arga in zich opgenomen te hebben.
Aragona, siciliaansche stad in het intendantschap Girgenti, met een kasteel, oudheden, waterleiding en 7000 inw., die hoofdzakelijk hun bestaan
vinden in de amandel-teelt. In de nabijheid van A.
de merkwaardige slijk-vulkaan van Maccaluba.
Aragonie (of Aragon), eene den titel van
koningrijk dragende provincie in het noordelijk gedeelte van Spanje, grenst ten oosten aan de Middellandsche Zee, ten zuiden aan Murcia, ten westen aan
Navarra en Oud- en Nieuw-Castilie, en wordt ten
noorden door de Pyreneen van Frankrijk gescheiden.
. Tot het stroomgebied van den Ebro behoorende, die
A. ,in eene zuidoostelijke rigting doorstroomt, beslaat deze prov. eene oppervlakte van 693 vierk.
mijlen, met eene bevolking van 850,000 zielen. Van
de noordzijde of wordt A. doorloopen door voortzettingen van het pyrenesche gebergte, zooals de
Sierra-de-Sobrarbe en de Sierra-de-Guara, alsook
door de zich digt langs den Ebro uitstrekkende
Sierra-de-Alcubierra ; wordende de zuidelijke grens
gekenmerkt door vertakkingen van het Iberische
gebergte. Onder de talrijke rivieren, die zich in den
Ebro ontlasten, zijn de Xiloca met den Xalon, de
Guadalope, de Gallego, en de Segre met den Alcanadre en de Cinca, de voornaamste. Voor de scheepvaart is van zeer veel gewigt het zoogenaamde Keizerskanaal, dat zich langs de regterzijde van den
Ebro uitstrekt en zich bij Escatra beneden Saragossa
met die rivier vereenigt. De zich aan weerszijden
van den Ebro uitstrekkende landouwen zijn nitermate vruchtbaar, en de noordelijke en zuidelijke
bergstreken prijken met een weelderigen, overvloedigen plantengroei. Aileen het middelste gedeelte
van A. (een vlak land, dat arm is aan water) maakt
daarop eene uitzondering en levert het beeld van een
onvruchtbaar steppenland. De luchtgesteldheid is
in de vlakte menigmaal uiterst heet, in de rivierstreken meestal zacht en aangenaam, in het bergland
echter tamelijk koel. Dit verschil in de temperatuur
is oorzaak van eene rijke verscheidenheid van produkten, die in de meeste europesche graan- en ooftsoorten bestaan. De veeteelt bepaalt zich tot de varkens- en voornamelijk de schapenfokkerij. Koper,
lood, ijzer, zout, aluin, salpeter en steenkolen zijn
de voortbrengselen van het mineraalrijk. Landbouw,
nijverheid en handel zijn slechts weinig ontwikkeld.
Wolle- en linnenweverij, alsook lederbereiding, zijn
in de steden bier en daar takken van bestaan ; de
uitvoerhandel bepaalt zich tot die Brie artikelen,
maar omvat eene menigte grondstoffen en ruwe produkten. De bevolking van A. is een sterk yolk, moedig, trotsch en gehard; de Aragonezen zijn de beste
soldaten van het spaansche leger. Eerst een romeinsch
wingewest, later sedert 470 overheerd door de Westgothen, in de 8e eeuw (714) door de Arabieren veroverd, werd A., nadat het aan laatstgenoemden was
ontweldigd door de koningen van Navarra, tot een
onder het oppergezag van dezen staand graafschap
verheven. Dit bleef het tot (1035) aan den flood van
Sancho III, toen het graafschap A., onder diens zoon
Ramirus, verheven werd tot een koningrijk, dat door
veroveringen allengs grooter werd, tot het eerst in
1137 met Catalonia en in 1516 met Castilie werd
vereenigd. De koningen van A. volgden elkander op
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in deze chronologische orde : Uit de dynastie van Navarra : Ramirus I (1035),Sancho-Ramirus I (1063),
Pedro I (1094),Alfonsl (1104),RamirusH (1134);—
nit de dynastie van Barcelona : Raymond (1137), Alfons II (1162), Pedro II (1196), Jayme I (1213),
Pedro III (1276), Alfons III (1286), Jayme II (1291),
Alfons!V (1327), Pedro IV (1336), Juan I (1387),
Martijn (1395); — uit de dynastie van Castilie:
Ferdinand 1 (1412), Alfons V (1416), Juan II (1458),
Ferdinand 1I(1479),Karel V(1516),koning van geheel
Spanje. In een administratief opzigt is A. thans ingedeeld in de provincién Saragossa, Teruel en Huesca,
met de gemeenschappelijke hoofdstad Saragossa, en
de stad Huesca als provinciale universiteit.
Araguay, rivier in Brazilie, ontspringt in de
Serra Seiada, neemt regts den Claro Diamantino,den
Vermelho de Goyaz en den Crixas in zich op ; ontvangt links de wateren der rivieren Das Mortes,
Farto en Aquiqui, en ontlast zich in den Tocantins,
na eenen loop van circa 190 mijlen, en na het groote
eiland St. Anna of Bannanal te hebben gevormd.
Arai, hooge berg in Borneo's wester-afdeeling,
bij de rivier Mandai.
Araja (Francesco), geb. te Nape's, italiaansch
componist, die naam maakte in zijn vaderland, en
vervolgens kapelmeester werd te St. Petersburg aan
het hof van keizerin Anna. Met het door hem gecomponeerde zangspel nCephalus en Procris" (de eerste
opera in het Russisch) maakte hij fortuin, en keerde
toen naar Italie terug, waar hij stil ging leven.
Arak Arak, 1) berg en 2) dorp op Java, residentie Bezoeki, district Waringin.
Araktsj ejew (graaf van), geb. omstreeks 1765,
russisch generaal. Onder tsaar Paul was hij eenigen
tijd gouverneur van Petersburg, dock werd om zijne
te groote strengheid verplaatst. Paul wilde hem terugroepen ; doch Pahlen liet den koerier te laat vertrekken, en eer A. terug konde zijn, had keizer Paul
opgehouden te leven. In weerwil van zijne ruwheid
was A. de vriend en vertrouweling van keizer Alexander I tot aan diens flood (Dec. 1825). In 1802 werd
A. minister van oorlog, 1804 chef van het artilleriekorps te Petersburg. Later werd hem het stichten van
tiailitaire kolonien opgedragen, in welke taak hij met
de grootste veerkracht, maar ook met de verschrikkelijkste strengheid te vierk ging. Keizer Nicolaas gaf
hem 1825 zijn ontslag, en A. stierf 21 April 1834.
Araktsj ejew's eilanden,eilandgroep behoorende tot de lage eilanden of den gevaarlijken archipel
in den buiten-gordel der australische eilanden. De
A. strekken zich uit, van het noordoosten naar het
zuidwesten, over 32 mijI lengte, zijn goed bevolkt,
en werden 1819 ontdekt door Bellinghausen.
Aral, 1), groot weer of binnenizee, door de Russen de Blaauwe Zee genoemd, beoosten de Caspische
Zee, daarvan door de 20 mijlen breede Truchmenenlandengte gescheiden, is het grootste steppenmeir van
Azie in de Khirgisensteppe Khiwas. Bij eenen vlakteinhoud van 1100 vierk. mijlen bedraagt de lengte 60,
de grootste breedte 40 mijlen. In het meer A.
ontlasten zich, behalve de kleine steppenrivier, in
het noordoosten de Sir-Sihon en in het zuiden de
Amoe-Ghihon (dit is de Oxus der Ouden). —
2) bergketen in Spanje, die met hare voortzettingen
(sierra:Alta de Altuna)Guipuscoa van Navarra scheidt.
Aralen, algemeene naam waaronder men de
Uzbeken, Turcomannen en Karakalpaks verstaat, die
op de zuidkust van het meer Aral en langs de oevers
van de A moe wonen, te zamen eene bevolking makende van ruim een millioen zielen, die de mahomed.
godsdienst belijden en de turksche taal spreken.
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Aram, 1) stad op de grenzen van Gilead ;

1 Chron. 2 :

— 2) Zie ARAMEA.
Aram, 1) vijfde zoon van Sem; zijne afstammelingen bevolkten Syrie en Mesopotamie ; Genesis
10 : 22 en 23 ; I Citron. 1 : 17. — 2) kleinzoon van
Abraham's broeder Nahor ; Genesis 22 : 21.— 3) een
nit den stam Azer ; I Chron. 7 : 34. — 4) de zoon
van Esrom of Hezron, die een zoon was van Perez
of Phares, zijnde dit een der zonen bij Thamar verwekt door Juda; deze A. (I Chron. 2 : 9 en 10 Ram
genoemd) staat in het geslachtregister van Jezus
(Matth. I : 3 en 4; Lucas 3 : 33).
Aram (Eugenius), engelsch geleerde, geb. te
Rams-Gill, graafschap York, vestigde zich 1734 te
Londen. Hij werkte aan een vergelijkend woordenboek der celtische, engelsche, latijnsche, grieksche
en hebreeuwsche talen, en genoot de algemeene achting, toen hij 1758 in hechtenis werd genomen, beschuldigd van moord ; hij werd dan ook werkelijk
overtuigd, dat bij veertien jaren vroeger zekeren
schoenmaker met name Daniel Clark had vermoord
uit jaloezij; hij werd ter flood veroordeeld en geschavotteerd te York in 1759.
Aramea, of Aram (d. hoogland, in tegenstelling van Canaan, d. laagland, kustland) begreep, naar de opvatting van de schrijvers over het
Oude Testament, de geheele landstreek in zich tusschen Phenicie, Palestina, Arabie, den Tiger en Armenie. In deze landstreek, wel ker bewoners Arameers
heetten, werd de Arameisehe taal gesproken ; deze tak
van den semitischen taalstam splitste zich in 2
hoofd-dialecten : het West-arameisch of Syrisch
en het Oost-arameisch of Chaldeeuwsch; terwijl
buitendien ook nog de tongvallen der Samaritanen,
Zabiers en Palmyrenen daartoe behoorden.
Aramengo, oude stad in Piemont, prov. Asti,
met 1000 inw.
Aran (Val d'), een raw pyreneen-dal in de
spaansche provincie Aragonie, nabij de grenzen van
Frankrijk ; , met 16,000 inw. en de boofdplaats Vie/la;
bier ontspringt de Noguera, en 50 schreden verder
ook de Gardnne ; aan de westzijde verheft zich de
11,222 vt. hooge Maladetta. De bevolkingbestaat ineerendeels nit schaapherders, kolendragers en smokkelaars. Pit oudtijds bewoond door een gallisch
y olk (de Garumni of Convene) , heeft vervolgens
deel uitgemaakt van het graafschap Comminges;
sedert 1192 behoort bet tot Spanje. Het dal A. is
blootgesteld aan gevaarlijke sneeuwstortingen.
Aran, een der afstammelingen van Ezau ; Gen.
36 : 28 en 1 Chron 1 : 42.
Aran (F. A.), verdienstelijk fransch geneesheer,
geb. te Bordeaux omstreeks 1816, schreef een werk
over de behandeling van hartziekten (1842) ; over
de plotselinge sterfgevallen (1853); clinische lessen
over de ziekten van den uterus (1858-59), enz.
Aranda (Emmanuel van), geb. 1612 te Brugge
uit een aanzienlijk geslacht , was regtsgeleerde en
krijgsraad , viel 1640, op zijne terugreis nit Spanje,
in handen van algerijnsche zeeroovers, die hem twee
jaren gevangen hielden. In bet vaderland teruggekeerd schreef hij : Relation de la captivit y du Sr. E.
de Aranda (Brussel 1656); ook te Parijs en te Londen uitgegeven en 1671 te Hage in het Hollandsch.
Aranda (Pedro Pablo Abarca de Bolea, graaf
van), geb. 21 Dec. 1718 , aanvankelijk vervolgens gezant van August III van Polen , stadhouder-generaal van Valencia, 1765 president van den
raad van Castilie. Hij beperkte de Inquisitie, verdreef de Jezuiten , en begon verscheidene hervormingen. Doch reeds 1773 werd hem de voet geligt
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door de Dominicanen , en men zond hem als gezant
naar Parijs. Eerst 1792 trail hij weder in zijne vroegere betrekking, doch bekleedde die slechts eenige
maanden, om in Nov. van dat jaar plaats te makers
voor Godoi. Toen werd hij president van den Staatsraad ; doch kort daarna werd hij naar Aragonie gebannen, waar hij 1799 stierf.
Aranda de Duero, spaansche stad in oud
Castilie , op den regteroever van den Duero , 9 a 10
mijlen bezuiden Burgos , met 4000 inw.; was oudtijds eene belangrijke vesting.
Arang, 1) een der Kei-eilanden in de Moluksche Zee.-2) stad in Borneo's zuid- en oosterafdeeling , rijk Pasir, waarin ook 3) eene rivier A. — 4)
rivier op Sumatra , ter oostkust van de Lampongsche
districten.
Aranjuez (lat. Ara Jovis), stad met een koninklijk paleis (het beroemde sitio real) in de spaansche prov. Toledo , 4 mijlen van de stad Toledo en
mijl van Madrid gelegen, op den linkeroever van
den Taag, in eene schoone , boschrijke dalstreek. De
ongeveer 5000 inw. tellende stad (die echter na Mei,
als het hof te A. is , 20,000 inw. telt), is regelmatig
en met srnaak gebouwd, in den trant der hollandsche
steden. Het door Filips II aangelegde zomerpaleis is
een kunstwerk van sierlijken bouwtrant en omringd
door heerlijke plantsoenen en paviljoens. Hier werd
12 April 1772 tusschen Frankrijk en Spanje een
verbond gesloten tegen Engeland. Den 18 Maart
1808 had de zoogenaamde opstand van Aranjuez
hier plaats tegen den prins van den Vrede (Manuel
Godoi), waardoor Karel IV genoodzaakt was afstand
van den troon te doers ten behoeve van zijnen zoon
Ferdinand. In Maart 1853 werd tusschen A. en
Tembleque eene geregelde spoorwegdienst geopend.
Aranka, een der voornaamste rivieren in Servie.
Arany (Janos), hongaarsch dichter, geb. 1819
te Nagy-Szalonta, werd eerst opgeleid tot geestelijke, was 1836 een korten tijd tooneelist, werd vervolgens notaris in zijne geboorte-stad, behaalde 1843
van het Kisfaludy-genootschap den prijs voor het
komische volks-epos Az elveszett alkotnuiny (d. i.
de verloren geraakte constitutie) en 1847 nogmaals
voor zijn volks-epos Toldi; in 1848 gaf hij in het
licht Murtiny ostronta (d. i. de verovering van Murany), diende de omwenteling slechts als bureauambtenaar, en bekwam na het einde van de omwenteling vergunning om in zijne geboorteplaats terug
te keeren. Sedert schreef hij Katalin, eene dichterlijke vertelling.
Aranyos, eene nit den grooten A. (bij Offenbanya) en kleinen A. (bij Klausenberg) gevormde, goud
bevattende rivier, die, uit Hongarije komend, de westelijke grens van Zevenbergen overscbrijdt en zich
in den Marosch ontlast.
Aranyos—lVlarOth, hoofdplaats van het comitaat Barsch, in het hongaarsche district Presburg,
met 1800 inw.
Arapiles, dorpje in de nabijheid van Salamanca ; veldslag 22 Julij 1812. Zie SALAMANCA (Slag bij).
Arar, of Araris, rivier in Gallie; thans de Saone.
Ararat, 1) naam van eene aan den middenAraxes gelegene vruchtbare hoogvlakte, in welke de
oorspronkelijk-armenische (haicanische) volkstam
in aanraking was met andere arische (medo-perzische) stammers. Bit bergland vormde een oud, van
het eigentlijke Armenie afgescheiden rijk, dat reeds
in het Oude Testament (II Kon. 19 : 37 ; Jezaia 37:
38 ; Jerem. 51 : 27) ander den naam A. vermeld
wordt. De hoogste der armenische bergen, die zich
uit de Araxes-vlakte verhelfen, is de Ararat, die
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echter (Genesis 8 : 4) verkeerdelijk beschouwd worth
als de plaats, waar de arke Noach's het eerst weder
grond voelde. De Armeniers gelooven dit intusschen
stokstijf, en houden den A. uit dien hoofde voor heilig en niet te beldimmen ; zij verkeeren in den waan
flat de ark er nog altijd onder de sneeuw bedolven
zit, in welk denkbeeld zij versterkt worden, doordien de hoogste piek van het Ararat-gebergte in gedaante veel overeenkomst heeft met den vorm van
een schip. De in de 19e eeuw herhaalde malen beklommen berg A. is het voorwerp geweest van veelzijdige nasporingen ; sedert 1827 is de A. het grenspunt waar Rusland, Perzie en Turkije aan elkander
paten. — 2) berg in Noord-Carolina, niet ver van
de rivier Yakkin.
Ararauma, zoutwater-meir in Brazilie, prov.
Rio de Janeiro : staat in gemeenschap met den Allantischen Oceaan.
Araris, of Arar, rivier in Gallia ; tegenw. de

Aras, oudtijds Araxes, rivier die russisch Armenie van perzisch Armenie scheidt, ontspringt in
het gebergte Teck-dagh, loopt in noordoostelijke rig ting, besproeit Erivan, Mogan en Sjirwas, en stort
zich na eenen loop van ruim 80 mijlen in den Koer
bij Dzjabat. De Araxes was oudtijds een der voornaamste rivieren van Azie; vooral opmerkelijk was
de onstuimigheid van haren loop, op grond waarvan
Virgilius zeide ),Pontem indignatus Araxes" (./En. VIII,
728). Aan de oevers van den A. werd Cyrus verslagen door Tomyris,koningin der Massageten, waarbij
Cyrus zelf, benevens 20,000 Perzen, sneuvelde.
Aras, bijgenaamd Froda, d. veelweter, geb.
omstreeks de heeft der 11 e eeuw op bet eiland IJsland, is de oudste noordsche geschiedschrijver ; onder
meer geschriften van hem bestaat er eene in het
IJslandsch geschrevene kronijk van ',Island, waarvan 1733 te Koppenhagen eene latijnsche vertaling
in het licht is verschenen.
Arasaig, *I) district en 2) dorp in Schotland,
graafschap Inverness, op de westkust; en 3) eene
landtong in het kelfde district.
Araspes, van gelijken leeftijd als Cyrus, toen
zij jong waren de speelgenoot van dezen en vervolgens zijn gunsteling, was gesproten nit een aanzienlijk geslacht nit Medie ; hij vatte eene hartstogtelijke liefde op voor Panthea (de vrouw van koning
Abradatas van Susiana), die hij gesteld was te bewaken.
Arat , op sommige kaarten de naam van een
eilandje in nederl. Oost-India. Zie AKAT.
Arateen, lijkfeesten ter eere van Aratus uit
Sicyon.
Aratica, een der Gezelschaps-eilanden in den
Stillen Oceaan.
Arator, christelijk latijnsch dichter, geb. in Liguria omstreeks 490, gest. 556, was geheimschrijver
en intendant der geldmiddelen bij A thalaric, den
koning der Cothen. Hij heeft de Handelingen der
Apostelen op rijm gebragt, welk werk hij (544) aan
paws Viglius aanbood. De dichterlijke werken van A.
zijn te vinden in de ,Bibliotheek der Kerkvaders";
ze zijn afzonderlijk uitgegeven door Otto Arntzenius
(Zutphen 1769).
Aratores waren in Athene de pachters van de
akkerbelastingen. Zie PUBLICAN'.
Aratus uit Sicyon in Achaia, geb. 270 v. Chr.,
een uitstekend grieksch staatsman.Tijdens de partijwoede. waarvan zijn vader Clinias het slagtoffer werd
en waardoor eene tirannen-overheersching aan het
hoofd van de republiek zijner geboortestad kwam,
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moest hij als kind van zeven jaren naar Argos vlug.
ten. Toen hij 20 jaren oud was keerde hij, gesteund
door Ptolerneus Philadelphus, Haar zijne vaderstad
terug, herstelde er den republikeinschen regeringsvorm, bewerkte de toetreding van Sicyon tot den
Acheischen Bond, aan welk bondgenootschap hij
door de verovering van de burgt van Corinthe, en
door er meer andere grieksche rijken in op te nemen,
kracht en levee bijzette ; gedurende verscheidene
jaren stond hij aan het hoofd van den bond, doch
bragt dien eindelijk, door den Macedonier Antigonus
te hulp te roepen tegen Sparta, onder diens overheersching. Philippus van Macedonia liet hem, na
eerst zijne dochter verleid te hebben, vergeven (213
v. Chr.). Het Leven van A. is beschreven door Plutarchus. A. zelf had eene ,,Geschiedenis van den
Acheischen Bond" geschreven ; en in de meeste steden van den bond worden jaarlijks feesten ter zijner
gedachtenis gevierd, die den naam droegen van
Arateen.
Aratus uit Soli in Cilicie , geb. omstreeks 270
v. Chr., was sterrekundige en dichter, en leefde aan
het hof van den macedonischen koning Antigonus
Gonatus. Hij was een tijdgenoot van Theocritus, en
beschreef het sterrekundige stelsel van zijnen tijd in
een grieksch leerdicht, getiteld Phenomena; dit
dichtstuk is in latijnsche verzen vertaald door Cicero,
Germanicus en Avienus; er zijn Commentarien op
gemaakt door Hipparius, Eratosthenes en Theon.
Paulus zinspeelde op dit leerdicht toen hij te Athene
op het Areopagus-plein eene leerrede hield voor het
yolk (Hand. 17 : 28). De door de ouden geleverde
vertalingen van Aratus zijn bijeengebragt door Hugo
de Groot onder den titel van Syntagma Arateorum
(Leyden 1600).
Arau, zwitsersche stall. Zie AARAU.
Araucanie, of Arauco, eene landstreek ten zuiden van Chili, dat beweert regt te hebben om A. te
beschouwen als tot zijn grondgebied te behooren ,
en waarvan het gescheiden wordt door de rivier
Biobio, grenst ten zuiden aan den Chiloe-archipel,
ten oosten aan het Andes-gebergte, ten westen aan
den Grooten Oceaan. De bevolking, Araucaniers,
Araucanen of Araucos genaamd , is een tot nog toe
onafhankelijk zijnde Indianen-stam, die onder
4 opperhoofden (Tokis) staat. Het zijn deels nomaden,
deels in dorpen eene vaste woonplaats hebbende
Indianen ; ze worden ook inCostinos (kustbewoners)
en Moluches (vlakte-bewoners) onderscheiden.
De Araucos zijn koperkleurig , gespierd en sterk gebouwd ; sporen van beschaving worden schier
niet onder ben aangetrofren , en letterschrift hebben
zij in het geheel niet. De mannen !even in veelwijverij; terwij1 de vrouwen voor de huishouding en
den veldarbeid zorgen, oefenen de mannen zich in
allerlei oorlogs-spelen, gaan op de jagt, of als zij nomaden zijn hoeden zij de kudden. De Araucos zijn
de hoofdpersonen in het heldendicht Araucania van
Alonzo de Ercilla (gedr. 1569-90), en kenmerken
zich tot den huidigen dag door hunnen onverzoenlijken haat tegen de spaansche taal en tegen de Spanjaarden , tegen wie ze van 1555 tot 1773 hardnekkig oorlog hebben gevoerd, waarin zij menigmaal de
aanvallers zijn geweest. De eerste aankomst der
Spanjaarden in Araucanie dagteekent van 1537; Valdivia stichtte er verscheidene spaansche volkplantingen, die echter 1602 door de inboorlingen werden vernietigd. De Jezuiteit hadden beproefd de
Araucos te bekeeren; doch de yrucht van al hunne
pogingen ging door den algemeenen opstand in 1720
geheel te niet. In 1862 had zich zekere de Tonnens
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een FraRschman van geboorte, tot koning over de
Araucanen opgeworpen onder den naam van Aurelius Antonius I, en hun eene constitutionele staatsregeling gegeven , een ministerie benoemd, enz. De
regering van Chili echter, gelijk boven gezegd A. als
haar grondgebied beschouwende . deed den nieuwen
monarch gevangen nemen en als oproerling ter flood
veroordeelen. Hij werd evenwel in 1863 uitgeleverd
aan den zaakgelastigde van Frankrijk in Chili, en
keerde vervolgens op een fransch oorlogschip naar
Frankrijk terug.
Arauco, 1) Zie ARAUCANIe. – 2) stad en fort
van Chili , aan den mond van den Tucapel, ruim 5
mijlen bezuiden Concepcion, aangelegd als een bolvverk tegen de invallen der Araucaniers.
.e A ROE-EILANDEN.
Arau-eilanden. Zie
Arauna, stond zijnen dorschvloer aan David
of om er een altaar te bouwen; II Sam. 24 : 16-24.
Araure , stad in Zuid-Amerika , Venezuela ,
prov. Varinas, aan de rivier Acarigua, in eene vruchtbare streek , met 10,000 inw. In den omtrek wordt
koflij, cacao en katoen geteeld ; er is ook zijdeteelt.
Arauris, rivier in Gallie ; tegenwoordig de
HERAULT.

Arausio, stad in Gallie, t egenwoordig ORANGE.
Aravarcourchy, stad in engelsch Indie, presidentschap Madras, 10 mijlen bezuidwesten Trichinopoly.
Aravia , latijnsche naam van het zwitsersche
kanton Aarau.
Aravulli—bergen, in het westen van Indie ;
een tak van de Vindhya-keten; de hoogste piek is
berg Aboe.
.e –BROWAKKAS.
Arawakken. Zie
A
Araxas, braziliaansche stad in het district van
dien naam , prov. Minas Geraes ; 5000 inw.
Araxes, 1) rivier van het oude Azie , in Parthie ; zie ARAS 1). — 2) eene kaap of landtong van
Achaia, beet. tegenwoordig halogria.— 3) A. (tegenwoordig Bendemir) , rivier in de nabijheid van Persepolis, outlast, zich in het zoutmeer Bachtegkan.
Arazena, spaansche stad in de prov. Huelva ,
met 4000 inw., ligt in een schoon dal; heeft antimonium-mijnen.
Arba, 1) oostenrijksch eiland op de kust van
Dalmatie, met 2) de stad A. (1100 inw.) op de zuidkust van het eiland.
Arba, de vader van Enak; Jozua 15 : 13 en
21 : 11.
Arbacala, oude naam van Avila. stad in OndCastilie.
Arbaces, 1) landvoogd over Medie onder den
assyrischon koning Sardanapalus, smeedde met den
Chaldeer Belesis eene zamenzwering tegen den yenwijfden koning, deelde 888 v. Chr. /diens stater
met de overige zaamgezworenen, en behield zelf het
koningrijk Medie, waarover hij 28 jaren regeerde,
tot omstreeks 760 v. Chr. Zip zoon Mandauces volgde hem op ; de dynastie van A. regeerde ruim 200
jaren en eindigde met Astyages. — 2) een trouweloos veldheer van koning Artaxerxes Mnemon.
Arbagi. Zie Ats.
Arbanöre (Etienne Gabriel), fransch letterkundige, gel). 6 Junij 1784 te Cette, dept. Henault,
gest. te Tonneins 8 Maart 1858, bereisde de Pyreneen, Zwitserland, Italie en Engeland; onder meer
bestaat van hem : Tableau des Pyrdnees francaises
(1828, 2 dln.) ; Analyse de l'histoire asiatique et de
l'histoire greeque (1835, 2 dln. gedrnkt op kosten
van het gouvernement) ; Etudes cur le moyen (ige et
les temps modernes (1846, 2 din.).

Arbois de Jubainville
Arbe. Zie ABU 1).
Arbedo, dorp in het zwits. kanton Tessino,
aan de Mansa en den Tessino, beroemd door den
bier geleverden veldslag 30 Junij 1422, waarbij
24,000 Milanezen moesten wijken voor 3000 Zwitsers; die veldslag wordt de slag van St. Paulus genoemd, omdat hij plaats had op den Paulus-dag.
Arbel. Zie BETH-ARBEL.
Arbela, 1) tegenwoordig Arbil, stadje in oostelijk Assyrie, aan gene zijde van den Tigris, beroemd door den beslissenden veldslag, die in de
nabijheid (bij Gaugamela) geleverd werd 331 v. Chr.,
waarin Alexander de Groote eene schitterende overwinning bevocht op den perzischen koning Darius,
die op zijde vlugt gedood werd door Bessus. —
2) dorp ten oosten van den Jordaan, 5 a 6 mijlen
bezuidoosten Tiberias. — 3) A. van Galilea, door
den engelschen reiziger Robinson herkend als identiek met Irbid (arab. Irbil), ter westzijde van het,
meer Tiberias (Genezareth), circa I mijl benoordwesten Tiberias; in de nabijheid merkwaardige grotten.
Arber, berg in Beijeren.

Arbil. Zie ARBELA. 1).
Arbisau, boheemsch Varvazovice, boheemsch
dorp in het district Leitmeritz, niet ver van Kulm,
met bruinkool-groeven en eene obelisk van gegoten
ijzer, opgerigt ter eene van den veldtuigmeester graaf
Hieronymus Colloredo-Mannsfeld, die hier 17 Sept.
1813 moedig den aanval der Franschen wederstond.
Arboga, overoude stad in Zweden, prov. Westmanland, aan het Arboga-kanaal, dat het Warmein met het Hjelmar-meir verbindt: was vroeger
eene belangrijke koopstad, en heeft 2400 inw. Verscheidene koningen uit het geslacht Wasa hebbeu
bier geresideerd. In de 14e en 15e eeuwen werden
bier vijf kerkvergaderingen gehouden, en in de 15e
en 16e eeuwen vijf rijksdagen, waarbij Eric XIV door
de zoogenaamde Arboga-artikelen de magt der hertogen beperkte. In en om de stad getuigen nog vele
oudheden van hare vroegere belangrijkheid.
Arbogast, 1) bisschop van Straatsburg, was zoo
nederig, dat hij verlangde onder eene galg begraven te worden. Toen bij gestorven was (688) werd
wel is 'waar aan die zonderlinge begeerte voldaan ;
loch men haastte zich de galg weg te nemen en er
eene kapel voor in de plaats te bouwen.— 2) fransch
hoogleeraar nit Straatsburg, was een der uitstekendste mannen van de partij der Gironde in de omwenteling van 1789.
Arbogastes, een gallisch graaf, veldheer der
legers van Valentinianus II, versloeg en doodde
Victor, zoon van den usurpator Maximus (388). Tot
prefect van het pretorium benoemd, wilde hij al het
gezag alleen uitoefenen ; en toen Valentinianus hem
nit dien hoofde had afgezet, wreekte hij zich daarover door den monarch van het leven te berooven,
en zekeren Eugenius tot keizer uit te roepen ; maar
A., vervolgd en overwonnen door Theodosius, maakte
zelf (394) een einde aan zijn leven.
Arbois, stad in het fransche dept. Jura, aan de
Cuisance, met 7000 inw. In den omtrek worden
veel bloemen en groenten geteeld ; ook verdient
vooral melding de zoete, meerendeels Witte wijn van
A., Arbois-wijn genaamd. De stad A. heeft ruinen van
een groot kasteel; is de geboorteplaats van Pichegru.
Arbois de Jubainville (Marie Henri d'),
geb. te Nancy 5 Dec. 1827, archivaris van bet fransche dept. Aube, heeft verscheidene verdienstelijke
werken gesehreven ,waa ronder : Voyagepaleographigue
dans le dept. de l'Aube (Troyes en Parijs 1855) :
Etudes..sur l'Oat des abbayes (1858) ; enz.

Arbon
Arbon, 1) stad in het zwits. kanton Thurgau
aan de Bodenzee, 1000 inw.; zijde- en wolleweverij, verwerij en lintvervaardiging. In de nabijheid
overblijfselen van het kasteel Arbor felix der oude
Romeinen. — 2) stad in Nigritie ; zie AREBO.
Arborea, oude provincie van Sardinia.
Arbos, stadje in Spanje, op den regteroever
van de Foix, prov. Tarragona ; 1200 inw.; werd
1808 door de Franschen in brand gestoken.
Arbrissel, juister Albresec, dorp in Bretagne,
bij Rennes, geboorteplaats van ROBERT D'ARBRISSEL.
Arbroath. Zie ABERBROTHICK.
Arbuthnot (John) ,geneesheer en letterkundige,
geb. 1670 te Arbuthnot bij Montrose in Schotland,
gest. 1735, kwam vroeg naar Londen, werd lijfarts
van koningin Anna, knoopte betrekkingen aan
met de beroemdste letterkundigen , vooral met
Swift en Pope, en blonk zelf onder hen uit. Hij
heeft een aantal geachte werken nagelaten ; wij
noemen daarvan zijne 'Tafels van de munten, maten
en gewigten der Ouden" (gedr. 1727).
Arc, 1) riviertje dat in Savooije ontspringt en
zich, na eenen loop van 14 mijlen, 1 mijl benoordwesten Aiguebelle in de Isere ontlast.-2) riviertje
dat in het fransche dept. der Monden van de Rhone
ontspringt in den omtrek van Trets, op eenigen afstand Aix voorbijstroomt, en zich na een loop van
6 mijlen in den vijver van Berre stort.
Arc (Jeanne d'). Zie -E ANNE D'ARC.
Arcachon, meir waarin zich de Leyre ontlastte op de kust van het fransche dept. der Gironde;
het is sedert 1837 drooggelegd.
Arcadia, 1) A., het oude Cyparissia, kleine
haven in Morea, 6 mijlen bezuidwesten Tripolitza,
aan de golf van A.; had eertijds 4000 inw. — 2) naam
die onder de laatste keizers van het oostersche rijk
gegeven werd aan Heptonomis (Middel-Egypte) ter
eere van Arcadius. — 3) A. Zie ARCADIé.
Arcadia, gest. 444, dochter van keizer Arcadius
en zuster van Theodosius II, liet te Constantinopel
de baden aanleggeo, die naar haar genoemd zijn.
patriarch Atticus droeg aan haar zijne verhandeling
op over het geloof en den maagdom.
Arcadia, lat. Arcadia, hoogland midden in den
Peloponnesus,doorsneden door tallooze bergen en bosschen, rijk aan bronnen en weiden. Naar de eerste
bewoners (de Pelasgers) heette het oorspronkelijk
Pelasgie. De herders en jagers van het bergland bleven fang in den staat der wildheid ; langzamerhand
won de beschaving veld ; de smaak voor muziek en
dans ontwikkelde zich ; kalme vernoegdheid en vrede
heerschte onder deze herders: en in dit alles vonden
de dichters aanleiding om A. te verheerlijken als bet
land van onschuld, eenvoudige en aartsvaderlijke
zeden en stillen vrede; inzonderheid de idyllendichters kozen A. als de plaats, waar ze de helden
van hunne zangen lieten spelen. Aanvankelijk werd
A. geregeerd door een koning ; doch toen Aristocrates II de Messeniers, wier bondgenoot hij was,
verraden had, werd het koningschap afgeschaft (671
v. Chr.). A. trad in den Acheischen Bond, waaraan
het een der grootste veldheeren schonk , namelijk
Philopemen.Na den val van Corinthe (146 v. Chr.)
onderging A. een zelfde lot als geheel Griekenland.
Het werd met Morea van het grieksche rijk afgescheurd door de Venetianen, en vervolgens veroverd
door de Turken, die het bezeten hebben tot den opstand in 1822. Het is tegenwoordig eene prov. van
(Nieuw) Griekenland, met de hoofdplaats Tripolitza.
Arcadièrs (Akademie der), Academia degli
Arcadi. Zie AKADEMIE, blz, 89 kolom 1.

Arcate
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Arcadiopolis, of Bergulw, het tegenwoordige Bergas, stad in Thracie, ten zuidoosten van
Adrianopolis.
Arcadius, heilige en martelaar, werd onder
Diocletiaan (312) te Cesarea in Mauritania op eene
verschrikkelijke wijze om het !even gebragt, namelijk : een voor een warden hem al zijne ledematen
afgehouwen. Gedenkdag 12 Januarij.
Arcadius, keizer van het oostersche rijk (395
tot 408), oudste zoon van keizer Theodosius den
Groote, werd na de dealing van het romeinsche rijk
de eerste keizer van het oostersche rijk, terwijI zijn
broader Honorius keizer werd van het westersche
rijk. A. was volstrekt geen zelfstandig monarch ;
nadat mannen als Rufinus, Eutropius, Gainas, hunnen ihvloed verloren hadden, aanvaardde A.'s gemalin Eudexia de teugels van het bewind ; doch hare
regering (die zich, onder meer, kenmerkte door de
verbanning van Chrysostornus) was zeer ongelukkig, zoo door herhaalde invallen der barbaren als
door aardbevingen en hongersnood in alle gedeelten
des rijks. In 408 stierf A., pas 31 jaren oud, algamean veracht, en niet Bens betreurd door zijne naaste
betrekkingen.
Arcadius, grieksch taalgeleerde in de 3e eeuw
na Chr.; van hem bestaat nog eene verhandeling
over de toonteekens.
Arcte, oude volscische stad tusschen Arpinum
en Fabrateria.
Arcansas, 1) rivier, ontspringt op de oostzijde der Rocky-Mountains in Noord-Amerika, neemt
de rivieren Canadian, Poteau, Verdigais en Illinois
in zich op, en stort zich na eenen loop van omstreeks
400 mijlen in den Mississippi. 2) een der vrijstaten, behoorende sedert 1836 tot de noord-amerikaansche Unie, doch is een der slavenhoudende Staten, die zich in 1861 feitelijk van de Unie hebben afgescheiden ; het grenst teu noorden aan Missouri, ten
oosten aan den Mississippi, ten zuiden aan Louisiana
en ten westen aan Indianan-gebied (aan het Western
Territorium) ; A. beslaat 2843 vierk. mijlen, en telt
210,000 zielen. Behalve de rivier A., die nagenoeg
midden door de republiek been stroomt, is de White
River de voornaamste rivier van dit gebied. Het
oostelijk gedeelte van A. heeft een weelderigen plantengroei; de westelijke streken, begrensd door de
Ozark-bergen, hebben een zacht, zeer gezond klimaat, dat op den landbouw hoogst gunstig werkt.
De republiek A. bestaat uit 40 kantons; de gouverneur, even als de senaat, wordt om de 4 jaren gekozen ; het mHouse of representatives" heeft 54-100
laden; bij het kiezen van een president voor de Unie
heeft A. 3 stemmen. De hoofdstad van A. is het 1820
gestich te Little-Rock, nagenoeg in het midden des
lands aan de rivier A., in eene zeer vruchtbare en
door de natuur rijk gezegende streak.
Arcansas—Port, met 500 inw., is de oudste
nederzetting in Arcansas.
Areas, 1) eiland in Opper-Guinea,aan de Goudkust, in de rivier Ancobar. — 2) Las Areas; zie
ARENDS-EILANDEN.
ÄreaS,* Z0011 van Jupiter en Callisto, regeerde
over de landstreek, waaraan hij zijnen naam gaf
(Arcadia). Op de jagt zijnde ontmoette hij zijne moeder, die zich in eene beerin had veranderd; en hij
meende haar juist te doorboren met zijn pijl, toen
Jupiter, om dien moedermoord te verhoeden, A. zelven in een beer veranderde, en beiden opnam ten
hemel, waar zij de twee sterrebeelden gingen vormen van den Grooten en den Kleinen Beer.
Arcate. Zie ARCOT.
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Arcere (Louis Etienne) , geb. 1698 te
Archdekin (Richard), geb. to Kilkenny in IerMarseille, gest. te Rochelle 1782, schreef eene :
land 1619, gest. 1693, studeerde te Leuven, trail
Histoire de la Rochelle et du pays d' Aunis (1576,2 dln.
1642 in de orde der Jezurten, leeraarde eerst te Leuin 4°., en 6 dln. in 120).
ven, daarna te Antwerpen,en schreef eenige theoloArcerius (Johannes), ook Archerius gespeld, gische werken,waaronder Theologia tripartitauniversa
een boerenzoon, geb. te Noordhoorn,prov. Groninetc., waarvan 1686 reeds een achtste druk verscheen,
gen, 1538, gest. te Franeker 9 604, omhelsde de Herwelk werk te Rome echter op den Index werd gevorming, en werd na veel lotswisselingen 1589 hoogplaatst, en waarvan eene gezuiverde editie het licht
leeraar voor de grieksche taal te Franeker; onder
zag 1718.
meer schreef hij Iamblichus 'de vita Pythagorcv etc.
Archedice, een der 50 dochters van Testius ;
(Franeker 1598). — A. (Sixtus), geb. te Franeker bij Naar had Hercules een zoon, met name Dynastes.
13 Dec. 1578, werd aldaar zijns vaders opvolger als
Archegenetes , onder dezen bijnaam had
hoogleeraar, na eerst onderwijzer van twee neven
Apollo een altaar op Naxos, van welk eiland hij de
van den stadhouder van Friesland, en vervolgens
beschermgod was.
veldarts te zijn geweest ; hij stierf 1 Aug. 1623 ; beArchelais, turkseh Erekli, stad van Cappahalve andere werken is van hem in het licht verdocia, nabij den Halys. Hier werd Macrinus ter flood
schenen : .Eliani et Leonis Imperatoris Tactica etc.
gebragt (218) op last van Heliogabalus. Zie EREELI.
(Leyden 1613).
Archelaus, een der 50 zonen van JEgyptus,
Arcesilas, grieksch wijsgeer, stichter van de had Anaxibia, de dochter van Danaus, tot vrouw.
tweede akademische school, geb. te Pitane in Eolie
Archelaus. Onder de velen, die dezen naam
316 v. Chr., gest. te Athene 241 v. Chr. Hij begedragen hebben, doen zich voornamelijk opmerweerde dat de mensch nimmer met volkomene geken :1) A., grieksch wijsgeer, geb. te Milete, bloeide
wisheid de waarheid kan herkennen, en zich derhalve
te Athene omstreeks 460 v. Chr. Hij was een leeraan het waarschijnlijke moet houden als aan datgene,
ling van Anaxagoras, en werd de leermeester van
dat de waarheid het meest nabijkomt. Deze leer
Socrates; bij onderwees de ionische philosophie,
noemt men het Probahilismus.
werd de Natuurkundige bijgenaamd, omdat hij zich
Archagathus, van de grieksche heelmeesters veel met de natuur bezig hield; hij leerde dat de
de eerste, die zich te Rome kwam vestigen, waar hem
begrippen van goed en kwaad, van regtvaardig en
dadelijk het burgerregt werd verleend, benevens
onregtvaardig slechts denkbeeldige onderscheidinverscheidene voorregten. Hij maakte zich door de
gen en bloot willekeurige opvattingen zijn van menliefde voor zijn vak zoo gehaat, dat men hem den schen ; ook vermoedde reeds hij dat de garde rond
bijnaam gaf van Carnifex, d. de beul.
moest zijn. — 2) A., zoon van Semenus een der
Archagetes, onder dezen bijnaam had Escu- Heracliden, werd door zijn broeder verdreven, vlugtte
lapius een tempel in Phocis.
naar Cisseus, koning van Macedonie, en stichtte daar
Archangel, 1) gouvernement van noordelijk eene dynastie, nit welke Alexander de Groote afeuropisch Rusland, grenst ten noorden:aan de IJszee,
stamde. — 3) A., koning van Sparta ten tijde van
ten oosten aan Tobolsk, ten zuiden aan Wologda en
Lycurgus.— 4) A., natuurlijke zoon van den maceOlonetz, ten westen aan Finland en noorweegsch donischen koning Perdiccas II en, nadat de wettige
Lapland; het beslaat, met inbegrip van het eiland
troon-opvolger verrnoord was, koning van Macedonia
Novaja-Semlja, 16,225 vierk. mijlen met 280,000
(413 v. Chr.), werd van grooten invloed op deszelfs
inw., deels Lappen, deels heidensche Samojeden. ibinnenlandsche ontwikkeling, zoo door het aanlegUitgestrekte bosschen, meren en moerassen vormen
gen van wegen als door het stichten van steden, en
een groot gedeelte van bovenstaande oppervlakte,
vooral ook doordien zijn hof de verzamelplaats werd
waarvan de grond overigens slechts in het zuidelijk
van beroemde dochters en kunstenaars (zooals Eurigedeelte van dit district eenige teekenen vertoont
pides, Zeuxis en anderen), en van hetzelve de vervan landbouw-bedrijf.— 2) de hoofdplaats van vorenspreiding van grieksche beschaving uitging ; hij stierf
staand gouvernement, en de vierde hoofdstad van
399 v. Chr. — 5) A., veldheer van den pontischen
het russische rijk, wordt ook Michaelstad genoemd en
koning Mithridates den Groote, door wien hij met
ligt aan de Dwina, 8 mijlen boven den mond dier rivier
een groot leger om de Romeinen te beoorlogen naar
in de Witte Zee, en telt 20,000 inw. Te A. is eene
Griekenland werd gezonden, waar hij bij Cheronea
admiraliteit, eene school voor de scheepvaart ; men
(87 v. Chr.) door Sylla geslagen werd. De voorzijnen
heeft er scheepswerven , traankokerijen en touwkoninklijken meester ongunstige vrede, then hij sloot,
slagerijen. Tweemaal werd A.door fellen brand geteismaakte dat hij, door Mithridates verdacht, overliep
terd(1753 en 1777) .VOOr de opkomst van Petersburg
tot de Romeinen toen de oorlog met Mithridates op
en Riga, was A. de eenige stapelplaats der russische
nieuw uitbrak. Zijne latere lotgevallen zijn niet
handeis-artikelen, zooals het dat nog tegenwoordig bekend. — 6) A., zoon van den vorige, werd door
inzonderheid voor Siberie is. Door kanalen, tie Dwina
Pompejus priester van Bellona te Comana (63 v. Chr.);
en de Wolga staat het in gemeenschap met Moskou
dock door zijn huwelijk met Berenice, de dochter
en Astrakan. De voornaamste uitvoer-artikelen zijn
van den egyptischen koning Ptolemeus Auletes, die
graan, timmerhout, teer, traan, talk, vlas, bars, huiharen vader van den troon stiet, zelf op lien troon
den, ijzer en varkensborstels; en voor den invoer
gekomen, moest hij dit reeds 6 maanden daarna met
komen hoofdzakelijk in aanmerking : Visch, vruchzijn leven boeten,na eenen veldslag, then hij verloor
ten, olie, pelteripn, koffij, suiker, zout, chinesche
tegen den romeinschen proconsul Gabinius, door
en japansche waren. De vreemde koopschepen kunwien Ptolemeus Auletes op den troon hersteld werd.
nen, uit hoofde van het ijs, doorgaans eerst in Junij
— 7) A., zoon van den laatstgenoemde, was de
tot aan de stad varen, en verlaten de Dwina in Sept.
opvolger zijns vaders in diens priesterlijke waardigof Oct. De haven van A. wordt beschermd door het
heid, loch werd door Cesar afgezet.— 8) A., zoon
fort Nowo-Dwiesk. — 3) A. (Nieuw-), russisch fort
van den vorige, weal tot koning vanCappadoci veraan de noordwestkust van Noord-Amerika, op het
heven door Antonius, then hij hielp tegen Octaviaeiland Sitka, aan de straat Sitka.
nus. Deze, Antonius overwonnen hebbende, bestenArchangelsk. Zie ARCHANGEL.
digde Archelaus echter in zijn koningschap en ver-
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krchemorus

Archilochus

grootte zelfs zijn rijk ; doch Tiberius ontbood A rchetaus naar Rome, waar hij hem aanklaagde, dat hij
nieuwigheden had ingevoerd, die strijdig waren met
de wetter' ; eer Tiberius hem ter dood lion laten
brengen, stied A., afgeleefd en oud, te Rome anno
17 na Chr. — 9) A. (vermeld Matth. 2 : 22), zoon
van koning Herodes van Judea, werd opvolger zijns
vaders anno 1 na Chr., doch had weldra te kampen
met de onrustige Joden, en zocht toen hulp te Rome;
door Augustus word hij, met den titel van einarch
over de provincien Judea, Samaria en Idumea, in
zijne waardigheid bestendigd; doch na negen jaren
als zoodanig geregeerd te hebben, werd hij om zijne
wreedheid afgezet en naar Gallie gebannen. Zijne
landen werden toen vereenigd met het romeinsche
wingewest Syrie. — 10) A., uit Priene, bekwaarn
beeldhouwer, vervaardigde de vergoding van Homerus, welk meesterstuk 1658 teruggevonden is op
Irattochia, eene villa der Colonnaas. — I) A., bis-schop van Casghar in Mesopotamia in het laatst der
3e eeuw ; bragt den ketter Manes tot zwijgen. Van
zijne in het Syrisch geschrevene weerlegging der
manichesche stellingen zijn grieksche en latijnsche
vertalingen gemaakt, die nog in wezen zijn.
Archemorus. Zie o-PHELTES.
Archena, zeer bezochte, doch slecht ingerigte
badplaats in de spaansche provincie Murcia, op den
regteroever van de Segura,
Arehenholtz (Johan Willi., baron van), geb.
te Langenfurt voor Dantzig 3 Sept. 1745, was van
1760 tot het einde van den zevenjarigen oorlog officier in pruisische dienst, vervolgens lang op reis,
wijdde zich daarna aan letterkundigen arbeid, en
stierf '28 Februarij 1812 te Oyendorf in het Holsteinsche. Hij begon zijne letterkundige loopbaan
met het tijdschrift »Litteratuur en Volkenkunde".
Zijne voornaamste werden zijn:»Engeland en Italie"
(5 din., 2e druk Leipzig 1787) ; »Annalen der britsche geschiedenis" (20 dln., Brunswijk, Hamburg,
Tubingen 1789-98); »Geschiedenis van den Zevenjarigen oorlog" (2 dln., Berlijn 1793) ; »Geschiedenis
van koningin Elizabeth" (1789) en »Geschiedenis
van Gustaaf Wasa" (2 dln. Tubingen 1801). Als
staatkundig dagbladschrijver zette hij de 1792 aangevangene »Minerva" voort, waarin hij de groote
gebeurtenissen van zijnen tijd behandelde met veel
belangstelling en talent.
Archestratus, van Syracuse, grieksch dichter; leefde kort vOOr Aristoteles; van zijn dichtstuk
op de Gastronomie bestaan nog eenige fragmenten.
Archiac (E. J. A. Desmier de St. Simon, burg-.
graaf van), geb. 24 Sept. 1802 te Reims, een voornaam fransch geoloog, die behalve vele andere belangrijke geologische geschriften in het licht heeft
gegeven eene groote Histoire des progrês de la gt'ologie
de 1834 a 1856.
Archias, I ) een corinthisch Heracliet, de stichter van Syracuse, die eerst volgens de godspraak
zijne vaderstad verlaten moest, omdat hij den knaap
Acteon had geroofd. — 2) een Thebaan, die Thebe
382 v. Chr. door verraad aan den spartaanschen
veldheer Phebidas overleverde, en tot belooning
daarvoor tot polemarch of bevelhebber van Thebe
werd benoemd ; eenigen tijd daarna, terwijl hij aan
een feestmaal zat, ontving hij eenen brief, waarin
men hem bekend maakte met de zamenzwering van
Pelopidas. Hij legde den brief ongeopend ter zijde
met de woorden : »De ernstige zaken moeten maar
tot morgen wachten". Dien eigen avond werd hij
vermoord.
Archias (Aulus Licinius), dichter uit Antiochie

in Syrie, geb. 121 v. Chr., voor wien Cicero in zijne
beroemde »Redevoering voor den dichter A." optrad,
toen zekere Gratius aan A. het romeinsche burgerregt betwistte.Van A.'s gedichten is niets meer over,
dan een 40tal epigrammen, waarvan er34 bijeen zip
gebragt door Brunck in zijne »Analecta veterum
poetarum grwcorum"; A. had ook den »Oorlog der
Cimbren" bezongen en het »Consulaat van Cicero".
Archidamus, naam van eenige spartaansche
koningin : A. I regeerde ten tijde van den tweeden
messenischen oorlog. — A. II van 468 tot 426 v.
Chr., bragt de in opstand gekomene Heloten, die met
de Messeniers den werden messenischen oorlog verwekten en zich in de bergvesting Ithome 10 jaren
lang verdedigden, tot onderwerping. Bij de uitharsting van den peloponnezischen oorlog sprak hij
voor den vrede, doch te vergeefs ; 431 v. Chr. moest
hij met een groot leger Spartanen en Peloponneziers te velde trekken, verwoestte Attica, en belegerde Athene; ook iu de Brie volgende veldtogten tot
4'28 v.:Chr. voerde hij het opperbevel over het leger.—
A. III (367 tot 338 v. Chr.), zoon van Agesilaus,
nam bijzonder deel aan den heiligen oorlog tegen de
Phociers. Hij vond den dood in Italie, terwijI hij de Tarentijnen hielp tegen de Lucaniers hunne na buren. —
A. IV, kleinzoon van A. III (296 tot 261 v. Chr.),
293 v. Chr. geslagen door Demetrius Poliorcetes.—
A. V, kleinzoon van A. 1V, koos de zijde van koning Cleomenes in den strijd tegen de overmagtige
ephoren ; hij begaf zich in ballingschap, nit vrees voor
de moordenaars van koning Agis III zijnen brooder,
(loch was naauwelijks teruggekeerd of werd insgelijks vermoord.
Archidona, stall in Spanje (Sevilla), 4 mijlen
benoordwesten Malaga ; 5000 inw.
Archigallus, titel van den opperpriester van
Cybele; de overige priesters werden Galli genoemd,
naar de rivier Gallus in Phrygie; het water uit deze
rivier bezat de eigenschap, dat het dronkenschap
te weeg bragt; alleen de priesters mogten het drinken bij de offerpleg tigheden (zie blz. 208,ko1.2,reg. 16
v. o.), en menigmaal hadden zij dan ook tamelijk de
hoogte.
Archigenes, grieksch geneeskundige uit Apamea in Syrie, leefde in de 2e eeuw na Chr. onder
Trajanus in Rome, was z(56 bekwaam in zijn vak, dat
Juvenalis zijnen naam bezigde in de beteekenis Nan
nitstekend geneesheer. Van A.'s schriften zijn slechts
fragmenten tot ons gekomen.
Archilochus, de eerste grieksche lierdichter,
uit Paros in Lydia, geb. omstreeks 700 en vermoord 635 v. Chr., wordt als de uitvinder der iambische verzen beschouwd. De stekeligheid en satire
in zijne gedichten maakten de urtdrukkingen »Archilochische bitterheid" en ,Parische verzen" tot
spreekwoorden. Toen Lycambus, die hem zijne jongste dochter Neobule ten huwelijk beloofd had, zip
woord introk, werden hij en zijne dochters zoo vreeselijk door de iamben van A. aan de kaak gesteld,
dat beiden varier en dochter zich uit wanhoop ophingen. Bupalus, de beeldhouwer, die hem in eene
bespottelijke gedaante had voorgesteld, onderging
het zelfde lot. Om zijne hekelzucht was A. uit verscheidene grieksche steden gebannen; te Sparta was
het zelfs verboden zijne gedichten te lezen; niettemin werd hij om zijn talent door de ouden bijna met
Homerus gelijk gesteld. De fragmenten van zijne
gedichten zijn het best uitgegeven door Schneidewin in »Delectus poetarum grcorum" (Gottingen
1839) en door Bergk in »Poette lyrici grzeci" (Leipzig
1843).
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Archimedes

Arco

Archippus, 1) grieksch blijspeldichter, leefde
Archimedes, de grootste wiskundige d er
omstreeks de 19e olympiade, is vooral bekend door
oudheid, geb. omstreeks 287 v. Chr. te Syracuse, uit
zijne satire op de lief hebberij der Atheners in het
eene familie, die vermaagschapt was aan koning
visschen ; hij is denkelijk de schrijver van vier onHiero, ging jong naar Alexandrie om de lessen bij
echte dramaas bij Aristophanes.— 2) een der eerste
te woven van Euclides. Hij onderscheidde zich spoeChristenen; Coloss. 4 : 17 en Phil. 2.
dig door zijne uitvindingen ; dacht het middel nit
Archon, d.
hoofdbestuurder, aanvoerder,
om de moerassen van Egypte droog te leggen en de
landerijen langs den Nijl te beschutten door stevige was inzonderheid de naam van den hoogsten magistraat in Athene. Eerst van omstreeks 1130 v.
dijken. Te Syracuse teruggekeerd, wijdde hij zijne
Chr. of was het gezag vereenigd in een persoon, die
uitstekende talenten aan de vereeniging van zijne
benoemd werd voor levenslang ; later (754 v. Chr.)
geboortestad, toen die belegerd werd door Marcellus.
werd de tijd der ambtsbekleeding beperkt tot 10 jaAileen door zijne uitvindingen om den vijand of breuk
ren, en eindelijk (684 v. Chr.) werd het getal
te doers, hield de stad Brie jaren tang het beleg uit,
Archonten vermeerderd tot 9, die gezamentlijk
en werd slechts bij verrassing ingenomen 212 v. Chr.
het regeringsbeleid uitoefenden en slechts voor een
Geheel verdiept in zijne nasporingen om een mathematisch problema op te lessen, gaf hij niet spoedig genoeg jaar benoemd werden. Degene, die aan het hoofd van
dien raad stond, heette Archon Eponymus en gaf
gehoor aan het beveleenromeinsehensoldaat tevolgen,
zijnen naam aan het jaar, terwijl hij hoofdzakelijk
die hem gevangen kwam semen ; en in weerwil dat
belast was met het burgerlijk bestuur ; de tweede,
Marcellus zelf then mooed trachtte te beletten, werd
A. Basileus, had het beheer over de godsdienstige
A. door dien soldaat, die niet verkoos te wachten,
aangelegenheden ; de derde, A. Polemarchus, had het
gedood. Van A.'s geschriften, in het dorische dialect,
bestuur over het krijgswezen; de 6 overigen waren
is veel verloren geraakt ; de rest is slechts in overde wetgevers (Thesmotheten). De waardigheid der
zettingen bewaard gebleven .
Archinto (graaf Carlo), een milaneesch edel- Archonten werd afgeschaft,of bleef althans nog slechts
in naam bestaan, toen Athene in de handers viel van
man, stichtte 1702 te Milaan eene akademie voor
de wetenschappen en de schoone kunsten, en eenige Demetrius Poliorcetes. — A. was bij deJoden onder
de romeinsche overheersching de naam voor de bijjaren later vormde hij het Palatijnsche Genootschap,
zitters in het Sanhedrin. — De Gnostici plagten
zijnde eene vereeniging van rijke heeren, die de
onder dezen naam de aan de wereld ontsprotene
letterkunde liefhadden, en die hunne vergaderingen
hielden in het paleis van A.; zij lieten voor hunne woven te verstaan, waarom dan ook eene gnostieke
sekte,die het Jodendom zeer vijandig was, den naam
rekening verscheidene belangrijke werken drukken.
droeg van Archontiken.
Zie AR GELLATI.
Archytas, van Tarente, geb. omstreeks 440
Archipel, of Archipelagos, is de in de aardv. Chr., een pythagorisch wijsgeer, tijdgenoot en
rijkskunde gebruikelijke benaming voor eene groote
vriend van Plato, met wien hij in briefwisseling stond,
groep eilanden,en wordt verhollandscht met het woord
was benoemd als philosooph, wiskundige, staatsman
Eilandzee. Meer in het bijzonder wordt onder den
en veldheer. Zes keeren werd hij tot hoofd der tanaam A. van oudsher verstaan de grieksche eilandrentijnsche republiek verkozen, en verscheidene mazee, zijnde dat gedeelte van de Middellandsche Zee,
len versloeg hij de vijanden van zijn vaderland. Hij
dat zich uitstrekt tusschen Griekenland, Klein-Azie
verongelukte, omstreeks 360 v. Chr. toen hij schipen Turkije. De Turken geven er, in onderscheiding
breuk leed op de kust van Apulie. Men schrijft hem
van Kara-Denghiz (Zwarte Zee), den naam aan van
de uitvinding toe van de analytische methode in de
Ak-Derighii (Witte Zee). De eilanden in dezen A.
mathesis en de oplossing van verscheidene geometrischijnen meerendeels insulaire voortzettingen der
sche en mechanische problemen. De meestegeschrifberg ketenen van Klein-Azie en het turksch-grieksche
ten, onder zijnen naam, zijn niet van hem afkomstig.
Schiereiland, en laten zich onderscheiden in verArcis—sur—Aube, lat. Artiaca, stadje in het
schillende groote groepen. Zoo vormen de eilanden
fransche dept. Aube (Champagne), met 3000 inw.
Taschus, Samotraki, Imbro, Stalimene en Agiostrati
voortzettingen van het thracische gebergte; de Napoleon I leverde hier 20 en 21 Maart 1814 slag
aan de verbondene legers onder prins Schwartzeneilanden der klein-aziatische kusten Tenedos, Meteberg. Den tweeden dag trok de keizer terug achter
lino, Scio, Ipsara, Samos, de Sporaden, Stanco,
de Aube en dacht de geallieerden in den rug te valNisari, Piscopi en Rhodus behooren tot het Tauruslen, doch zij namen toen het niet door hem vergebergte. Aan laatstgenoemde eilanden sluit zich in
eenen wijden boog zuidwaarts eene keten van grooter wachte besluit op Parijs aan te rukken. A. is de geboorteplaats van Danton.
uitgestrektheid aan, die in Creta haar middelpunt
Arcitenens, d. i. de boogschutter, een der
heeft. Eu'bea, de noordelijke Sporaden, de groep
bijnamen van Apollo.
van Scyrus en de talrijke Cycladen vormen geledinArckens (Everard), een Fries, een der medegen van het grieksche vasteland. De door deze, ten
onderteekenaren van het verbond der edelen, 1568
deele tot Griekenland, ten deele tot Turkije behoodoor Alba gebannen, was reeds het jaar te voren
rende groepen in verscheidene natuurlijke bekkens
Friesland uitgeweken.
gesplitste zee wordt tegenwoordig in het algemeen
de Egeische Zee genoemd, eene benaming, waarArclo, oude naam van Arkel. Zie ARKEL.
Arco, stad in het Sarca-dal in Tirol, met 2000
onder de Ouden slechts het noordelijk gedeelte der
inw. en de mine van het kasteel Arco of Arch, naar
wateren van den A. verstonden. In een historisch
opzigt hebben al deze eilanden, door alle tijden been,
hetwelk een oud gravengeslacht zijnen naam draagt.
in ruime mate gedeeld in de lotgevallen van KleinReeds 1180 moeten de beijersche graven van Bogen
Azie en van Griekenland (naar gelang van hunne
met dit graafschap beleend geworden zijn, en toen
de mannelijke linie uitgestorven was, ging hetzelve
ligging. — 2) A. van Catharina; zie ALEUTEN. ; zie PAUMOTOE.
Gevaarlijke A ..
op de familie van de tegenwoordige graven over.
3) G
Zi S ANUDO .
Het graafschap Arco werd 1443 als onafhankelijk
Archipel (Hertog van den ) . Zie
Archipelago di San Lazaro, naam dien van het rijk bestendigd, doch in 1614 aan het oosde Portuguzen geven aan de Ambonsche eilanden.
tenrijksche oppergezag onderworpen.

Arco

Ardai

Arco (de graven van). De oudste van wien men
gewag vindt gemaakt, en die derhalve als de stamheer van dit geslacht beschouwd moet worden, Frederik, leefde omstreeks 1239. Frans A. was 1453
hertog van Siena. Nicolaas A. (geb. 1479, gest.
1546) heeft latijusche gedichten nagelaten. Van
dezen Nicolaas stamde of Johan Baptist A., keizerlijk intendant te Mantua, aan wiens liefde voor de
wetenschap men te danken heeft, dat een antiek
borstheeld vanVirgilius is gevonden.—Philippe A.,
oostenrijksch generaal, werd 1704 te Bregentz onthoofd, orndat hij Breisach overgegeven had aan (le
Franschen. — Max A., was beijersch gezant te Petersburg, ging vervolgens in krijgsdienst, en sneuvelde 1809 in Tirol als kolonel. Van de tegenwoordige 3 linien is de oudste in Sitezie.Zij verloor
hare familie-goederen, toen graaf George A., kolonel in casselsche dienst, die 1708 bij Melsungen
verdronk, tot het Protestantismus overging. Zijrie
kinderen keerden terug tot het Roomsch-catholicismus, (loch onfvingen de familie-goederen niet
terug. Zij bezitten de heerlijkheid Gottschdorf in
oostenrijksch, en de heerlijkheid Kopcziowitz in
pruisisch Silezid. Graaf Hendrik A., geb. 6 Nov.
1800, achterkleinzoon van George, is het hoofd van
deze linie. — De tweede linie is de beijersche of
odalricische, en bezit goederen in Beijeren en in
Oostenrijk. Het hoofd deter linie is graaf Karel Maria Rupert A., geb. 8 Mei 1769, levensiang rijksraad, staatsraad en president van het hoogste hof
van appel in Beijeren. Ziju zoon, graaf Max A., is
erfelijk rijksraad. De oom van Max, graaf Lodewijk A., geb. 30 Januarij 1773, beijersch kamerheer en rijksraad, trail 14 Nov. 1804 in morganatischen echt met Maria Leopoldine, weduwe van den
keurvorst van Beijeren; zij stierf 23 Junij 1848, en
liet hem twee zonen na (de graven Aloisius en Maximiliaan). — De familie-goederen in Tirol bezit de Andreas'sche linie, welker hoofd is graaf Leopold A.,
geb. 9 Mei 1786.
Arcole, dorp olt den linker-oever van de Etsch,
in de delegatie Mantua, beroemd door den tusschen
de Franschen en Oostenrijkers (15 tot 17 Nov.1796)
aan de brug aldaar gevochten strijd. De oostenrijksche generaal Alvinczy rukte met 50,000 man op
Mantua aan, om dat te ontzetten, wierp de vereenigde
divisien Augereau en Massdna achteruit, en. zocht de
Etsch over te trekken. Generaal Bonaparte toog hem
te gemoet, trok bij Ronca de Etsch over, en liet de
bij A. over den Alpon liggende brug, die generaal
Mittrowsky met 14 bataillons en 2 escad.rons verdedigde, den 15 November aantasten door Augereau.
Deze werd echter door den vijand aan bet wijken
gebragt, en te vergeefs moet Bonaparte 14 die gelegenheid zelf een vaandel gegrepen en zich op de
brug geworpen hebben. Ook den 16den was een
vernieuwde aanval vruchteloos; doch den 17den gelukte het den Franschen de brug te nemen, waarop
de Oostenrijkers genoodzaakt waren met groot verlies terug te trekken.
Argon (Jean Claude Eleonore Lemichaud d'),
fransch ingenietir, geb. 1733 te Pontarlier, onderscheidde zich reeds in den Zevenjarigen oorlog bij
de verdediging van Cassel (1761). Ten einde Gibraltar te kunnen vermeesteren, hetgeen door andere
oorzaken mislukte (1782), vond hij (1780) de drijvende batterijen. uit ; en in den omwentelings-oorlog
veroverde hij verscheidene vestingen , waaronder
vooral Breda. In 1799 werd hij lid van den Senaat ;
hij schreef eenige krijgskundige werken, en stierf
1 Julij 1800.

Areona, of Arcon, is het noordelijke voorgebergte van het eiland Rugen, hetwelk van het schiereiland Wittow 173 voet in de Oostzee vooruitspringt,
en welks steile rotswanden uit krijt- en leemmassaas, slechts voor een geeing gedeelte uit zuiver
krijt bestaan. Hier bevindt zich de burgt-ring, in
welken de 1168 door koning Waldemar I van Denemarken verwoeste tempel van de wendische godheid
Swantewit stond, Boven denzelven staat tegenwoordig eene 1827 gebouwde vuurbaak,welker Licht
tot op de kusten van Jasmund en op de eilanden
Hiddensoe en Moen gezien kan worden.
Arconnesus, 1) eiland in de Egeische Zee aan
de ionische kust ; ook Aspis genoemd. — 2) eiland
aan de kust van Carid, vormde de haven van Halicarnass us.
Arcos, lat. Arcobriga, naarn van verscheidene
steden in Portugal en Spanje. De eenige van beteekenis is Arcos de la Frontera, op een hoogen, steilen berg, 7 mijlen bezuiden Sevilla,aan de Guadalete,
met 12,000 inw., met eene gothische kerk en het
in rumen liggende kasteel der hertogen.
Arcot (fransch Arcale), stad in engelsch lndie,
presidentschap Madras, aan den Palar; 53,000 inw.;
groote, schoone stad, met geslechte citadel; werd gesticht door Aureng-Zeyb, en was vroeger de hoofdstad van Carnatic; 1750 werd A. veroverd door de
Franschen, 1760 door de Engelschen; 1780 behoorde
deze stad aan Hyder-Ali, sedert 1801 maakt zij deel
nit van de engelsche bezittingen.
Arcs (les), lat. Castrum de Arcubus, dorp in
Frankrijk, dept. Var, bij Argens; met den oaarek
3000 inw.
Arctias, eilandje in de Zwarte Zee, bij de kust
van Klein-Azie, 2 mijl noordwestelijk vanKerahsun.
Aretinus, van Milete, dichter en tijdgenoot
van Homerus, bezong even als deze den trojaanschen
oorlog; doch van zijn werk is niets tot onsgekomen.
Arctisch is eigentlijk wat in de nabijheid van
het sterrebeeld de Beer ligt; en daar deze zich aan
de noordpool van de as der aarde bevindt, beteekent
A. geineenlijk : noordelijk; vandaar Arctische Poolcirkel, noordpool-cirkel, enz. Zie ANTARCTISCH.
Arctische hooglanden, eerie streek van
Noord-Amerika, tusschen de Hudsonsbaai en den
mond van de Mackenzie-rivier. Het binnenland der
A. is onbekend; het oostelijk gedeelte klimt steil
van de kust opwaarts, en het westelijk gedeelte der
A. wordt genoemd de AWoeste Gronden" (Barren
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Grounds).

Arcueil, het nude Arcos Julianus, dorp in het
fransche dept. der Seine, bij Bievre, I mijl bezuiden
Parijs; 3000 inw. Schoone waterleiding, gebouwd
1624 door Maria de Medicis, op de overblijfselen van
eene romeinsche waterleiding nit den tijd van keizer Julianus.
Arculus, beschermgod der kasteelen en kisten
bij de Romeinen.
Arcu,m, verkorte naarn voor Adrichem.
Arcy, dorp in het fransche dept. Yonne, 1 mijl
van Vermanton; 1500 inw. Prachtige dropsteengrot.
Ard, of Addar, een der kleirizonen van Benjamin ;
Gen. 46: 21 en Numeri 26 : 40.
Arda, rivier in de turksche prov.Roemili,stort
zich na eenen loop van 20 mijlen bij Adrianopel in
de Maritza.
Ardabil. Zie ARDEBYL.
Ardaehes, de laatste der Arsacidea. Zie het
artikel ARSACIDEN.
Ardai. Zie ARM'.
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Ardales

Ardezjier Babekan

Arde–khoe , stad in Iran (Azerbeidzjan),
Ardales, stad in de spaansche prov. Malaga,
8 mijlen benoordwesten Yezd ;5000 inw., waarvan de
6 mijlen benoordwesten Malaga; 3000 inw. De gehelft Guebren zijn.
heele omstreek werd verwoest door stormen 1836
berg op de zuidzijde van Australia.
Arden,
en 1840.
Ardalides, zoon van Vulcanus en Aglae, was — '2) rivier in Syria. Zie SJERI ' A (El).
de uitvinder van de fluit ; hij wijdde eene grot te
Ardennen (de), lat. Arduenna sylva, d. i. het
bosch van de jagtgodin der oude Galliers, naam van
Trezene aan de Muzen.
Ardaric, een der koningen, die vasallen waren bet zich ten westen aan het nederrijnsche schieferplateau aansluitende bergland op de noorder-grenzen
van Attila; stichtte na Attila's dood het rijk der
van Frankrijk, hetwelk zich nit de dalen van de
Gepiden, dat zich over geheel Dacie uitstrekte, totMoezel, Our, Ourthe, den Hondsrug, de Eifel en het
dat het door de Longobarden uit het westen en de
Hooge Veen verheft,en naar het westen tot het laagAwaren uit het oosten verwoest werd.
Ardassier, of Koetjing, een der Postiljons- land van Vlaanderen afdaalt. De gemiddelde hoogte
van dit zeer boschrijke plateau bedraagt 1600 vt.,
eilanden in de zee van Flores, benoorden Soemmet enkele slechts onbeduidend hooger stijgende
bawa.
Ardatow, 1)- districts-stad in het russische punten. Dit boschrijke bergland geeft zijnen naam
gouvt. Niesjnei-Nowgorod, aan de Lemet ; 5500 inw.
aan het fransche dept. der Ardennen, door welks
noordelijk gedeelte zich deze bergstreek uitstrekt.
en groote ijzersmederijen. — 2) districts-stad in
Dit dept. behoort tot de stroombedden van Seine en
het russ. gouvt. Simbirsk, aan den Alatyr, 4500 inw.;
Maas, grenst ten noorden en noordwesten aan Belveel nijverheid en handel.
Ardchattan, gemeente in het schotsche graaf- gie, ten zuidoosten aan het dept. der Maas, ten zuischap Argyle, aan Loch Etive ; in A. ligt de berg
den aan de Marne, ten westen aan de Aisne, en
vormt een gedeelte van het voormalige Champagne.
Ben-Cruachan en de verdichte stad Beregonium.
Ardea, 1) stad in Latium, hoofdstad der Rata- Bij 94 vierk. mijlen oppervlakte heeft bet 330,000
inw. De hier ontspringende Oise met den Ton, de
len, 1 mij1 van den zeekant, en 3 a 4 mijlen bezuidAisne met de Aire en Vaux, zoomede de Retourne,
oosten Rome, in eene ongezonde streek op een berg.
vormen het Seine-gebied van het dept., terwijl tot
TerwijI Tarquinius Superbus A. belegerde, had het
het bassin van de Maas behooren de Maas met hare
tragische voorval plaats met Lucretia. In 442 v. Chr.
nevenstroomen Chiers, Semoy, Bar, Vence, Sormonne
kreeg A.eene romeinscbe volkplanting,het werd in den
en Viroin. Het Ardennen-Kanaal, 11 mijlen lang,
samnitischen oorlog verwoest ; A. wordt beschouwd
loopt van Chateau-Porcien tangs de Aisne over
de residentie geweest te zijn van Turnus ; ook wil
Semoy tot aan de Bar, en fangs deze noordwaarts
men dat Eneas bier begraven werd. — 2) plaats in
tot beneden Donchery naar de Maas. Behalve de daRhetie ; tegenw. Ardetz in de Vintschgau of het
len, die yruchtbaar en rijk aan graan zijn, is het
Etschland-dal. — 3) stad in Persis.
Ardebyl , versterkte stad in Perzie, prov. terrein meerendeels naakte krijtgrond zonder boomengroei. De bergen bestaan hoofdzakelijk uit dikke
Azerbeidzjan, ten oosten van Tebris, op den regteroever van den Baloektsjai, in eene zeer gezonde, schiefer-lagen; in het noorden bij Givet wordt marmer gewonnen, en in het oosten, waar de schelpvruchtbare, goed bewaterde landstreek, met 12,000
kalk heerschend is, vindt men rijke ijzermijnen. De
inw., is de stapelplaats van den handel tusschen
Tiflis, Derbent, Teheran en Ispahan, heeft minerale industrie omvat shawl-weverij, zijde-spinnerij, wolmanufacturen,vervaardiging van ijzer-,glas- en aardebronnen en fraaije mausoleen van schach Abbas en
werk. Mézieres is de hoofdplaats van het dept., dat
sheik Sefy, den sticbter van de dynastie der Sefys,
in de 5 arrondissementen Mezieres, Rethel, Rocroy,
naar welk laatste mausoleum talrijke bedevaarten
Sedan en Vouziers ingedeeld is, die gezamentlijk
gedaan worden. In 1827 werd A. ingenomen door
478 gemeenten tellers in 30 kantons.
de Turken. Een der belangrijkste van alle mahoArdennen (graven der), een oud grafelijk gemedaansche bibliotheken is van hiernaar Petersburg
slacht ; stamvader Wigeric of Wideric (916).
overgebragt.
A
Ardennerwoud, onder dezen naam wordt
Ardech, stad in Armenia. Zie -RTAXATA.
Ardéche, 1) riviertje in Frankrijk, ontspringt gemeenlijk dat gedeelte /an de Ardennen verstaan,
dat in het Luxemburgsche ligt.
op de Cevennen, outlast zich in de Rhone, en heeft
Ardericca, twee plaatsen vermeld bij Herozijnen naam gegeven aan 2) het dept. A., dat in
dotus : 1) in de nabijheid van Babylon, met groote
het zuiden van Frankrijk tusschen de departementen
sluiswerken in den Euphraat ; en 2) eene plaats bij
Loire, Isere, DrOme,Vaucluse,Gard, Lozere en HauteSusa.
Loire ligt. Dit dept. beslaat 98 vierk. mijlen, telt
Ardescus, zoon van Oceanus en Tethys, eene
385,000 inw., heeft Privas tot hoofdplaats, en beneven-rivier van den Ister in europ. Sarmatie.
hoort deels tot het Rhone-dal, deels tot het stroomArdettus , plaats en heuvel bij Athene, waar
gebied van de Loire, die even als de Allier in dit
dept. ontspringt. Het land is zeer bergachtig; op de jaarlijks de Heliasten-eed werd gezworen.
Ardey, of Ardai, is de naam van eene bergstreek
noordwestelijke grens verheft zich de hoogste piek
in Westfalen, welke zich uitstrekt door het graafder Cevennen, de Mezéne, ter hoogte van 5460 vt.
schap Mark, op den regteroever van de Roer, bezuiVeel landbouw en levendig vertier onderscheiden
den Dortmund, van Frondenberg tot Wolmarstein,
dit dept. Behalve van den graanbouw wordt bier
en in het noordwesten tot den vruchtbaren Helweg
veel werk gemaakt van den wijnstok en den moerovergaat. De A. vormt een hoofddeel der rijke steenbezieboom. De handel, begunstigd door de scheepkolenmijnen van het graafschap Mark. Aan den voet
vaart op de Rhone, is levendig. Bit dept., dat het
van den A., benoordoosten Herdecke aan de Hoer,
noordoostelijk gedeelte van Languedoc in zich stint,
de rumen van Wittekind's sterke burgt Hohensplitst zich in de Brie arrondissementen Privas, LarSyburg.
gentiere en Tournon, te zamen met 330 gemeenten,
Ardezjier Babekan, stichter van de dynastie
ingedeeld in 31 kantons.
Ardechyr–Babekan, koning van Perzie. der Sassaniden in Perzie, gaf anno 226 nieuw Leven
aan het geloof der Parsis (zijnde een van de oudste
Zie ARDEZIlk.:R.
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Ardglass
godsdiensten der wereld). Hij liet de heilige boeken
bijeenbrengen en in het Pehlwi (de taal die destijds
in Perzie gesproken werd) , overzetten,bouwde vuurtempels, en herstelde de oude godsdienst in hare
oorspronkelijke zuiverheid; eerst in 641 werd deze
vuurdienst door de Arabieren verdrongen. Ardezjier
Babekan is meer bekend onder den naam van Artaxerxes. Zie ARTAXERXES.
Ardglass, oude stad in Ierland, graafschap
Down, aan de Iersche Zee, met 1800 inw., zeebad,
vuurbaak, uitgebreide visscherij en eene haven ; was
vroeger eene vesting en een der voornaamste koopsteden van noordelijk Ierland.
Ardia, bijnaam van Juno, naar haren tempel
te Ardea, waar de asch der offeranden op het altaar
bleef liggen, zonder weg te stuiven, al woei het nog
zoo hard.
Ardices, uit Corinthe, de eerste grieksche schilder, van wien men gewag vindt gemaakt.
Ardilan, het land van den boven-Zjierwan-Rild
en van de Kercha-bronnen, in Perzie.
Ardisahari, I) berg op Java (2586 rijnl. vt.
hoog), in de ads.-residentieBanjoewangi.— 2) dorp
op Java, residentie Bezoeki.
Ardiseus, of Ardisj, stad en rivier in Dacie.
Zie ARDZJ1SJ 1) en 2).
Ardisj. Zie ARDZJISJ.
Ardjoena, of Ardjoeno, ook Djipang, berg op
Java, residentie Pasaroewan; is volgens Junghuhn
10,709 rijnl. vt. hoog ; heeft eenen nog in werking
zijnden krater, Welirang genaamd.
Ardjoeno, een naam die veel in dejavaansche
fabelleer voorkomt, en een denkbeeld vertegenwoordigt, dat ontzag en vrees inboezemt.
Ardoch, stad in het schotsche graafschap Perth,
5 mijlen benoorden Perth; men ziet hier de overblijfselen van eene legerplaats van Agricola aan den
voet van den Grampius mons.

Ardoin. Zie.ARDUIN.
Ardon, stad in het zw its. kanton Wallis,1 mijl
van Sion, was oudtijds bewoond door de Ardyes ;
tegenw. 500 inw., goeden wijn, die wedijvert met
dien uit Champagne ; ijzermijn en ijzersmelterij.
Ardon, een der achterkleinzonen van Juda en
Thamar; I Chron. 2 : 18.
Ardouin (Beaubrun), haitisch geschiedschrijver, gezant der republiek van Haiti te Parijs, heeft
daar, behalve meer geschriften aangaande zijn vaderland, uitgegeven : Etudes sur l'histoire d' Haiti
(8 dln. 1853-58).
Ardrah, groote handelsplaats in Opper-Guinea
ter westkust van Afrika, met 10,000 inw. en aanzienlijken handel in palm-olie, katoen en ijzerwerk ;
het land Ardrah is van het koningrijk Dahomeh gescheiden door een moerassig bosch, dat gedurende
een gedeelte des jaar3 letterlijk een modderpoel is,
en door de Portugezen Nde mestput" genoemd wordt.
Ardres, versterkte stad in Frankrijk, dept.
Pas-de-Calais, heeft 2500 inw., en staat met St. Omer
en Calais door iniddel van een kanaal in gemeenschap. in 1520 hadden de koningen Frans I van
Frankrijk en Hendrik VIII van Engeland bier eene
bijeenkomst, die wegens de daarbij peerschende
groote pracht vermaard is gewordenonder den naam
van Camp de drap dor. In 1596 werd A. ingenomen
door de Spanjaarden, die het 1598, bij den vrede
van Vervins, ontruimden ; in 1850 is A. ontmanteld.
Ardrossan, stad in Schotland, graafschap Ayr,
met 6000 inw., eene goede haven, uitmuntende zeebaden, en levendigen handel; staat door den spoorweg in gemeenschap met Glasgow en Edinburg.
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Arduenna Sylva. Zie ARDENNEN.
Arduin, of Ardoin, markies van Yvree, werd
na den dood van Otto III (1002) gekozen tot koning
van Italie ; maar al spoedig werden zijne staten hem
ontnomen door Hendrik II van Duitschland, die zich
1004 te Pavia deed kroonen. Toen de Duitschers
weder afgetrokken waren, zocht A. zijnen troon te
heroveren ; maar toes Hendrik II daarop een nieuwen inval deed, legde A. voor goed de kroon neder
en ging in een klooster, waar hij 1015 stied.
Ardyen, de Ardyers, een oud gallisch yolk in
de Pennijnsche alpen, nabij de monden van de Rhone;
hun naam vindt men nog terug in dien van de stad
Ardon.
Ardysus, of Ardys, koning van Lydie. Zie
LYDIe.
Ardzjisj, lat. Ardiscus, 1) stad in Walachije,
16 mijlen benoordvvesten Bucharest,aan de Ardzjisj,
was voorheen de residentie der walachische vorsten.
— 2) rivier in Walachije, ontspringt in het Vistamangebergte, en stort zich na een loop van 33 mijlen
in den Donau. — 3) A., of Akhlath, lat. Arsissa,
stadje in aziat. Turkije, pachalik Wan, aan het meir
Wan en aan den voet van den Ararat ; zie AKHLATH.
Ardzjisj—dagh, lat. Argceus mons, gebergte
in Klein-Azie. Zie ARGRUS.
Area, onder dezen bijnaam had Minerva te Platea
een tempel, gebouwd van den op de Perzen behaalden bait in den slag van Marathon.
Arebo , of Arbon , stad in maritiem Nigritie
(rijk Benin), aan den Formoso. Voorheen middelpunt van den slavenhandel van Benin.
Arecomicen, of Volcze Arecomici, een gallisch
yolk; ze woonden tusschen de Tectosagen en de Helviers ; hunne hoofdstad was Nemausus (d.i.Nimes).
Ared (El), bergketen in Arabie, vangt aan
Hedzjas, beoosten Mekka, en loopt van het westen
naar het oosten door Nedzjd ; de noordwesterhellingen zijn steil, het zuidoostelijk gedeelte is
zandig.
Areen, bij sommige scytische volkeren zekere
feesten ter eere van god Mars.
Aregenus, oorspronkelijke naam van Baioeassum (d. i. Bayeux) of, volgens Valckenaer, van
het tegenw. Argentan.
Aregua, een waterval , Salto de Aregua, gevormd door de klippen en rotsen in het rivierbed
van de Parana, tusschen de eilanden Apipe en Yaureta.
Areithous, koning in de beotische stad Arne,
een geducht krijgsman, bijgenaamd de knods-zwaaijer,
omdat hij met eene zware knolls vocht. De arcadische koning Lycurgus overviel hem in eenen hollen
weg, versloeg hem en nam hem zijne wapenen af,
welke bij zijnen dood geerfd werden door zijnen
knecht Ereuthalion, die later Nestor doodle. Het,
graf van A. lag in bedoelden hollen weg. Bij Philomedusa verwekte hij Menesthius, die later voor Troje
streed.
Arek. Zie ARADUS.
Arelas, of Arelat, lat. Arelate of Arelatum, een
bourgondisch koningrijk, gesticht 880 door graaf
Boso van Vienne, ornvatte de Franche-Comte, het
grondgebied van Chalons, Macon, Vienne en Lyon,
het zuidoostelijk gedeelte van Languedoc, een gedeelte van Savooije, alsook Provence, en had Arles
tot hoofdstad (Zie ARLES). Tien jaren later stichtte
graaf Rudolf van Auxerre het Transjuranische koningrijk met de hoofdstad Geneve, waardoor voor
Boso's rijk de benaming van Cisjuranisch Bourgondie
in zwang kwam. Doch 930 warden de beide rijken
door Rudolf II vereenigd. Rudolf III benoenide den
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duitschen keizer Hendrik H tot erfgenaam, en Conrad de Salier deed dit erfregt met goed gevolg gelden, doordien hij zijnen zoon Hendrik III tot koning
deed kiezen en kroonen (1038). Nu vorrnde A. (het
land tusschen Rijn, Reuss, Jura, Saone, Rhone en
Alpen omvattend) een gebied van het duitsche rijk.
.e AA RELAS.
Arelatisch rijk. Zie
Arelatisehe synode. Zie onder A RLES.
Areli, een der zonen van Gad ; Gen. 46 : 16 en
Numeri 26 : 17.
Aremberg, of Arenberg, een kasteel en vlek
in het pruisische regerings-district Coblentz, aan de
Eifel. De bezittingen der oude burggraven van A.
gingen 1298 aan de graven van de Mark over, door(lien de erfdochter Mathilde van A. in den echt trad
met graaf Engelbert van de Mark ; de tweede zoon
nit dit huwelijk, Eberhard, noemde zich naar A.
Eene erfdochter nit dit huis, Margarete, trouwde
1547 met Jan van Barbancon, uit het huis van Ligne,
die den naam en het wapen van A. aannam, en 1549
tot rijksgraaf verheven en in dat zelfde jaar, na het
overlijden van Maximiliaan. van Egmond, graaf van
Buren. door keizer Karel V benoemd werd tot stadhouder van Friesland, Groningen, Overijssel en Lingen, in welke waardigheid hij door Filips II werd
bestendigd. In den slag bij Heiligerlee (23 Mei 1568)
tegen graaf Lodewijk van Nassau, sneuvelde A., door
twee soldaten doorstoken. Zijn zoon Filips Karel werd
1576 rijksprins, waardoor A. een vorstendom werd
en als zoodanig zijne plaats innam under de duitsche staten. Deze F. K. van A. kwam door zijn huwelijk met Anna van Croy in het bezit van het hertogdom Aerschot, in de Nederlanden, wed grande
van Spanje, en stierf 1616. In 1 644 werd A. tot een
hertogdom verheven, ten behoeve van Albert, prins
van Ligne en hertog van Aerschdt, en 18W werd A.
gemediatiseerd. In 1815 kwam bet grootste gedeelte
van het hertogdom A. under de souvereiniteit van
den koning van Hanover, en de rest met het kasteel
van A. werd aan het grondgebied van Pruisen getro kken.
Aremberg, of Arenberg, heet het aanzienlijke
geslacht, dat afstaint van de oude burggraven van A.
(zie hierboven). — A. (Leopold Filips van Ligne,
hertog van) en van Aerschot en Croy, generaal in
oostenrijksche dienst, geb. te Bergen in Henegouwen 1690, gest. 1754, werd reeds vroeg landvoogd
over Henegouwen, maakte de veldtogten in Hongarije mede onder prins Eugenius, en vocht 1717 te
Belgrado. In 1737 tot veldmaarschalk benoemd,
voerde hij oorlog in Vlaanderen, en be yond zich 1745
te Dettingen, waar hij gekwetst werd. Hij was een
verlicht bevorderaar van wetenschap en letterkunde,
nam den balling J. B. Rousseau in bescherrning, en
stond lang in briefwisseling met Voltaire. — A. (Karel
Conrad), stierf 1778 als oostenrijksch veldmaarschalk. — A. (Lodewijk Engelbert), verloor door
de omwenteling 7i vierk.mijI grondgebied, met eerie
bevolking van circa 15,000 zielen, en werd daarvoor
schadeloos gesteld met het amt Iteppen en liet
graafschap Recklinghausen in Westfalen. Van zijne
vrouw, eene gravin van Lauraguais, erfde hij de bezittingen van het huis Chalons in Opper-Bourgondie.
Hij deed 1805 afstand van de regering ten behoeve
van zijn zoon Prosper Lodewijk, en was blind toen hij
7 Maart 1820 stierf.—A. (Prosper Lodewijk), geb.
te Brussel 28 April 1785, trad toe tot den Rijnbond
en stond door zijn huwelijk met Stephanie Tascher de
la Pagerie in familie-hetrekking tot den keizer,hetgeen
niet belette dat hij 1810 gemediatiseerd werd.Zijn huwelijk, dat kinderloos gebleven was, liet hij 1816 wet-

Arenales
tig ontbinden, en trad 1819 in den echt met prinses
Ludmilla van Lobkowitz, die hem 18'24 den erfprins
Engelbert schonk. Van Prosper's jongere broeders
is Paul A. domheer te Namen, en Pierre d'Alcantara
Charles A. (geb. 2 Oct. 1790) bezit de goederen iii
Belgie, waaronder een vorstelijk paleis te Brussel;
deze Pierre is ordonnans-o[licier geweest van Napoleon I; onder de Restauratie liet hij zich naturaliseren als Franschman, werd 1828 hertog en pair
van Frankrijk ; nit zijn huwelijk met gravin Alix de
Talleyrand Perigord heeft hij Brie kinderen, '2 zonen
en I dochter. — A. (August Marie Raymond, prins
van), meer hekend onder den naam van graaf de la
Mark, welken naam hij, met het dus heetende regement, erfde van zijn grootvader van moederszijde,
werd geb. 30 Aug. 1753 te Brussel, trad vroeg in
fransche krijgsdienst, werd in Oost-Indie zwaar gekwetst, was vervolgens afgevaardigde van fransch
Vlaanderen en 1789 lid der algemeene staten te Parijs, waar hij naauw bevriend werd met Mirabeau en
zich een voorstander toonde van de nieuwe ideen;
later echter verzoende hij zich met het hof, was een
even verstandig als welwillend raadgever der koninklijke familie, en beijverde zich om Mirabeau voor de
partij der koningin te winners (zie daarover Correspondance entre le comte de Mirabeau et le cointe de
la Mark; Brussel 1851). Mirabeau is in zijne armen

gestorven, en had hem tot executeur-testamentair
benoemd. In 1793 nam graaf de la Mark de wijk
naar Oostenrijk en werd daar generaal; hij stierf te
Brussel 26 Sept. 1833. — A. (Ernst Engelbert),
oom van Prosper, en zoon van graaf de la Mark, geb.
25 Mei 1777, gest. 20 Nov. 1857, heeft twee werken over de Tortificatie-kunst" geschreven (Weenen
en Parijs 1 823) .
Arena, in het amphitheater het met zand bestrooide worstelperk, waar de gladiatoren vochten.
Arena (Jozef), geb. op Corsica omstreeks 1772,
nit eene familie, welke die van Bonaparte vijandig
was, onderscheidde zich in fransche krijgsdienst,
doch liet zich na 18 Brumaire VIII (9 Nov. 1 799)
met eene zamenzwering in tegen den eerstenconsul;
even voor de volvoering van het komplot werd hij
echter gevat in de opera, en onderging 31 Januarij
1801 de doodstraf.— A. (Barthelemi),corsicaansch
afgevaardigde in het wetgevend ligchaam te Parijs,
vervolgens lid van den raad der 500, wierp zich
18 Brumaire op generaal Bonaparte, toen deze de
volksvertegenwoordigers gewapenderhand nit de vergaderzaal kwam drijven; bijna werd Bonaparte door
hem getroffen met een ponjaard ; hij werd op de
lijst gezet van degenen, die gedeporteerd zouden
worden, doch redde zich door de vlugt. Zelf heeft A.
deze bijzonderheden altijd ontkend; hij stierf te
Livorno 1829.
Arena comitis is de latijnsche Irani voor
's:Gravezande.
Arenacum, romeinsche legerplaats, door sommigen gehouden voor het tegeriwoordige Arnhem,
hoezeer het waarschijnlijker is, dat A. ongeveer 4 urea
gaans meer zuidoostelijk heeft gelegen, ter plaatse
van het tegenwoordige dorpje Aardt.
Arenales (Jose), geb. te Buenos-Ayres umstreeks 179Q, doorliep alle militaire graven, werd
825 luitenant-kolonel bij de artillerie. In 1833 van
wege het topographisch departement te Buenos-Ayres
daartoe gekozen, bereisde hij bijna geheel ZuidAmerika, en gaf daarover een belangrijk werk nit,
getiteld : Noticias historicas p descriptivas sobre el
gran pais del Chaco y Rio Bermejo, etc. (BuenosAyres 1833).

Arend
Arend, hertog van Gelder. Zie ARNOUD.
Arendal, stad op de zuidoostkust van Noorwegen, amt Nedenaes, aan den mond van den Nid-elf
in de bogt van Christiania, met 4500 inw.; uitmuntende haven, die beschut wordt door bet eiland
TromOe ; evendige handel ; fraaije achtkanto kerk,
museum, bibliotheek, fabrieken, enz.; A. is tusschen
en op eilandjes, klippen en paten gebouwd, en wordt
doorsneden door vele kanalen, waarom men het ook
wet .Klein-Venetie - noemt.
Arends (Jan), ook Arendsen, Arendszoon of
Arentsz, geb. te Alkmaar, mandenmaker van beroep,
was 1566 genoodzaakt zijne geboorteplaats te verlaten om de vervolgingen te ontgaan, waaraan hij
btootstond van de zijde der Roomsch-katholieken
sinds hij met zijn gezin de leer der Hervormden
had omhelsd. Hij nam de wijk naar Kampen, waar
hij heimelijk onderwijs begon te geven in de nieuwe
leer en zelfs te prediken ; 14 Julij 1566 deed hij
de eerste openbare meek' der Hervormden in Holland, digt bij Hoorn, in bet open veld, vthir het reguliersklooster. Na nog hier en daar in het open veld gepredikt te hebben, werd hij in het laatst van Augustus
1566 tot vast predikant te Amsterdam aangesteld,
waar de Gereformeerden bet reeds zoo ver gebragt
hadden, dat er in twee kerken gepreekt mogt worden.
Doch reeds in het volgende jaar 1567 namen de
zaken een anderen keen, en A. was genoodzaakt met
zijne twee ambtgenooten naar Emden te .vlugten ;
1572 werd hij echter ass predikant beroepen in
zijne geboortestad, waar hij 1573, tijdens het beleg
van Alkmaar door de Spanjaarden, overfeed. —
A. (Jan), geb. 11 Sept. 1738 te Dordrecht, en
aldaar gest. 22 April 1805, kunstschilder en teekenaar, inzonderheid van schepen.— A. (Roelof), de
jonge,broeder van den schilder, beoefende de dictakunst; gaf eenige werken in het Licht, en stierf
1787.—A. (Thomas) ; zie ARENTS.----A. (Hendrik);
zie AQUIL1US.
Arendsee, 1) stad in Pruisen, regerings-district
Maagdenburg, kreis Osterburg, 2100 inw. —2) groot
weir in de nabijh'eid der stad A.; dit meir is - i-t, vierk.
mijI groot, nit hoofde van zijne diepte vriest het
zelden digt, en het werpt versteende voorwerpen en
stukken barnsteen uit.
Arends-eilanden, of Arentis, ook de las
Areas genaamd, eilanden in de Java-zee, bezuiden
Borneo.
Arendsen(Jan).
(I ) Zie –RENDS.
A
Arendswaardt, voormalig dorp. Zie bet art.
A AR TSWAAR T.
Arendt (Martijn Frederik), geb. te A ltona I 769,
deed bijna 40 jaren tang wetenschappelijke reizen
te voet door een gedeelte van Europa, en leefde al
lien tijd ass een cynicus van vreemdeondersteuning.
Met Ernst Maurits Arndt verward en van carbonarismus verdacht, was hi.) 1824 in Napels blootgesteld
aan de hevigste vervolgingen. Een gedeelte van zijne
papieren, teekeningen en opstellen (alle van oudheidkundigen aard en op het Noorden betrekking hebhende), die hij steeds bij zich droeg, bezit de bibliotheek te hoppenhagen. Hij stierf 1824 bij Venetie.
Arenenberg, voorheen Nordenberg genaamd,
fraai slot met plantsoenen in het district Steckborn
van bet zwits. kanton Thurgau, behoorde vroeger
in eigendom toe aan koningin Hortense, de moeder
van keizer Napoleon III ; bij haren flood kwam het
aan dezen haren zoon (destijds pries Lodewijk Napoleon), die er vervolgens nu en dan eenigen tijd
kwam doorbrengen, loch die het 1850 van de hand
deed.

Arequipa
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Arenis de Mar, stadje in de catatonische
prov. Barcelona, circa 5000 inw., haven, groote
katoen- en wol-weverijen, kantfabrieken,ankersmederijen, brandewijnstokerijen, en warme minerale
bronnen (30 a 33 gr. R.).
Arensberg, of Arnsberg, 1) stadje in pr,uisisch
Westfalen aan de Hoer, vroeger Ilanzestad en boofdstad van het hertogdom Westfalen met de rume
van het kasteel der graven, dat van 1368 of de zetel
was van een veemgeregt ; A. heeft 5000 inw. en is
de hoofdplaats van 2) bet regerings-district A.
(680,000 inw.), bestaande nit het hertogdom Westfalen, het graafschap van de Mark met Dortmund,
de stad Lippstadt, het vorstendom Siegen en de
baronien Witgenstein en Hohenlimburg.
Arensburg, stad in Lifland, op de znidzijde
van het eiland Osel (spreek uit: Euzl) aan de Oostzee,
3600 inw.,baven, hand el,fraaije kerken,en slijkbaden.
Arenswalde. Zie ARNSWALDE.
Arentis. Zie ARENDS-EILANDEN.
Arents (Thomas), of Arends, geb. te Amster-

dam 6 Junij 1652, gest. 12 Januarij 1702, schreef
een bundel Mengelpoezij (gedr. 1724), en vertaalde
op rijm verscheidene treurspelen uit het Fransch.—
A. (Hendrik), of Arentsz. Zie AQUIL1US.
Arentsburg, landgoed in Delfland aan de
Delfsche Vliet, drie kwartier gaans bezuidoosten
's Gravenhage, ter plaatse waar vermoedelijk in den
tijd der Romeinen het wapenhuis Forum Hadriani
gestaan heeft. In 1770 werden bier romeinscbe
oudheden opgegraven, en onder de leiding van den
leydschen hoogleeraar Reuvens werden (1826-29)
die opgravingen van rijkswege voortgezet.
Arentsz. (Hendrik). Zie AQUILIUS.
Areopagus, het oudste en hoogste geregtshof
in Athene, dat vonnis sprak over zware misdaden,
en de volksbesluiten en wetten bekrachtigde. Ook
andere staten van Griekenland onderwierpen hunne
geschillen aan de uitspraak van dit geregtshof. Het
ontleende zijne benaming A. aan de plaats waar het
zijne zittingen hield (vernield Iland.17:28),op den
islet ver van de acropolis getegen heuvel van Ares
(d. i. Mars). De instelling van dit geregtshof wordt
toegeschreven aan Pallas zelve ; ook aan Cecrops,
alsook aan Solon ; laatstgenoemde schijnt den werkkring van dit geregtshof met meer juistheid te hebben afgebakend. De regters, die in hetzelve zitting
hadden, Areopagiten genaamd,werden gekozen
uit de afgetredene archonten die zich verdienstelijk
hadden gemaakt ; ze waren levenslang onafzetbaar.
Tot op Pericles behield de A. zijne oorspronkelijke
reinheid ; met het in verval geraken van Athene
deelde ook de A. in dat lot, en onder de Romeinen
was dezelve nog slechts een schaduwbeeld van zijne
vroegere werkzaamheid.
Areopolis. Zie TSIMOVA.
Arequipa, 1) hoofdplaats van de prov. Arequipa in Peru, in het dal Quilca, op de wester-belling
van het Andes-gebergte, 6 mijlen van de kust der
Stifle Zuidzee, met 30,000 inw., en eene bloeijende
nijverheid, vooral in zilver- en gouddraadwerk; in
1 536 werd A. gesticht door Pizarro. In den omtrek
zijn aanzienlijke good- en zilvermijnen ; door de
havens Mollendo en Aranta aan de Stifle Zuidzee
staat het in gemeenschap met de zee. In de nabijheid
ligt 2) de vuurspuwende berg A., die eene hoogte
heeft van 1 6,680 vt., en die de stad reeds viermaal
verwoest heeft. — 3) de provincie A. beslaat 1270
vierk. mijlen, telt 140,000 inw., heeft een gezond
klimaat, en is tamelijk rijk aan delfstoffen en produkten uit het plantenrijk.
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Ares

Ares, de grieksche naam voor MARS.
Arestor wordt, even als verscheidene anderen,
vermeld als de vader van den honderd-oogigen
Argus. Zie INAcinis.
AretEeus, beroemd geneeskundige uit Cappadocie in het Iaatst der eerste en begin der tweede eeuw
v. Chr., werd naast Hippocrates den Oude voor den
besten waarnemer van de ziekten gehouden ; zijne
beide werken over de acute en chronische ziekten
(uitgegeven door Boerhaave, Leyden 1731, en door
Ermerins, Utrecht 1848) bewijzen, dat hij dien roep
verdiende. Hij is de eerste, die spaanschevlieg-pleisters als blaartrekkend middel aangewend heeft.
Aretalogus, zooveel als hofnar; in den ouden
tijd was het gebruik bij maaltijden, dat een A. de
deugden en laden van den gastheer hemelhoog verhief, al was die schildering lijnregt in strijd met de
werkelijkheid.
Aretae, 1) vorst der Nabateers in Arabie, vervolgens koning van Ccelesyrie, stierf anno 79 v. Chr
— 2) koning der Nabateers in Arable, heoorloogde
de Romeinen in Syria, doch werd (64 v. Chr.) door
Pompejus Aangetast en verslagen ; toen A. later den
oorlog hervatte, werd hij door Scaurus, den legaat
van Pompejus, belegerd in zijne hoofdstad Petra,
totdat hij de verdere vijandelijkheden afkocht voor
eene groote som gelds. Doch ook daarna waagde hij
nog herhaalde malen eenen aanval op de romeinsche
bezittingen. — 3) koning der Nabateers, geraakte
met Herodes II Antipas in twist, en werd door dezen
bij Tiberius aangeklaagd. De tegen hem voorgenomene veldtogt kwam echter niet tot uitvoering, daar
de keizer middelerwijl stierf. 4) stadhouder in
Damascus, wilde Paulus gevangen nemen ; II Cor.11 :
32. — 5) zie AREUS.
Arete, 1) de vrouw van Alcinous, den koning
der Pheaciers. — 2) dochter van Aristippus den
oude en moeder van Aristippus den jonge, leefde in
de 4e eeuw v. Chr.; door haren vader in de wijsbegeerte onderwezen, onderwees zij zelve de philosophie aan haren zoon.
rivier in Griekenland ; tegenw.
Arethon;
de Arta.
Arethusa, 1) een der Hesperiden. — 2) een
der Nereiden, eene dochter van Nereus en Doris, de
nimf van de bron A. op het eiland Ortygia in den
omtrek van bet nude Syracuse, waar zij, vlugtend
voor de vervolging van den riviergod Alpheus, in die
bron werd veranderd. — Nog vele andere bronnen
droegen dezen naam : 3) op Ithaca ; tegenw. Lebado.
— 4) op Eubea bij Chalcis. — 5) in de nabijheid
van Thebe in Beotie. — 6) bij Argos in den Peloponnesus. — 7) in Elis in den Poloponnesus aan
den beneden-Alpheus (zie ALPuEus),stond in onderaardsche gemeenschap met A. op het eiland Ortygia.
— Van de steden, die den naam van A. droegen, lag
er een 8) in Macedonia in de streek van Amphipolis ; en eene andere 9), het tegenwoordige Restan,
lag tusschen Epiphania en Emesa.
Aretin (Adam, vrijheer von), be ij ersch staatsman, geb. te Ingolstadt 24 Aug. 1769, bewees gedurende eene reeks van jaren de gewigtigste diensten
en stierf als bonds-gezant 16 Aug. 1822. Over
zijne verzameling kopergravuren vergelijk Brulliot
»Catalogue des estampes du cabinet d'A." (3 dln.
Munchen 1827).—A. (George, vrijheer von), broeder van den vorige, geb. te Ingolstadt 1771, bekleedde verscheidene hooge betrekkingen, voordat
hij 1809, destijds commissaris-generaal voor den
Eisack-kreis, bij den opstand in Tirol gevangen werd
genomen. Na zijne vrijlating werd hij door den

Arezzo
ning schadeloos gesteld met een leengoed en een
aanzienlijk jaargeld, waarop hij zich geheel toewijdde
aan wetenschap, kunst en landbouw ; hij stierf 1843
te Munchen. — A. (Christoph, vrijheer von), broeder der beide vorigen, geb. te Ingolstadt 2 Dec.1773,
deed zich al spoedig kennen als een vijand van alle
middeleeuwsche instellingen; 1803 werd hij door
het gouvernement belast met bet nazien der kloosterbibliotheken; 1806 aangesteld als opper-bibliothecaris te Munchen. Door zijne verregaande oppositie
tegen Pruisen en tegen de naar Beijeren gekomene
protestantsche geleerden, moest hij op uitnoodiging
van hooger hand zijne posten nederleggen ; doch
reeds in 1811 werd hij weder in eene hooge regterlijke betrekking aangesteld: 1815 schreef hij »Saksen
en Pruisen", ten nadeele van laatstgenoemd rijk ;
men heeft van him een aanval regtsgeleerd-staatkundige geschriften en ook eenige tooneelspelen.
Het door hem begonnene »Staatsregt der constitutionele monarchie" werd, na zijnen dood (24 Dec.
1834), voltooid door Rotteck. — A. (Karel Maria,
vrijheer von), oudste zoon van den vorige, geb. 4
Julij 1796, Dam deel aan de oorlogen van 1813-15,
bekleedde daarna verscheidene betrekkingen bij de
diplomatie en bij het ministerie van oorlog, werd
1834 raad van legatie bij het ministerie van buitenlandsche zaken en geheim huis- en rijks-archivaris,
in welke betrekking hij verscheidene belangrijke
dokumenten openbaar heeft gemaakt ; al zijne geschriften zijn streng roomsch-katholiek gekleurd.
Later werd hij weder in de diplomatie gebezigd.
Aretino (Pietro), italiaansch schrijver, geb. te
Arezzo 20 Maart 1493, ging naar Rome om een beroemd man te worden, won daar al spoedig beschermers en zelfs de gunst van den pans ; toen hij
echter sonnetten had geleverd bij ontuchtige teekeningen van Giulio Romano moest hij Rome verlaten
en vestigde hij zich te Venetia. Later met den pans
verzoend, trok hij van dezen een aanzienlijk jaargeld.
Hij leidde een vrolijk leven, en stierf 1556, van het
lagchen van zijnen stoel vallend. Behalve de Sonnetti
lussuriosi schreef hij 5 echt komieke blijspelen en
1 treurspel; wijders de uitgelatene Ragionamenti, de
Puttana errante en Rime, Stanze, Capitoli. Bijtende
satire, die hem den naam verschafte van »Geesel der
vorsten" vereenigt zich in zijne geschriften met lage
beteekenende nit Aretium, noemden
zich verscheidene beroemde personen, die aldaar geboren waren ; zie AREZZO.
Aretium, oude naam van Arezzo.
Ar6us, 1) twee koningen van Sparta. Zie SPARTA.
— 2) zoon van Ampyx, kleinzoon van Pelias, was de
vader van Agenor.
Arevalo, 1) A., lat. Areva, riviertje in Spanje,
besproeit de prov. Avila en vereenigt zich met de
Adaja, om zich in den Duero te ontlasten. — 2) stadje
in Spanje met 5000 inw., 6 mijlen benoordoosten
Avila, aan de zamenvloeijing van Arevalo en Adaja.
Arevaci, een yolk in het oude Castilie ; zij
woonden langs de Areva (de tegenw.rivier Arevalo),
benoorden (le Carpetani en bezuiden de Vaccei.
_AURI.
Arewa. Zie M
Arezzo, lat. Aretium, hoofdplaats van de gelijken naam dragende toskaansche provincie, 9 mijlen
bezuidoosten Florence, in het vruchtbare dal der
Chiana, met 12,000 inw., vele openbare inrigtingen,
etruscische oudheden en eene 1218 gebouwde kath edraal, die men voor de schoonste in geheel Italie
houdt ; van de 30 overige kerken is de gothieke
con-kathedraal, Pieve genaamd, de gewigtigste, en
dagteekent reeds van 842. A. heeft eene bibliotheek,
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15 Mei, in tegenwoordigheid der pontifices, der
Vestaalsche maagden en van den pretor, van de sublicische brug in den Tiber werden geworpen —
zinnebeeldige menschen-of fers, aan de door de stad
stroornende rivier gebragt als zoenoffer der inwoners : waarschijnlijk stonden deze A. oorspronkelijk
met de onder 1) vermelde in verband: hun mythologischen oorsprong vindt men verhaald bij Ovidius
(fast. 5, 621 en v.)
Argelander (Friedrich Wilh. Aug.), geb. 22
Maart 1799 te Memel, wijdde zich aan de astronomie, werd 1820 Bessel's helper op den sterretoren
te Koningsbergen, en trad 1822 als privaat-docent
op aan de universiteit aldaar. In 1823 werd ,, hij aan
het hoofd gesteld van de sterrewacht te _kb°, en
toen deze plaats verwoest was door brand, ging hij
1832 met de universiteit mede naar Helsingfors,
waar onder zijne leiding 1834 de bouw voltooid
werd van eene nieuwe sterrewacht. In 1837 werd
hij als hoogleeraar in de sterrekunde naar Bonn beroepen, waar insgelijks onder zijne leiding 1845
Arfaxad. Zie ARPHACHSAD.
Arga, rivier in Spanje, komt nit de Pyrenean, eene nieuwe sterrewacht voltooid werd. Zijn catalogos over 560 sterren, die eene merkbare eigene
loopt zuidwestwaarts door de prov.' Pampeluna, en
beweging vertoonen, behaalde van de petersburgstort zich na eenen loop van 14 mijlen bij Villafranca
sche akademie den grooten Demidow-prijs. Zijne
in den Aragon.
Uranometria nova verscheen 1843; en 1846 zijne
Argwus mons, tegenw.de berg Ardzjisj-dagh.
Argoeus, I) een der oudste macedonische ko- ,,Astronomische waarnemingen op de sterrewacht te
Bonn" (hevattende een overzigt van den noordelijningen, zoon van Perdiccas 1, vader van Philipken hemel van 45 tot 80 gr. declinatie en de standen
pus I. —2) ontweldigde koning Amynt as II voor twee
jaren zijne kroon (393). — 3) zoon van Ptolemeus van nagenoeg 22,000 sterren).
Argelês,l)arrond.-hoofdpi.in het fransehe dept.
Lagi, werd gedood door zijn hroeder Ptolerneus
Hautes-Pyrenees, 1700 inw., in een bekoorlijk dal. —
Philadelphus.
Argallam, of Angalam, Iandschap ter west- 2) kantons-hoofdpl., dept. Pyrenees orientates.
Argelia, oude naam 1) van Torgau in Saksen,
kust van Sumatra; bevat verscheidene dorpen.
Argam.asilla—de—Alva, gehucht in Spanje 2) van Erfurt in Thuringen.
Argellati (Filips) , geleerd Italiaan, geb. te
(Toledo), 9 mijlen benoordoosten Ciudad-real. Hier
Bologna 1685, gest. 1755, werkte met Muratori aan
schijnt Cervantes de woonplaats van don Quijote gede uitgaaf der Scriptores reruns italicarum, die, even
steld te hebben.
Argand (Jacob Anton), natuur- en werktuig- als verscheidene andere groote werken, te Milaan
gedrukt werden voor rekening van het Palatijnsche
kundige, geb. 17.56 te Geneve, woonde later in EnGenootschap (zie ARCHINTO). Men heeft ook van hem :
geland, en is de uitvinder van de Argandschelampen.
Arganda del Rey,stad in Spanje,5 mijlen be- Bibliothecascriptorummediolanensium (Milaan 1745);
Biblioteca dei Volgarizzatori italiani (1767), enz.
zuidoosten Madrid; 3600 inw.; de fraaije ijzeren
A. (Frans), zoon van den vorige, heeft ook vele
hangbrug over de Jarama ten westen van de stad,
zoo regtsgeleerde alsgeschiedkundige verhandelingen
tusschen moerbezie-,olijf- en wijngaarden, werd in
geschreven ; ook werken van smaak, waaronder een
1843 voltooid en is 566 vt. lang.
Argandab, eene nit een aantal bergstroornen Decameron (Bologna 1751).
Argon, eene in Beijeren op de Algauer alpen in
ontstane rivier in Afghanistan, die zich ontlast in
twee armen ontspringende snelstroomende ri vier, die
den Hilrnend.
Arganthonius, omstreeks 600 v. Chr. vorst spoedig hetwurtemb.grondgebied bereikt,en tusschen
Langenargen en Thuna in de Bodenzee valt.
van Tarsessus ;phocische zeevaarders,die naar Spanje
Argens, lat. Argenteus, kleine rivier in het
kwamen, werden vriendelijk door hem ontvangen ;
fransche dept. Var, ontspringt 1 mijl van St. Maxihij regeerde 80jaren, en was 120 jaar toen hij stierf.
Arganthonius mons, tegenw. Catirli,berg- min, neemt verscheidene riviertjes in zich op, loopt
keten in Bithynie, bekend door de mythe van Hylas. tangs Barjols, Vidauban, le Muy, Roquebrune, en
Argathelia, oude naam van het schotscbe ontlast zich in de golf van Frejus.
Argens (Jean Baptiste de Boyer, marquis d'),
graafschap Argyll.
geb. 24 Junij 1704 te Aix, trad op zijn 15e jaar in
Argaum,vlek in Centraal-Indie(Berar-gebied),
krijgsdienst, werd verliefd op eene actrice, voor wie
ruim 7 mijlen bewestzuidwesten Ellichpoer. Bij A.
werd de Nagpoer-strijdmagt 28 Nov. 1803 totaal hij naar Spanje deserteerde; hij werd echter gevat
en naar Frankrijk teruggebragt, en vervolgens met,
verslagen door de Engelschen onder Wellington (deshet fransche gezantschap naar Constantinopel getijds nog generaal Wellesley).
Argo, knstrivier in Oost-Pruisen, regerings- zonden ; na zijnen terugkeer ging hij op nieuw in
dienst, loch deed 1734 eenen val van zijn paard,
district Gumbinnen, valt in het Kurische Hair.
Argeen, lat. Argei, 1) volgens de legende 27 waardoor hij voor de krijgsdienst ongeschikt werd.
Door zijn vader onterfd, was hij genoodzaakt voor
door Numa gewijde offerplaatsen in de stad Rome,
de pars te werken, om in zijn onderhoud te voorwaar in Maart de pontifices twee dagen achter elkzien; door Frederik 11 naar Potsdam beroepen, werd
ander offeranden (de sacra argeorum) lieten verrighij tot kamerheer en directeur der kunsten aangeten, waarschijnlijk zoenoffers voor elke wijk der
steld. Hij was bijna 60jaar toenhij de actriceCochois
stad. — 2) van biezen gevlochtene en als mannen
trouwde; hij stierf 11 Jan. '1771 op eene reis naar
aangekleede poppers, 40 in getal, die jaarlijks den
verschillende musea, eene groote militaire takenweverij, waarin ruim 1000 personen werkzaam zijn,
en buitendien verscheidene werkplaatsen, waar wollen en katoenen stollen worden vervaardigd. A. is
een der 12 hoofdsteden van het oude Etrurie; en
vele beroemde mannen zijn hier geboren,als:Mzecenas, Petrarca, Pietro Aretino, Guido van A. (de
uitvinder der muziek-noten), Leonardo Bruni (de
geschiedschrijver), Cesalpino (de botanicus), Vasari
(de schilder en kunstenaars-biograaph), en meer
anderen, terwijl op het noordoostelijk nabij gelegene
kasteel Caprese de groote Michael Angelo geboren
werd 1474. In de nabijheid van A. de zure bronnen
en de baden van Montione.
Arfa, eilandje in de groote Geelvinkbaai, aan
de noordkust van Nieuw Guinea.
Arfachsad. Zie ARPHACHSAD.
Arfad. Zie ARPHAD.
Arfak, berg op Nieuw-Guinea, ruim 9000 rijnl.
vt. hoog , bewoond door Alfoeren.
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Argentovaria

Argensola

Toulon. Onder meer verscheen van hem Histoire de
l'esprit humain (14 din., Berlijn 1767) en zijne
Lettres et memoires (Londen 1748 en Parijs 1807).
— A. (Luc de Boyer d'), broeder van den vorige,
schreef Re flexions politiques sur l'etat des chevaliers
de Malte (Parijs 1739).
Argensola (Lupercio en zijn broeder Bartolome Leonardo de), twee spaansche dichters uit de
gouden eeuw, geb. te Barbastro in Aragonie (L.1565
en B. 1566), werden door de keizerin-weduwe Maria
van Oostenrijk benoemd : L. tot secretaris en B. tot
kapellaan. Later werd L. kamerheer bij aartshertog
Albert van Oostenrijk,vervolgens door koning Filips III
historiograaph van Aragonie, en woonde te Saragossa.
In 1603 ging B. met Filips III naar Valladolid en
1609 naar Madrid, gaf bier in het licht zijne Conquista
de las Mohicas, en volgde zijnen broeder naar Saragossa. In 1611 gingen beiden, destijds reeds als
dichters beroemd, met den tot onderkoning benoemden graaf van Lemos naar Napels, waar L. 1613
stierf, terwijl B. 1616 terugkeerde, in de plaats van
zijnen broeder historiograaph werd,en26Febr.1631
stierf, nadat hij geschreven had Primera parte de los
Anales de Aragon, que prosigue los del secretario G.
Zurita desde el ario 1516 (Saragossa 1630), zijnde

een werk, waarvan de stijl als onovertreffelijk beschouwd wordt. Hunne Rimas kwamen eerst na
hunnen dood in het licht (Saragossa 1634).
Argenson (Voyer d'), eene oude fransche familie,herkomstig uit Paulmy in Touraine.—A. (Rend
Voyer, beer van), geb. 1596, werd onder Richelieu
en Mazarin gebezigd tot geheime onderhandelingen,
en stierf 1651 als gezant te Venetia, in welke betrekking hij werd opgevolgd doorzijnen zoonA. (Rene
Voyer, graaf van), geb. 1623, die 1700 stierf.
(Marc Rene Voyer d'), zoon van laatstgenoetn—A.
den, geb. te Venetia 1652, trouwde de dochter van
minister Caumartin en werd luitenant-generaal van
policie te Parijs, in welke betrekking hij zich zeer
verdienstelijk maakte. Onder het Regentschap werd
hij (1718) president van den raad van finaneien
en zegelbewaarder; dock zich niet met het plan van
Law kunnende vereenigen, legde hij beide waardigheden neder, en stierf 8 Mei 1721.—A. (Rene Louis
Voyer, markies van), zoon van den vorige, geb. 18
Junij 1694, was van 1741 tot 1747 secretaris van
staat voor buitenlandsche zaken, en wijdde zich
daarna aan de wetenschap, die hij door geschriften
en verhandelingen over staatkunde en over kerkelijk regt zocht te bevorderen. Hij stierf 26 Jan.1757.
A. (Antoine Rene Voyer, markies van), zoon
van den vorige, geb. 1722, bragt de )13ibliotheek
van het Arsenaal" (150,000 boekdeelen) bijeen, was
de hoofdpersoon in de uitgave van verscheidene
bibliographische werken, en stierf als gouverneur
van bet Arsenaal 1787, nalatende eene eenige dochter, die met den hertog van Luxemburg trouwde.
— A. (Marc Pierre Voyer, graaf van), tweede zoon
van den zegelbewaarder, geb. 16 Aug. 1696, werd
1740 intendant van Parijs, 1743 minister van oorlog, 1757 gebannen; na den dood van madame de
Pompadour te Parijs teruggekeerd, stierf hij 22 Aug.
1764. — A. (Marc Rend Voyer d'), zoon van den
vorige, geb. 1722, werd 1752 marechal-de-camp,
en stierf 1782. — A. (Marc Rene Marie Voyer d'),
zoon van den vorige, geb. 1771, bragt de dagen der
omwenteling op zijne goederen door, trad in den
echt met de weduwe van Prins Victor de Broglie,
was van 1809 tot 1813 prefect, van 1815 of gedeputeerde, totdat hij zich uit hoofde van ouderdom
aan het openbare leven onttrok en 1842 stierf.

Argentae, stadje in het fransche dept. Correze; 3500 inw.; eene 300 vt. lange brag over de
Dordogne.
Argental (Ch. Augustin Ferriol, graaf van)
geb. 1700, gest. 1788, een der grootste bewonderaars
van Voltaire, met wien hij geregelde briefwisseling
hield, was een neef van mevrouw de Tencin ; A. wordt
voor den eigentlijken schrijver gehouden van Karen
roman Le comte de Comminges.
Argentah, hoofdplaats van het fransche arrondissement Argentan, 6 mijlen benoordoosten A lencon,
aan de Orno; 9500 inw., karat (point d'Argentan of
d' Alencon), fijne lakens en lederwaren.
Argentaria , of Argentiera of Cimolo, een
vulkanisch,rotsig eilandje in den griekschen archipel, een weinig benoordoosten Melos, met 2300
inw., meerendeels bekwame schippers, en op eene
rots het kleine vlek Cimolo. De aarde van A. wordt
gebruikt als zeep om er wee te wasscben.
Argentarius mons was een berg der Apennijnen op de etrurische kust bij Cosa.
Argentaro, I) A., of Egrisu-tagh, lat. Orbelus,
hoog gebergte, behoorende tot de Balkan-keten, tusschen oostelijk ServiC en Macedonia; wordt A. genoemd, omdat de doorschijnende talk, waaruit het
bestaat, veel op zilver gelijkt. — 2) voorgebergte in
westelijk Italie, springt aan het zuideinde van Toskanen in de Middellandsche Zee, even bewesten
Orbitello.
Argentea regio, d. i.Zilverland, naam eener
landstreek beoosten den Ganges; misschien het
tegenwoordige Aracan.
Argenteau van Hermalle (Johan van),
uit Limburg, was een der onderteekenaren van het
verbond der edelen.
Argenteuil, groot vlek in Frankrijk, dept. der
Seine, 2 mijlen van Versailles en 1 mijl van Parijs;
5000 inw.; vroeger stone bier de abdij waar Heloise
in kennis kwam met Abeilard en waar zij in 1120
den sluijer aannam, en vervolgens priores werd. Zie
HELOISE.

Argenteus rivus, rivier in Gallie ; tegenw.
de Argens.

Argentiera. Zie ARGEMARIA.
Argentina. Zie ARGENTLINSCHE REPUBLIEK.
Argentina (De Pampas van), de onmetelijke
met gras en kruiden bedekte vlakten van BuenosAyres, Santa-Fe, Cordova en San Luis, welker eentoonig aanzien zeldzaain wordt afgewisseld.Deze grasvlakten beginnen ten zuiden van den Rio Salado en
van de Laguna de los Porongos, en strekken zich
tusschen de Parana en de eerste heuvelingen van de
sierra de Cordova, en zuidwaarts tot aan de schier
totaal onbekende woestenijen van Patagonia nit.
Argentinus, de god van het zilver, was in
de oude fabelleer de zoon van .Esculanus, die de
god was van bet ens.
Argento,:rivier in Italie, die zich in de Paglia
outlast.
Argentomagus , of Argentomum , stad in
Gallie (Aquitanie 1), bij de Bituriges Cubi; bet
tegenw. Argenton sur Creuze.
Argenton, I ) A. le Chateau, fransche kantonshoofdplaats, dept. Deux-Sevres bij de rivier Bressuire; is bijna geheel verwoest in de oorlogen der
Vendee. — 2) A. sur Creuze, 4000 inw., oudbeden,
overblijfselen van een fort; zie ARGENTOMAGUS.
Argentoratum, stad in Gallie, hoofdplaats
der Triboci (Tribokken) ; tegenw. Straatsburg.
Harms versloeg bier de Alemanen in Aug. 357.
Argentovaria. Zie ARGENTUARIA.

Argentre
Argentrê (Bertrand d'), geschiedschrijver, geb.
te Vitre 1519, gest. 1590, was senechal van Rennes
en beoefende de regtsgeleerdheid en de geschiedenis.
Men heeft van hem Commentaires sur la coutume de
Bretagne en eene gezaghebbende Histoire de Bretagne.
Argentuaria, stad in Gallie (Germania I),
bij de Rauraken ; het tegenw. Colmar, of Horburg
aan de Ill bij Colmar. Gratianus sloeg hier 378 de
Germanen.
Argentijnsche republiek, of Vereenigde
Staten van de La-Plata-rivier (Provincias unidas del
Rio de la Plata), heel de zuid-amerikaansche confederatie van de volgende 14 stater : Buenos-Ayres,
Corrientes, Entre-Rios en Santa Fe,aan den benedenloop der La-Plata ; Cordova, San Luis de la Punta
en San Jago del Estero, in het midden; Catamarca,
Jujuy, Mendoza, Rioja, Salta, San Juan de la Frontera en Tucuman, in het westen. Deze staten beslaan
gezamentlijk eene grondsoppervlakte van 42,000
vierk. mijlen, en grenzen ten oosten aan den Atlantischen Oceaan, Uruguay, Brazilie en Paraguay, ten
noorden aan Bolivia, ten westen aan Chili en ten
zuiden aan Patagonie. Aan de westzijde langs Chili
vomit de hoofdketen van het Andes-gebergte eene
natuurlijke grensscheiding ; talrijke lagere bergketenen loopen door het noorder- en noordwesterdeel der confederatie, terwijl de zuidelijke gedeelten
aan de zijde van Patagonie in de Pampas overgaan
tot onafzienbare vlakten. Het noordelijke bergachtige
gedeelte des lands vormt de westelijke helft van het
ontzaggelijk groote bassin van den Rio de la Plata,
welke reusachtige stroom aan deze streken leven en
een eigenaardig karakter geeft en zich bij Buenos
Ayres in den toceaan ontlast. Het klimaat is over
het algemeen zeer gezond. In de uitgestrekte vlakten, uit welke het grootste gedeelte des lands bestaat, grazen talrijke kudden en wordt overigens veel
werk gemaakt van den landbouw. Het mineraalrijk
levert slechts weinig voortbrengselen; wat het plantenrijk betreft, gedijen suikerriet en katoen in de
noordelijk liggende staten ; in de zuidelijke rijst,
tabak, mars en verscheidene graansoorten. De voornaamste artikelen voor den handel, die zich, wat
in- en uitvoer betreft, in de twee havens BuenosAyres en Montevideo concentreert, zijn : runderhuiden, runderhoornen en talk ; ook wijn, brandewijn,
katoen, struisvederen, huiden van wilde dieren,
alsook muilezels zijn almede artikelen, waarin veel
omzet plaats heeft. De bevolking der confederatie
wordt geschat op 21 millioen zielen, die zeer ongelijk over de verschillende staten verdeeld zijn ; het
meest bevolkt is Buenos-Ayres, het minst bevolkt
zijn de zuidelijke streken om den Rio Colorado en
den Rio Negro ; hier zwerven Indianen-stammen
road. De in de steden wonende blanken zijn meerendeels van spaansche afkomst. De Gauchos zijn een
gemengd ras, gesproten uit de inheemsche Indianenstammen en geimmigreerde Spanjaarden ; zij vormen
hoofdzakelijk de klasse der veehoeders in de Pampas
en zijn even vermaard om hunne bekwaamheid bij
het rijden en in het opvangen van de dieren, als
berucht door den staat van ruwheid,waarin zij voortleven. — De onmiddellijk tangs de La-Plata-rivier
gelegene streken zijn bekend sedert 1515, toen ze
ontdekt zijn geworden door den Span ,jaard Juan Diaz
de Solis; ze rnaakten al spoedig deel uit van de
spaansch-zuidamerikaansche kolonien ; 1777 werd
het spaansche onderkoningrijk Buenos-Ayres opgerigt, dat bij eene grondsoppervlakte van 52,000 vierk.
mijlen, behalve de tegenwoordige staten der Argentijnsche republiek, ook nog Paraguay, Uruguay en het
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tegenwoordige Bolivia in zich sloot. Voorbereid door
engelschen invloed van buiten af, en door liberate
bewegingen binnenslands, had 9 Julij 1816 de formete onafhankelijkheids-verklarin g plaats van de
»Vereenigde Staten van den Rio de la Plata", eene
confederatie, die tot in onzen tijd door binnenlandsehe oorlogen en partij-woelingen veelvuldig is geteisterd.
Arges, een der 3 cyclopen. Zie CYCLOPEN.
Argeus. Zie ARGIEUS.
Arghana, 1) stad en livah in anat. Turkije
(Diarbekir) ; 4000 inw. —2) Arghana-Maden, plaats
nabij Arghana, 1 mijl van den Tigris en ruim 6 miilen benoordwesten Diarbekir ; rijke kopermijnen.
Arghoen, een der namen van de rivier Amur.
Arghoen, noon van Hoelagoe, werd na den
dood van Achmed 1284 door deMongolen tot keizer
uitgeroepen ; maar deze zwakke vorst liep geheel
aan den leiband van zijne gunstelingen, vooral van
den befaamden Saad-ed-Daulah ; toen deze door de
rijksgrooten vermoord was, stierf A. van verdriet
daarover (1290).
Argia, dochter van Adrastus en vrouw van
Polynices, is beroemd door de gehechtheid aan Karen
man, aan wien zij met hare schoonzuster Antigone
de laatste eer ging bewijzen, zonder zich om eigen
levensgevaar te bekommeren. Zie ANTIGONE.
Argiletum heette dat gedeelte van Rome, dat
tusschen de Sabura en het forum Romanum lag, en
waar men de tabernen had voor de ambachtslieden
en boekverkoopers.
Arginusen, tegenw. Janot-eilanden, Brie eilandjes in de Egeische Zee, tusschen Lesbos en
Azie. De Atheners versloegen bier de Spartanen,
406 v. C hr., waarna de zegevierende atheensche veld heeren ter dood werden veroordeeld.
ArgippEeen, door Herodotus ook Kaalkoppen
genoemd , waren een yolk, zeer waarschijnlijk van
mongoolsche afkomst, dat ten noorden van de
Scythen, in de streek van het Waldai-gebergte, vreedzaam onder boomen en uitgespannen tentdaken
woonde.
Argiven, in den strengen zin des woords de
bewoners van de grieksche provincie Argos of Argolis; loch Homerus bezigt den naam A. voor de
Grieken in het algemeen, omdat onder de grieksche
stammen, die Troje belegerden, de bewoners van
Argolis de groote meerderheid uitmaakten.
Argo, het schip der Argonauten.
Argo, 1) berg op Java, residentie Japara.
2) A., of Gaugodes, of Gora, een tot Nubie behoorend eiland in den Nijl, met zeer vruchtbaren dock
meest nog onbebouwden grond, en verscheidene
dorpen.
Argob, eene landstreek bevattende 60 groote
steden, zijnde het land van Og, koning van Basan ;
Deut. 3 : 4, 13, 14; en I Kon. 4 : 13.
A
Argoen, 1) zie ARGUN. - 2) Zie 4-1IGHOEN.
Argoeni, of Kamrau, baai aan de zuidkust van
Nieuw-Guinea.
Argolis, de het noordoostelijke gedeelte van
Morea tusschen de golf van Nauplia en ,Egina beslaande provincie van bet koningrijk Griekenland.
is ingedeeld in de 4 eparchien Argos, Corinthe, CatoNakhago en Nauplia, telt omstreeks 100,000 inw.,
en heeft Nauplia tot hoofdplaats. Aileen in de eparchic Argos(een geregeld vlak -land, doorstroomd door
de Planitza) heeft de landbouw gunstige gelegenheid
om zich te ontwikkelen, hetgeen in de overige eparchien, uit hoofde van de bergachtige gesteldheid van
den grond, het geval niet is. -- Het oude A. of
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Arguin

Argolica

Argolica, begreep in zich het oostelijke landschap van den Peloponnesus, was gesplitst in de
kleine koningrijken Argos, Mycenw, Trcezene, Hermione en Epidaurus, en wordt reeds vermeld in de
vroegste tijden der geschiedenis. De nit Egypte
herwaarts gekomene afstammelingen van Inachus
bezaten het land sedert 1800 v. Chr.; later overheerschte Pelops hetzelve, die aan het schiereiland
zijnen naam gaf, en na hem Agamemnon, Adrastus,
Eurystheus en Diomedes; hier werd ook Hercules
geboren. Sedert 233 v. Chr. behoorde A. tot den
acheischen bond, deelde met die confederatie een
gelijk lot, werd 146 v. Chr. romeinsch wingewest,
kwam later onder het grieksche keizerrijk, werd
door de Kruisvaarders bezet, vervolgens eerst door
de Venetianen en daarna door de Turken veroverd,
en vormde na den onafhankelijkheids-oorlog van
Griekenland tot in 1838 een der 7 departementen
van Morea.
Argonauten, algemeene benaming voor de
grieksche helden, die, een geslacht voor den trojaanschen oorlog, met het schip Argo den eersten stouten
togt ondernamen naar eene veraf gelegene streek op
eene onbekende zee. Jason, de aanvoerder der A.,
wier getal verschillend wordt opgegeven, had in
last het gulden vlies van den ram, op welken Phrixus
en Helle in der tijd ontvlugt waren, nit het bosch
van Mars in Colchis aan de Zwarte Zee te haven,
waar het, aan eenen eik opgehangen, door eenen
altijd wakenden draak bewaard werd. Na eenentogt,
die onafgebroken in oostelijke rigting eene maand
tang geduurd had, kweet A. zich van zijne taak onder
velerlei wederwaardigheden en avonturen, in weerwil
van de moeijelijkheden,die hem door /Eta ofAetes (den
koning van Colchis) in den weg werken gelegd, doch
welke hij met behulp van diens dochter Medea alle
overwon ; en na 4 maanden weg geweest te zijn, keerden de A. in Griekenland terug, waar, op de corinthische landengte, Jason de Argo aan Neptunus toewijdde. In de beschrijving van de nit- en thuisreis en van de zoo te water als te land doorstane gegevaren en a$onturen, heeft de legende eene menigte
verschillende lezingen ; iets waars schijnt daaraan
echter ten grondslag te liggen, ofschoon anderen de
geheele legende afgeleid willen hebben uit een aantal verwarde mededeelingen aangaande de scheepvaart en den handel der Pheniciers, waaraan zich de
mededeelingen over de nederzettingen der oudste
zeevarende grieksche volkeren aansloten ; dit alles
werd later door de dichters tot een mythisch geheel
zaamgeweven. Onder degenen, wier werken wij nog
bezitten, behandelen i-kpollonius van Rhodus (200
v. Chr.) en Valerius Flaccus (80 na Chr.) deze
legende het uitvoerigst.
Argonne, een gedeelte van Champagne en
Lotharingen, beslaat ruim 9 mijlen lengte van Sedan
(dept. Ardennen) tot Ste. Menehould (dept. Marne),
langs de beide oevers van de Aisne ; hoofdplaats Ste.
Menehould ; heeft veel bosschen en bergen, met
moeijelijke passen, waarom men A. ook wel de
»Thermopylen van Frankrijk" noemt. Men heeft den
naam van A. gegeven aan den veldtogt van 1792,
die zich kenmerkte door de overwinning bij Valmy,
welke Dumouriez behaalde, waardoor Frankrijk verschoond bleef van eenen inval der vreemde troepen.
Argonne (dom Bonaventura d'), geb. te Parijs
1634, was eerst advokaat, ging vervolgens in een
karthuizer klooster, te Gaillon bij Rouaan, en stierf
1704; hij schreef eene verhandeling over het lezen
van de kerkvaders; historische en letterknndige
mengelingen ; enz.

Argopoero, vuurspuwende berg op Java, residentie Bezoeki.

.Argos, 1) A. van 1986 tot 820 v. Chr. hoofdstad van Argolis, gesticht door Inachus, lag in den
diepsten inham van de Argolische golf aan den Inachits, en was een der oudste en prachtigste steden
van het oude Griekenland. Nog bestaan er overblijfselen van A.'s voorinaligen luister : onder nicer het
in de rots uitgehouwene theater met 67 zitgalerijen,
waar plaats was voor 20,000 menschen. Anna 146
v. Chr. werd A. bemagtigd door de Romeinen ; in 1397
werd A. stormenderhand ingenomen door Bajazet, die
30,000 inw. in slavernij zond, en Tartaren in hunne
plaats stelde; 1686 heroverd door de Venetianen,
werd A. hun 1715 weder ontnomen door de Turken,
in wier bezit het bleef tot 1 825, toen Griekenland
zijne onafhankelijkheid terugkreeg. — Het tegenwoordige A., of Argo, ten noordwesten van Nauplia
gelegen, telt '10,000 inw., en komt langzaam op uit de
rumen der oudheid. 2)Argos Amphilochium, stad
in noordelijk Acarnanie ; gesticht door Amphilochus.
— 2) Argos Hippiunt, stad in Apnlie ; zie ARP'.
Argostoli, hoofdplaats van het tot de Ionische
eilanden behoorende eiland Cephalonia, aan de golf
van A., op de zuidwestzijde van het eiland, in eene
ongezonde streek, met 8000 inw., eene goede haven,
handel, zijdespinnerij en scheepsbouw.
Argout (A. M. A pollinaire, graaf d'), van 1836
—58 gouverneur der bank van Frankrijk, geb. 1782
in het dept. Isere, bekleedde van 1811 tot 1819 verscheidene posten, werd toen pair van Frankrijk, was
van 1830 tot 1836 afwisselend minister van marine,
justitie, koophandel, openbare werken, binnenlandsche zaken en eeredienst, financi6n, jot hij 6 Sept.
1836 definitief het bestuur over de ban i op zich nam ;
hij stierf 15 Januarij 1858.
Argovia, sedert 1798 het zwits. kanton Aargau.
Argowtinski—Dolgoroeki.(Mozes Zacharias), het hoofd eener prinselijke familie in Rusland,
gesproten uit de armenische dynastie der Bagratiden, genoot zijne opleiding te Tiflis; werd 1827
generaal, gedroeg zich uitstekend in den oorlog
tegen Perziè, voerde het bewind in Daghestan, en
bield sedert 1830 eenen hard nekkigen strijd vol tegen
Schamyl.
Arguelles (Augustijn), geb. 1775 te Ribadesella in Asturie, werd in Madrid bij het secretariaat
der Interpretacion de lenguas aangesteld ; 1812 tot
1819 was hij lid der Cortes en stelde het rapport
op over de constitutie. Zijn redenaarstalent verschafte hem de bijnainen van »de goddelijke" en
»de spaansche Tullius". Na den terugkeer van Ferdinand VII (1814) werd hij in hechtenis genomen
en voor tien jaren naar Ceuta, later naar Alcudia
gezonden. De revolutie van 1820 hragt hem de vrijheid weder, en gaf hem de portefeuille van binnenlandsche zaken, die hij e.chter spoedig weder nederlegde. Ofschoon zich niet bij de uitersten aansluitende
was hij 1823 genoodzaakt naar Engeland te vlugten,
van waar hij 1832 naar Spanje terugkeerde. Onder
het Estuto-real was hij herhaaldelijk president en
vice-president der procuradoren-karner, en werd
1841 voogd over koningin Izabella ; deze waardigheid legde hij 1843 neder, en stierf 23 Maart 1844.
Arguin, eilandje ter westkust van Afrika, ten
zuiden van de Witte kaap, in de bogt A., werd 1452
door de Portugezen ontdekt, en diende achtereenvolgend dezen, den Hollanders en den Franschen als
handels-station voor het verkeer met de tegeuoverliggende kust. Velen houden A. voor het Cern6 der
ouden.

Argun

Ariteus

Argun, of Argoen, 1) rivier in Circassie, district Tsjetsjentsi, ontspringt in den Caucasus, en
2) rivier in het russ.
ontlast zich in den Terek.
gouvt. Irkoetsk, ontspringt in chineesch Tartarije,
doorstroomt het meir Kulon en vereenigt zich met
de Sjilka om de Amur te vormen.
Argus, 1) A., grieksch Argos, zoon van Zeus
(d. i. Jupiter) en Niobe, opvolger van Phoroneus in
de regering over den Peloponnesus, die naar hem
den naam bekwam van Argos. — 2) A., met den
bijnaam Panoptes (d. i. de alles-ziende), was de zoon
van Agenor, of Arestor, of Inachus, enz., had honderd oogen, waarvan er nooit meer dan 50 te gelijk
sliepen ; hij was door Juno aangesteld om de in eene
koe veranderde Io te bewaken, werd door Mercurius
gedood, waarop Juno met zijne oogen den staart der
paauw versierde. Vanhier : -Argus-oogen, voor : altijd
argwanende en scherp toeziende oogen.
Argyle, of Argyll, graafschap op de westkust
van Schotland, beslaat 136 vierk. mijlen, telt 103,000
inw., en heeft Inverary tot hoofdplaats. Het landschap is meest bergachtig, met pieken, die eene
hoogte bereiken van 4000 vt.; de grond is schraal
en weinig geschikt voor den landbouw. De minerale
rijkdom is aanzienlijk en beslaat in ijzer, koper, lood,
steenkolen, marmer, lei, graniet, kobalt en strontiaan. De bevolking is arm en afhankelijk, en staat
op eenen lagen trap van beschaving; de taal is meest
Gaelisch. De takken van bedrijf bepalen zich tot
de natuurlijkste behoeften van het dagelijksch gebruik ; thans is er echter ontwikkeling te bespeuren,
ten gevolge van de gemeenschap tusschen verschillende kustpunten onderling en met Glasgow.
Argyle, of Argyll, een schotsch hertogelijk
geslacht nit den stam Campbell. Als stamheer words
beschouwd Gillespie Campbell, die 8 eeuwen geleden
het lordship Lochow betrouwde met eene erfdochter. Van hem stamde sir Colin Campbell, een der
aanhangers van Robert Bruce, af. Deze ontving den
gaelischen bijnaam More (d. i. de groote), en daarnaar heette in het Gaelisch het hoofd van den stam
Mac Callum More. Van sir Colin stamde af Colin, de
eerste earl van A., die 1494 stierf. Zijn nazaat
Archibald, earl van A., geb. 1598, werd 1641 markies, was het hoofd der Presbyterianen, de bondgenoot van Cromwell, en werd 1661 onthoofd. Zijn
zoon, insgelijks Archibald genaamd, was eerst een
volbloed-royalist; vervolgens was hij nu eens met
de regering gebroken, werd dan weder door haar
met gunsten overladen, kwam in hechtenis, wend
op vrip voeten gesteld, vlugtte, deed een inval in
Schotland, werd gevangen genomen en 1685 te Edinburg onthoofd. Zijn zoon John, geb. 10 Oct. 1678,
bekwam na de revolutie de familie-goederen terug,
onderscheidde zich in het veld en in het kabinet,
overwon 1715 de Jacobiten, werd 1718 peer van
Groot-Britannia, en stierf 1743. — De tegenwoordige hertog, George Douglas Campbell, achtste hertog van A., is geb. 30 April '1823, en is zijnen varier,
hertog John Douglas Edward Henry Campbell, 26
April 1847 opgevolgd.
Argyn, een der 4 stammen, in welke de midc!elste horde der Kirghisen gesplitst is, Welke horde
(186,000 koppen sterk) het " district der siberische
Kirghisen" vormt , om den boven-Isjim , tot aan
den Irtisch en in het zuiden tot aan den Tsjui en
het Balkhasj -mein en het district Semipolatinsk.
De andere 3 stammen heeten Naimän, Kyptsjak en
Uwãk-Girej.
Argyphia, de vrouw van .Tgyptus, was de
moeder van Linceus en Protheus.

Argyraspiden, waren eene keurbende van
den macadonischen phalanx, A. genoemd omdat ze
met plaatzilver beslagene schilden droegen. Deze
veteranen stonden onder het bevel van Nicanor,
Parmenion's zoon, en konden vele aanspraken doers
gelden, waarom Antigonus, wiens partij zij gekozen
hadden na Alexander's dood, dit korps ontbond.
De romeinsche keizer Alexander Severus rigtte uit
nadperij een dergelijk korps op, en zelfs een korps
Chrysoaspiden, d.l. met gouden schilden.
Argyrippe, stad in Apulia. Zie ARPI.
Argyro–Castro, of Argyrion, stad in Albanie
sandzjak Delvino, aan de Deropuli, 9 mijlen benoordwesten Janina ; 6 a 8 duizend inw.; ruinen
van eerie citadel in den venetiaanschen stijl, met
ontzaggelijke kazematten.
Argyropolis, d. de Zilverstad, heette de
nude voorstad van Constantinopel; daar tegenover
lag Chrysopolis , d. i. de Goudstad, nabij de plaats
van het tegenw. Scutari.
Argyropulo, 1) A. (Johannes), grieksch geleerde, geb. te Constantinopel, kwam omstreeks1434
naar Padua, onderwees daar de philosophie, werd
1456 naar Florence beroepen door Cosmo de Medicis,
onderwees diens zoon en diens neef in het Grieksch,
ging toen naar Rome (1480), en onderwees daar de
aristotelische wijsbegeerte ; de Natuurleer en de
Zedeleer van Aristoteles werden door hem in het
Latijn vertaald (Rome 1652, in fol.).-2) A. (Pericies), zeer bekwaam grieksch regtsgeleerde en staatsman,geb. omstreeks1810 te Constantinopel,studeerde
te Parijs,en vestigde zich vervolgens teAthene;schoonhroeder van Maurocordato, wend A. 26 Mei 1854 minister van buitenlandsche zaken, totdat het ministerie
(Maurocordato,generaal Kalergis en A.)het volgende
jaar moeit plaats makers voor het ministerie Bulgaris.
Argyrus,zoon van Melus(aan wien de Noormannen veel te danken hadden),werd door keizer ConstantijnVII met eenelegermagtuitgezonden om den in Italie
(1042) in opstand gekomenen Maniaces te verdrijven, waarin A. door de Noormannen werd geholpen.
Later, om zich van hen te ontslaan, maakte A. namens
zijnen keizerlijken meester gemeene zaak met paus
Leo IX om de Noormannen uit Italie te verwijderen;
zelfs schroomde A. niet,daartoegeheime aanslagente
bezigen en sluipmoord.
Ari, 1) A. of Wai Ari, eene zich in twee amen
verdeelende rivier op het schiereiland Hitoe van het
eiland Amboina. — 2) A., of Arie, berg op Java, in
het district Tjibaroesa der ads.-residentie Buitenzorg.
Aria. Zie AR1ANA.
Ariaco, golf ten zuiden van de Punta d'Araya
en 40 mijlen beoosten kaap Codera, aan de kust van
de republiek Venezuela.
Ariadne, dochter van Minos, den koning van
Creta, en van Pasiphae. Toen Theseus met de offers
voor den Minotaurus op Creta landde, was A_ hem
behulpzaam om zijn leven te redden, doordien zij
hem een kluwen waren gaf, om den draad daarvan
te volgen, ten einde op die wijze den weg terug te
vinden en uit het labyrinth te komen.Theseus beloofde
haar te zullen trouwen ; A. vlugtte met hem, doch
wend, volgens de legende verhaalt, op het eiland Naxos
achtergelaten, waar Bacchus, bij zijn zegevierenden
terugkeer uit Indie, haar tot vrouw nam en haar
later in de rijen der onsterfelijken verpiaatste.
Arius,vriend van den jongen Cyrus,wiens stadhouder hij was in Sardes; in den slag bij Cunaxa voerde
A. het bevel over den linkervleugel van Cyrus' armee,
doch na diens nederlaag en dood ging A. tot Artaxerxes over.
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Ariamenes

Aridices

Ariamenes. Zie ABTABAZANES.
Ariana, of Aria, provincie van het oude perzi-

belooning ontving hij van Filips II een aanzienlijk
jaargeld, en het commandeurschap van het convent
San-Jago. Hij stierf 22 Mei 1598.
Ariaspen, d. ruiters uit Arie (bij sommigen
ook Arimaspen genoemd), een yolk, dat in het zuiden
van Drangiana woonde, aan de grenzen van Gedrosie
in het oude perzische rijk. Toen Cyrus de carmanische woestijn doortrok, werd zijn leger door de A.
van den hongerdood verlost.
Aribert, zoon van den frankischen koning
Clotharius II en broeder van Dagobert I, bekwam
het koningrijk Aquitanie, en liet zich omstreeks 628
te Toulouse kroonen ; hij stierf 630, slechts eel] zoon
nalatende, die weldra ook overleed.
Aribert,naam van twee lombardische koningen
A. I volgde 653 Rodoald op, onderdrukte 660 in
zijn rijk het Arianismus, en stierf 661, na zijn rijk
gedeeld te hebben tusschen zijne beide zonen Pertharitus en Gondebert. — A. II, beklom 701 den
troon van Lombardije, dien zijn vader Ragimbert,
hertog van Turijn, geusurpeerd had. Luitpert, die
reeds door A.'s vader van zijne bezittingen beroofd
was geworden, werd op zijnen last omgebragt. De
regering van A. kenmerkte zich vervolgens door het
vermoorden van zijnen bondgenoot Rotharis; 712
werd A. van den troon gestooten door Ansprand.
Arica, stad in Peru, bezuidoosten Arequipa, in
een schoon oeverdal van de Stille Zuidzee, met omstreeks 3500 inw., goede haven, en aanzienlijk vertier, vooral uitvoer van edel metaal en wol ; van A.
loopt een weg, enkel voor muildieren, naar het
18 mijlen afgelegene La Paz, een der voornaamste
steden van Bolivia. In 1833 is A. door eene aardbeving verwoest.
Ariccia, of La Riccia. Zie ABICIA.
Aricia, tegenwoordig la Riccia, stad in Latium,
2 mijlen bezuiden Rome, de eerste plaats die men
aantrof aan den Appischen straatweg. In de nabijheid was een vermaard bosch A., met eenen tempel
van Diana Aricina ; de priester van dien tempel, bijgenaamd koning van Aricia, was altijd een gevlugte
slaaf ; de eerste voortvlugtige slaaf, die hem van het
leven beroofde, werd priester in zijne plaats, totdat
die op zijne beurt een zelfde lot onderging. De legende
noemt Hippolytus als stichter van dien tempel en
als insteller van de eeredienst van Aricia (zie het
volgende art.). In het bosch van Aricia verscheen
Egeria aan Numa.
Aricia, atheensche prinses uit het geslacht der
Pallantiden, die van den troon waren geworpen door
Theseus; zij werd bemind door Hippolytus, die haar
trouwde toen Esculapius hem uit de dooden had
opgewekt. Zij gaf haren naam, zegt de fabel, aan
een bosch in Latium (zie het vorige art.), waar zij
zich met Hippolytus verscholen hield.
Aricina, bijnaam van Diana naar haren tempel
in het bosch van Aricia.
Arid, eiland in de Indische Zee.
Aridai , 'en Parsandatha , Dalphon, Asphata,
Poratha, Aridatha, Parmastha, Arisai, Adalia en Vaizatha waren de tien zonen van Haman, die door de
Joden gedood werden ; Esth. 9 : 7-10.
Aridatha. Zie ARIDAI.
Zi k
iRRHIDEUS
_.
(Philippus). Zie
Arideus (Phili
Aridices, grieksch wijsgeer; aan eenen vrijgelatene, die hem vroeg waarom het meel van zwarte
boonen de zelfde kleur had als dat van witte, vroeg
hij op zijne beurt waaroni de striemen, die eene
zwarte zweep maakt, volkomen de zelfde kleur hadden als die, welke met eene witte zweep gemaakt
werden.
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sche rijk. Zie Ame (in den ruimsten zin).
Ariane, dochter van den griekschen keizer
Leo I, trouwde met Zeno, die 474 den troon beklom.
Haren man om zijne wreedheden verafschuwende,
liet zij hem, zegt men, levend begraven, terwijl hij
bewusteloos was van dronkenschap, en trail in den
echt met Anastasius, dien zij nu op den troon plaatste ; zij stierf 515.
Arianen heetten de aanhangers van den presbyter Arius te Alexandrie, die leerde dat de Zoon,
door den goddelijken wil nit niets geschapen, eerste
schepsel en wereldschepper was, derhalve ook God
genoemd warden kon, doch dat men hem niet antlers
kon denken dan als afhankelijk van den Vader. De
leuzen der partijen werden hoofdzakelijk wezenseenheid (homoiisie) en wezens-gelijkheid (homceiisie). Het concilie van Nicea 325 verklaarde zich,
inzonderheid door den invloed van Athanasius, voor
de wezens-eenheid van den Zoon met den Vader.
De besluiten dezer eerste algemeene kerkvergadering
werden door de tweede te Constantinopel 381 bevestigd. Doordien de keizers of deze of gene meening
voorstonden, hadden de beide partijen afwisselende
lotgevallen, totdat Theodosius zich voor het nicenische geloof verklaarde. Met de 5e eeuw verdwijnen de A. uit het romeinsche rijk, nadat ze zich
reeds lang in verschillende partijen gesplitst hadden ; de Semi-arianen (een Bier partijen) zochten
het geloof der Kerk met hunne begrippen te vereenigen, terwij1 de Euromianen (eene andere partij)
alle godheid in het wezen van Christus loochenden. Het Arianismus vond nieuwen grond bij
de Germanen, die omstreeks dezen tijd tot het Christendom bekeerd werden ; zoo de Westgothen, Oostgothen, Bourgondiers, Longobarden, doch die zich
langzamerhand alle aan liet Roomsch-catholicismus
aansloten.
Ariano, 1) A., bij de Latijnen Equotuticus genaamd, stall in het Napelsche, Principato ulteriore
3 mijlen behoordoosten Avellino, aan een veel bezochten bergpas gelegen, met 15,000 inw., aanzienlijke fayence-fabrieken en voortreffelijken wijnbouw.
—2) A., stadje in den Kerkelijken Staat,2000 inw.,
5 mijlen beoostnoordoosten Ferrara.— 3) A., eilandje
in de Aziatische Zee, ten zuidoosten van Adria, aan
welke stad het in de 12e eeuw toebehoorde.
Arianus, 1) A.,grieksch dichter, leefde ten tijde
van Augustus en van Tiberius, schreef eene ),Alexandrias" in 24 boeken, en bragt de ),Georgica" van
Virgilius in grieksche verzen over.-2) A., te Schoonhoveri in Zuid-Holland geboren, werd bisschop in
Engeland ; zie ANIANUS.
Ariarathes, naam welke door tien vorsten werd
gedragen, die 370 tot 92 v. Chr. over Cappadocie
regeerden, en wier regeringen slechts eene aaneenschakeling waren van,misdaden,moorden en gruwelen.
De laatsten hunner stonden in bondgenootschap
met de Romeinen, die eindelijk van Cappadocie een
romeinsch wingewest maakten. Zie CAPPADOCIè.
Arias (Benito), een geleerd spaansch theologant,
geb. 1527 te Frexenal-de-la-Sierra in het andaluzische gebergte, ging 1568 op last van Filips II naar
Antwerpen, om de uitgave van den door den boekdrukker Plantin ter perse gelegden polyglotten-bijbel
te Leiden. Het geheele bijbelwerk verscheen in
8 dln. te Antwerpen 1569-72, in fol., onder dezen
titel : Biblia sacra hebraice, chaldaice, grcece et latine
Philippi 11, Regis catholici, pietate et studio ad sacrosanctce ecclesice usum Chph. Plantinus excudebat. Als

Arie
Arie, berg. Zie AR/ 2).
Arie, lat. Aria, aldus naar de rivier Arius (de
tegenw. rivier Heri) genoemd, provincie van het
oude perzische rijk, begrensd ten noorden door Bactria, ten zuiden door Drangiana, ten oosten door
Paropamisie, ten westen door Parthie. De hoofdplaats was A., het tegenwoordige Herat. De prov. A.
besloeg ongeveer het tegenwoordige Sedzjiestan en
het oostelijk gedeelte van Khorassan. Somwijlen
verstond men onder den naam van A., of Ariana,
de geheele landstreek gelegen tusschen Perzie en
India, dus : behalve het eigentlijke Aria ook nog
de beide Carmanien, Gedrosie,Arachosid, Drangiana,
Paropamisie, Choarene, enz.
Ariege, of Arriege,lat.Attrigera (omdat zij gezegd
werd goad in haar bed mee te voeren), rivier in het
zuiden van Frankrijk, ontspringt in het dept. der
Oost-Pyreneen, neemt Lers en Luze in zich op en
ontlast zich, na eenen loop van 19 mijlen, bezuiden
Toulouse in de Garonne. — Het dept. A., begrensd
door de departementen Opper-Garonne, Aude en de
Oost-Pyreneen, door de kleine republiek Andorre
en door Catalonia aan de noorderhelling van de Pyrenean, is gevormd uit het voormalige grondgebied
van Couserans, Foix en een gedeelte van Languedoc,
en beslaat bijna 88 vierk. mijlen met 275,000 inw.
Dit tot het stroomgebied der Garonne behoorende
dept., besproeid door genoemde rivier met hare
nevenstroomen Lers, Ariége, Alize en Salat, is meerendeels bergland, en wordt in het zuiden en in het
midden doorsneden door zijtakken van de Pyreneen.
De voornaamste bergtoppen zijn : de Pique d'Estat
(9700 vt.), de Montcalm (9700 vt.), en de Maladetta (10,200 vt.). In het noorden gaat het land
ten deele over in vruchtbare, meest moerassige vlakten. TerwijI dit gedeelte, bij een zacht klimaat, zeer
geschikt is voor de feelt van granen, oliezaad, kastanjes en fijne vruchten, begunstigen de bergstreken de fokkerij van-slagtvee, zoomede van muilezels
en paarden. De bergen leveren veel ijzer, marmer,
albast, 'gips en steedkolen. Groote ijzersmederijen,
fabrieken voor wollen en katoenen stollen en garens,
gebreide goederen, artikelen van hoorn, aardewerk,
glas en papier leveren de voornaamste produkten der
nijverheid. Het dept., met de hoofdplaats Foix, bestaat uit 3 arrondissementen (Foix, Pâmiers en St.
Girons), 20 kantons en 336 gemeenten,
Ariel (d. i. Leeuw Gods, heldhaftig strijder voor
God), naam van verscheidene personen in het Oude
Testament; Jezaias (39 : 1, 2, 7) geest ook overdragtelijk aan de stad Jeruzalem dezen eernaam,
eigentlijk daarmede bedoelende het brandolfer-altaar
in den tempel (zie Ezechiel 43 : 15 en 16). — In
de demonologie der Kabbala is A. een watergeest.—
Beroemd is ook de luchtgeest A. in Shakespeare's
•Storm".
Arienzo, of Airola, napelsche stad. Zie CAUDIUM.
Ariers, lat. Arii, 1) bewoners van de perz. prov.
Aria. — 2) een germaansch yolk, waarschijnlijk in
het tegenw. Polen ; ze behoorden tot de Lygiers, en
onderscheidden zich door hunne wildheid.
-Ilikmed bey, geb. 1786, deed in zijne
Aria.
jeugd vele reizen, zonder zich echter buiten het gebied der Musulmannen le begeven ; 7 maal bezocht
hij Mekka. Opgenomen in de Orde der ulemaas,klom
hij daarin op van graad tot graad, en stond 1846 als
sheik-ul-islam aan bet hoofd der Orde. In weerwil
A. dus gewapend was met het regt om het (ëtva te
geven of te weigeren, d. i. de bekrachtiging, zonder
welke geen besluit van den sultan uitvoerbaar is,
verzette bij zich uooit tegen de maatregelen van
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vooruitgang ; niettemin was hij op sommige punten
met de dweepzucht en den geest van orthodoxie
zijner Orde behebt, waarom hij 1854 werd vervangen door Arif-Effendi. In zijne afzondering wijdt hij
zich geheel aan de studie, heeft 4 schrijvers bij zich,
die aanhoudend manuscripten overschrijven, en is
ontegenzeggelijk de geleerdste man in hedendaagsch
Turkije. Zijne bibliotheek telt ruim 12,000 manuscripten ; doch bij -zijnen dood zullen al die schatten
zoo goed als verloren zijn voor de wetenschap, want
A. beeft zijne geheele bibliotheek vermaakt aan de
stad Mekka.
Ariga, 1) heuvel op de noordwestkust van
Sumatra, in het westen van het koningrijk Atsjin,
aan welks westkust 2) de baai A.
Arigisius, twee hertogen van Benevento :
I was 591 de opvolger van Zotto, veroverde
—A.
Crotone op de Grieken 596, en stierf 641. —
A. II volgde 758 Luitprand op, hield 13jaren lang
den worstelstrijd vol tegen Karel den Groote, die
hem eindelijk 787 ten onder bragt ; nog in het zelfde
jaar stierf deze A., die in 774 den titel had aangenomen van •prins van Benevento".
Arigoena, strand aan de westzijde van bet
schiereiland Hoewamohel (eiland Ceram). In 1640
bet Jan Ottens bier eene houten vesting aanleggen,
can het smokkelen van nagelen tegen te gaan; 1651
werd de nederl. bezetting vermoord door het yolk
van Assahoedi.
Ariekok, berg op den noordoosthoek van het
curacaosche eiland Aruba ; aan de oostzijde van dezen
berg ligt een door hoogten ingesloten bekken, dat
tot verblijf strekt aan hxgedissen, schorpioenen en
ratelslangen.

Ariman. Zie AHRIMAN.
Arimaspen, 1) de scytische naam van een in
mythische duisternis gehuld yolk. Volgens Herodotus woonden deze eenoogige Scythen in het verste
noordoosten (volgens Eschylus woonden ze in Afrika) en waren ze in aanhoudenden oorlog met de
Griffioenen, die bet goud bewaakten van de rivier
Arimaspius ; de A. waren naburen der Issedonen
en Hyperboreers. Waarschijnlijk heeft men bij de
legende der A. aan de goud-bevattende gebergten
van den Altai te denken. De strijd der A. met de
Griffioenen werd in 3 boeken bezongen door den
griekschen dichter Aristwas. — 2) Zie ARIASPEN.
Arimathea, oude stad in Syria. Zie RAMA.
Arimazes. Zie ARIOMAZES.
Arime Pythecusaa, oude naam van het eiland
Ischia in de golf van Napels.
Arimen, lat. Arimi, een valk, in wier land Typhoeus gekluisterd onder de aarde lag ; de plaats waar,
wordt gemeenlijk gezocht in Cilicie, op eenen daarnaar genoemden berg. De romeinsche dichters verstonden er het eiland 2Enaria onder.
Ariminum, stad in Italie ; tegenw. Rimini.
Arimoa, of Arimoe-eilanden, ook Koerambaeilanden, 3 eilandjes in den molukschen archipel,
ten noorden van Nieuw Guinea. Het noordoostelijkste
gedeelte der nederl. bezittingen op Nieuw Guinea
behoort onder A.
Arineweh , de grootste waterval op Borneo
in het rijk Bandjermasin, in de rivier Karang Intan.
Arinos, rivier in Brazilie, prov. Matto-Grosso,
ontspringt in het Parecis gebergte, loopt noordwestwaarts en stort zich in de Tapajos-rivier, die zich
in de Amazonen-rivier ontlast.
Arinthod, kantonshoofdplaats in bet fransche
dept. Jura; 1300 inw.; is gebouwd op de rumen van
eenen gallischen tempel, die aan Mars was gewijd.
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Ariobarzanes, 1) een der laatste veldheeren
van Darius, trachtte het voorwaarts rukken van
Alexander den Groote te beletten, door eene armee
van 40,000 man bijeen te trekkers aan de grenzen
van zijne satrapie Persis ; loch de Macedonier liet
de gebaande bergpassen liggen, kwam langs omwehen het land in, en A., wiens leger geheel verslagen
werd, redde zich met het overschot zijner strijders
door de vlugt. — 2) naam van drie cappadocische
koningen. Zie CAPPADOCI6.
Arioch, 1) een koning van Ellasar ; Gen. 14:1
en 9. — 2) een der veldheeren van koning Nebucadnezar; Dan. 2 : 14, 15, 24 en 25.
Ariolica, oude naam van Pontarlier in Frankrijk.
Ariomazes, of Arimazes, een vorst in Sogdiana, bleef zich in zijne sterke, op eene hooge rots
gelegene burgt tegen Alexander den Groote verzetten,
totdat eene macedonische afdeeling den steilsten
kant der rots beklom en A. zich moest overgeven.
Alexander liet hem kruisigen tot straf.
Anion, beroernd citerspeler en dichter uit Me-,
thymna op Lesbos, van 628 tot 585 v. Chr., uitvinder van den dithyrambus. Door Periander, den
regerenden vorst van Corinthe, tot eenen dichterlijken wedstiijd mar Sicilie en Italie gezonden,
behaalde hij in Tarente den prijs der overwinning.
Op de terugvaart naar Corinthe besloten de naar
zijne schatten beluste schippers hem van kant te
maken ; A. verzocht hun, als 6enige gunst, zich nog
eene laatste maal in zijne kunst te mogen oefenen,
stortte zich toen met het speeltuig in de hand in
zee, en werd door een dolfijn naar kaap Tenarus gedragen, van waar hij naar Corinthe terugkeerde. De
later aldaar aankomende schippers ontgingen geenszins hun verdiende loon.
Ariosto (Lodovico), een der voornaamste italiaansche dichters, geb. te Reggio 8 Sept. 1474, kwam
jong aan het hof van kardinaal Hippolytus van Este.
Hier begon en voltooide hij in een tijdsbestek van
ongeveer tien jaren zijn Orlando furioso (Razende
Roeland), e'en romantisch heldendicht in 46 zangen, dat, door deszelfs volmaaktheid in vorm, aan A.
den bijnaam verschafte van den Goddelijke. Bij Hippolytus in ongenade gevallen, werd hij door diens
kunstminnenden broeder Alfons I, hertog van Ferrara, opgenomen en stierf aldaar 6 Junij 1533. Behalve den ,,Orlando" en zijne komedien, schreef hij
nog satiren, sonnetten en latijnsche gedichten, welke
alle getuigen van zijn rijk genie. In 1845 wilde men
een door A. eigenhandig geschreven manuscript gevonden hebben, zijnde een onvoltooid heldendicht,
Rinaldo ardito (gedv. Florence 1846). De kritiek
vond dit dichtstuk beneden het talent van A., zonder
even wel te kunnen bewijzen dat het niet echt was.
Ariovistus, koning der Sueven, een der oudste
duitsche legerhoofden,beroemd (omstreeks 72 v.Chr.)
door een veldtogt naar Gallie met 120,000 man, en
door een moorddadig gevecht met de Romeinen onder
Julius Cesar. In zijne ondernemingen over den Rijn
zeer gelukkig, had A. vele Germanen naar Gallie getrokken. De gallische volkeren wendden zich tot de
Romeinen; en toen A., daartoe aangezocht,niet met
Julius Cesar tot eene schikking wilde komen,nam deze
eene aanvallende howling aan; bij Besontium (tegenw.
Besancon) werden de Germanen beslissend geslagen (anno 58 v. Chr.), en moesten binnen de grenzen van hun oude vaderland over den Rijn terugtrekken. A.'s laatste lotgevallen zijn onbekend.
Aripert, koning der Lombarden. Zie -AR1BERT.
Arippo, zeeplaatsje ter westkust van Ceylon ;
hier zijn ambtenaren gedurende de parelvisscherij.

Aristmus
Aris, of Ares, 1) district en 2) dorp op het
eiland Celebes.
Arisai, zoon van Haman. Zie ARIDA1.
Arisbe, 1) een der vijf voornaamste trojaansche steden, aan den Sellers. Hier legerde zich de
armee van Alexander, na den Hellespont overgetrokken te zijn; ten tijde van den tweeden punischen
oorlog werd A. door de Gainers verwoest.-2) stad
op Lesbos, vermeld bij Herodotus.
Arisbe, dochter van Merops, was de eerste
vrouw van Priamus, bij Wien zij moeder werd van
/Esacus. Zie ESACUS.
Arisj (El), of Larasj, d. i. de Bloemenhof, het
Rhinocolura der ouden, sterkte in Neder-Egypte,
35 rnijlen benoordoosten Cairo ; telt 4000 inw., ligt
aan den mond van den Wad el-Koess, is eene ongezonde stad, unaar beter gebouwd dan de moorsche
steden over het algemeen zijn. Aan de overzijde der
rivier liggen de rumen van het romeinsche Lixus.
Van 1610 tot 1689 is El-A. spaansch geweest ;1799
werd het genomen door de Franschen, die er 1800
in Jannarij eene capitulatie sloten met de Turken.
Zie KLEBER.
Arispe, stad in Mexico, dept. Sonora, aan de
Sonora, bij de sierra Madre in een bergachtig dal, op
welks vele hoogten de dorpen der Opata-Indianen
gebouwd zijn ; A. ligt 70 mijlen benoorden Sinaloa;
3000 inw.; oude residentie van eenen intendant;
vele mijnen in den omtrek.
Aristacrides, spartaansch veldheer ten tijde
toen Antipater (de veldheer van Alexander) de Lacedemoniers geslagen en hunnen koning Agis gedood
had (330 v. Chr.) ; toen A. iemand medelijdend
hoorde zeggen, dat zijne landgenooten nu slaven
moesten worden van de Macedoniers, antwoordde
hij met fierheid , dat de overwinnaar Been eenen
Spartaan kon beletten voor het vaderland te sterven
en dus de slavernij te ontgaan.
Aristwas. Zie ARISTEAS 2).
Aristoeus, 1) zoon van Apollo en Cyrene, op
de kust van Lybie (Cyreneca) geboren. Aan de Horen, volgens anderen aan de nimfen Melissa (d. i. de
Bijen) ter opvoeding toevertrouwd, werd hij later
een leerling van Chiron, die hem in de geneeskunde
en waarzeggerij onderwees. In Thebe trail A. in den
echt met de dochter van Cadmus; en na den dood
van zijnen zoon Acteon, toog hij rond door de eilanden der Egeische Zee, Sicilie, enz., overal de sporen
achterlatende van zijne weldadige werkzaamheid.
De oudheid roemt hem als bevorderaar der bijenteelt
(Melisseus), beschermer der jagers (Agreus), en patroon der herders (Nomios) ; in lateren tijd wordt
hij geidentificeerd met Zeus, Apollo, enz. —2) A.,
ook Aristeas, de Proconnezier genaamd, leefde waarschijnlijk omstreeks 550 v. Chr., ondernam groote
reizen naar de volkeren benoorden de Zwarte Zee
tot aan den Ural, en schreef een dichtstuk op de
Arimaspen, waarin veel waars was; intusschen wordt
A. door menigeen beschouwd als een verdicht persoon
nit de oudheid, ongeveer een Joodsche Wandelaar
in het grieksehe volksgeloof ; hij wordt genoemd als
leermeester van Homerus, Pythagoras, enz., overal
omzwervend, nu eens voor dood gehouden, dan weder onverwacht te voorschijn komend, bekend door
vele wonderen die hem toegedicht worden, zoodat
nog in de eerste tijden van het Christendom, die
legenden van A. door de Heidenen tegenover de
wonderen van Jezus werden gesteld. — 3) A. van
Crotone, schoonzoon van Pythagoras, als wiens opvolger hij te beschouwen is, doordien hij de pythagorische school in stand hield.

kristagoras
Aristagoras, schoonzoon van Histiwus, en
diens opvolger als tiran van Milete, toen Histimus
zich naar Suza tot koning Darius begeven had. Op
aansporing van A. rustle Darius eene vloot uit, om
het eiland Naxos te veroveren en er de aristocraten
terug te brengen, die door de democraten van het
eiland waren verdreven ; deze onderneming kwain
echter niet tot stand, doordien A. in onmin geraakte
met den perzischen veldheer, die nu de Naxiers in
kennis stelde van het tegen hen beraamde plan. Daar
A. nu bang was voor den toorn van Darius, besloot
hij de vaan des opstands op te steken, in welk voornemen hij door zijnen schoonvader werd aangemoedigd ; A. riep de Ioniers ten strijd op, en zocht hulp
bij de Atheners, die hem 20 schepen zonden. Dit was
de opstand der iOnische Grieken tegen Perzie omstreeks 500 v. Chr. Aanvankelijk gelukkig, veroverden en verbrandden zij de lydische hoofdstad Sardes
(499 v. Chr.), doch werden door het spoedig aanrukkende perzische leger geslagen, en door de Atheners in den steek gelaten. Wel hadden zich nagenoeg
al de grieksche kolonien in Klein-Azie bij hen aangesloten ; doch in 498 v. Chr. werden zij door de Perzen onderworpen; en A., die zelf aan dezen strijd
Been deel had genomen, begaf zich met eenige landverhuizers naar Thraciè, waar hij reeds het volgende
jaar den dood vond in een gevecht met de inlandsche wilde volkstammen.
Aristanetus uit Nicea, 358 na Chr. bij de
aardbeving te Nicomediè omgekornen, wordt voor
den schrijver gehouden van 50 grieksche erotische
brieven in 2 boeken, het best uitgegeven door Abresch
(Zwolle 1749).
Ari3tarchi (Nicolaas), opper-logotheet van
het grieksche patriarchaat te Constantinopel, aldaar
geb. 1800, werd 1818 zegelbewaarder van vorst
Alexander Soetzo van Walachije ; 1821 viel hij en
zijne familie in ongenade, en hij volgde zijn vader in
diens ballingschap_ naar Boli, waar zijn vader kort
daarna, op last van den gunsteling Khalet Effendi, vermoord werd. Later werd aan A. vergund naar Constantinopel terug te keeren, en de gunst van Mahmoed
opende hem den weg tot hooge ambten. Reeds opperlogotheet, werd hij 1854 gevolmagtigde van Walachip
bij de troonsbestijging van den hospodar Alexander
Ghika. In alle belangrijke zaken dezer eeuw in het
oosten heeft A. eene gewigtige rol vervuld ; 1851
was hij ook lid van de gemengde commissie over het
vraagstuk der Heilige Plaatsen.
Aristarchus, I) A. uit Tegea, tragisch dichter
en tijdgenoot van Euripides, niet antlers bekend
dan door een artikel bij Suidas, volgens hetwelk hij
70 drainaas opvoerde, tweemaal den prijs behaalde
en 100 jaren oud werd. — 2) A. van Samos, beroemd sterrekundige, omstreeks 281 tot 264 v. Chr.,
bepaalde de waarschijnlijke middellijn der zon, en
verkondigde met de Pythagoreers de leer, dat de aarde
zich in eenen cirkel om de zon beweegt. Zijn klein
geschrift »Over de grootte en de afstanden van zon
en maan" (uitgegeven door Wallis, Oxford 1688)
is alles wat van hem bewaard is gebleven. — 3) A.
uit Sauiothrace, omstreeks 150 v. Chr., beroemd
alexandrijnsch taalgeleerde, stierf op zijn 72e jaar te
Cyprus vrijwillig den hongerdood. Zijne kritiek was
aan de grieksche dichters, voornamelijk aan Homerus gewijd, en was zoo streng, dat men een streng
kunstregter nog heden ten dage een A. noemt.
4) A. uit Thessalonica, leerling en medgezel van den
apostel Paulus, met wien hij naar Ephesus ging en
daar twee jaren bleef, was een bekeerde Jood. Bij
een oproer (Hand. 9 : 24 en v.), verwekt door den
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zilversmid Demetrius, verloor A. bijna het leven ; hij
vergezelde Paulus naar Klein-Azie (Hand. 20 : 4)
en naar Jeruzalem en Rome (Hand. 27 : 2). Paulus
noemt hem zijn mede-gevangene (Coloss. 4 : 10
en Philemon, vers 24). Gedenkdag van A. in de
grieksche Kerk 4 April.
Aristeas, 1) zie ARISTJEUS 2). — 2) leefde
volgens de legende in de 3e eeuw v. Chr. aan het
hof van Ptolemeus Philadelphus, die hem op aanzoek van Demetrius en Phalereus naar Jeruzalem
zond, om van daar 70 geleerde mannen naar Alexandrie te halen, die, ten dienste van eene algemeene
verzameling van wetten, het Oude Testament in het
Grieksch moesten vertalen. Deze bijzonderheden,
zoomede de geheele geschiedenis der alexandrijnsche
overzetting van het Oude Testament, vindt men in
den aan A. toegedichten brief.
.e AA RISTANETUS.
Aristenetus. Zie
Aristias (N.), walachisch dichter, Griek van
geboorte, geb. 1798, was aanvankelijk soldaat, in
de rijen van Hypsilantis bij diens aanslag op de vorstendommen (1816-19), en behoorde tot het
lige bataillon", dat zooveel leeuwenmoed liet blijken te Dragachan. Als door een wonderwerk aan
den dood ontkomen, die het lot werd van zijne
strijdgenooten, vestigde hij zich als taalmeester in
Walachije. In 1848 nam hij ijverig deel aan den
opstand; en behoorde onder de gevangenen, die de
Turken medenamen den Donau over. In weerwil hij
mede-onderteekenaar was van het protest (Febr.1849)
aan de groote mogendheden, bekwam hij reeds
kort daarna vergunning om naar Roemaniè terug te
keeren. Zijn voornaamste werk als dichter is eene
vertaling van den Ilias (Bucharest, 1835-40).
Aristides, 1) A., bijgenaamd de Regtvaardige, was eel' der 10 aanvoerders van de Atheners
tegen de Perzen bij Marathon ; door Themistocles
beschuldigd, werd hij door het Ostracismus uit
Athene gebannen. Tijdens den oorlog met Xerxes
gaf hij op zulk eene schitterende wijze blijk van
zijne vaderlandsliefde, dat het tegen hem bestaande
verbanning-vonnis werd ingetrokken. Reeds in den
slag bij Platew tegen Mardonius :droeg hij als bevelhebber der Atheners veel bij tot de overwinning ; met
de gewigtigste posten in de dienst zijns vaderlands
bekleed, en met het grootste vertrouwen vereerd,
stierf hij in een hoogen ouderdom. 2) A., de
heilige, atheensch wijsgeer, omhelsde het Christendom, en diende in 125 eene Apologie voor de
Christenen in bij Adrianus ; dat stuk bestaat niet
meer ; A.'s gedenkdag is 31 Aug. — 3) A. (P. inns), uit Mysie, rhetor en sophist uit de 2e eeuw na
Chr., beroemd door zijne reizen in Aziè, Griekenland,
Italie en Egypte tot Ethiopie. Daar hij door zijne
welsprekendheid van keizer Antoninus eene vorstelijke bijdrage had weten te bekomen voor den weder-opbouw van Smirna, dat door eene aardbeving
verwoest was, werd hem door de inwoners Bier stall
een metalen standbeeld opgerigt en den eernaam geschonken van tweeden stichter van Smirna. Als redenaar werd hij door zijne tijdgenooten bewonderd.
Behalve een theoretisch geschrift over de welsprekendheid,zijn nog 55 redevoeringen en declamatièn
van hem in wezen, uitgegeven door Dindorf (3 din.,
Leipzig 1829) en door Waltz in de dthetores grxci"
(Stutgart 1832). — 4) A., uit Milete , in de 1e of
2e eeuw v. Chr., schreef de zoogenaamde aMilezische
Geschiedenissen", touter verdichte verhalen in den
trant van de hedendaagsche romans en novellen.
Ze waren van zeer lasciven inhoud, doch werden in
den ouden tijd druk gelezen ; er is niets van tot ons
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gekomen. — 5) A. (Quintilianus), grieksch schrijver
Aristobulus,naam van twee joodsche koninuit den eersten tijd onzer jaartelling ; er bestaat nog gen en 1 hoogepriester : A. I, bijgenaatnd de Philvan hem eene belangrijke verhandeling over denude
helleen, d. i. de vriend der Grieken, zoon van den
muziek (te vinden in de .Auctores septem antiquw
hoogepriester Joannes Hyrcanus, volgde zijnen vader
musicae" van Meiboom, 2 din. Amsterdam 1652).—
als zoodanig op 1 07 v. Chr.,en Warn den titel van koning
6) A., uit Thebe,eenvoortreffelijk schilder van veldaan. Zijne regering, die slechts een jaar duurde, was
slagen en veroveringen, leefde omstreeks 370 tot
eene aaneenschakelingvan misdaden.— A. II,zoon
330 v. Chr. Op een zijner stukken, den strijd der
van Alexander Janneus, wierp zijnen broeder HyrMacedoniers en Perzen voorstellende, waren meer
canus II van den troon, en werd anno 79 v. Chr.
dan honderd personen afgebeeld ; zijn meesterstuk
koning van Judea. Belegerd door Aretas, een arawas echter een treurtafereel yap eene veroverde stad,
bisch vorst, werd hij van dezen verlost door de
in de hoofdgroep eene stervende moeder voorstelRomeinen, wier hulp hij had ingeroepen; doch verlende,die haar kindje van hare Borst afweert, opdat
volgens met het' in onmin geraakt, werd hij belehet Been bloed zal inzuigen in stele van melk.
gerd in Jeruzalem, dat (63 v. Chr.) ingenomen werd
Aristion, sophist te Athene, door wien deze door Pompejus, die A. naar Rome opzond; wel wist
stad zich voor Mithridates verklaarde tegen de Rohij (56 v. Chr.) door de vlagt te ontkomen,en begaf
meinen; hij usurpéerde in Athene een korten tijd het
hij zich weder naar Judea, doch werd op Diem door
tie Romeinen aangetast en gevangeti genomen.Eerst
hoogste gezag; toen Sylla zich van de stad meester
had gemaakt, liet deze A. ter flood brengen, 87 v. Chr.
door Cesar werd hij op vrij6 voeten gesteld en van
Aristippus, 1) A., nit Cyrene, stichter van troepen voorzien, om Judea weder in bezit te nemen;
Joel' reeds kort tlaarop stierf A. door vergif.
de cyrenesche wijsgeerige school, geb. omstreeks
A. kleinzoon van A. II, en broeder van Mariamne
404 v. Chr. In de weelde grootgebragt, en looter
op zinnelijke genietingen belust,kwam hij tot Socrade vrouw van Herodes, werd door den invloed zijner
zuster als hoogepriester aangesteld ; doch Herodes
tes, die aan zijne neiging tot zinnelijkheid althans
deed hem verdrinken (36 v. Chr.).
eene meer edele rigting gaf. Genieten met smaak en
vrijheid des geestes is volgens A. de bestemming
Aristobulus , een der eerste Christenen ;
van den mensch. — 2) A. de Jonge, kleinzoon van
Rom. 16 : 10.
den vorige, bouwde op de stellingen van zijnen grootAristoclea, de dochter van eenen goudsmid
nit Samos, was priesteres van Apollo te Delphi ; volvader eene systematische leer van het genieten (Hedonismus), volgens welke leer de mensch Met naar
gens Porphyrius •onderwees zij aan Pythagoras de
gelukzaligheid moet streven, maar naar het aanhouregelen der zedekunde, die hij aan zijne leerlingen
lend opwekken van lusten, waarbij echter wijsheid
voorschreef.
en deugd als noodwendige middelen behooren te
Aristocles, 1) peripatetisch wijsgeer in de
worden gebezigd. Even alsde school van. A. naar zijne 2e eeuw, geb. te Messene, schreef eene ),Geschiedenis
geboorteplaats genoemd werd, noemde men daarnaar
der wijsgeeren en hunne leerstellingen", waarin hij
ook zijne aanhangers Cyreneers.
het scepticisrnus van iEnesidemus bestreed. Eusebius
Aristius Fuscus, taalgeleerde en dramatisch heeft daarvan stukken tot ons gebragt in zijne
,,Evauzgelische voorbereiding".-2) A., verscheidene
dichter, tijdgenoot en boezemvriend van Horatius,
die hem (epist. 1, 10) de genoegens van het buiten- wijsgeeren der oudheid droegen dezen naam; slechts
weinig of niets is van hen bekend. — 3) A., beleven aanp-rijst,als verre verkieselijk boven het stallsleven, waardoor A. misschien verwend was; tot A. is ,roemd beeldhouwer uit de school te Sicyon, van
welke school Plini us zegt : din fuit officinarum ontniarn
ook de bekende ode Integer vita (1, 22) gerigt.
Aristo, 1) A., van Chios, een stoicijn en leer- nsetallorurn patria.
ling van Zeno, omstreeks 300 jaren v.Chr.-2) A.,
Aristocrates, 1) laatste koning in Arcadiè,
van Pella, een bekeerde Jood, die ten tijde van ketzer
die in den tweeden messenischen oorlog de MesseAdriaan het Christendom met liver tegen de Joden
niers te hulp kwam, doch zich door de Spartanen
verdedigde; van zijne geschriften zijn nog slechts liet omkoopen en zijne boudgenooten verried. Door
nog meer verraderijen haalde hij zich de algemeene
i wezen .
in
fragmenten
Aristobulus, 1) A., een der broeders van verachting op den hals, en werd eindelijk (668 v.Chr.)
Epicurus (de beide andere waren Neocles en Charidoor de Arcadiersgesteenigd; en met hem werd de kodemos) ; alle vier epicuristen en met elkander zaninklijke waardigheid afgeschaft.-2) een Athener,
menwonende, vormden zij een philosophise!' gezin— aanvoerder in den slag bij de Arginusen, werd na
2) A., van Cassandriè, behoorde tot het gevolg van
zijne terugkomst ter cloud veroordeeld.
Alexander; diens veldslag met Porus werd door A.
Aristodemus, 1) A., een der Heracliden, die
bezongen, doch dit dichtstuk was zoo vol platte vleijeaan bet hoofd der Doriers den Peloponnesus kwarij,dat Alexander het in den Hystaspeswierp.Nu begon
men veroveren, regeerde te Sparta van 1190 tot
A. (toen 84 jaren oud) de geschiedenis van Alexan1186 v. Chr., en was de vader van Procles en Euder's laden te schrijven : dit werk is zeer geloofrysthenes, de hoofden van twee staken, die na hem
waardig ; Adrianus heeft zich daarvan bediend. A.
gezamentlijk te Sparta regeerden.— 2) A., koning van
Messenie, hield van 744 tot 724 v. Chr. den hardnekwas ruim 90 jaren oud toen hij stierf.
Aristobulus, een omstreeks 175 v. Chr. in kigsten oorlog vol tegen de Spartanen, sloeg hen te
Alexandria wonende Jood, die door de Kerkvaders als Ithome en nam hunnen koning Theopompus gevanstichter der alexandrijnsch-joodsche philosophie
gen. Men verhaalt dat hij, gehoorzamende aan een
wordt beschouwd. Zijne nog slechts in fragmenten
orakel, zijne dochter opofferde om geluk te hebben in
den oorlog, en dat hij later, ingevolge een nieuw orakel,
aanwezige Exegetica heeft de strekking om te bewijzen, dat de Grieken hunne wijsheid geput hadden zich zelven doorstak met zijn zwaard.
5) A., benit het Oude Testament. Tot dat einde beging hij
roemd tooneelspeler te Athene, ontving van den maceechter de ongerijmdheid de betrokkene plaatsen uit
donischenkoningPhilippusdeopdragtdiensverlangen
de grieksche klassieke schrijvers te veranderen, zoobekend te maken om vrede met de Atheners te sluiten,
dat hij hun eene wijze van uitdrukking opdringt, waarop Demosthenes en Eschines worden benoemd om
over de vredesvoorwaarden te onderhandelen.
overeenkomend met die van het Oude Testament.

Aristogiton
Aristogiton, 1) een Athener, die met zijnen
vriend Harmodius het plan vormde, om Athene te
verlossen van de tirannij van Hippias en Hipparchus. Harmodius werd op last van Hippias ter dood
gebragt toen hij Hipparchus van het Leven had beroofd.
Zijn vriend A., ook dadelijk in hechtenis genomen
en ondervraagd, noemde als zijne medepligtigen juist
al de vrienden van den tiran, die alien onverwijld
ter dood werken gebragt. Toen nogmaals in het verhoor genomen of er nog meer medepligtigen waren,
antwoordde hij, dat er nu nog maar een was die den
dood verdiende, namelijk Hippias zelf, waarop deze
hem dadelijk liet ombrengen. Na de verdrijving
van Hippias (509 v. Chr.), werd er een monument opgerigt en een openbaar feest gevierd ter
gedachtenis van de twee burgers A. en Harmodius,
die hun Leven hidden opgeofferd tot welzijn hunner
medeburgers. — 2) een attisch redenaar, tijdgenoot
en tegenstander van Diogenes en Dinarchus, tegen
wier beschuldigingen hij zich in verscheidene (verloren geraakte) redevoeringen verdedigde. Ook Lycurgus en Hyperides schreven tegen hem. — 3) een
metaalgieter nit Thebe, leefde omstreeks de 102e
olympiade. Door hem en Hypadotorus was eene
beeldengroep vervaardigd, voorstellende Amphiaraus
met zijn wagenmenner Baton op den wagen, in Delphi door de bewoners van Argos gewijd.
Aristomachus, de zoon van Cleodazus, deed
eenen inval in den Peloponnesus, tijdens Tisamenus
(de zoon van Orestes) daar regeerde ; A. kwam daarbij om, even als zuiks vroeger het lot was geweest
van zijn varier. De zonen van A. waren Temenus,
Cresphontes en Aristodemus.
Aristomenes, I) koning en veldheer der Messeniers, bragt omstreeks 684 v. Chr. zijne landgenooten in opstand tegen de Lacedemoniers, en verwekte den tweeden messenischen oorlog. Tweemaal
werd hij gevangen genomen, en beide de keeren gelukte het hem op. de wonderdadigste wijze te ontsnappen. Hij behaalde groote voordeelen, en hield
in eene sterke plaats op den berg Ira elf jaren lang
(682 tot 671 v. Chr.) een beleg uit, doch kon niet
beletten, dat zijn vaderland onder het spartaansche
juk werd gebragt. Overwonnen, nam hij met een
gedeelte der Messeniers (terwijl de overigen zich naar
Sicilie begaven) de wijk naar Rhodus, ten einde van
daar hulp te zoeken bij de Lyciers en Meden, doch
hij stierf te Jalysus op Rhodus, en werd daar als
halfgod vereerd. — 2) een Acarnanier, stond in
hoog aanzien bij Agathocles, den minister van Ptolemeus Philopator, na wiens vermoording A. den
nieuwen minister Tlepolemus verdrong en Egypte
met talent en bekwaamheid regeerde. Hij stierf
192 v. Chr. door vergif.
Ariston, I) A., uit Chios, grieksch wijsgeer
uit de stoicijnsche school, omstreeks 275 v. Chr.
was regtstreeks een leerling van Zeno en Polemon;
hij leeraarde in Athene ; over de godheid sprak hij
in sceptischen geest ; hij had de bijnamen »Sirene"
en ),Kaalkop". — 2) A. uit de stall Julis op het
eiland Ceos, een peripatetisch wijsgeer, leerling van
Lycon, en na diens dood het hoofd van de peripatetische school, omstreeks 226 v. Chr. Van zijne
geschriften bezitten wij niets, dan Brie epigrammen
in de Anthologie.
Aristonicu.s, I) beroemd redenaar en staatsman uit Marathon, tijdgenoot van Demosthenes.
2) een wreedaardige tiran van Methymna op Lesbos ;
door de adrniraals van Alexander den Groote gevangen genomen op Chios, werd bij door Alexander aan
de Methymneers uitgeleverd, en door dezen op eene
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gruwelijke wijze ter dood gebragt. — 3) natuurlijke
zoon van Eumenes II koning van Pergamus, dat Attala LII hun vermaakt had bij zijnen dood (132 v.Chr.).
Hij werd door de natie met vreugde ontvangen, en
behaalde aanvankelijk groote voordeelen ; doch hij
werd eindelijk overwonnen en gevangen genomen
door consul Perpenna, die hem (129 v. Chr.) in de
gevangenis deed wurgen. — 4) A. uit Alexandria,
geleerd taalkenner en tijdgenoot van Strabo ; zijne
alle op Homerus betrekking hebbende werken zijn
verloren geraakt. — 5) A. van Tarente, van wien
dikwijls gewag wordt gemaakt, en die over mythischhistorische onderwerpen schreef, schijnt niet de
zelfde als A. 4) te zijn.
Aristonius, een der 50 zonen van !Egyptus,
was de man van Palno.
Aristonymus, was 64 jaren oud toen bij in
Alexandria de opvolger werd van Apollonius van
Rhodus, als opzigter over de bibliotheek van Notemmus Philadelphus en Philopator, en was 77 jaren
oud toen hij stierf. Als schrijver wordt A. dikwijls
vermeld ; verscheidene blijspelen van A. zijit of slechts
uit fragmenten Of enkel bij den titel bekend. Ook
werken van meer algemeenen inhoud heeft hij geschreven ; Stobceus maakt melding van .Gelijkenissen
en Algemeene Beschouwingen". Eene verzameling
anekdoten onder A.'s naam behoort tot een later
tijdperk.
Aristophanes, 1) de grootste blijspeldichter
der Grieken, trad voor het eerst op 427 v. Chr. Van
de 54 blijspelen, die hij geschreven heeft, bezitten
wij nog slechts het volgende elftal : De Acharnen ;
Plums; De Wolken ; De Vrede ; Lysistrata ; De Kikvorschen ; De Wespen ; De Thesmophoriazusen of
de Vrouwen aan het feest van Ceres als wetgeefster ;
De Ecclesiazusen of de Vrouwen in de Volksvergadering ; en De Ridders. Deze overblijfselen zijn ontegenzeggelijk de bloem van het nude blijspel; om
er al de schoonheden en fijnheden van te kunnen
begrijpen, moet men echter volkomen bekend zijn
met de zeden en begrippen der oudheid. Zonder
genade stelde A. in zijne komedien iedereen aan de
kaak : wijsgeeren, staatsmannen, dichters, het yolk
van Athene, ja zelfs de goden. Hij deed dit op eene zoo
verregaande wijze, dat men eindelijkgenoodzaakt was
388 v.Chr.eene wet nit Le vaardigen,waarbij ten strengste werd verboden,nog levende personen op het tooneel
voor te stellen of te noemen ; en daarmede kwam een
einde aan hetgeen men het Oude Blijspel noemt.
De komedien van A. vloeijen over van geestigheid
en luim ; en ook in den versbouw was A. een meester ; eene snort van anapestische verzen (Tetrametri
catalectici Aristophanici) wordt naar hem genoemd.
Kuster te Amsterdam (1710, in fol.)en Bergler te Leyden (1760) hebben goede drukken van A.'s komedien
bezorgd.— 2) A. van Byzantium, uitstekend alexandrijnsch taalgeleerde en criticus,omstreeks 264 v.Chr.,
was een leerling van Zenodotus en Eratosthenes, en
stond aan het hoofd van de alexandrijnsche bibliotheek, had tot leerling den beroemden criticus Aristarchus, met Wien hij den Canon (d. beredeneerden catalogus) der grieksche klassieke schrijvers
opstelde (uitgegeven door Nanck, Halle 1848).Deze
A. wordt als de uitvinder beschouwd van de toonteekens en lees- en scheiteekens.
Aristophon, 1) vermaard redenaar te Athene
na den vat der 30 tirannen, stelde als ontwerp van
wet voor, dat voortaan slechts zij als atheensch burger beschouwd zouden warden, die de zoon waren
van eene vrije atheensche vrouw ; zijne redevoeringen zijn verloren geraakt. — 2) redenaar uit den
20
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tijd van Demosthenes, bij wien Xschines schrijver
was en zich in staatszaken bekwaamde; ook de redevoeringen van dezen A. zijn verloren gegaan.
Aristor, of Arestor, zoon van Crotopus, wordt
genoemd als de vader van Argus. Zie INACHUS.
Aristoteles, naast Plato de grootste wijsgeer
van Griekenland, stichter der peripatetische school,
geb. 384 v. Chr., te Stagira in Macedonie.Zijn vader
Nicomachus was lijfarts en vertrouweling van koning
Amyntas van Macedonie. Twintig jaren Lang (van
368 v. Chr. af) was A. te Athene Plato's leerling. In
343 werd hij door koning . Philippus van Macedonie
benoemd tot leermeester van diens zoon Alexander.
Uit dankbaarheid jegens A. liet Philippus later het
verwoeste Stagira weder opbouwen en rigtte daar
eene school op, het Nympheeum, waarin A. voordragten zou houden. Ter eere van A. vierde men aldaar
jaarlijks een feest, Aristotelia genaamd. Anno 331
v. Chr. rigtte A. in de wandelgangen van het lyceum
(zijnde een gymnasium in de nabijheid van Athene)
eene eigene school op voor de wijsbegeerte, welke de
PeriFatetische genoemd werd, hetzij naar de plaats
waar zij zich be yond, hetzij omdat A. de gewoonte
had zijne voordragten ten deele wandelend (grieksch :
peripatein) te houden ; zijne leerlingen worden uit
lien hoofde Peripatetici genoemd. Hij verliet Athene,
omdat men hem beschuldigde van ongodisterij, en
vlugtte naar Chalcis op Eubea, waar hij 322 v. Chr.
stierf, aan vergif—zegt men — dat hij uit eigen beweging innam, om de gevolgen van het te Athene
tegen hem aanhangige proces te ontgaan. De groote
menigte van zijne geschriften omvat het gansche
gebied der grieksche wetenschappen, doch inzonderheid dat der philosophie. Van al zijne werken verscheen een eerste druk bij Aldus Manutius te Venetia
(1495-98); later ook in verschillende landen, en
1590 te Leyden bij Casaubonus.
Aristoxenus,van Tarente,omstreeks 318 v.Chr.,
leerling van Aristoteles en een der oudste schrijvers
over muziek, stelde, behalve verscheidene philosophische geschiften (volgens Suidas niet minder dan
453) waarvan. ,slechts fragmenten bewaard zijn gebleven, een werk zamen .Gronden der Harmonie"
in Brie boeken; met latijnsche vertaling opgenomen in
Meiboom's ,Antiquw musicw scriptores" 2 dln. 1652.
Aristus, I) geschiedschrijver van Alexander
den Groote, uit Salamis op Cyprus. — 2) akademisch wijsgeer te Athene, vriend van Cicero en leermeester van Brutus.
Aristyllus, uit Samos, omstreeks 290 v. Chr.,
was de eerste grieksche sterrekundige te Alexandria,
die met Timocharis waarnemingen deed aan den
sterrenhemel; zijn werk ',Over de vaste sterren" is
verloren geraakt.
Arius, rivier in het oude Perzie, beet tegenwoordig Heri. Zie ARie.
Arius, vermaard ketter, geb. omstreeks 270 in
Cyrenalca, of volgens anderen te Alexandrie, begon
in 312 eene nieuwe leer te prediken. Zie ARIANEN.
Ariusia, stad op Chios, vermeld bij Virgin us en
Strabo ; in den omtrek werd heerlijke wijn gewonnen.
Arivanitza, eene bergketen op het griekschturksche schiereiland, behoorende tot de Balkangebergten.
Arizona, eene landstreek, die vroeger deel uitmaakte van Sonora en Chihuahua, doch in 1854 door
Gadsden, gezant der noord-amerikaansche Unie, ten
behoeve van zijne regering aangekocht werd van
Mexico voor 10 millioen dollars. Deze landstreek,rijk
aan oude overblijfselen van steden, die hebben opgehouden te bestaan, ligt bezuiden de rivier Gila,

Arkel
beslaat van het westen naar het oosten omstreeks
120 mijlen, van het noorden naar het zuiden 10 mijlen, in het geheel eene oppervlakte van 1411 vierk.
mijlen; A. is rijk aan good, zilver en koper, en heeft
vruchtbare, goed bebouwde streken, zooals de omstreeks 5000 zielen (meest Mexicanen) tellende Mesillo- en Rio Grande-dalen, alsook het dal der Santa
Cruz-rivier; A. drijft handel met San Francisco.
Arja, rivier. Zie ARSIA.
Arjoeno, berg. Zie ARDJOENA.
Arjona, lat. Urgao, stadje in Spanje, ruim 3
mijlen benoordwesten Jaen; 3000 inw.
Ark, 1) A. (Noachs-), het drijvende gebouw,
waarin Noach zich met zijn gezin en een menigte
levende dieren uit den Zondvloed redde. De A. was
300 ellen tang, 50 ellen breed, 30 ellen hoog, en
had 3 verdiepingen, die afgedeeld waren in een aantal vertrekken. Toen het water van den Zondvloed
begon te dalen, bleef de A. op een der toppen van
het gebergte Ararat staan, en het bijgeloof beweert, dat
zij daar, onder de sneeuw bedolven, nog staat.
2) A. (Verbonds-), kist waarin de tafelen der Wet
waren geborgen, die God aan Mozes had gegeven.
Deze A. werd als een heiligdorn bewaard in den
tempel te Jeruzalern.
Arkel (Het land van) ,onder dezen naam verstond
men eene in het voormalige graafschap Teisterband
gelegene uitgestrekte heerlijkheid, die behalve de
steden Gorinchem, Heukelom, Leerdam en Asperen,
verscheidene dorpen bevatte, onder meer de zoogenaamde )'vijf Arkeldorpen op den dijk", namelijk :
Arkel, Rietveld,Kedichem Everwijk en Leerbroek.
Het dorp Everwijk heet tegenw. Oosterwijk ; en het
voornaamste van al die dorpen was Arkel(in de oude
brieven Arclo), waar ook het kasteel der Heeren van A.
stond (zie bet volgende art.) ,dat in de 13e eeuw afgebroken is, toen Jan van A. de Sterke (gest. 15 Mei
1272) even beoosten Gorinchem een veel prachtiger
kasteel liet bouwen, dat 1412 in brand werd gestoken door den hollandschen graaf Willem VI, die nu
aan de zuidzijde van Gorinchem een derde kasteel
van A. liet bouwen, dat 1461 door Karel den Stoute
tot het prachtigste kasteel in de Nederlanden werd
gemaakt. Den 26 Junij 1573 werd dit kasteel door
de Watergeuzen veroverd, en zes jaren later begon
men het af te breken, omdat het de veiligheid van
Gorinchem kon bedreigen. Dit afbreken duurde tot
anno 1600, terwijl de fundamenten nog in de 19e
eeuw bestonden, en eerst in 1831 zijn weggeruimd.
In 1598 werd ter plaatse van dit kasteel een tolhuis
gebouwd voor den grafelijken tolgaarder ; dat huffs
werd in later tijd eene militaire bergplaats.
Arkel (De Heeren van) waren vroeger een der
aanzienlijkste en rijkste geslachten van Holland. Behalve de heerlijkheid (zie het vorige art.) die hunnen naam droeg, bezaten zij ook uitgestrekte goederen in Zeeland, Braband en Frankrijk. De stamheer
van dit geslacht is Heiman van A., die 642 Pepijn
van Herstal hielp om de Friezen te overwinnen, ter
belooning waarvoor de frankische koning Dagobert
hem de landstreek schonk tusschen de Waal en de
Lek. Hier, ter plaatse van een aan Hercules gewijden
tempel (waarnaar aldaar eene romeinsche legerplaats
den naam droeg van Arx Herculis) bouwde Heiman
een kasteel (arx) ; en dit was, naar men wil, de
oorsprong van den naam Arkel. In het tijdvak der
grafelijke regering speelden de Heeren van A. eene
groote rol, doch in de 14e eeuw geraakte dit roemrijke geslacht in verval, en in de 15e eeuw is bet
uitgestorven met Willem van A., die 1 Dec. 1417
binnen Gorinchem sneuvelde.

Arkel
Arkel (Cornelis van), geb. te Amsterdam 13
Oct. 1670, gest. 29 Sept. 1725, waarschijnlijk een
afstammeling van het oude geslacht der Heeren van
A., was remonstrantsch predikant te Rotterdam,
een groot voorstander van dicht- en letterkunde,
bezorgde eene editie van Joost van Geel, en gaf meer
andere werken in het Licht.
Arkelschen dam, in vroegere eeuwen Beerenda m of Beerenswarande, buurtschap een uur gaans
van Meerkerk, aan den straatweg van Gorinchem op
Utrecht; 1403 een hevig gevecht tusschen de troepen van Heer Jan van Arkel en Elertog Albrecht van
Beijeren ; 1499 werd hier een nonnenklooster gebouwd, aanvankelijk Marienhagen, later Oudenhagen
genaamd, doch sedert lang verdwenen.
Arki, een der zonen van Canaan en stamvader
en I Chron. I : 15.
der Arkiten; Gen. 10 :
Arkiko, of Arghigo, zeehavenplaats in Abyssinia, in het koningrijk Tigre, aan eene baai van de
-Roode Zee. Zie ADULIS.
Arklow, zeehavenplaats in de baronie A., in
Ierland, aan de Ovoca, over welke bier eene brug
ligt van 19 bogen, digt bij de uitwatering in de lersche Zee ; ruim 3000 inw.; eene kazerne, op de
plaats waar voorheen een kasteel stond; A. heeft
over de '200 pinken en bootee, die zich met de haring- en oestervangst bezig houden.
Arkum, verkorte naam voor Adrichem.
Arkwright (Sir Richard), gel). 1732 te Preston
in het engl. graafschap Lancaster, was tot zijn 36e
jaar een arm barbier ; legde zich toe op de werktuigkunde, om een Perpetuum mobile te vervaardigen.
Later sloot hij eene overeenkomst met den horologiemaker Kay, die eene machine onderhanden had om
katoen te spinnen, en nu werd A. de vervolmaker
van de katoen-spinmachine en de in het leven roeper van eenen tak van nijverheid, die Engeland millioenen schats opbrengen zou. In 1769 werd het
eerste patent (d. octrooi) op de machine genomen,
en toen A. stierf (3Aug. 1792) werd zijn vermogen
geschat op 500,000, pond sterling. Zijne machine
heeft later wel uitbreidingen, maar geen aanmerkelijke verbeteringen ondergaan.
Arlay, vlek in het fransche dept. Jura, 2000
inw.; voorheen baronie in het oude graafschap Bourgondie, welke koning Sigismund aan de nieuw
gestichte abdij Agaune schonk; later ging de bezitting op den stamheer van het huis van Oranje, Jean
de Chalons, baron van A., over. Ter plaatse van de
oude burgt staat tegenwoordig het trotsche en prachtvolle kasteel van den prins van Aremberg.
Arlberg is eene de grensscheiding tusschen Tirol
enVorarlberg vormende bergketen van het Algauer
alpen-systeem; de hoogste piek, insgelijks A. genaamd, is 10,000 vt. hoog. Op den A., over welken
een reeds 1309 begonnen straatweg loopt, heeft de
broederschap St. Christoph een hospitium,1388 opgerigt tot redding van verongelukte reizigers.
Arles, 1) het oude Arelate, dat door de Massilianen Theline genoemd werd, stad in het fransche
dept. Monden van de Rhone, op den linker RhOneoever, 25,000 inw., en door de haven (die door het
Canal d' Arles in gemeenschap staat met de Middellandsche Zee) een levendig handelsverkeer. A. werd
op zijn minst 2000 jaren Chr. gesticht (de celtische naam Ar-lait beteekende : bij de wateren). Ten
tijde der Romeinen was A. de zetel van een prefect.
Het was eenigen tijd de residentie van keizer Constantijn (keizer Constantijn de Jonge werd te A.
geboren) , waarnaar het de namen bekwam van
Constantine en Julia Materna ; later ook eenigen tijd
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de residentie van den Gothen-koning Euric, en
sedert 879 de hoofdstad van het koningrijk Arelat,
waaraan het zijuen naam had gegeven. Verscheidene
kerkvergaderingen (concilien of synoden) werken
bier gehouden, Arelatische synoden. De eerste (314)
besliste in het nadeel van Donatus ; de tweede (354)
veroordeelde Athanasius ; de derde stelde verscheidene bepalingen vast, betrekking hebbende op de
kerke- en kloostertucht ; de vierde veroordeelde
de predestinatie ;.leer van den presbyter Lucidus.
— 2) A., lat. Arulw, eene kantons-hoofdplaats in
het dept. der Ooster-Pyreneen, aan de Tech ; circa
2000 inw.; minerale bronnen, heete zwavelbaden, eene
ijzergieterij, en in de nabijheid eene loodmijn.
Arleux , kantons-hoofdplaats in het fransche
Noorder-dept., ruim 1 mijl bezuiden Douai; /800
inw.; in 1645 ingenomen door de Franschen.
Arlincourt (Victor, vicomte d'), fransch romanschrijver, geb. 10 Sept. 1789 op het kasteel
Merantris bij Versailles, onder Napoleon I intendant
bij de armee in AragoniC, na het herstel der Bourbons requêten-meester, onder Karel X kamerheer
van eer. Zijne vele. geschriften hadden, uit hoofde
van hunne reactionair-middeleeuwsche gekleurdheid,
onder de Restauratie een groot getal lezers. De voornaamste zijn : Charlemagne ou la Caroleide (een heldendicht) ; Les rebelles rouges sous Charles V; L'Italie
rouge ou histoire des revolutions de Rome, Naples,
Palerme etc. depuis l'avenement de Pie IX (Parijs

1850) ; en eene menigte andere.
7i e RENNET (Henri).
Arlington (Graaf)
van,. Zi
Arlon, het oude Orolaunum, stad in Belgie,
prov. Luxemburg, 19 mijlen bezuidoosten Brussel ;
5500 inw.; fabrieken voor mantelstoffen,porseleinen
en tabak; ijzersmederijen. In 1214 werd A.tot een markiezaat verheven en met het graafschap Luxemburg
vereenigd; behoorde aan Frankrijk van 1684 tot 1697.
Den 19 April 1793 behaalden bier de Franschen onder Jourdan eene overwinning op de Oostenrijkers.
Armada heet in Spanje elke gewapende magt,
voornamelijk elke oorlogsvloot ; doch bij geschiedschrijvers wordt die naam inzonderheid gebezigd
voor de groote zeemagt, die Filips H in 1588 uitrustte tegen koningin Elizabeth van Engeland, en die
zoo trotsch de Onoverwinnelijke vloot werd genoemd;
maar die in weinig dagen tijds door een storm verstrooid, en vervolgens door de engelsche vloot onder
admiraal Drake geheel verslagen werd.
Armagh, graafschap in de iersche provincie
Ulster, waaraan de stad A. (lat. Regia) de hoofdpl.
is, zijnde een der nijverste steden van Ierland, eene
hoofdmarkt voor linnens, staat in spoorwegverbinding met Belfast en Dublin, en heeft 10,000 inw.
Men wil dat A. 490 gesticht is door Sint Patrick ;
in de middeleeuwen was A. de hoofdstad van
geheel Ierland, en had eene universiteit, die bezocht werd door 7000 studenten. In de oorlogen
met de Denen en met de Engelschen werd A. verscheidene malen geplunderd ; in 1642 werd het door
sir Phelim O'Neil platgebrand.— Het graafschap A.
beslaande 19} vierk. mijl met 240,000 inw., is een der
vruchtbaarste en gezondste gedeelten van Ierland.
Armagnac, lat. Ager Aremonicus, voormalig
landschap in het zuiden van Frankrijk (ongeveer
het tegenw. dept. Gers), van de Pyreneen-hellingen
tot aan de Garonne, werd gesplitst in Opper- en
Neder-A. De vruchtbare grond is zeer geschikt
voor graan- en wijnbouw, alsook voor de veeteelt.
De hoofdplaats was Lectoure aan de Gers met 6350
inw., terwijl tegenw. Auch met 10,500 inw. de
hoofdplaats van het dept. is. Zie ARMAGNAKEN.
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Armagnac (Graven van), deze werden geacht
of te stammen van den Merovinger Chiodwig, en
stonden dikwijls aan het hoofd van staatkundige partijen. Graaf Bernard VII werd 1418 connétable,
doch kort daarop door de Bourgondiers, wier tegenstander hij was, in Parijs gevangen genomen en
12 Junij vermoord. Zijn kleinzoon Jan V leefde met
zijne jongste zuster Isabelle in bloedschande, en bet
zich, door overlegging van eene valsche pauselijke
bul, zelfs met haar in het huwelijk verbinden, doch
werd dien ten gevolge in den ban gedaan, met verbeurdverklaring van zijne goederen. Naar Aragonie
gevlugt, wist hij het zoo ver te brengen, dat hij absolutie bekwam en zijne goederen terugkreeg,schaarde
zich toen echter bij de tegenstanders van Lodewijk XI,
en werd eindelijk 4473 in Lectoure omgebragt. Met
graaf Karel stierf het geslacht 1497 nit, en koning
Frans I verleende het graafschap aan zijn zwager (hertog Karel van Alencon), door wiens weduwe het aan
het huffs Albert in Navarre kwam. Met Hendrik [V
kwam het weder aan de kroon van Frankrijk.
Armagnaken, de bewoners van Armagnac.
Belden van oudsher voor een stack en moedig, maar
dom en bijgeloovig yolk. De A. maakten de kern nit
van de krijgsbenden, die ten tijde van Karel VII
Frankrijk vervulden met moord en verwoesting. Om
het land van hen te bevrijden zond Karel VII, op
het verlangen van de duitsche mogendheden, twee
legers A. (te zamen 50,000 man) naar den Elzas en
naar Zwitserland. De naar Zwitserland gezondene
A. werden gered door den roemrijken St. Jacobsdag
aan de Birs (26 Aug. 1444), waarop de gelukkige
vrede van Ensisheim (28 October) volgde. Vit den
Elzas werden de A. (1445) deels door de wapenen,
deels door het treffen van schikkingen verwijderd.
Deze Armagnaken-oorlog werd spottenderwijs de
Armegekken-oorlog genoemd.
Armagon, benoorden Madras in engelsch In die,
distr. Tsjinglepat (Chingleput); A. was de eerste
nederzetting der Engelschen op deze kust; 1639
werd hun eene strook lands afgestaan, waarop zij
het fort St George bouwden, en om hetzelve ontstond de stad Madras.
ArmaTisten, of Armales, in Hongarije die edellieden, die geen vaste goederen bezitten, en die dus
voorheen van de wapendienst konden leven.
Armancon, eene in het fransche departement
Cote d'Or ontspringende rivier, die zich, na eenen
loop van 30 mijlen, bij La Roche in de Yonne ontlast.
Armand, met dezen naam bedoelen de dichters uit de 17e eeuw menigmaal kardinaal Richelieu.
Armandi (P. D.), italiaansch generaal, geb.
1778 te Fusignano, nam deel aan alle bewegingen, die
de vrijmaking van Italie ten Joel hadden tot in 1849.
Uitgeweken, werd hij in Frankrijk benoemd tot bibliothecaris van het kasteel te St. Cloud, en stierf 1855.
Armannsberg, bazaltberg in 't landgericht
Kemnath van den beijerschen kreis Oberfranken,
2526 vt. hoog, met een verrukkelijk gezigt op het dal
der Heidenaab,en eene veelbezochte bedevaartskerk.
Armansperg (Jos. Ludwig, graaf van), gel).
28 Febr. 1787 te Kätzting in Neder-Beijeren, begon
1808 zijne staatkundige loopbaan, waarin hij het tot
de hoogste ambten bragt en eindelijk staatsraad en
levenslang rijksraad, minister van binnenl. zaken en
financien, en vervolgens min. van fin. en buitenl.
zaken werd. Gedurende den landdag van 1831 te
zeer tot de liberate partij toegenaderd, werd hij uit
bet ministerie verwijderd en tot gezant te Louden
benoemd. Hij verkoos het ambtelooze leven op
zijne landgoederen. In 1832 nam hij echter de op-
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dragt aan um zich aan het hoofd van het regentschap
van Griekenland te plaatsen, waar hij in 1833 met
den minderjarigen koning Otto aankwam, en sedert
Junij 1835 rijkskanselier was. Door zijne bemoeijingen in dezen werkkring maakte hij zich vele vijanden, tot hij 14 Febr. 1857 aftrad en tot het ambtelooze leven terugkeerde, den meesten tijd op zijn landgoed Egg bij Deggendorf doorbragt, en 3 April 1853
stierf; hij was de laatste van zijnen stam.
Armatolen en Clephten noemde men christelijke heerscharen, die zich sedert de vestiging van
het osmanische rijk in Europa nagenoeg geheel onafhankelijk staande hielden in de noordelijk gelegene
berglanden van Griekenland. Clephten beteekent
oorspronkelijk: movers; en A. noemde men hen, die
met de Porte in onderhandeling traden. Het eerst
werd aan de bewoners van den berg Agrapha het
voorregt verleend, ter handhaving van de openbare
orde eene schare te mogen wapenen, en van daar
verspreidden de A. zich over het geheele grieksche
vasteland .Zij vormden bij de uitbarsting van den griekschen vrijheids-oorlog (destijds ongeveer 12,000 man
sterk) het hoofdbestanddeel van de hetwria. Toen
de vrede tot stand kwam, konden deze horden echter
bij de geregelde orde zaken niet wel hestaan, en zij
hebben het gouvernement van koning Otto veel
ongelegenheden veroorzaakt. Zie ook PALLIKAREN.
Armavir, lat. Armauria, in ruinen liggende
stad in het westelijk gedeelte der hoogvlakte van den
Araxes (gouvt. Eriwan,in aziat. Rusland).

Arxnegekken—oorlog. Zie ARMAGNAKEN.
Arm—eiland, eilandje bij Java's westkust, aan
den ingang van straat Soen.da.
Armellini (Carlo), italiaansch regtsgeleerde,
was een der verstandigste raadsmannen van pans
Pius IX op den weg der hervormingen, welke weg
later door den paus verlaten werd. Na de vlugt van
Pius IX naar Gaeta, werd de republiek uitgeroepen
cinder het driemanschap A., Saffi. en Mazzini ; en
A. bewees door al zijne laden, een verlicht voorstander te zijn van orde en regt. Na het bloedige
gevecht van 30 Junij 1849 begreep men echter het
nuttelooze van langer tegenstand tegen de fransche
wapenen, en het triumviraat trail of ; later genoodzaakt het land te ruimen, nam A. de wijk naar Brussel.
Armene, stad in Paphlagonie, in de nabijheid
van Sinope ; tegenw. Aklinan.
Armengaud (J. G. D.), fransch letterkundige,
geb. te Castres (dept. Tarn) 1797, schreef, onder
meer artistieke werken, eene Histoire des peintres
de toutes les koles depuis la Renaissance jusqu'd nos
fours (1849, in 40.).
Armenia, lat. Armenia, het Minni uit de Heilige

Schrift (Jerem. 51: 27), is het groote hoogland van
westelijk Azie, tusschen de Caspische Zee , den Caucasus en Taurus. Dit bergen-plateau, met de bronnen
van Euphraat, Tigris, Koer, Aras, Tsjorokh (den ouden
Akampsis) en Kisil-Irmak, heeft in zijn hoogste piek
(den Ararat) eene hoogte van 7000 vt. Het klimaat
van dit bergland is meestal guur, en slechts in de
dalstreken gedijen de wijnstok en zuidervruchten.
A., dat gedurende een tijdsbestek van 1900 jaren,
tot in de 14e eeuw, met eene afwisselende verscheidenheid van grenzen, onder de aziatische rijken gerangschikt is geweest, is ten deele nog bewoond door
Armeniers (de nakomelingen van de vroegere
bevolking des lands), ten deele ook door Turken,
Perzen, Russen, Turkomannen en Koerden (of Kurden). De Armeniers zijn van goed ontwikkelden
ligchaamsbouw, en onderscheiden zich door verstandeljjke begaafdheden. Zij behooren tot eene eigene
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christelijke Kerk,die het meest overeenkomst heeft met
de grieksch-katholieke, en die onder den geestelijk opperhoofd staat, namelijk den patriarch te Etsj miadzin.
Sedert A. zijne zelfstandigheid als afzonderlijk rijk
heeft verloren, heeft een groot deel der oude bewoners
zich in meer of minder talrijke gemeenten elders nedergezet, en in Turkije, Perzie, Indie, Rusland, Hongarije
en Zevenbergen, sommige gedeelten van Afrika, ja
zelfs in ettelijke streken van Amerika, volkplantingen gesticht. De hoofdzakelijke immigratie der Arabier en in Zevenbergen had eerst plaats in 1660; twee
eeuwen later telden zij er 8000 zielen, in Hongarije
3000, in de Bukowina ruim 2000 , in Gallicie circa
3000; dus waren 1860 in de oostenrijksche monarchic I5,996 . Arabieren gevestigd. Overal onderscheiden zij zich door hunnen werkijver en leggen zich,
even als de Joden, schier uitsluitend op den koophandel toe. Hunne zielensterkte wordt geschat op
2 millioen, waarvan circa ?.., turksche onderdanen zijn.
A. wordt ingedeeld in Groot-A. en Klein-A., en de
oppervlakte, die het beslaat, schat men op 5000
vierk. mijlen; het is tegenw. gesplitst in turksch,
russisch en perzisch A., namelijk : Turksch A. bestaat nit de ejalets Erzeroem, Wan, Kars , gedeelten
van de ejalets Marasj, Siras, Zjerehzor, Diarbekir.
Russisch A. beslaat van russisch Trans-Caucasie de
voormalige provincien Eriwan en Nachitsjewan, een
deel van Zjirwan en het voormalige turksch Georgie.
Perzisch A. is het noordwestelijk gedeelte van de perzische prov. Azerbeidzj an tot aan het Urmiah-meir. De
voornaamste steden zijn : Erzeroem, Wan, Bajazid
en Erzingan in turksch A.; en in russisch A. Eriwan,
Akhaltzike en het beroemde klooster Etsjmiadzin.
De oudste geschiedenis der Armeniers, of der
Haik, gelijk zij zich zelven noemen, is mythisch ; en
slechts zooveel is daaruit met zekerheid op te maken, dat zij aanvankelijk door eigene koningen geregeerd, en later schatpligtig zijn geworden aan de
Assyriers en Meden.Met koning Tigranes 1 (Dicranes),
die zich van de overheersching der Meden vrij maakte
(omstreeks de helft der 6e eeuw v. Chr.) begint de
historische tijd. De laatste koning uit zijne dynastie,
die al spoedig het perzische oppergezag erkennen
moest, viol 328 v. Chr.,tegen Alexander den Groote,
waarop het land onder de Seleuciden kwam. Onder
Antiochus den Groote maakten zich echter (tusschen
223 en 190 v. Chr.) twee seleucidische stadhouders,
met name Zadriadres en Artaxias, onafhankelijk, en
vormden de .2 afzonderlijke rijken Groot-A .en Klein-A.
In Groot—A. stichtt, Artaxias eene dynastie,
die reeds omstreeks de helft der 2e eeuw door eenen
tak der parthische •rsaciden verdrongen werd. De
beroerndste vorst dezer tweede dynastie was Tigranes de Groote, die echter 63 v. Chr. door de Romeinen
nagenoeg al de door hem gemaakte veroveringen
verloor. Eene onafgebrokene reeks van oorlogen en
binnenlandsche beroeringen bragten Groot-A. vervolgens hoe langer hoe meer in verval, totdat het
onder Trajanus voor een korten tijd tot een romeinsch
wingewest gemaakt werd, en 232 na Chr. onder de
Sassaniden kwam, die zich 28 jaren staande hielden. Onder Tiridates III, die door den bijstand der
Romeinen 286 weder op zijnen troon was gebragt,
begun het Christendom in A. veld te winnen, hetgeen echter niet in staat was het inwendige verval
des rijks tegen te houden. Reeds 428 werd A. door
Bahram V tot eene provincie van het rijk der Sassaniden gemaakt. In de oorlogen tusschen de byzantijnsche keizers en de arabische khalifen werd A. op
de vreeselijkste wijze geteisterd, en no eens door
byzantijnsche, dan eens door arabische stadhouders
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geregeerd, totdat eindelijk Aschod I, uit het oude
en magtige armenische geslacht der Bagratiden, in
885 zich de kroon op het hoofd zette, en zoodoende
de stichter werd van de derde armenische dynastie,
der Bagratiden of Bagraduniers. Hoewel het rijk zich
onder deze dynastie al spoedig ontwikkelde tot een
hoogen bloei, begon het sedert het laatst der 10e eeuw
reeds weder te dalen, zoodat het den gelijktijdigen
aandrang der Seldzjoeken en der Grieken niet wederstaan kon. De Grieken, die 1079 den laatsten bagratidischen koning hadden laten vermoorden, bragten
een gedeelte des rijks onder Hunne heerscbappij,
terwijl de Turken en Koerden zich meester maakten
van bet overige. Aan veelvuldige invallen van de
naburen blootgesteld (zoo, bijv., 1242 door de Mongolen veroverd), werd Groot-A. 1472 eene perzische
prov., van welke het westelijk gedeelte 1522 door
Selina II aan de Turken kwam, terwijl bet ousterdeel ( lrvvan) under het gezag der Perzen bleef, tot het
hun in later tijd werd ontweldigd door de Russen.
In Klein—A. regeerde de dynastic van Zariadres
van 190 tot 170 v.Chr.,toen het rijk veroverd werd
door Tigranes den Gr., die het echter reeds spoedig
verloor aan de Romeinen. Bij de deeling van het
Romeinsche rijk aan het Oostersche rijk toegevoegd,
deelde het in deszelfs lotgevallen tot 1079, toen de
Grieken het bemagtigden,en er met Cilicie een koningrijk van maakten, waar Rhupen, een derwaarts gevlugt
bloedverwant van den laatsten Bagratiden-koning,
zich-1189 onafhankelijk maakte.Zijne opvolgers speelden in de kruistogten eene groote rol. De egyptische
monarchen ondernamen sedert 1266 herhaalde togten
naar Klein-A., totdat eindelijk sultan Schaban, die
den laatsten koning Leo VI uit den huize Lusignan
gevankelijk wegvoerde, het land geheel tot onderwerping bragt. Klein-A. werd sedert nooit weer onafhankelijk, kwam 1403 van Egypte aan de Turkomannen,
1508 aan de Perzen, kort daarna aan de Osmanen.
Sedert (lien tijd hebhen de Armeniers voortdurend
onder den hardsten druk der Turken en Perzen gesmacht. Vooral om de vervolgingen van den Islam
te ontgaan hadden in het woelige tijdvak der middeleeuwen velen hun vaderland verlaten ; vandaar
dat de Armeniers over het geheele auidoosten van
Europa en Rusland,alsook over Voor-Azie en Perzie,
ja zelfs tot Indie verspreid zijn. Sedert de oorlogen
der Russen met de Perzen en Turken emigreerden
vooral vele Armeniers naar de hun tot wijkplaats
aangewezene transcaucasische prov. van Rusland.
Armenierstad, of Szamos*Ujvar, vrijstad in
Zevenbergen, district Klausenburg, aan den Szamos,
met 4000 (moest armenische) inw. en een 1851 gestitht grieksch-katholiek bisdom.
Armenisehe Kerk. Reeds in de 2e eeuw
was het Christendom tot Armenie doorgedrongen ;
dock vasten voet bekwam het daar eerst in de 4e
eeuw door bisschop Gregorius en in de 5de eeuw
door de overzetting van den Bijbel door Miesrob. In
den twist over de 2 naturen in Christus verklaarden
de Armeniers zicb voor de Monophysiten, en nadat ze
zicb (6e en 7e eeuw) geheel van de roomsche Kerk hadden losgemaakt, vormden zij eene afzonderlijke kerkelijke gemeenschap, die zich de Gregoriaansche Kerk
noemde.Volgens deze heeft Christus slechts een natour, en de Geest gaat alleen van den Vader ult. Bij den
doop, waarmede de bevestiging verbonden is, wordt de
doopeling driemaal besprenkeld en ingedompeld. Bij
het avondmaal gebruikt men onvermengden wijn en
gezuurdeesemd brood. Het laatste oliesel gescbiedt
slechts aan personen van den geestelijken stand, en
zulks dadelijk na hun afsterven. De zetel van denCa-
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tholicus, d. i. het hoofd der Kerk, is in het klooster
Etsjmiadzin bij Eriwan ; ieder Armenier moet althans eens in zijn leven eene bedevaart derwaarts
gedaan hebben. Wereldlijke priesters moeten gehuwd zijn ; doch ze mogen niet voor den tweeden keer
trouwen. In weerwil van de herhaalde pogingen, tot
dat einde door de pausen aangewend, heeft de armenische Kerk zich nooit met de roomsche willen vereenigen. Er zijn echter Gelinieerde Armeniérs in Italie,
Polen, Galicia, Perzie, in eenige streken van Busland
en in Marseille; zij staan onder het gezag van den
Pans, doch hebben hunne eigene kerkregeling.
Armenische Letterkunde, waarvan de
geschiedenis voor ons eerst met de invoering van het
Christendom begint, en waarvan het bloeijendste
tijdperk tusschen de 4e en 14e eeuw onzer jaartelling valt, bestaat _ your het meerendeel slechts uit
theologische en kronijkachtige werken, waarin men
duidelijk de grieksche (uit later tijd) en byzantijnsche voorbeelden herkent. Een groot deel der armenische geschriften zijn vertalingen van grieksche en
syrische auteurs ; dit gaat zoo ver, dat enkele belangrijke grieksche werken, zooals de kronijk van
Eusebius,eenige geschriften van Philo, homilien van
Chrysostomus, Severianus en Basilius den Groote,
het leven van Alexander door Pseudo-Callisthenes,
en meer andere, ons niet anders bekend zijn geworden dan nit de armenische vertalingen. De overzetting van den Bijbel, die in 411 door Miesrob en zijne
leerlingen werd begonnen, geldt nog ten huidigen
dage als bet voortreffelijkste toonbeeld der klassieke
taal (de beste druk is die van 1805 te Venetie).
Onder de armenische historici en geographen verdienen vooral genoemd te worden Agathangelos
(in het begin der 4e eeuw), Zenob de Assyriér,
Faustus Byzantinus, Elismus, Lazarus nit Barb, en
bovenal Mozes van Chorene (gestorven 487). Tot
een later tijdperk behooren Michael Tsjamtsjean,
die geschreven heeft eene algemeene geschiedenis
van zijn yolk van de vroegste tijden af, en Lucas
Indzjidzjean. Voor de voornaamste godgeleerde en
philosophischt. schrijvers worden gehouden : David
(5e eeuw), de overzetter en commentator van Aristoteles, Esnik (le eeuw), Joannes Oznienzis (8e eeuw),
Nerses Klajensis (12e eeuw) en Nerses Lampronensis.
De poetische litteratuur is minder rijk ; behalve de
gezangen der armenische Kerk, zijn slechts eenige
gedichten van Nerses Klajensis bekend geworden ;
tevens verdienen de fabelen van Mechitar Kosj en
Wartau vermelding. Met de 14e eeuw begon de
armenische litteratuur te zinken, en slechts weinig
werken van eenige beteekenis zijn er sedert verschenen. Met dat al hebben de Armeniers tot op den
huidigen dag eene levendige belangstelling behouden
voor hunne nationale letterkunde, zoodat in al hunne
volkplantingen (die der Mechitaristen op het eiland
San Lazaro bij Venetie is de belangrijkste), en zelfs
in Oost-India, armenische drukkerijen opgerigt zijn.
In 1851 verschenen reeds 9 tijdschriften in de
Armenische taal, welke geschreven wordt met
het door Miesrob ingevoerde bijzondere letterschrift,
en tot den indo-germaanschen taalstam behoort.
Het oud-Armenisch, de taal der letterkunde, is als
dood te beschouwen ; op het zich in 4 dialecten splitsende nieuw-Armenisch of plat-Armenisch heeft
het Turksch eenen merkbaren invloed uitgeoefend.
De spraakkunst van Petermann (Berlijn 1837 ; verkort
met eene chrestomathie, Berlijn 1841) is de beste.
Goede woordenboeken zijn het Armenisch-engelsche
van A ucher (2 dln. Venetia 1821) ; en (Venetie 1837)
het Armenisch-italiaansche van Tsjaktsjak.

Armfeld
Armenki, dorp in het russische gouvt. Kostroma, is het middelpunt der grove damastweverij;
het Armenki-linnen is naar dit dorp genoemd.
Armentieres, stad in Frankrijk, dept. Nord,
aan de Lys, met 9000 inw., laken, linnen, leder,
beetwortelsuiker en zijde ; en handelsvertier.
Armento, lat. Grumentunt, stad in het Napelsche, prov. Basilicata, ruim 5 mijlen bezuidoosten
Potenza ; 2400 inw.
Armentros (Thomas), om zijne geldzucht spottenderwijze Argenterios genaamd, was geheimschrijver bij de nederlandsche landvoogdes Margareta van
Oostenrijk hertogin van Parma, die hem 1563 naar
Spanje zond, waarop in het volgende jaar de terugroeping van Granvelle uit de Nederlanden volgde ;
hij had zooveel invloed, dat eigentlijk hij degene
was, die de Nederlanden bestuurde. Na het vertrek
der landvoogdes ging A. met een bijeengeschraapt
vermogen van ruim 70,000 dukaten naar Italie.
Armfeld, 1) A. (Karel, baron van), geb. 1666,
een dappere Zweed, eerst in buitenlandsche dienst,
vervolgens generaal van Karel XII van Zweden,voerde
bevel over eene legermagt van 10,000 man, waarmede hij (1718) tegen Noorwegen moest ageren van
de noordzijde, terwijl Karel XII zelf met 60,000 man
in het zuiden den aanval zou doen. A. kwam echter
te laat in het jaar voor Drontheim aan ; en toen hij
in Januarij 1719 over het ruwe gebergte den tern gtogt
wilde aannemen naar Zweden, verloor hij door de felle
koude zijn geheele leger, waarvan slechts 500 man
overbleef ; en zelf door de wintervorst verminkt, bereikte hij slechts met moeite zijn vaderland. In het
zoogenaamde Tydals-gebergte ,waar zijn leger door de
koude bezweek,vond men niet alleen de wagens,kanonnen, bagaadie, en de doodgevroren soldaten en paarden;maar de menigte lijken lokte een ontzaggelijk aantal roofdieren derwaarts, zoodat die landstreek jaren
lang een druk bezocht jagtveld werd.-2) A. (Gustaaf
Maurits, baron, later graaf van), geb. 1 April 1757,
oudste zoon van een zweedschen generaal-majoor
en landshoofdman baron van A., trad als vaandrig
in dienst bij de garde, en won al spoedig de gunst
van Gustaaf III. Na zich in den oorlog tegen Rusland bijzonder onderscheiden te hebben, sloot hij
den vrede te Wereld (14 Aug. 1790). Toen de koning op zijn sterfbed lag, benoemde hij A.tot opperstadhouder van Stokholm, en bij een codicil benoemde
hij hem tevens tot lid van den raad van regentschap,
doch was reeds te zwak om dat stuk behoorlijk te
onderteekenen, zoodat hij er slechts zijne initialen
onder zetten kon. Uit dien hoofde erkende de hertog van SOdermanland dit dokument niet, en wierp
het in het vuur ; 7 Sept. 1792 ontnam hij A. het
opperstadhouderschap, en zond hem als gezant naar
Napels. Ook daar vervolgde men hem, doordien men
zekere hetrekking, waarin hij stond tot eene jufvrouw
RudenskOld (die aan A. de voorkeur gegeven had
boven den hertog), op de hatelijkste wijze aan den
dag bragt : jufvrouw R. werd naar het werkhuis gezonden ; en A., tegen wien inmiddels heimelijk bandieten werden gehuurd, werd formeel ingedaagd
naar Stokholm ; en toen hij zich, in plaats van aan
die indaging gevolg te geven, in veiligheid stelde,
werd hij veroordeeld als landverrader en vervallen
verklaard van alle waardigheden en titels, met verbeurdverklaring tevens van al zijne goederen. Hij nam
de wijk naar Petersburg; doch toen hij niet wilde zooals
het russische kabinet wenschte, werd hij naar Kaluga
overgebragt, van waar hij echter wilt te ontkomen
en naar Duitschland vlugtte. In 1799 werd hij door
Gustaaf IV in zijnen vorigen rang en stand hersteld,
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tot gezant te Weenen benoemd, en 1801 tot geneArminius, 1) A., romeinsche naam voor Herraal bevorderd. In het najaar van 1801 werd hij
man, den Cherusei6r, die zoo beroemd werd door
president van het Oorlogs-collegium en in den stand
het aandeel, dat hij nam aan de bevrijding van de
der Rijksheeren verheven. Hij stond aan het hoofd
Duitschers van het romeinsche juk ; zie HERMAN en
van de legermagt, waarmede de Zweden eenen aanIRMINsuL. — 2) A. (Jacobus) ; zie ARMIN1ANEN.
val op Noorwegen beproefden, die totaal mis[ukte.
Armitage (Edward), geb. te Londen 20 Mei
Na de omwenteling (1809), waardoor Gustaaf1V van
1817, leerling van Paul Delaroche te Parijs, heeft
den troop gestooten, en de hertog van SOdermanvervolgens in Engeland veel naam gemaakt als hisland onder den naam van Karel XIII koning van
torie-schilder. Als zijne voornaamste stukken noeZweden werd, nam A. 1810 zijn ontslag uit rijks
men wij : .De veldslag van Miani", door sir Ch. Napier
dienst; en al spoedig weder verdacht, stelde hij zich
in Indie gewonnen ; ,,De slag van Balaclava" en .De
onder de bescherming van den russischen gezant, en
slag van Inkermann".
trad vervolgens in dienst van Rusland. Hier werd
Armley, stad in het engl. graafschap York, aan
hij graaf, kanselier der universiteit Abo, president
het kanaal van Leeds naar Liverpool; ruim 1 mijl
voor de zaken van Finland en lid van den senaat,
beoosten Bradford; 4400 inw.; groote fabrieken.
was niet zonder invloed op keizer Alexander's oorArmoni, een der zonen van Saul's onechte
logzuchtige houding tegen Napoleon I, en stierf 19
dochter Rizpa, die door David aan de Gibeoniten
Aug. 1819 te Tsaarskojeselo.
overgeleverd en door deze opgehangen werden.
Armida, het volmaaktste ideaal van eene verArmorica, d. het land der aan den zeekant
leidelijke vrouw, in lasso's .Bevrijd Jeruzalem".
wonenden (der Armorici, van het celtische ar mor, de
eene
plaats
hij
den
aventijnArmilustrum,
zee), celtische naam voor het noordwestelijk gedeelte
schen berg, waar de Romeinen jaarlijks (18 Nov.)
van Frankrijk tangs den oceaan, voornamelijk tuseen wapenfeest met offeranden hielden en eene plegschen Seine en Loire ; later, in beperkter zin, werd
tige processie met de ancilia onder het geschal der onder den naam van A. verstaan Bretagne, welks
tuba. Dit feest heette Armilustrium.
bewoners zich 420 onafhankelijk verklaarden van de
Armina, 1) rivier, die fransch van nederlandsch romeinsche heerschappij, en 70 jaren later het opperGuiana scheidt. — 2) militaire post en blokhuis in
gezag erkenden van den frankischen koning Chlodwig.
Suriname, tegenover de plaats, waar de rivier A. in de
Armstrong,een der Kokos-of Keeling-eilanden
Marowijne valt ; 1806 werd de bezetting vermoord
in de Indische Zee.
en A. geplunderd en verbrand door de Boschnegers.
Armstrong (Thomas), een geboren NimweArminianen , of Remonstranten , beet eene genaar, vriend van den hertog van Monmouth (den
door Jacobus Arminius in het leven geroepene partij
natuurlijken zoon van arel II, koning van Engeder gereformeerde Kerk in de Nederlanden. Op het
land), die 1683 wegens eene ontdekte zamenzwering
voetspoor van Augustinus had, in de gereformeerde
de wijk had genomen naar Holland, waar hij bij den
Kerk, voornamelijk Calvinus de onvoorwaardelijke
prins van Oranje Willem III bescherming vond. Op
predestinatieleer voorgedragen. Arminius (eigentlijk
het hoofd van A., die den hertog gevolgd was, had
Jacob Hermans, geb. te Oudewater 1560, gest. te
het engelsche gouvt. eene premie van 500 pd. sterl.
Leyden 19 Oct. 1609), opgeleid te Geneve, sedert
uitgeloofd ; en A., die zich te Leyden ophield, werd
1587 predikant te Amsterdam en sedert 1603 hoogdaar 14 Junij 1684 gevat door den leydschen schout,
leeraar te Leyden,, geraakte over dit leerstuk in twist Cornelis Paets, die daartoe buiten weten der Staten
met zijnen ambtgenoot Gomarus, die beweerde, dat
van Holland de hand leende, om den engelschen geGod naar zijn volkomen vrije raadsbesluit van eeuzant te believen en het uitgeloofde bloedgeld te verwigheid her enkele personen voorbeschikt had om
dienen ; den 25 Junij kwain A. gevankelijk te Londen
het geloof en de zaligheid deelacbtig te worden, teraan, en den 30 werd hij opgehangen en gevierendeeld.
wijl de overigeu daarentegen gepredestineerd waren
Armstrong (John), dochter en geneesheer,
tot het ongeloof en de verdoemenis. Arminius daargeb. 1709 te Castleton bij Edinburg in Schotland,
entegen beweerde : dat het deelacbtig worden van
ging 1741 als officier van gezondheid naar Westzaligheid of verdoemenis door geloof of ongeloof het
Indie, kwam 1749 aan een hospitaal in Londen, vergevolg is van der menschen eigen toedoen ; dat God
volgens 1760 als militair dokter naar Duitschland ;
dit van iederen mensch in het bijzonder vooruit heeft
stierf 1779.Zijne geneesk. geschriften zijn vergeten ;
gezien, en dienovereenkomstig ieders lot vooruit
maar niet zijn leerdicht The art of preserving health.
heeft bepaald. De aanhangers van Arminius, die inBuitendien zijn van hem te noemen : het lascive
middels reeds gestorven was, leverden 1610 aan de
dichtstuk The oeconomy of love (Lond.1739en1768)
staten der provincie Holland eene Remonstratie in
en zijne onder den naam van ),Launcelot Temple" ver(waarom zij Remonstranten genoemd werden),waarin
schenene Sketches or essays on various subjects (1758) .
zij zich van de aantijging van Pelagianismus zochten
Armstrong (William), geb. te Newcastle aan
te regtvaardigen en hunne leerstellingen in het breede
de Tyne 1810 uit burger-ouders, werd 3 Febr. 1859
ontwikkelden. Hierop lieten de aanhangers van Goin den ridderstand verheven en met de Bad-orde
marus eene Tegen-Remonstratie verschijnen (vanbegiftigd, ter belooning voor zijne uitstekende verdaar voor hen de benaming Contra-Remonstranten).
diensten als uitvinder. Door hem uitgevonden zijn
In dezen kerkelijken twist mengde zich al spoedig
de bekende Armstrong-kanonnen, die, na de daarmede
staatkundige partijschap ; het gevolg daarvan ward,
in 1858 op last van het engelsche gouvernement gedat vele A. geschavotteerd of in de gevangenis genomene proeven, algemeen bij het wapen der artillerie
worpen werden (onder laatstgen. ook Hugo de Groot).
werden ingevoerd. Behalve opgemelde onderscheidinDe synode van Dordt (13 Nov. 1618 tot 9 Mei 1619)
gen ontving A. tevens eene jaarwedde als rationale
besliste in het voordeel der Gomaristen, en sloot
belooning.
de A. van de synodale beraadslagingen alsook van de
_RNEMUIDEN.
Armuyden, o0_f__e
7i A
kerkelijke gemeenschap uit. Sedert 1630 werden
Armyros, 1) stad in europ. Turkije, prov.
de Remonstranten weder geduld, waarop zij eigene
Thessalia, 1 mijl benoordwesten de golf van Volo.
gemeenten vormden en hunne geloofsbegrippen op
— 2) berg en 3) dorp in Albania, 3 mijlen bezuidden grondslag van vrijonderzoek verderontwikkelden.
westen Arta, aan de oostzijde van de golf.
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Arna

Arna, 1) hoofdplaats van eene oasis in de oostelijke Sahara, tusschen het koningrijk Boernoe en
de woestijn van Lybie, 112 mijlen bezuidoosten Moerzoek. — 2) oude stad in Umbria, aan den Tiber.
Arnac—Pompadour, dorp in het fransche
dept. Correze, circa 4 mijlen benoordwesten Brives ,
met stoeterij ; oud markiezaat ; het kasteel, door Guy
de la Tour gebouwd 1026, werd door Lodewijk XV
gegeven aan mevrouw d'Etioles, die zich daarnaar
markiezin van Pompadour noemde.
Arnald. Zie ARNOUD.
Arnan, een der afstammelingen van Salomon ;
I Chron. 3 : 21.
Arnau, 1) dorp in het pruis. reg.-distr. Koningsbergen, op den regteroever van den Pregel ; voor
de Koningsbergers is A. eene plaats van uitspanning.
2) A. (hongaarsch Hostinec), stadje in HongaJije,
Gitschiner-kreis, 2000 inw. en drukke nijverheid.
Arnaud Belgradi, s tad. _Zie —ERAT.
Arnaud de Brescia. Zie.e AA RNOLD.
Arnaud de Villeneuve, geleerde uit de
13e eeuw, geb. 1238 te Villeneuve in Languedoc, of
volgens anderen in Catalonia, onderscheidde zich
door eene grondige kennis in geneeskunde, scheikunde en theologie ; bereisde Frankrijk, Italie en
Spanje ; vestigde zich vervolgens te Parijs, later te
Montpellier; werd wegens ketterij veroordeeld, en
vlugtte naar Sicilia, bij Frederik van Aragon. De
faam van zijne kunde was zoo groot, dat pans Clemens V, ziek geworden zijnde, hem bij zich ontbood;
doch op de reis van Napels naar Avignon stierf A.
(1314). In weerwil van zijne veelomvattende geleerdheid gaf A. zich of met astrologie, en wilde
voorspellen wanneer de wereld vergaan zou. Van al
zijne werken verscheen te Lyon een le druk 1504
en een 2e in 1520.
Arnaud (Henry), predikant der Waldenzen,
met zijne geloofsgenooten vervolgd door Victor Amadeus hertog van Savooije (die daarin hoofdzakelijk
te werk ging om zich niet het misnoegen op den
hals te halen van Lodewijk XIV), nam de wijk naar
Zwitserland. Toen hun echter ook daar een termijn bepaald werd,binnen welken zij de zwits. kantons moesten ruimen, besloten de Waldenzen naar
hunne valleijen in Piemont terug te keeren en er
zich staande te houden gewapenderhand. Hun predikant A. stelde zich aan hun hoofd als hun leidsman en veldheer; in verscheidene gevechten deed
hij wonderen van dapperheid, en bragt de Waldenzen eindelijk zegevierend terug in hunne valleijen,
waar ze 1690 met den hertog vrede sloten en in het
bezit hunner goederen hersteld werden. De hertog
kwam nu in het leger der Waldenzen, nieuwsgierig
om den generaal te zien, die hem ontving geharnast
als veldheer, maar met den predikants-mantel en
bef over die uniform heen; de hertog speak tang met
hem, en schonk hem zijn eigen degen en sjerp en
horologie als een blijk van zijne hooge achting voor
A.'s dapperheid en krijgsbeleid, en beraamde met
hem de middelen om zelf voortaan het hoofd te
bieden aan den trotschen Lodewijk XIV. Den ontvangen eeredegen voerde A. vervolgens in dienst
van den hertog.
Arnaud (F. Th. Marie Baculard d'), fransch
romanschrijver,geb. 15 Sept. 1718 te Parijs, schreef,
naauwelijks de kinderschoenen ontwassen, 3 treurspelen, werd door Frederik II naar Berlijn geroepen,
ging van daar als raad van legatie naar Dresden, en
keerde later naar Frankrijk terug, waar hij 8 Nov.
1805 in armoede stierf. Zijne Oeuvres verschenen
het laatst to Parijs 1803 in 12 dln.

Arnd
Arnauld (Antoine), de grootste advokaat van
zijnen tijd in Frankrijk, geb. 1560, 1585 procureurgeneraal, haalde zich als ijverig voorvechter van de
zaak van Hendrik IV, alsook door zijne krachtige
verdediging van de universiteit Parijs (1594), den
haat der Jezuiten op den hals, en werd door hen tot
aan zijn dood 29 Dec. 1619 vervolgd. Zijne kinderen
en kleinkinderen vormden de kern der Jansenisten
in Frankrijk, die in het klooster Port-Royal en het
daartoe behoorende geleerde genootschap hun middelpunt hadden (zijne dochter was onder den naam van
•moeder Angelica" superieure van dat klooster).
A. had 22 kinderen, waarvan er slechts tien hem
overleefd, terwijl verscheidenen hunner den roem van
zijnen naam gehandhaafd hebben. — A. (Antoine),
genaamd de groote A., op twee na het jongste der kinderen van den vorige, geb. 6 Febr. 1612,wijdde zich
aan de theologie, en werd 1643 onder de doctoren der
Sorbonne opgenomen.In de geschillen der Jansenisten
(met de Jezuiten, de geestelijkheid en het gouvernement) telkens als hun woordvoerder optredende,werd
hij 1656 door hof-kuiperij uit de Sorbonne gestooten,
en genoodzaakt zich schuil te houden. Eerst 1668 trail
hij in Parijs weder opentlijk op, tastte de Gereformeerden aan, doch moest 1679 weder voor de Jezuiten vlugten, en werd nu het hoofd der Jansenisten
in de Nederlanden, waar hij, na een leven vol wederwaardigheden, 8 Aug. 1694 op een dorpje bij Luik
stierf. Zijne Oeuvres (48 dln. in 45 banden) werden
door den abt van Hautefage in het licht gegeven
(Lausanne 1775-83) .—A.d'Andilly (Robert), oudste zoon van den advokaat, geb. 1589, gest. 1674,
is door stichtelijke werken en vertalingen bekend
als een goed stilist. — A. de Pomponne, zoon van
Robert ; zie POMPONNE.
Arnault (Antoine Vincent), fransch dichter,
geb. te Parijs 22 Jan. 1766, werd bet eerst door de'
treurspelen Marius a Minturnes en Lucrêce bekend.
Na de Septemberdagen 1792 verliet hij Frankrijk,
werd bij zijnen terugkeer 1793 gevat, doch als schrijver van den •Marius" weder in vrijheid gesteld; 1797
door Napoleon belast met de organisatie van de
Ionische eilanden, 1798 bij zijn terugkeer van Malta
door de Engelschen gevangen genomen,doch spoedig
weer op vrije voeten gesteld,1805 vice-president van
het nationale instituut , 1815 afgevaardigde van het
Seine-dept., na den terugkeer van Lodewijk XVIII
uit Frankrijk gebannen, 1819 teruggeroepen; stierf
16 Sept. 1834. Zijne Oeuvres verschenen het laatst
te Parijs 1824 in 8 dln. — A. (Lucien Emile),
won van den vorige, geb. 1787, prefect van het dept.
Meurthe, heeft insgelijks treurspelen geschreven.
Arnaut is de turksche naam voor Albanie, en
Arnauten voor Albanezen.
Arnaut-Balkan, bergketen in het griekschturksche schier-eiland.
Arnaut—kiii, bet dorp der Albanezen in den
Bosporus, op eenigen afstand van Anaplas, op eene
landtong, bij welke de stroom het gevaarlijkst is.
Arnautlyk, eertijds een vasalstaat van de
Porte, met Scutari tot hoofdstad.
Arnay—le—duc,of Arnay-sur-Arroux,fransche
kantonshoofdpl., dept. Cote-d'Or ; ruim 3000 inw.
Coligny versloeg hier 1570 de Katholieken onder
maarschalk Cosse.
Arnd (Joh.) ,pro testantsch god geleerde en schrijver van stichtelijke werken, geb. 27 Dec. 1555 te
Ballenstedt, gest. 11 Mei 1621 als superintendent te
Celle. Vooral beroemd is zijn.Wahre Christenthum'',
waartegen orthodox luthersche dogmatici, zooals
Corvinus en Osiander, te vergeefs geijverd hebben.
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Arndt (Ernst Moritz), professor te Bonn, geb. al spoedig even welvarend als het oude was geweest ;
26 Dec. 1769 te Schoritz op Rugen, werd 1806 te
10 Maart 1481 brandde het geheel af, doch werd ras
Greifswald hoogleeraar der geschiedenis, haalde zich
weder opgebouwd. In de nabijheid van Oud-A. werd
door de .Geschiedenis van het lijfeigenschap in PornWillem van Oostervant, zoon van den hollandschen
meren en Rugen" bet misnoegen van den adel, en
graaf Jan II, door de Vlamingen geslagen 1303 ; en
door den •Geest des tijds" de vervolging van Napoin het begin der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisleon op den hals, hield tot 1812 als vlugteling verten waagde en verloor graaf Willem V bier een zeeblijf in Zweden en Rusland, en nam door woord en
slag (1351) tegen zijne moeder, vrouw Margareta,
daad een levendig aandeel aan de bevrijding van
de wed. van keizer Lodewijk van Beijeren. Toen de
Duitschland. Omstreeks dezen tijd schreef hij ,
spaansche prinses Johanna 1496 als bruid van Filips
onder meer, zijn •Soldaten-cathechismus"; •Over
den Schoone naar de Nederlanden kwam, landde zij
landweer en landstorm"; en zijne beste gedichte A., waar bij die gelegenheid 135 schepen te gelijk
ten, bijv. Was fist des Deutsehen Vaterland? Seter reede kwamen; en 1522 vertrokken er op eens
dert 1815 woonde hij aan den Rijn, gaf een tijdover de anderhalf honderd schepen van A.'s reede
schrift .De Wachter" nit, en werd 1818 hoogleeraar
om keizer Karel V nit Engeland af te halen. In 1572
te Bonn, doch reeds 1819 in een onderzoek betrOkkoos A. met Vlissingen de zijde van Oranje ; doch de
ken wegens demagogiscbe kuiperijen ; en in weerwil
hertog van Alba liet A. daarop aantasten,en bet werd
men hem moest vrijspreken, werd hem zijns ondanks geplunderd door zijne Spanjaarden, nadat die er een
het emeritaat verleend. Eerst 1840 werd hij door
vreeselijk bloedbad hadden aangerigt ; 19 Febr.1574
Frederik Wilhelm IV in zijn ambt hersteld, en 1842
werd bet echter, te gelijk met Middelburg, door de
zelfs met de orde van den Rooden Adelaar begiftigd;
Spanjaarden overgegeven aan den prins van Oranje,
1848 werd hij in de duitsche nationale vergadering
waarna bet, met privilegien begiftigd, zoo zeer toegekozen,•was daar in den geest der constitutionam in bloei, dat bet te A. veel levendiger en duurneel-keizerlijke partij werkzaam, en trad met dezelve
der Leven was dan te Middelburg. Door verzandingen
21 Mei 1849 af. Van zijne geschriften noemen wij
en indijkingen echter ging de scheepvaart van A.
nog:.De vraag over de Nederlanden" (Leipzig 1831);
allengs te niet, en de stad geraakte in verval;nzij telt
.Zweedsche geschiedenissen onder Gustaaf HI en
tegenw. circa 1500 inw.
Gustaaf IV Adolf" (Leipzig 1839) ; •Proeve eener
Arnersee, d. i. bet Arner-meir, een door bevergelijkende geschiedenis der volken" (2e druk,
koorlijke Alpen-hoogten omringde, ter hoogte van
Leipzig 1844) ; enz. Hij stierf 29 Jan. 1860.
4580 vt. boven den spiegel der zee gelegen meir in
Arne, 1) A. stad in Thessalia aan de malische het zwits. kanton Bern, district Saanen, is een uur
golf.-2) A., genaamd 'de wijnrijke", stad in Beotie, gaans in omtrek groot.
in de streek van Coronea aan het copaische meir,
Arneth, 1) duitsch archeoloog, 1817 gehuwd
dat de stad en omliggende landstreek verzwolgen
met de beminnelijke Antonie Adamberger, de geweheeft, zoodat reeds in de oudheid de plaats,waar A.
zene verloofde van den beroemden Theodor Kiirner,
gestaan had, niet meer met juistheid bekend was.
die 26 Aug. 1813 den heldendood stierf, en die haar
Arne (Thomas Augustin), geb. te Londen 1710, had leeren kennen ten huize van hare vriendin, de
gest. 1778, voornaam engelsch componist en her- beroemde Caroline van Tichler. — 2) een met roem
vormer van den engl. smaak in de opera-muziek, bekend duitsch geschiedkundige, zoon van den arcomponeerde (behalve eene menigte balladen, enz.):
cheoloog uit diens huwelijk met Antonie Adamberger,
Addisson's Rosamunde, Milton's Comus en Fielding's die niet omstreeks 1784, maar 31 Dec. 1790 geboOpera of operas. Hij stierf 1778 te Londen.
ren was.
Arneburg, pruisische stad, regerings-district
Arnhem, lat. Arnhemia,hoofdplaats der prov.
Maagdenburg, aan de Elbe ; 1750 inw. en vertier Gelderland, op den regter-Rijnoever; 25,000 inw.;
door graanhandel en Elbe-scheepvaart.
door den spoorweg over Utrecht in gemeenschap met
Arnedillo, eene zeer bezochte badplaats met Rotterdam en Amsterdam; is de stapelplaats van
heete bronnen in de pron. Logrono (Oud-Castilie).
een levendig handelsverkeer tusschen de NederlanArnellos, aan den Duero, boven Oporto, in de den en Duitschland, en overigens eene druk bezochte
portugesche prov. Beira, is eene voorname plaats voor
stad, om de vele schoone omstreken, waaronder vooral
de verscheping van portwijn en zout.
vermelding verdient het landgoed Sonsbeek met den
Arnemuiden, lat. Arnemuda, stad op het ei- Hartgersberg (verbasterd : Hartjesberg). Reeds in de
land Walcheren, prov. Zeeland, Brie kwartier gaans
10e eeuw bestond A.; stedelijke regten verkreeg bet
beoosten Middelburg, bestond reeds in de i3e eeuw,
1233, beperkt muntregt in 1282; in 1343 werd A. in
en lag voor de indijking van Joosland vlak aan den
het Hanze-verbond opgenomen.In detwisten tusschen
grooten stroom, die Watch eren afscheidde van Zuidde Heeckerens en Bronkhorsten(begonnen 1350) werd
Beveland, Wolphaartsdijk en Noord-Beveland. DesA. 1372 door eerstgenoemden ingenomen, doch hun
tijds was A. dan ook eene voorname koopstad, en
door laatstgenoemden weder ontweldigd. Willem van
prijkte met een adellijk slot van de Heeren van A. Egmond, broeder van Arnoud van Gelder, maakte zich
( welk geslacht omstreeks de helft der 15e eeuw met
1467 meester van A.,waarop het door hertog A doff beGillis van A. uitgestorven is). Er was ook een klooslegerd werd,die echter 14 dagen laterhet beleg opbrak.
ter van reguliere kanunniken, het •huis to Mortiere"
In 1468 bemagtigde Karel de Stoute de stad, en liet
genoemd. In 1411 werd A. in den Hanzerbond opalle nude schriften van het raadhuis naar het slot te
genomen. Daar het echter zeer veel van bet water Vilvoorden overbrengen; 1492 koos A. de zijde van
te lijden had, werd door de inwoners besloten de
Karel van Egmond, hertog van Gelder, doch werd
nog staan geblevene huizen af te breken, en een
1505 belegerd, bestormd en genomen door Filips
nieuw A. te bouwen, meer noordoostwaarts, op den
den Schoone, hertog van Bourgondie. Karel van Geldijk van Middelburg, hetgeen 1438 ten uitvoer werd
der wist echter 1515 de stad te overrompelen, en
gebragt ; de plaats waar Oud-A. gestaan had, werd
hield er verblijf tot aan zijnen flood (30Junij 1538).
kort daarna hevig door het water geteisterd, en verOfschoon A.,met geheel Gelderland, voor de magt der
loor sedert 1462 van dag tot dag grond, zoodat er
Spanjaarden heeft moeten bukken, hebben deze de
eindelijk i van verzwolgen was. Het nieuwe A. werd stad nooit kunnen veroveren, noch door geweld,noch
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door list. Doch in 1672 werd A. door Lodewijk XIV
overvallen, en 16 Junij trokken de Franschen onder
Louvois de stad binnen, die zij echter in Mei 1674,
te gelijk met geheel Nederland, moesten ontruimen.
In 1702, 1748, 1783 en 1786 was A. het tooneel
van woelingen; 17 Jan. 1795 kwam het weder in
het bezit der Franschen; 30 Nov. 1813 werd A.
stormenderhand bemagtigd door de Geallieerden, die
er aanvankelijk huishielden als vijanden ; doch generaal Bulow maakte aan die tooneelen van wanorde
en geweld spoedig een einde, en voor 1 Dec. 1813
was A. dus weder aan het zich van de fransche overheersching herstellende Nederland toegevoegd. Wat
rampen betreft : in 1364 werd een groot gedeelte
van A. door een fellen brand in de asch gelegd;
1411 werd het door brand nagenoeg geheel vernield;
1419 twee branden, de eerste vernielde 200, de
tweede 300 huizen ; 1425 werd A. nogmaals door
een zwaren brand geteisterd ; 1589 vloog door een
ongeluk met buskruid een gedeelte van het Prinsenhof in de lucht, waarbij Adolf, graaf van Nieuwenaar
en Mears, stadhouder van Gelderland, zoo ernstig
gekwetst werd, dat hij weinig dagen daarna overleed. Een aantal mannen, die zich in der tijd beroemd hebben gemaakt, zag te A. het eerste levenslicht, zooals men bij hunne namen vermeld zal vinden.
Arnhem (Johan van), heer van Rozendaal, geb.
1638, gest. 1716, stond in de gunst bij prins Willem III, verzelde hem naar Engeland, werd na diens
dood in onaangename geschillen gewikkeld, onderscheidde zich door zijne belangstelling voor de uit
Frankrijk geemigreerde Hervormden, en was de
laatste van zijn geslacht in Nederland. Zie ARNIM.
Arnhemsland, eene kust aan de noordzijde
van Nieuw-Holland, ten westen van de golf Carpentaria, ontdekt door Ziethen, die het ontdekte land
naar zijne geboortestad (Arnhem) noemde. Een inham in die kust heet om de zelfde reden Arnhemsbaai.
Arnim,vroeger ook Arnimb, Aernem, Arnheimb
genaamd, een oud adellijk geslacht, herkomstig uit
de Nederlanden, De daar gevestigd geblevene linie
is 1716 met Johan, beer van de baronie Rozendaal,
uitgestorve.n. Reeds in de 10e eeuw kwam dit geslacht naar Brandenburg, en verspreidde zich van
daar ook naar Saksen en Beijeren. Onder een aantal
hooge staatsambtenaren en krijgslieden, die dit geslacht in den loop der eeuwen heeft opgeleverd,verdienen inzonderheid melding A. (Johan George van)
een der hoofdpersonen in den 30-jarigen oorlog (zie
het volgende art.), en A. (George Abraham van),
geb. 27 Maart 1651 te Boitzenburg, gest. als pruisisch generaal-veldmaarschalk 19 Mei 1734, na 25
veldslagen en 17 belegeringen bijgewoond te hebben. Verder worden eenige leden van dit geslacht
hieronder vermeld in afzonderlijke artikels.
Arnim, of Arnheim (Johan George von), een
der voornaamste mannen uit den dertigjarigen oorlog, geb. te Boitzenburg 1581, stond als overste
onder Gustaaf Adolf in zweedsche, vervolgens in
poolsche, later in keizerlijke dienst, waar hij 1628
veldmaarschalk werd; ging vervolgens in keursaksische dienst en op de zweedsche zijde over, diende
als onderbandelaar tusschen Wallenstein en Keursaksen, verliet 1635 de saksische dienst,ten gevolge
van den vrede van Praag, en keerde naar Boitzenburg terug. De Zweden, die op hem gebeten waren
om zijne bemoeijingen ter bewerking van eenen algemeenen vrede, lieten hem 1636 opligten van zijn
landgoed en hielden hem gevangen, totdat het hem
1637 met veel gevaar gelukte te ontsnappen.Na vergeefsche pogingen om eene schikking tot stand te
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brengen, stemde hij er eindelijk in toe om zich als
keizerlijk en keursaksisch generaal aan het hoofd te
stellen van een in Silezie bijeen te trokken bondsleger; doch eer het zoover kwam, stierf hij 28 April
1641 te Dresden.
Arnim (Karel Otto Lodewijk von), letterkundige, geb. te Berlijn 1 Aug. 1779, werd bij de gezantschappen te Stokholm en te Londen aangesteld,
was vervolgens herhaalde malen tijdelijk-waarnemend
intendant der koninkl. schouwburgen te Berlijn, deed
groote reizen, en werd later kamerheer des konings.
Van de vele voortbrengselen zijner pen noemen wij:
),Vlugtige opmerkingen van een vlugtig reiziger
(6 dln. Berlijn en Leipzig 1857-50); Napoleon's
conduct towards Prussia (Londen 1814).
Arnim (Lodew. Achim von), duitsch dichter,
geb. 26 Jan. 1781 te Berlijn, studeerde in de medieijnen en natuurkunde, woonde lang te Heidelberg
met Clemens Brentano, met wiens zuster (zie het
volgende art.) hij in den echt trad, en hield vervolgens bij afwisseling verblijf op zijn landgoed Wiepersdorf en in Berlijn; hij stierf 31 Jan. 1831. Van
al zijne werken gaf W. Grimm eene editie in het
licht (20 dln. Berlijn 1839-48).
Arnim (Elizabeth von) , gewoonlijk Bettina
genoemd, echtgenoot van den vorige; geb. 1785 te
Frankfort aan den Main; zuster van Clemens Brentano, bragt hare jeugd grootendeels in een klooster
door, en onderscheidde zich door een dweepen, eerst
met de schoonheden der natuur, daarna met GOthe,
die hare liefde duldde, zonder die te beantwoorden.
(Uit dit tijdperk ontstond haar beroemd geworden
boek : .Gothe's briefwisseling met een kind"; 3 dln.,
Berlijn 1835). Later wijdde zij zich aan de verbetering van het lot der armen en van de rnaatschappelijke toestanden in het algemeen.
Arnim (H. F. graaf von A.-Heinrichsdorff),
pruisisch minister van staat, geb. 23 Sept. 1791 te
Werblow in de prov. Pruisen, betrad de diplomatieke
loopbaan, werd de eerste pruis. gezant in Belgie,
1841 graaf en gezant te Parijs, 1845 gezant te Weenen ; nam 1848 zijn ontslag; werd 24 Febr. 1849 pruis.
minister van buitenlandsche zaken, trad echter een
paar maanden later (3 Mei) weder af, omdat hij zich
niet met de Unierende staatkunde kon vereenigen;
werd 1851 weder gezant te Weenen.
Arnim (Hendr. Alex., vrijheer von), pruis. minister van staat, geb. te Berlijn 13 Febr. 1789,
maakte de vrijheids-oorlogen merle, trad 1820 in
staatsdienst, werd 1834 minister van buitenl. zaken,
en 1840 gezant te Brussel, ter vervanging van den
in het vorige art. genoemden, Mien hij 1846 ook
opvolgde als gezant te Parijs, van waar hij in het
begin van Maart 1848 naar Berlijn ging ; in den nacht
van 18 op 19 Maart be yond hij zich aan de zijde des
konings, en van hem ging 21 Maart de bekende demonstratie in de duitsche zaak uit, waarom hem
ook de portefeuille van buitenlandsche zaken werd
toevertrouwd in het ministerie Arnim-Boitzenburg,
later in het ministerie Camphausen. Doch de staat
van zaken in Berlijn beviel hem zoo weinig, dat hij
reeds 8 Junij zijn ontslag nam, om vervolgens oppositie te voeren tegen het ministerie Manteuffel.
Arnim (Adolf Hendrik, graaf von), pruis. minister van staat, geb. 10 April 1803, werd 1842 minister van binnenl. zaken, doch nam 1845 als zoodanig zijn ontslag ; 19 Maart 1848 trad hij aan het
hoofd van een nieuw kabinet, doch trad tiers dagen
later weder af; was een korten tijd lid der Fran kf. nationale vergadering, en is sedert herhaaldelijk lid nu
van de Tweede, dan van de Eerste kamer geweest.
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Arno, 1) A., lat. Arnus, een in Toskanen on- roemdste geleerden van zijnen tijd in briefwisseling
der de kruin van de Falterona in de Apennijnen
stond. — A. (George Daniel), juristisch schrijver
ontspringende rivier,welke het schoone dal van den
over het burgerlijk regt, voornamelijk bekend als
Casentino vormt en de vruchtbare vlakte van Arezzo
dichter in den elzasser tongval door zijnen .Pinksterdoorstroomt, vervolgens in noordelijke rigting het
maandag"; hij was geb. te Straatsburg 1780, en stierf
gezegende boven-ArnOdal besproeit, en eindelijk
aldaar als professor in de regten 1829.—A. (Gottin westelijke rigting bij Pisa in zee stort ; na den fried), geleerd theologant, geb. te Annaberg 5 Sept.
Tiber is de A. de belangrijkste rivier van Midden1655, gest. 1714 als predikant te Perleberg in het
Italie. — 2) de tegenw. Arnoen, rivier in Palestina,
Brandenburgsche. In zijne ,,Onpartijdige historie der
ontspringt in het gebergte van Galaad, en ontlast
Kerk en der ketters" (Frankf. 1699) wijdde hij zijne
zich in de Doode zee, na eenen loop van 10 mijlen.
bijzondere opmerkzaamheid aan de ketters, terwijl
— 3) Zie ARNON.
hij hunnen invloed op de kerkelijke ontwikkeling
Arnobius, de oude, omstreeks 300 jaren na onbevooroordeeld deed uitkomen, waardoor hij den
Cbr. leeraar der welsprekendheid te Sicca in Nuweg hielp banen tot den geest van verdraagzaamheid.
midie, werd omstreeks 303 Christen, en stelde als
— A. (Joseph), een molenaar in de Neumark, bezoodanig een beroemd geworden apologetisch gekend door een proces, dat hij tegen zijnen erfpachtschrift Adversus genies op, waarin hij, met groote
heer van Gersdorf voerde, en dat hij in alle ingeleerdheid en eene veelomvattende kennis van de
stantien verloor, waarop Frederik de Gr. den gegrieksche en romeinsche mythologie, de aanvallen der
waanden wederregtelijk veroordeelde zoo zeer in
Beidenen wederlegde. — A., de jonge, bisschop in
zijne bescherming nam, dat hij tot de strengste
Gallie in de 5e eeuw, schrijver van een commentarium
maatregelen (afzetting, vestingstraf en dergelijke)
op de Psalmen, welligt ook van het tegen de preoverging tegen verscheidene der betrokkene regterdestinatie-leer van Augustinus gerigte geschrift
lij-ke en openbare ambtenaren, en de tegenpartij van
Prcedestinatus.
den )nolenaar, zoomede de regters, eigenmagtig verfiArnold, een hertog 'van Gelderland, en een oard'eelde tot schadevergoeding. Na den dood van
graaf van Holland. Zie ARNOUD.
Frederik II werd het proces herzien, en de onschuld
Arnold, naam van twee utrechtsche bisschop- der vele betrokkene ambtenaren in het helderste
pen, 1) A. I van Isenburg, werd, nadat zijne verlicht gesteld. -- A. (Thomas), geb. 13 Junij 1795
kiezing zeer vele twisten had veroorzaakt, 1198 to
in Cowes op het eiland Wight, gest. 12 Junij 1842,
Rome door den paus gewijd tot (38sten) bisschop
wijdde zich aan den pedagogischen werkkring. Door
van Utrecht ; doch 8 April van dat zelfde jaar stierf
zijne reizen in Duitschland werd zijne liefde voor
hij op de terugreis naar Utrecht. — 2) A. II van
de duitsche litteratuur en het meer vrije denken van
Horn, werd te Rome door pans Gregorius IX gewijd
het duitsche Protestantismus aangewakkerd. Zijn
tot (48sten) bisschop van Utrecht, waar hij 21 Sept.
kerkelijk streven was hoofdzakelijk daarheen gerigt
1372 zijne plegtige intrede deed; vervolgens in aaneene engelsche rationale Kerk te vormen. Daar hij
houdende oorlogen gewikkeld, werd hij 1377 gekohierhij de gebreken der staatkunde blootlegde, had
zen tot bisschop van Luik, waar hij 12 Junij 1378
hij met vele vijandelijkheden te kampen, die echter
zijne intrede deed ; ook Kier had hij weder verscheiophielden toen het Puseyismus opentlijk te voorschijn trad.
dene oorlogen te yoeren, totdat hij 8 Maart 1389
stierf.
Arnold Melchthal, een der bevrijders van
Arnold van Brescia, in de 12e eeuw, een Zwitserland. Zie MELCHTHAL.
uitblinkend voorlooper der Kerkhervorming, was een
Arnoldi (Wilhelm), bisschop van Trier, geb.
4 Jan. 1798 te Baden in het pruis. regerings-disleerling van Abelard. In zijn eigen levenswandel
Ova Trier, werd 1825 tot priester gewijd, 1834
apostolische strengheid van zeden en eenvoud bewarend, predikte hij als geestelijke tegen het meer en Aomcapitularis en domprediker te Trier, 1842 bisschop aldaar. Als zoodanig was bij er ijverig op uit
meer naar het wereldsche overhellende in de Kerk. In
de middeleeuwsche regten en geloofsbegrippen der
1139 uit Italie verdreven, ging hij naar Frankrijk en
roomsch-katholieke Kerk te vertegenwoordigen en
van daar naar Zurich, later terug naar Rome, en
op nieuw te doen gelden. Bij de aanvaarding van
stelde zich daar aan het hoofd der volkspartij. Na
zijn bisschoppelijk amht weigerde hij dan ook den
veelvuldige twisten werd hij door Adriaan IV gegevorderden staats-eed of te leggen, en verordende
noodzaakt Rome te verlaten; hij viel in handen van
1844 de tentoonstelling van den rok zonder naafi
keizer Frederik I, die hem aan den pans uitleverde
van Christus. Over de anderhalf millioen geloovigen
en naar Rome opzond, waar hij als ketter en rebel
deden toen de bedevaart naar Trier; intusschen gaf
1155 tot den brandstapel werd veroordeeld. Zijne
dit aanleiding tot een open brief van kapellaan Rouge
aanhangers, Arnoldisten genaamd, plantten zijne
nit Silezie aan bisschop A. en had eene scheuring
hervormings-leerbegrippen voort.
Arnold (Benedictus), amerikaansch generaal, in de Kerk ten gevolge, waardoor de vrije duitschkatholieke gemeenten ontstonden.
geb. omstreeks 1745 in Connecticut, diende aanvanArnoldi villa, latijnsche vertaling van Arendskelijk zijn vaderland in den onafhankelijkheids-oorlog
heim of Arnoudsheim, d. residentie van Arnoud,
met onderscheiding; doch zijne diensten niet volvolgens sommigen de oude naam van Arnhem.
doende beloond achtende, deed hij eene poging om
Arnoldisten. Zie ARNOLD VAN BRESCIA.
zijn land te verraden, door West-Point, een sterk
punt bij New-York, aan de Engelschen te willen overArnolf. Zie ARNULF.
Arnon, 1) eene beek, die veelvuldig vermeld
leveren; zijn opzet werd nog in tijds ontdekt ; hij
wordt in het Oude Testament (in Numeri, Deuteron.,
redde zich door de vlugt , droeg aan de zijne der
Engelschen de wapenen tegen zijn vaderland,en stierf Jona, Rigteren, II Kon., Jezaia en Jeremia).
2) rivier in Frankrijk, besproeit de departementen
1801 in Engeland.
Arnold (Christoph), een Boer in Sommerfeld Allier en Cher, stroomt voorbij Cullan, Ligniêres,
Charost ; neemt de Sinaise en Theols in zich op ; en
bij Leipzig, geb. 17 Dec. 1650, gest. 15 April 1695,
valt, na eenen loop van 4 mijlen, even beneden Vierzon
onderscheidde zich door naauwkeurige en zeer ijverige
in de Cher.
sterrekundige waarnemiqgen, zoodat hij met de be-
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Arnott (Archibald), schotsch geneesheer, geb.
1771 in het graafschap Dumfries, trad als off. van
gezondheid in dienst omstreeks 1795, maakte de
veldtogten mede in Egypte, Calabrie, Holland en
Spanje, nam 1826 zijn ontslag uit de dienst, en stierf
6 Julij 1855 op zijn landgoed Kirkconnel-Hall (in
Dumfries). Verbonden aan het 20e regement van
lime, in garnizoen op St. Helena, werd hij op Longwood ontboden bij Napoleon I, die hem wenschte te
raadplegen. Door zijne algemeene kennis, zijn rondborstig karakter en zijn edel gedrag, won hij het
voile vertrouwen van den man, die, wat men er ook
van zegge, nog groot was na zijnen val. Hij was
tegenwoordig aan Napoleon's sterfbed, en hield in
diens laatste oogenblikken zijne regterhand vast.
Over de laatste ziekte, het afsterven en de lijk-opening
van Napoleon heeft A. een geschrift uitgegevan
(An account of the last illness,decease and post mortem
appearances of Napoleon, Edinburg 1822), dat op
sommige punten afwijkt van het verslag van O'Meara
en van Antommarchi. De doorluchtige overledene
had dokter A. in zijn testament bedacht met een
legaat van 12,000 francs; bovendien ontving A. onverwacht van het engelsche gouvernement eene gratificatie van 500 p. st. (ongeveer een gelijk bedrag
als het legaat), als een blijk van goedkeuring en
waardering van zijn allezins loffelijk gedrag in de
kiesche verhouding, waarin hij zich geplaatst had
gezien.
Arnoud, 1) A., of Aarnout, of Arnold, graaf
van Holland en zoon van Dirk II, werd vde Gentenaar"
bijgenaamd, omdat hij op het slot te Gent geboren
was. Hij was, door zijn huwelijk, de oom van Keizer
Otto III, die hem met nieuwe landen begiftigde,
waaronder ook Friesland. De Friezen, die hij eerst
gewapenderhand moest dwingen hem den eed van
trouw te zweren, deden weldra een inval in Holland.
In de vlakte Winkelmade, ter plaatse van het tegenw.
dorp Winkel, had een verwoed gevecht plaats, waarin A., zich door zijne dapperheid te veel blootstellende, sneuvelde 1 Oct. 998 (993 is eene schrijffout,
want in het begin van 998 leefde A.nog).-2) A. of
Aarnout, ook Arnald van Egmond, hertog van Gelre,
ook wel Arend van Gelder, kwam 1423 aan het bswind, onder voogdij eater van zijneri vader Heer
Jan van Egmond, daar A. nog geen 14 jaren oud
was. Aanhoudende oorlogen en twisten ondermijnden zijn gezag ; 1456 deed hij eene bedevaart naar
Jeruzalem ; na zijne terugkomst, stond zijn zoon
Adolf tegen hem op, doch verzoende zich weder met
hem in schijn, om vervolgens, in komplot met zijne
moeder (A.'s vrouw), zijnen vader verraderlijk gevangen te nemen. Pit geschiedde in Jan. 1465 ; de
ontaarde zoon hield zijnen vader ruim 6 jaren gevangen, doch zag zich van vele zijden derwijze in
het naauw gebragt, dat hij hem eindelijk moest loslaten : 30 Dec. 1472 deed A. voor 300,000 gouden
rijnsche guldens afstand van Gelre en Zutphen aan
Karel van Bourgondie ; en reeds kort daarna stierf A.
(28 Febr. 1473).
Arnoudsheim. Zie ARNOLDI VILLA.
Arnoudsz. (Pieter), om zijne buitengewone
lengte Lange Pier" bijgenaamd, een voornaam schilder, is de zelfde als Pieter Aartszen. Zie AARTSZEN.
Arnould (Sophie), beroemde zangeres, geb.
1744 to Parijs, van 1757 tot 1778 opera-zangeres
aldaar, eene vrouw vol scherts en geestigheid ;
eene verzameling van hare epigrammen kwam
1813 in het Licht onder den titel van Arnoldiana.
Na een leven vol wispelturigheden en galante avonWren stierf zij 1803.

Aroania
Arnsberg. Zie ARENSBERG.
Arnstadt, amts-stad in de hoven-heerlijkheid
van het vorstendom Schwartzburg-Sondershausen,
4 uren gaans bezuiden Erfurt, aan de Gera ; 6000
inw.; fabrieken voor lederwaren, handschoenen, balansen, brandspuiten, porseleinen, speelkaarten, zoomede hoveniersbedrijvigheid, houden een groot gedeelte van de bevolking bezig. In de nabijheid van
de stad bevinden zich in den laatsten tijd krachtige
Soolbaden:
Arnstein, stad en landgerichtszetel in Beijeren,
kreis Unterfranken, met 1800 inw., bedevaartskerk
van Maria-Sondheim, wijn-, ooft- en graanbouw.
Geboorteplaats van den geschiedschrijver Schmidt.—
Het landgerichts-district A. beslaat 41 vierk. mijl,
met 13,000 inw.
Arnswalde, of Arenswalde, kreisstad in Pruisen, reg.-district Frankfort ; 6000 inw.; lakenweverij,
leerlooijerij en hoedenmakerij. — De kreis A. beslaat ruim 21 vierk. mijlen met 35,500 inw. Deels
uit boschland, deels uit heidegronden bestaande,
heeft de kreis A. geen zeer groote productie ; belangrijk daarentegen is de kunstvlijt, inzonderbeid
in lakens.
Arntzenius, eene familie waarvan de volgende
mannen zich verdienstelijk hebben gemaakt ook
jegens den nederlandsche pers. — A. (Joannes),
geb. te Wezel 1702, gest. 1759, hoogleeraar in de
geschiedenis en welsprekendheid te Franeker. —
A. (Otto), geb. te Arnhem 1703, rector, gest. 1763.
— A. (Joannes Henricus), geb. te Nijmegen 1735,
hoogleeraar in de regten 1774 te Groningen en 1788
te Utrecht, waar hij 7 April 1797 stierf.—A.(Pieter
Nicolaas), geb. te Amsterdam 1746, regtsgeleerde
en dichter, gest.1799.—A. (Robert Hendrik),geb.
te Amsterdam 1777, regtsgeleerde en dichter, gest.
te Haarlem 23 Nov. 1823.
Arnulf, I ) A., of Arnulphus, of Arnolf, bisschop van Metz, werd met den majordomus Pepijn
van Landen door Clotaris toegevoegd aan diens minderjarigen zoon, toen deze door hem onder den naam
van Dagobert I tot koning van Austrasie was verheven (622). 2) A., natuurlijke zoon van den
duitschen koning Karlmann of Carloman en van de
schoone Luitswinda, bekwam 880 het hertogdom
Karnthen ; doch toen Karel de Dikke afgezet werd,
maakte A. aanspraak op den keizerlijken troon en
werd 881 gekozen. Hij overwon Bourgondie 889,de
Noormannen 890, Zwentibold van Bohemen en Moravie 892, en werd 896 in het stormenderhand veroverde Rome door pans Formosus als keizer gekroond,
doch stierf reeds 29 Nov. 899 te Regensburg. Zijn
opvolger was zijn zoon Lodewijk IV, bijgenaamd het
Kind, de laatste der Carolingers in Duitschland.
3) A., bijgenaamd de Booze, zoon van Luitpold, werd
bij den flood van keizer Lodewijk IV tot hertog van
Beijeren gekozen, en regeerde van 912 tot 937. Zijn
oudste zoon en opvolger was niet in staat zich in
het bezit van de geerfde hertogelijke kroon te handhaven. — 4) A., paltsgraaf van den Rijn, was de
stamheer van het geslacht Wittelsbach, dat later in
het bezit van Beijeren kwam.
Arnus, riv. in Italie; tegenw. de ARNO.
Ar6, deensch eilandje, bezuiden Funen ; 8000
inw. Zie Aitiroe.
Aroa, de kopermijnen van A. liggen in de nabijheid van San Felipe, in den zuid-amerikaanschen
vrijstaat Venezuela.
Aroania, naam van een gebergte in den Poloponnesus beoosten het dalland Pheneos (tegenwoordig Phonia).

Arpa-tsjai

Aroche
Aroche, I) groote bergketen met labyrinthische vertakkingen, zijnde een der vier voornaamste
ketenen van den monte Segura in het pyrenesche
schiereiland. —2) A., lat. Aracci vetus, stad in Spanje,
prov. Huelva ; 3000 inw.
Arod, een der zonen van Gad ; Numeri 26 : 17.
Aroe, 1) kaap aan Borneo's oostkust, rijk Pasir.
— 2) vorstendom op de o )stkust van Sumatra, bezuiden Asahan (zie AROES 2). — 3) een der Soelaeilanden in den molukschen archipel. — 4) Aroe Bait,
eiland in den molukschen archipel, aan de westkust
van Gilolo.— 5) Aroe-eilanden, eene groep van ruim
80 eilandjes in de Banda-Zee. Zie AAROE en tevens
ACHTERWALS-EILANDEN. - 6) Zie AROES 2).
Aroeba. Zie ARUBA.
Aroedzj, of Horuk. Zie BARBAROSSA.
Aroe Hassa, berg op het ned. oost-indische
eiland Soembawa, rijk Bima.
_AROEN.
Aroen-al-Razjid. Zie_e1-1
Aroepsjughur, engl. Aroopshughur, stad in
engelsch Indic, op den regteroever van den Ganges,
15 mijlen bezuidoosten Delhi ; 9000 inw.
Aroijr, stad aan de beek Arnon, gesticht door
de kinderen van Gad, wordt herhaalde malen vermeld in het Oude Testament (in Numeri, Dent.,
Jozua, Rigt., I en H Sam., II Kon., I Chron., Jezaia
en Jet emia).
Aroes, 1) A., rivier op Java, res. Samarang. —
2) A. of Aroe, ook Jaksoos, eilandjes in de straat
van Malakka, bij de oostkust van Sumatra, behooren
tot het vorstendom Aroe.
Aroes Boaja. Zie AROSBAJA 2).
Aroet, rivier ter zuidkust van Borneo, landschap Kota Waringin, ontspringt in het geb. Igan,
en vereenigt zich met de rivier Lamandouw.
Aroewaks. Zie ARROWAKKAS.
Arokszallas, vlek in Hongarije, 9 mijlen beoostnoordoosten Pesth, stapelplaats voor den handel
tusschen die stad .en Opper-Hongarije; 8000 inw,
Arola, latijnsche naam voor de rivier de Aar.
Arolmburgum. Zie AARBURG.
Arolsberg, hooge en boschrijke bergrug van
het Thuringer woud, loopt langs de oostzijde van het
dorp Alltzunah in het pruis. reg.-district Erfurt.
Aroisen, hoofd- en residentie-stad van het
vorstendom Waldeck, aan het riviertje de Aar, met
2500 inw.; heeft een aanzienlijk residentie-kasteel
met rijke bibliotheek, schoone kopergravuren- en
munten-verzameling, alsook een kabinet van oudheden uit Herculanum en Pompeji; fabrieken, waar
wol, ijzer en leder verwerkt wordt, houden een gedeelte der bevolking bezig. A. is de geboorteplaats
van den schilder Kaulbach en van den beeldhouwer
Rauch.
Aromatari (Giuseppe degli), geb. te Assise
1586, gest. 1660 te Venetic, beroemd geneesheer en
zoo republikeinsch, dat hij de veelvuldige aanzoeken
van koningen en vorsten, die hem tot lijfarts wilden
benoemen, steeds van de hand wees niet alleen, maar
dat hij zelfs nooit een voet aan een hof wilde zetten
en nooit een vorstelijk persoon geneeskundig verkoos te behandelen.
Aromatum promontorium; tegenw.
kaap Guardafuy.
Arona, versterkte sardische stad in de prov.
Pallanza, aan het Lago-maggiore, met 6000 inw.,
eene haven, scheepswerven en levendigen expeditiehandel, en noordelijk aanvangspunt van het spoorwegnet in Sardinie ; geboorteplaats van den heiligen
Carlo Borromeo, voor wien hier 1697 een metalen
standbeeld opgerigt werd.
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Aronches, 1) A., of Arronches, lat. Septem Arai,
stad in Portugal, provincie Alentejo, aan de zamenvloeijing van de Alegrette en de Caya.— 2)A. , eene
bergketen ; zie ARRONCHES.
Arondel. Zie ARUNDEL.
Aroopshughur. Zie AROEPSJUGHUR.
Arosbaja, I) rivier op het eiland Madura. —
2) A., eigentlijk Aroes Boaja, dorp of vlek op het
eiland Madura ; 6 Dec. 1595 werden de Hollanders
onder Cornelis Houtman bier aan boord van hunne
schepen verraderlijk overvallen door de Madurezen,
die daarvoor echter eene vreeselijke tuchtiging ondergingen.
Arossabaya, breede waterval in de rivier
Suriname, boven de Sara-kreek, in de kolonie Suriname (nederl. Guiana).
Arot, bij de Mahomedanen een geest, die op de
aarde wordt gezonden om der menschen gedragingen te onderzoeken.
Arovium, latijnsche naam voor Aarau.
Arow–eilanden. Zie AROE 5).
Arp (Jan van), tooneeldichter te Amsterdam in
de eerste helft der 17e eeuw.
Arpad, I) A. of Arvad, lat. Aradus, tegenw.
Ruad. Zie ARADUS 1). - 2) A. eene afgodische stad,
vermeld in het Oude Testament (in II Kon., Jezaia
en Jeremia). Zie ARPHAD.
Arpad, opperhoofd of khan der Hongaren in
het laatst der 9e eeuw, met zijn yolk van de oevers
der Wolga verdreven, kwam zich nederzetten aan de
boorden van de Theiss, en streed als bondgenoot van
keizer Arnulf (omstreeks 895) tegen de Moraviers.
Onder de regering van 's keizers opvolger, den zwakken Lodewijk het Kind, maakte A. zich meester van
rannonie, waar de Hongaren sedert gevestigd zijn
gebleven. A. scbonk zijnen naam aan de hongaarsche
koningen-dynastie der Arpaden ; de eerste, die uit
deze dynastie op den troon kwam, was de heilige
Stephaan (997) ; de laatste koning uit dit stamhuis
was Andreas III (gest. 1301).
Arpagon (Lodewijk, hertog van), fransch generaal onder Lodewijk XIII, onderscheidde zich
bij verschillende gelegenheden, en redde 1645 het
eiland Malta, dat bedreigd werd door de Turken ;
vervolgens fransch gezant bij het poolsche hof,
door Lodewijk XIV verheven tot hertog, en gest. te
Severac 1679.
Arpai, eiland in de Croote Geelvinkbaai, aan
de noordkust van Nieuw-Guinea.
Arpaia, stad in het Napelsche, prov. Terra-diLavoro, 4- mijl benoordoosten Arienzo, wordt geacht
op de plaats te staan van het Caudium der Romeinen ; in de nabijheid liggen de Arpaia-passen. Zie
dat woord.
Arpaia–passen, bergpassen ten oosten van
Caserta, eertijds Caudijnsche passen genaamd. Zie
CAUDIUM.

Arpajon, 1) A., eertijds Chatres, fransche kantons-hoofdpl., dept. Seine-et-Oise ; 4 mijlen bezuiden
Parijs, in een bekoorlijk dal, aan de zamenvloeijing
van de Orge en de Remarde ; 2500 inw. —2) A., stad
in het fransche dept. Cantal, even beoosten Aurillac ;
2600 inw.
Arpa–tsjaI, 1) oudtijds eene stad, ter plaatse
van het tegenwoordige Alexandropol of Goemri. —
2) rivier in het aziatisch russische gouvernement
Eriwan ; aan deze rivier liggen Alexandropol en
Kars; en 41 mijl bezuidoosten Kars liggen, insgelijks aan de A., op eene rots, de rumen van Anni
of Ani, de voormalige hoofdstad van onafhankelijk
Armenie. Zie ANI.
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Arphachsad

Arphachsad, I) zoon van Sem (Gen. 10:22
en 24 ; 11 : 10-13 ; I Chron. 1 : 17, 18, 24), trok
volgens Flavius Josephus den Tigris over, en vestigde
zich in de landstreek, die later Chaldea genaamd
werd. Hij wordt ook vermeld in het geslazhtregister
van Jezus (Lucas 3 : 36). — 2) koning van Medie,
vermeld in het boek van Judith. Men houdt dezen
A. voor identiek met Phraortes, den zoon en opvolger van Dejoces.
Arphad, stad of koningrijk, vermeld Jezaia
10 : 9; waarschijnlijk de zelfde als Arpad.
Arphaxad. Zie ARPHACHSAD.
Arpi, grieksch Argos Hippium of Argyrippa, stad
in Apulie nabij den Donau, werd naar men wil gesticht door Daunus of door Diomedes, nabij de plaats
van het tegenw. Foggia. Na den tweeden punischen
oorlog werd de stad A., omdat zij de zijde van Hannibal had gehouden, met het verlies van hare vrijheden gestraft, en geraakte toen al zeer spoedig in
verval.
Arpin°, het oude Arpinum, stad in het Napelsche, prov. Terra-di-Lavoro, met 13,000 inw., Wier
voornaamste middelen van bestaan taken- en linnenweverij en leerlooijerij zijn. A. is de geboorteplaats
van Marius, van Cicero en van Agrippa ; ook van den
beroemden schilder Jozef (zie Giuseppe CESARI).
Arpino (il Cavaliere d'). ZieCEsAm (Giuseppe).
Arpinum, eene volscische stad aan het riviertje
Fibrenus, digt bij deszelfs uitwatering in den Liris,
sedert 302 v. Chr. met het burgerregt, sedert 188
v. Chr. ook met het voile stemregt door de Romeinen begiftigd.Zie ARPINO.
Arqua, 1) A. of Arquata, marktvlek in het
Venetiaansche, 2 mijlen bezuidwesten Padua, met
1800 inw. Hier bevindt zich de villa, waar Petrarca
woonde en 1374 stierf; zoomede het uit rood marmer gebeiteld gedenkteeken, ter zijner nagedachtenis
opgerigt. — 2) A., een ander dorp in het Lombardische, 1 mijl bezuiden Rovigo.
Argue, rivier in Frankrijk, ontlast zich in het
Kanaal.
Argues; . 1) A., lat. Archive of Arquce, stad in
Frankrijk, dept. Beneden-Seine , 1 uur gaans bezuidoosten Dieppe, aan het riviertje A.; 1200 inw.; A. is
historisch merkwaardig door de overwinning van
Hendrik IV op de armee der Ligue, Sept. 1589.
2) A., fransche stad in het dept. Pas de Calais, even
bezuidoosten St. Omer; 3000 inw.
Arquin, of Rio Arquin, rivier op de landengte
van Panama.
Arrabida (Sierra d'), een bergwand of simile
kalkmuur in Portugal, strekt zich uit tusschen het
hooge rotsige voorgebergte Espichel en de ria van
Setubal. Op de A. ligt een dorp met het groote klooster Palmella.
Arrabo, riv. in Pannonie; tegenw. de Raab.
Arracan. Zie ARACAN.
Arragon. Zie ARAGON.
Arraky, voormalige stad op het eiland Ceram
(nederl. 0. I.). Den 5 Oct. 1659 kwamen de Nederlanders pier aan, om een verbond van vriendschap
te sluiten, doch werden afgewezen; waarop Jacob
Hutsert, de gouverneur van Amboina, het stadje bemagtigde en in de asch legde.
Arran, 1) A. of Kajan, rivier in Borneo's westerafdeeling, rijk Matan.— 2) A. (val d'Arran), een dal
in het fransche dept. Ariêge (in het oude graafschap
Foix). — 3) A., of Arren, lat. Brandinos, bergachtig
eiland, behoorende tot het graafschap Bute in het zuiden van Schotland ; het eiland A. ligt in de golf van
Clyde,en heeft 8000 inw.,wiervoornaamste takken van

Arretium
bedrijf bestaan in hennepteelt, veefokkerij, visscherij,
en linnen- en wolweverij. Behalve den zoogenaamden
Arran-diamant, levert de 2700 vt. hooge Goatfell
ook bergkristal, agaat en jaspis. A. heeft 2 goede
havens, waarvan de eene bij de hoofdplaats Lamlash
met eene vuurbaak. Op dit aan legenden uit de grijze
oudheid zoo rijke eiland moet Ossian den laatsten
tijd van zijn leven doorgebragt hebben en gestorven
zijn.
Arran (Graven van), 1) James Hamilton, regent van Schotland ; Zie order HAMILTON. - 2) James of Jacobus Stuart, kapitein der garden en gunsteling van Jacobus VI, werd als voogd aangesteld
over den jongen Hamilton, graaf van A. (zoon van
den vorige), wiens titels hij zich al spoedig toeeigende;
hij was het werktuig van graaf Lennox, den gunsteling des konings, trail als beschuldiger op van graaf
Morton, gewezen regent van Schotland (1581), en
leverde dezen over aan den beul, werd vervolgens
luitenant des rijks, en had eenen tijd lang eene onbeperkte magt ; doch hij maakte zich zoo gehaat,
dat de adel de wapenen tegen hem opvatte en den
koning dwong om hem of te zetten (1585). In de
afzondering levende, werd hij 1591 vermoord door
een bloedverwant van graaf Morton.
Arraona, eene rivier die zich in de Marowijne
ontlast. Zie MAROWIJNE.
Arras,lat. Atrebatw, vlaamsch Atrecht,versterkte
hoofdplaats van het fransche dept. Pas-de-Calais, op
den regteroever van de bevaarbare Scarpe , met
25,000 inw., levendige kunstvlijt, vooral in kant,
batist, tapijten, wollen en gebreide goederen, stijfselen suiker-bereiding, alsook een aanzienlijk handelsvertier in granen, olie, wijn, suiker, zeep, enz. Onder
den naam van Nemetacum of Nemetocenna was A. de
oude hoofdstad der Atrebaten, later de hoofdstad van
Artois; als zoodanig kwam het aan de hertogen van
Bourgondie ; sedert 1640 behoorde het voorloopig,
sedert 1659 definitief aan Frankrijk. In 407 verwoest
door de Vandalen, in 880 door de Noort,uannen;
1435 het traktaat van Arras (zie FIL1PS de Goede) ;
het werd 1477 bezet door Lodewijk XI, kwam 1479
in opstand, werd 1492 genomen door Maximiliaan
van Oostenrijk, en door den prins van Oranje in
1578. A. is de geboorteplaats van Lebon, Robespierre
en Damiens, alsook van den befaamden Vidocq.
Arrats beet het benedengedeelte van de rivier
Rats in het fransche dept. Gers.
Arreau, plaatsje met 1600 inw. in het fransche
dept. Opper-Pyreneen; aan de zamenvloeijing van
Aure en Louron ; is een middelpunt van industrie en
handel.
Arreboe (Anders), deensch dichter, geb. 1587
op het eiland Ark, werd op zijn 30e jaar bisschop
te Drontheim, doch 1622 om het onvoorzigtige leven, dat hij leidde , uit dit ambt ontzet. Hij vertaalde de Psalmen, legde daarbij zijn berouw aan den
dag, en bekwam weder eene plaats als predikant in
Vordenborg, waar hij 1637 stierf. Zijn beroemdste
werk is .11exaemeron", eene navolging van een fransch
dichtstuk op de schepping der wereld.
Arrephoria, een feest ter eere van de godin
van den akkerbouw, werd te Athene gevierd in de
maand Sklrophorion (d. i. half Junij tot half Julij).
Arreskov—meir, een vischrijk meir in Funen
(Denemarken).
Arrest° (C. G. H., genaamd Burchardi), tooneelspeler te Hamburg en schrijver van tooneelstukken, geb. 1764 te Schwerin. Zijn beste stuk was
'De soldatee.
Arretium, stad in Etrurie. Zie AREZZO.

Arrhideus
__e
Arrhideus, I) A. (Phi
7i _P HILIPPUS
III van Macedonia.--- 2) een veldheer van Alexander
den Gr., werd rijksbestuurder na den dood van Perdiccas; doch in 319 werd hij door Antigonus van
zijn stadhouderschap Phrygie beroofd.
Arria, 1) A., de heldhaftige, eene echt romeinsche vrouw, echtgenoot van Coecina Pwtus, die, beschuldigd de hoofdpersoon te zijn in eene zamenzwering tegen keizer Claudius en deswege ter dood
veroordeeld (42 na Chr.), de vlugt nam,doch ziende
dat hij niet kon ontkomen, het besluit vatte zelf een
einde te waken aan zijn leven. Zijne vrouw A., om
hem daartoe aan te sporen, stiet zich eerst zelve een
dolk in het hart, en reikte dien vervolgens haren
man toe met de woorden : .Daar, Pwtus ! het doet
volstrekt geen pijn !" waarop hij haar voorbeeld
volgde. — 2) A. de dochter van de vorige en de
vrouw van Thraseas PEetus, die door Nero ter dood
was veroordeeld, opende zich de aderen om haren
man niet te overleven; doch door zijn dringend
smeeken liet zij zich bewegen te blijven leven voor
hunne kinderen. 3) A., eene romeinsche vrouw,
tijdgenoot van Galenus en voorstanderes van de platonische philosophie. Voor haar schreef Diogenes
Laertius zijne ALevensbeschrijvingen der philosophen". — 4) A. Fadia, dochter van den vrijgelatene
Q. Fadius, was de vrouw van den triumvir M. Antonius. — 5) A. Fadilla, vrouw van Aurelius Fulvius,
was de moeder van Antoninus Pius ; en 6) eene andere
A. Fadilla, de zuster van Commodus, was eene dochter
van keizer Marcus Aurelius en van Faustina.
Arriana, dorp in Afrika, 2 geogr. mijl benoorden Tunis, met rumen van eene romeinsche waterleiding ; de bogen hebben 70 vt. hoogte en worden
geschraagd door pilaren van 16 vt. in het kwadraat.
Arriano, of Artemisio, een berg van de vulcanische groep der monti Laziali bezuidoosten Rome.
Arrianus (Flavius), geschiedschrijver, geb. te
Nicomedia in Bithynie omstreeks 100 na Chr., diende
met lof als krijgsmaii , onder Adriaan, die hem (134)
het bewind over Cappadocia toevertrouwde ; hij
sloeg de Alanen af, en werd tot consul benoemd ;
schreef behalve vele andere werken : .De gesprekken
van Epictetus" en de ,,Anabasis", zijnde dit laatste
het belangrijkste werk over al de veldtogten van
Alexander den Gr. Van A.'s krijgskundige geschriften zijn slechts fragmenten bewaard gebleven.
Arriaza y Supervi6la (Juan Bautista de),
spaansch dichter, geb. te Madrid 1770, bet 1797 den
eersten druk verschijnen van zijn Las primicias 6
collection de los primeros frutos poeticos de D. I. B.".
Tot secretaris van legatie bij het gezantschap te
Londen benoemd, voltooide hij zijn didactisch dichtstuk Emilia (1803). Van 1805 tot 1807 hield hij
verblijf te Parijs; vervolgens bestreed hij in Spanje,
als streng monarchaal staatsman en dichter, eerst de
Afrancesados en 1812 de Cortes, en schreef tot dat
einde zijne Poesias patrioticas en IJiscursos politicos.
Ferdinand VII verhief hem tot raad en kamerheer ;
A. stierf te Madrid 1837. De beste druk van zijne
gedichten is de zesde (2 dln. Madrid 1829-32).
Arriege. Zie ARIEGE.
Arrighi de Cassanova (Jean Toussaint), hertog
van Padua, geb. 1778 op Corsica, bloedverwant van
Bonaparte, trad vroeg in fransche krijgsdienst, werd
adjudant van generaal Berthier,na den slag bij Marengo
escadrons-chef, na dien van Austerlitz brigade-generaal en o verste van de garde-dragonders,na den slag van
Friedland divisie-generaal, 1808 hertog van Padua,
streed 1809 bij Esslingen en Wagram, werd bij den
veldtogt tegen Rusland aan het hoofd der pas georgani-
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seerde troepen geplaatst, voerde 1813 bevel in de stad
Leipzig, van waar hij Lutzow's korps bij Lutzen liet
overvallen, en waar hij de voorsteden verdedigde gedurende den gedenkwaardigen slag. In Frankrijk onderscheidde hij zich 1814 bij de verdediging van
den pas van Nogent. Gedurende de Honderd Dagen
werd hij pair en buitengewoon commissaris op Elba.
Door het decreet van 24 Julij 1815 uit Frankrijk
gebannen, bekwam hij 1820 vergunning om terug te
keeren, doch hield meestentijds verblijf in Italie,
totdat de familie Bonaparte in Frankrijk weder aan
het roer kwam (midden 19e eeuw), waarna hij zich
aan zijnen neef (keizer Napoleon III) aangesloten
heeft, om in den voorspoed zijner familie te deelen ;
1852 werd hij senateur en gouverneur der Invaliden ; hij stierf 1853.
Arrius (Quintus), sloeg in den slaven-oorlog
den aanvoerder der weggeloopene slaven Crixus,
doch werd door Spartacus overwonnen. Hij was een
opkomeling nit den geringen stand, zonder verdiensten. Beroemd was de schitterende maaltijd, die bij
de lijkplegtigheid zijns vaders aan het yolk werd gegeven. Zijne zonen C. en M. Arrius waren befaamde
brassers en zuipers.
Arroe. Zie AROE.
Arroa, 1) eilandjes in de straat van Malakka,
bij de oostkust van Sumatra.-2) Zie AROE (kaap).
Arronches, I) eene stad ; zie ARONCISES.
2) Sierra de A., of Portalegre, keten van het gebergte
van Estremadura aan de grenzen van Portugal.
Arroux, rivier in Frankrijk, ontspringt 1 mijl
benoordoosten Arnay-le-Duc, besproeit Gueugnon
en Autun, en stort zich na eenen loop van 14 mijlen
bij Digoin in de Loire.
Arrow, 1) meir en 2) rivier in lerland, Connaught, graafschap Sligo ; het meir is schilderachtig
en heeft verscheidene eilandjes ; de riv. outlast zich
in de Ballysodare baai.
Arrowakkas, of Arawakken of Aruacas, is de
naam van eenen stam Indianen in de kolome Suriname ; ze wonen in kampen of dorpen aan de Coppename, vooral bij de Peruvia-kreek, die zich aan
de westzijde in de Coppename stort.
Arrowsmith (Aaron), geograaph, geb. te Lonpen 1750, gest. 1823, maakte naam door zijne bekwaamheid in het kaarten teekenen,en werd benoemd
tot hydrograaph des konings. Vooral zijn .Nieuwe
algemeene atlas" (1817, in 4 . ) en ook zijne .Wereldkaarten" naar het plan van Mercator, zijn beroemd.
Arroyo is de naam van verscheidene spaansche
stadjes en dorpen : —1) Arroyo del Puerco, in Estremadura, met eene kerk, waarin vele kostbare schilderstukken van Morales, ligt 2 mijlen bewesten
Caceres. —2) Arroyo de Molinos ligt 5 mijlen bezuidoosten Caceres; bij dit A. werden de Franschen 1811
op de vlugt gedreven door lord Hill.
Arroyo de la China, vroegere naam van
het tegenw. La Concepcion del Uruguay, stad met
2600 inw., aan de Uruguay, in Entre Rios (een der
La-Plata-staten).
Arruntius was anno 6 na Chr. consul in Rome
onder Augustus, en werd door den stervenden keizer
aangeduid als de waardigste man, om de eerste plaats
in het rijk te bekleeden. Tiberius vreesde dezen
rijken, beschaafden en een vast karakter hebbenden
man ; en tegen hem opgezet door Sejanus, liet hij
hem niet eens het bewind over zijne prov. Hispania.
Na den val van Sejanus werd A. ook door Macro
vervolgd ; en om daaraan te ontkomen maakte A.,
door zich de aderen te openen, zelf een einde aan
zijn leven (37 na Chr.).
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Ars

Arsissa Palus

Ars, 1) A., havenplaatsje op het eilandje Re
Arses, de jongste der zonen van den perz. ko(dept. Beneden-Charente). — 2) Ars-sur-Moselle,
ning Ochus, werd na diens dood (338 v. Chr.) op
dorp in het fransche Moezel-dept., bezuidwesten
den troon gebragt door de kuiperijen van den gesneMetz, heeft papier-, fluweel- en laken-fabrieken ; bij
dene Bagoas, die hoopte te regeren in zijnen naam.
dit A. zijn tie overblijfselen (5 bogen op den linker-,
Toen Bagoas zag dat hij zich in zijne verwachting
en op den regter-oever bij Jovy-aux-Arches 17 bobedrogen had, deed hij A. en diens geheele familie
gen) van eene romeinsche waterleiding, die ruim ombrengen, en plaatste Darius Codomannus op den
6 lieues lang en i60 vt. hoog was, en die het water
troon (336 v. Chr.).
naar Metz leidde.
Arsia, 1) grensrivier tusschen Opper-Italie en
Arsaces, 1) eenperzisch veldheer. — 2) naam Illyricum ; tegenw. Arja, met 2) eene daaraan gelevan vier, en titel van verscheidene parthische kogene stad.-3) Arsia silva, bosch in Etruria, aan de
ningen; zie ARSACIDEN.
grens van Latium, bekend door den slag tusschen de
Arsacia, voorname stad in Media, 500 stadien Romeinen en de Tarquiniers, 509 v. Chr.
van de caspische poorten, lag niet ver van de stad
Arsieua, oude naam van Olmutz in Moravie.
Rhagai, waarom A. ook den naam van Rhagea droeg.
Arsine, of Azillah, lat. Julia Zilis, stad en haNadat A. door eene aardbeving verwoest was, werd
yen in het keizerrijk.Marokko, aan den Atlantischen
het door Seleucus Nicator weder opgebouwd onder Oceaan, 5 mijlen bezuidwesten Tanger ; 1000 inw.;
den naam van Europos; en in de parthische oorlogen
was in den romeinschen tijd eene belangrijke stad.
nogmaals verwoest, werd het andermaal opgebouwd
Arsinoe, naam van verscheidene steden in
door Arsaces.
Egypte, op Cyprus, enz., aldus genoemd ter eere van
Arsaciden, eene groep eilandjes in de Stille egyptische vorstinnen, die den naam van Arsinoe
Zuidzee. Zie SALOMONS-EILANDEN.
droegen ; de voornaamste zijn : 1) A., of Cleopatris,
Arsaciden, naam der opvolgers van Arsaces I, tegenw. Suez, op de landengte van Suez , aan de
256 v. Chr. stichter van het parthische rijk, dat zich
Roode Zee. — 2) A., of Crocodilopolis, stad in Hepvan de heerschappij der syrische koningen (Seleutanomis, bij het meir Mceris. — 3) A., of Teuchira,
ciden) vrijgemaakt had, en zich allengs uitbreidde
in het noordwesten van Cyrenaica, op de kust. —
westwaarts tot aan den Euphraat en oostwaarts tot
4) A., tegenw. Poli, op het eiland Cyprus, circa 4
over den Indus.-- A. II (Tiridates) overwon Seleucus
mijlen benoorden Paphos (Nog 2 andere steden op
II van Syria (238 v. Chr.) en werd de eigentlijke
Cyprus heetten insgelijks A.).
stichter van Syrie's onafhankelijkheid. — A. III werd
Arsinoe, I) A., de min of zoogster van Orestes,
216 v. Chr. door Antiochus den Gr. overwonnen en redde hem uit de handen van Clytemnestra. —
verdreven, doch na den vrede in het bezit van zijn
2) A., of Alphesibea, de vrouw van Alcmeon. —
rijk gelaten.— A. IV kwam 209 op den troon. — De A. was ook de naam van verscheidene egyptische
volgende parthische koningen droegen bij hun eigen
vorstinnen nit het geslacht der Ptolemeen, van welke
naam ook lien van Arsaces als bijnaam of titel. De
wij zullen vermelden : 3) A:, dochter van Ptolemeus I,
dynastie der A. werd eerst 226 na Chr., onder Artrouwde omstreeks 300 v. Chr. met den thracischen
tabanus IV, door den perzischen koning Artaxerxes,
koning Lysimachus, en later met Ptolemeus Ceden stamvader der Sassaniden, van den troon geraunus, die al spoedig de kinderen uit haar eerste
stooten, door den beslissenden slag in de nabijheid
huwelijk liet ombrengen en haar naar Samothrace
van de voormalige stad Sjoester. In Armenie bleef
verbande. Haar broeder Ptolemeus Philadelphus, die
de dynastie . der A. nog twee eeuwen op den troon, en haar beminde, nam haar toen tot vrouw. — 4) A.,
werd daar eerst in 428 door de Sassaniden vervangen.
dochter van Lysimachus, insgelijks de vrouw van
Arsamosata , het tegenwoordige Sirmat , Ptolemeus Philadelphus, verbitterd over de liefde,
stad in oud Armenie, hoofdplaats van Sophene, aan
die haar man voor zijne zuster koesterde, smeedde
den Arsanias, nabij de monding van deze rivier eene zamenzwering tegen hem, doch moest daarvoor
in den Euphraat.
boeten, doordien zij verbannen werd naar Egypte ;
Arsanias, rivier in oud Armenie. Zie het haar oudste zoon werd later koning Ptolemeus Euerwoord ARSAMOSATA.
getes. — 5) A., vrouw van Cyrene, wilde hare aan
Arsenaria, stad in Mauritania, tegenwoordig Ptolemeus Euergetes verloofde dochter Berenice laARZEW.
ten trouwen met Demetrius, den zoon van Demetrius
Arsenarium promontorium , tegenw. Poliorcetes, doch verliefde zelve op dezen jongeling;
kaap VERD.
door haar boeleren met hem bragt zij zooveel misArseniten. Zie ARSEN/US 1).
noegen bij het yolk te weeg, dat haar minnaar einArsenius, 1) A. patriarch van Constantinopel delijk in hare armen vermoord werd. — 6) A., zussedert 1254, vroeger kluizenaar op den berg Athos.
ter van Ptolemeus Philopator,, die haar tot vrouw
Keizer Michael Paleologus liet 1262 den tienjarigen
nam; zij vergezelde hem in den slag van Raphia
zoon van zijnen voorganger van het gezigt berooven;
(217 v. Chr.); doch tien jaren later werd zij op last
A. deed hem deswege in den kerkelijken ban, en
van haren wreeden gemaal, die haar van ontrouw
vorderde ook dat hij de kroon zou nederleggen. In
verdacht, ter dood gebragt. — 7) A., dochter van
stele van daaraan te voldoen liet de keizer den paPtolemeus Auletes en zuster der befaamde Cleopatra.
triarch naar een eiland in de zee van Marmora
Cesar,tot voogd over de kinderen van Ptolemeus aangebrengen, waar hij het overige van zijne dagen sleet
steld, gaf Egypte aan Cleopatra, en het eiland Cyprus
en 1267 stierf. Zijne aanhangers, de Arseniten, aan A. Toen A. vervolgens getracht had hare zuster
hielden den twist over de geldigheid van de tegen
van den egypt. troon te stooten, namen de Romeinen
den keizer uitgesprokene excommunicatie nog eene Cleopatra's partij. A. werd gevangen genomen, en
halve eeuw vol. — 2) A., geboortig uit Rome, was
als zoodanig bij den zegetogt van Cesar door de strabelast met de opleiding van de zonen van keizer
ten van Rome geleid ; daarna werd A. naar het oosten
Theodosius. en stierf als kluizenaar in Egypte, omgebannen ; maar om Cleopatra te believen, liet Anstreeks het midden der 5e eeuw, in 95 jarigen oudertonius haar ombrengen.
dom ; de roomsch-kath. Kerk vereert hem als heilige
Arsissa Palus, tegenw. Wan, een meir in
19 Julij.
Armenie, waaraan de stad Arsissa (tegenw. Ardzjisj).

ArsIan
Arstan, dit turksche woord beteekent: leeuw,
en is de naam geweest van verscheidene turksche
prinsen, die ook wel voorkotnen nailer den tiaatn Vali
Israel. De eerste A., zoon en opvolger van Seldzjoek,
deed de Seldzjoeken vaste woonplaatsen kiezen aati
deze zijde van den Gihon (zie SELDLIOEKEN). De beroemdste A. is geweest de sultan van Perzie AlpArslan (zie blz. 150). — De andere zijn : Arslanschach, turksch sultan van Perzie (1161 tot 1177).—
Kilidzje-Arslan I, turksch sultan van Iconium (1092
tot 1107). — Kilidzje-Arslan II (H55 tot 1192).
Arso,een verrnaarde la vastroom in het Napelsche,
eenige mijlen noordoostelijk van Napels, loopt nit in
de zee.
Arsut, plaatsje op_ het vasteland van ZnidGroetiland (district Fredrikshaab),aan den voet van
het ongeveer 4400 vt. hooge Kunnak-gebergte.
Art, vlek in het zwits. kanton Schwytz, aan het
weer van Zug, 2 kleine mijlen bezuiden Zug ; 1300
inw. Art geeft ztjn naain aan een schilderachtig dal.
Arta, 1) A., of Narda, lat. Ambracia, stad in
turksch Albailie, 6 mijlen bezuiden Janina, aan de
kleine rivier Arta (den ouden Arachthus), Brie uren
gaans van hare uitwatering in de Golf van Arta, zijnde
een boezein van de lonische Zee, tusschen Albania
en Acarnanie, aan den ingang van welke golf de slag
van Actium plaats had (31 v. Chr.). De stad A. heeft
6000 inw., fabrieken voor wollen goederen, linnens
en lederwaren, en handel in wijn,tabak,katoen,hennep, vee en ongelooide hoiden. --- 2) A., stad op het
eiland Majorca; 8000 inw.; nierkwaardige grot en
labyrinth.
Artabanus, zoon van Hystaspes en broeder
van Darius I, tegenstander van diens veldtogt tegen
de Scythen, en van dien van Xerxes tegen Griekenland. Na den dood van Darius onderwierpen diens
twee zonen Xerxes en Artabazanes zich aan de beslissing van A., wie van beiden den troon zou beklimmen ; A. besliste ten voordeele van Xerxes. —
A., een Hyrcanier, ,kapitein der garden van Xerxes,
bragt dien vorst om het !even, en betichtte van dien
moord Xerxes' oudsten zoon, die deswege veroordeeld en ter dood gebragt werd. Ook Artaxerxes,
een andere zoon van Xerxes, stond als slagtotier van
A. te vallen, doch ontdekte in tijds het lot, dat men
hem Wilde bereiden, en bragt toen Artabanus zelven
Om het Leven, nadat deze eenige maanden op den
geusurpeerden troon had gezeten (465 v. Chr.).
Artabanus, naam van 4 parthische koningen.
— A. I, van 216 tot 196 v. Chr., sloeg Antiochus
af, dwong hem tot een bondgenootschap, en hielp
hem in eenen veldtogt tegen Bactriana. — A. II,
van 127 tot 124 v. Chr., sneuvelde in eenen veldslag
tegen de Scythen.—A. bemagtigde de kroon
anno 18 na Chr., na, door Germanicus geholpen,
Vonones van den troon te hebben gestooten. Doch
toen A. de Romeinen reden tot rnisnoegen had gegeven, werd hij door Tiberius afgezet en vervangen
door Tiridates (anno 36), die echter spoedig door
hem werd verdreven. Hij stierf in 44.—A. IV,
kwarn anno 216 op den troon, voerde oorlog tegen
Caracalla en Macrinus, en noodzaakte dezen laatste
den vrede te koopen.Hij werd zelf geslagen en ont,
troond door Artaxerxes in 226, en met hem eindigde de dynastie der Arsaciden in het parthische
rij k.
Artabazanes, de oudste zoon van Darius
Hystaspis, halve broeder van Xerxes, betwistte
dezen den troon, doch moest zich onderwerpen.
Justinus noemt hem Artamenes; rnisschien de
zelfde,die Ariamenes genoemd wordt bij Plutarchus.
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Artaschat

Artabazes, zoon van Tigranes was koning
van Groot-Armenie; door zijne trouwelooze raadgevingen was hij oorzaak van de geweldige nederlaag van Crassu e te Carrh:e (53 v. Chr.). eenige
jaren later (34 v. Chr.) triaakteAntoniusheinkrijgsgevangen en voerde hem mede naar Egypte, waar
hij (30 v. Chr.) op last van Cleopatra ter dood werd
gebragt. — zoon van den vorige, moest voor de
Romeinen de vlugt nemen naar de Parthen, die hem
weder op den troon bragten ; later werd er echter
eene zatnenzwering tegen hem beraamd,en hij werd
verinoord, eer een tegen hem afgezonden romeinsch
leger de grenzen van Artnenie bereikte. — A., een
koning van Medie, en tijdgenoot van den eersten
Artabazes van Arinenie, hielp de Parthen in hunnen
oorlog tegen Antonius, en versloeg een rotneinsch
Leger geheel en til, terwijl Antonius zijne hoofdstad
belegerde. Ook Antonius vocbt tegen hem zonder
geluk; doch in 35 v. Chr. sloot A. een verbond met
Antonius tegen Armenie, en gaf zijne dochter ten
huwelijk aan een der zonen, die Antonius bij Cleopatra had. Met rotneinsche hulptroepen leverde hij
slag aan de Armeniers en Parthen, (loch iced de
nederlaag; hij geraakte in hnnne magt, en zijii rijk
ging verloren. Later bekwam hij de vrijheid weder
door Augustus, van wien hij ook zijne dochter terug
outving, die in Augustus' hander was gevallen ; al
zijne bezittingen schijut hij echter niet terug bekomen te hebben.
Artabazus, naam van verscheidene Perzen van
aanzien. Eeti A. was, in den veldtogt van Xerxes
tegen Griekenland, aanvoerder der Parthen en Chorasmiers, en trok,na den slag bij Platew, gelukkiglijk
met hen terug naar Azie; hij werd later door zijnen
koninklijken meester als onderhandelaar met de
Grieken gebruikt.—Een latere A. kwam in opstand
(356 v. Chr.) tegen den perzischen koning Artaxerxes
Ochus, doch werd weder in genade aangenotuen, en
diende nog den laatsten perzischen koning Darius
Codomannus, dien hij na den slag bij Arbela vergezelde op zijne vlugt. Alexander vereerde deze zijne
trouwe gehechtheid, door hem te benoemen tot studhouder van l3actria.
Artabrum. promontorium, bij de Callaici;
tegenw. kaap Finisterre in Spanje. De bevolking van
dit voorgebergte noemde men Artabren (Arlabri).
Artace. Zie ARTACIE 2).
Artacie, 1) eene broil bij de Lestrygonen. —
2) eene bron in de nabijheid van Cyzicus, bij de
stad en den berg Artace; de stad Artace werd door
de Perzen verwoest (Herodot. 6,33).
Arttei noemden zich (volgens Herodotus) de
Perzen; waarschijnlijk beteekende het zooveel als
Heroen, van bet perzische arta, d. groot.
Artagicerta, tegenw. Ardis, stad in Armenié,
bezuiden den Tigris, nabij den oorsprong dier rivier
Artajona, stad in Spanje, prow. Pativelut :
2 mijlen benoordwesten Olite ; 2000 inw.; in den
omtrek kopermijnen.
Artamenes. Zie ARTABAZANES.
Artaphernes, 1) cell broeder van Darius
Hystaspis, was stadhouder van Sardes in Lydie,
heloofde eerst zijne hulp aan de Atheners tegen de
Spartarien,op voorwaarde, dat Athena een vasalstaat
zou worden van Perzie ; toen de Atheners deze
voorwaarde verwierpen, koos A.partij tegen hen.—
2) zoon van den vorige, deed, met Datis gezamentlijk het opperbevel over de perzische armee voerende, den eersten veldtogt naar Griekenland, en ram
deel aan den slag van Marathon.
Artaschat, of Ardech, het zelfde als ARTAXATA.
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Artaud

Artaud de Montor (ridder Alex. Fred.), geb.
te Parijs 1772, gest. 1849 ; in der tijd geemigreerd,
streed hij in het leger van Conde ; 1798 in Frankrijk
terug, werd hij diplomaat, en was lang fransch zaakgelastigde te Rome en te Florence; vandaar zijne
uitstekende bedrevenheid in de italiaansche taal.
Hij schreef : Considerations sur la peinture en Italie
avant Raphael (1808 en 1811) ; Voyage dans les catacombes de Rome (1810) ; Macchiavel, son genie et ses
arrears (1833) ; L'Italie (1834 in de »Univers" van
Firmin Didot) ; eene Histoire du pape Pie VII (1836),
de Leon XII, de Pie VIII; Histoire des souverains
pontifes romains (1847-49) ; eene fransche vertaling

van Dante (1811 en 1828), en eene »Geschiedenis van
Dante" (1841)..
Artaunum, volgens sommigen het tegenw.
Wurtzburg in Beijeren ; volgens anderen de oude,
door Drusus op den Taunus aangelegde, en doorGermanicus herstelde vesting, waarschijnlijk Saltzburg
bij Homburg.
Artavasdes, bij de Grieken Artabazes. Zie
ARTABAZES.

Artaxata, tegenw. Ardech, was de hoofdstad
van geheel Armenia, werd gesticht door den armenischen koning Artaxias (187 v. Chr.) op raad van
Hannibal, weohalve het ook »armenisch Carthago"
werd genoemd ; het werd verwoest door Corbulo, en
weder opgebouwd door Tiridates, die het Neronia
noemde, ter eere van Nero; later werd het ook genoemd Tacterdat, d. i. het paleis van Tiridates, waarvan nog rumen aanwezig zijn.In de 5e eeuw werd A.
verlaten, kwam herhaalde malen weder op, doch is
sedert 798 slechts een vlek van weinig beteekenis.
Artaxerxes, naam van verscheidene perzische
koningen. — A. (Longimanus, d. Langhand),
tweede zoon van Xerxes, onder wiens 40-jarige regering zich reeds de voorboden vertoonden van het
inwendige- verval des perzischen rijks. — A. II
(om zijn stark geheugen bijgenaamd Mnemon), opvolger van Darius II, had dadelijk na zijne troonsbeklimming te strijden met een jongeren broeder
(Cyrus de jonge), die tegen hem in opstand kwam,
doch die in eenen slag het leven verloor. Deze A. was
in oorlog gewikkeld met de Spartanen, en regeerde
van 404 tot 364 v. Chr.. — A. III (Ochus), zoon
van A. II, onderwierp Phenicie en Egypte weder
aan zijn gezag, en werd vergeven door zijnen veldheer Bagoas, nadat hij zich door aanmatiging en
wreedheid gehaat had gemaakt. — A. heette ook
de stichter van het nieuw-perzische rijk (226 na
Chr.) en was de stamvader der Sassaniden; zie
ARDEZJIER-BABEKAN.

Artaxias, veldheer van Antiochus den Gr.,
maakte zich (190 v. Chr.) meester van Armenia, en
verhief dit tot een onafhankelijk rijk. Hij verleende
eene wijkplaats aan Hannibal, op wiens aanraden hij
Artaxata stichtte, dat de hoofdplaats werd van zijn
rijk. Hij regeerde tot in 159 v. Chr. — A. was ook
de naam van de volgende koningen van Armenia,
dat niet weder onder Syria kwam.
Artedi (Petrus), zweedsch genees- en natuurkundige, tijdgenoot en vriend van Linnaeus, was geb.
1705, en heeft eene geachte Ichthyologie nagelaten
(gedr. in het Latijn, Leyden 1738). Hij en zijn vriend
Linnaeus hadden elkander kort te voren wedergezien te Leyden, toen A., op zijn 30e jaar, ongelukkig
aan zijn elude kwam, doordien hij op eenen donkeren
avond (27 Sept. 1735) te Amsterdam in een der
grachten liep en verdronk.
Artemas, 1) een der eerste Christenen ; Titus
3 : 12. —2) Zie ARTEMON 2).

Artevelde
Artemidorus, I) A., naar Daldia in Lydia (de
geboorteplaats zijner moeder) Daldianus bijgenaamd,
leefde om de helft der 2e eeuw. De vruchten van zijne
studien en zijne reizen in Azie, Griekenland en Italie,
deelde hij rnede in een werk over Broom-uitlegging
Oneirocritica. — 3) A., uit Ephesus, omstreeks
100 jaren v. Chr., geograaph en reiziger, van wiens
Periplus een uittreksel tot ons is gekomen door
Marcianus van Heraclea. — 3) A., taalgeleerde te
Alexandria, '230 v. Chr., schreef over het dorische
dialect, en verzamelde de bucolische gedichten.
Artemis, grieksche naam der godin Diana.
Artemisia, 1) koningin van Halicarnassus, verzelde den perz. koning Xerxes op zijn veldtogt tegen
de Grieken, en blonk uit door wijsheid en vastberadenheid in den zeeslag bij Salamis. — 2) koningin
van Carle (352-350 v. Chr.), de vrouw van Mausolus,
wien zij in hare residentie Halicarnassus een prachtig gedenkteeken (mausoleum) liet oprigten.
Artemisien, feestep ter eere van Diana, werden gevierd in Griekenland, voornamelijk te Delphi.
Artemisio, berg. Zie ARRIANO.
Artemisium, berg en tempel bij CEnoe in
Argolis; de berg was 5400 vt. hoog.
Artemisium promontorium, eene landtong en kuststreek van het eiland Eubea, aan het
noordelijk gedeelte, vermaard door de nederlaag der
vloot Ar .11 Xerxes (480 v. Chr.).
Artemon, 1) A. van Clazomene, de uitvinder
van den stormram en ander oorlogstuig der ouden.
2) A., of Artemas, werd door den roomschen
Stoel in het begin der 3e eeuw in den ban gedaan,
omdat hij het god-zijn van den Verlosser loochende
en leerde, dat Jezus Christus blootelijk mensch was
geweest, welke leer (beweerde hij) tot dusverre steeds
erkend, maar door den destijds levenden bisschop
Zephyrinus (201-218) vervalscht was. Zijne aanhangers, de Artemoniten, verdwijnen reeds in
de zelfde 3e eeuw ; doch in de 19e eeuw zijn ze herleefd in al de voorstanders van de zoogenaamde
moderne theologie, hoogstwaarschijnlijk om ditmaal
langer stand te houden.
Artephius, hermetisch wijsgeer, leefde omstreaks 1130, en beweerde reeds langer dan 1000
jaren geleefd te hebben. Hij schreef verscheidene
werken over de alchimie,onder anderen eene »Verhandeling over den Steen der Wijzen" (gedr.1682),waarin men de allerzotste vertelseltjes opgedischt vindt.
Artern, stall in het pruis. reg.-district Merseburg, kreis Sangerhausen, aan de Unstrut; 4000 inw.;
zoutkeet, steenzout- en bruinkool-groeven, eene salpeterhut en eene salinisch-ijzerhoudende bron.
Artevelde, of Artevelle (Jacob van), bierbrouwer te Gent, bragt zijne medeburgers in opstand tegen den graaf van Vlaanderen (1336), noodzaakte
dezen het land te ruimen, en had gedurende eenigen
tijd al het gezag in Vlaanderen in handen. Toen hij
zag dat hij zich niet langer staande kon houden.
wilde hij het bewind van Vlaanderen overdragen aan
den prins van Wallis, zoon van Edward ten nadeele van den graaf van Vlaanderen ; maar zijn plan
mislukte, en hij ward 1345 door het gepeupel te Gent
verinoord ; in 1863 is hem te Gent een standbeeld
opgerigt (het werd plegtig onthuld 14 Sept.). —
A. (Filips van), zoon van den vorige, werd 1382
door de in opstand gekomene Gentenaars tot aanvoerder gekozen ; hij verdreef Lodewijk, graaf van
Vlaanderen, en wreekte den Mood zijns vaders. Maar
de graaf riep de hulp der Franschen in, en F. van A.
en de zijnen warden in de pan gehakt door Karel VI,
in den slag bij Rosebeke 27 Nov. 1382.

Arthahsasta
Arthahsasta, koning van Perzie, vermeld in
het 0. T. bij Ezra en Nehemia.
Arthur, of Port Arthur, haven op de oostkust
van Tasmania of Van Diemensland ; steenkolen, alsook veel ijzererts (voornamelijk magnetisch) in den
omtrek.
Arthur–eilanden , eene kleine eilandengroep in den Mulgrave-archipel (Stille Zuidzee).
Arthur, I) hertog van Bretagne, een na zijns
vaders dood geboren zoon van Geoffroy, die zelf de
5e zoon was van de engelschen koning Hendrik II
en van Constantia, de erfgename van het hertogdom
van Bretagne; deze A. werd geb. 1187, en werd bij
zijne geboorte als hertog van Bretagne erkend; hij
was de wettige opvolger op den troon van Engeland
bij den dood van zijnen oom Richard 1(1199); doch
Jan zonder Land, Richard's broeder, beroofde A. van
zijne staters, sloot hem op in eenen toren te Rouaau,
en liet hem ter dood brengen, of bragt hem eigenhandig om het leven, in 1203 (Zie JAN ZONDER LAND).
— 2) Zie ARTUS.
Arthur (T. S.), verdienstelijk en vruchtbaar
amerikaansch romanschrijver, geb. 1809 bij Newburg (Orange County, New York), sedert 1841 gevestigd te Philadelphia. Behalve zijne romantische
werken, bestaan van hem eenige historische gesch riften, als : The history of Kentucky (Philad. 1852) ;
The history of Georgia, of Virginia en of New Jersey.
Arthur's zetel. Zie ARTUS.
Arthus Claeszoon. Zie AARTJE VAN LEYDEN.
Artiaca,stad in Gallic, tegenw. ARC1S-SUR-RUBE.
Artibonite, rivier in Haiti, stroomt tangs
Banica, Mirebalais, en stort zich aan de oostkust in
zee. De A. geeft haven naam aan een dept., dat tot
hoofdplaats heeft les Gonaves.
Artigas (Jose de), geb. te Montevideo1755, was
kapitein in spaansche dienst, doch ging 1811 in dienst
der republiek Buenos-Ayres over, waar hij in al de
opvolgende gebeurtenissen, tot omstreeks 1821, eene
belangrijke rol heeft gespeeld. Hij sleet zijne laatste
levensdagen in de afzondering in een klooster in.
Paraguay, werwaarts hij eindelijk de wijk had genomen, en stierf aldaar 1825.
Artillery–meir, een meir in Noord-Amerika,
outlast zich in het Groote Slaven-meir.
Artisjofsky (Christotiel), een poolsch edelman,
wegens Socianismus vervolgd, nam de wijk naar
Holland, werd door de West-indische maatschappij
in dienst genomen, en 1635 naar Brazilie gezonden,
waar hij den Hollanders uitstekende diensten bewees
door zijn heleid en dapperheid. Door Joan Maurits,
graaf van Nassau, die als landvoogd derwaarts kwam,
nerd hij echter miskend en verwijderd; hij keerde
toen (1638) naar Holland terug om regt te zoeken,
maar men leest nergens dat hi] daarin geslaagd of
wat er verder van hem geworden is.
Artja Dhomas, dat is de acht honderd beetden, naarn van eene plaats op Java, ads.-residentie
Buitenzorg, bezuidwesten Pondok Gede. Volgens de
overlevering werken frier 800 menschen, die den
Islam niet wilden ornhelzen, door een mirakel in steen
veranderd, tot straf voor hunne verkleefdheid aan
de afgodendienst. De stee pen beelden, die,men bier
ziet, hebben flan ook werkelijk eenigzins eene menschelijke gedaante.
Artlenburg, een plaatsje in Hanover, waar
5 Junij 1803 tusschen Wallmoden en Mort ier de capi tulatie werd gesloten, waardoor de Franschen in het
bezit kwamen van al de wapenen, paarden en het geschut der hanoversche armee, en vervolgens geheel
Hanover bezetteden.

Artwin
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Artner(Maria Theresia von), duitsche dichteres,
geb. 19 April 1772 te Schnitau in Hongarije, gest.
te Agram 25 Nov. 1829 ; behalve verscheidene verdienstelijke dichtstukken, bestaat van haar een werk :
.Brieven over een gedeelte van Croatie en Italie
(Halberstadt 1830).
Artois, graafschap en prov. van noordwestelijk
Frankrijk volgens de vroegere administrative indeeling ; besloeg ongeveer het tegenw.dept.Pas-de-Calais,
benevens een klein gedeelte van het dept. Somme,
en had Arras tot hoofdplaats. In 1239 werd A. door
Lodewijk IX tot graafschap verheven en door hem
afgestaan aan zijnen broeder Robert ; nadat het, later,
eerst aan Vlaanderen en vervolgens aan Bourgondie
was gekomen, werd het 1678 voor goed bij Frankrijk
ingelijfd.
Artois (Jacob van). geb. te Brussel 1613, was
een verdienstelijk landschapschilder.
Artopseus (Franciscus), ook Tolensis bijgenaamd, omdat hij op het eiland Tholen geboren was,
en ook Pistorius, omdat zijn varier bakker was geweest, was regulier kanunnik der Augustijnen en
onder-prior van het klooster op den Agnesberg bij
Zwolle, dat 1570, ten gevolge van de Hervorming,
door al de geestelijken ontruimd werd ; hij maakte
goede latijnsche verzen, en schreef verscheidene latijnsche werken, waaronder De Fide Pudicitia ac
Virtute fwrnininw sexes (1574).—A. (Rudolphus),
geb. te Emden, werd predikant der Hervormden te
Bingum in Oost-Friesland, 1594 te Appingedam,1596
te Delfzijl, 1599 te Franeker, vervolgens weder te
Delfzijl, toen te Dokknm, waar hij 1642 overleed ; hij
was een voorstander van Arminius.
Artuby, riviertje dat zich in de Argens outlast, die zich vervolgens in de golf van Frejus stort
(in Frankrijk).
Artus, of Arthur, een vorst der Siluren , die
542 gestorven moet zijn, is het uitgangspunt van een
aantal helden-legenden geworden, welke zich uit
Wallis en Bretagne over geheel romeinsch en germaansch Europa hebben verspreid. Volgens de overlevering resideerde A. te Caerlleon aan de Usk in
Wallis, met Ginevra (Ghwenhwywar) zijne schoone
gemalin, omringd door eenen schitterenden hofstoet
van vele honderden dappere ridders en schoone
vrouwen. Het middelpunt van dien kring vormden
12 ridders, die, als de uitstekendste, dapperste en
edeiste , door den koning bijeengetrokken plagten
te worden rondom eene ronde tafel, en die dus dezoo
beroemd gewordene Artus–Tafelronde vormden. Van A.'s hof togen de ridders naar alle landen
ors avonturen te zoeken ; en de beschrijving daarvan
leverde de stof tot een tattoos tal verdichtselen in
alle westersche tales (vergelijk ” San Marte[A. Schultz]
Die Arthursage, Quedlinburg 1842" en illeitriige zur
bretan. and keltisch-german. Heldensage, Quedlinb.
1847"). — Arthur's zetel beet een berg bij
Edinburgh, van waar A., volgens de legende, het land
overzien moet hebben, eer hij in de nabijheid aldaar
de Saksen versloeg. Artushoven, ook Jonkerhoven, noemde men in de middeleeuwen gebouwen, waar ridders tot vrolijke drinkgelagen bijeenkwamen op de wijze van A.'s Tafelronde. Zulk een
huis bestond bijv. te Thorn, waarop bet bekende
lied en de legende ))van den prins van Thorn" betrekking heeft.
Artwin, stall in aziat. Turkije, pachalik Trebizonde, in een ravijn nabij de Dzjoroek-rivier, over
welke bier eene brug ligt ; 7000 inw.; eene r.-kath.
kerk, en een bazaar, waarin overvloed van europesche artikelen.
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Aru. Zie AROE.
Aruba, of Aroeba, ook Oruba, een der nederlandsche Antillen, aan de kust van Venezuela. Eerst
eene eeuw na de inbezitneming van Curacao werd
op A. de nederlandsche vlag geplant (begin 18e eeuw).
In 1740 werd de nederlandsche cornmandeur van A.,
Pieter Boer (of de Boer), door de Indianen, die hij
door zijne stretigheid had verbitterd, in zip coinmandeurshuis bestormd en gruwzaam om het Leven
gebragt. Zijn opvolger Dirk Nieukerk, een menschlievend man, onderdrukte 1752 eenen opstand. Omstreeks 1805 namen de Engelschen A. in bezit, doch
verlieten het spoedig weder; vervolgens werd het
in het zelfde jaar in bezit genomen door de Spanjaarden ; doch toen de Engelschen 11 Jan. 1807 door
eene stoutmoedige daad Curacao vermeesterd hadden, kwam van zelfs ook A. werd in hunne magt ;
in 1816 werd het-aan Nederland teruggegeven.
Arubboth, een der twaalf districten of provincien, waarin Israel was ingedeeld ten tijde van
koning Salomon; I Kon. 4 : 10.
Arueris, eene egyptisehe godheid, zoon van Isis
en Osiris; hij wordt ook verward met Horns en
Anubis. In Phenicie had A. een standbeeld, en zijn
vervoerbare tempel werd getrokken door ossen.
Arula, rivier in Helvetie ; tegenw. de Aar.
Aru1a. Zie ARLES 2).
Arum, of Aarum, dorp in Friesland, 3uur gaans
benoordwesten Sneek, 1 uur bezuidoosten Harlingen. Den 4 Julij 1380 gevecht nabij A. tusschen de
monniken van Ludingakerk en die van Oldeklooster ;
1420 na hunnen mislukten aanslag op Ludingakerk
werden de monniken van Oldeklooster tot in A. vervolgd, doch sloegen hier verscheidene hunner vervolgers dood ;12 Febr.1836 sloeg de bliksem in den
toren, en de geheele kerk brandde af.
Arum (Doininicus van), of Arummus, een friesch
edelman, geb. 1579 te Leeuwarden, studeerde te
Franeker, Oxford, Rostock en Jena, in welke laatste
stad hij 1605 hoogleeraar in de regten werd en
24 Fehr. 1637 stierf. Hij was een der eersten, die in
Duitschland'het Romeinsche refit onderwezen.
Aruma,Cie stad waar Abimelech halt hield, toen
hij Gaal op de vlugt had geslagen; Rigt. 9 : 41.
Aruna, een der voornaamste rivieren in Nepaul
(een der staten van onafhankelijk
Arundel,lat. Aruntina, stad in Engeland, graafSchap Sussex, 2 mijlen beoosten Chichester, op den
regteroever van den Arun ; 3000 inw.; bezochte zeebaden, haven voor kleine vaartuigen , levendigen
handel; vroeger sterke stad, werd op Montgomery
graaf van Arundel veroverd door koning Hendrik I.
Arundel (Graaf van). Zie HOWARD (Thomas).
Aruns , etruscisch woord,benaming in het algemeen voor alle niet-eerstgeborene zonen ; inzonderheld : 1) A., de broeder van Tarquinius Superbus,
d. de Trotsche, was gehuwd met Julia, de dochter
van koning Servius Tullius. Zijne vrouw, begeerig
om aan bet roer van staat te korner], liet hem (536
v.Chr.) van kant maken,omdat hij zich niet wilde leenen tot hare heerschzuchtige planners ; daarop trouwde zij met zijnen broeder Tarquinius (zie TARQUIN1US
SUPERBUS). —2) A.,een zoon van Tarquinius de Trotsche en Tullia, werd met zijne geheele familie nit
Rome weggejaagd. In een tweegevecht met Brutus
wierpen deze twee zich op elkander met zooveel verwoedheid, dat het beiden het levee kostte (509 v.
Chr.). — 3) A., een zoon van Porsenna. —4) A., een
ziener uit Etrurie.
Aruntina, stad. Zie ARUNDEL.

Aruntius.

Zie ARRUNT1US.

Arvieux
Arupium, stad in Istrie, 451 verwoest door
Attila ; heel tegenw. Auersberg.
Aruspices, bij de oude Romeinen priesters,
die voorspellingen deden nit de bewegingen der
olferdieren voor, en nit hunne ingewanden na de offeranden. Deze wigchelarij, die de Romeinen van de
Etrusciers geleerd hadden, was ten tijde van Cicero
reeds geheel in verval geraakt.
Arva, 1) comitaat in bet hongaarsche district
Pressburg, beslaat 37 vierk. mijlen, heeft eene bevolking van 90,000 zielen, meest Slowaken, in 4
Stuhlverwaltungs-districten. Het land wordt in alle
rigtingen doorsneden door de carpatische bergen ;
het klimaat is guar, de grond geschikt voor schapenfokkerij en veeteelt.— 2) rivier, welke door het comitaat A. stroomt. — 3) vlek of dorp in het comitact A., aan de rivier A., berroordoosten Also-Kubin.
4) naam van drie rivieren in Spanje, die zich alien
in den Ebro ontlasten.
Arvad, tegenwoordig Ruad, eene stad verineld
Ezechiel 27 : 8 en 11. Zie ARADUS.
Arvales Fratres, d. Akker-broeders, een
collegie van 12 priesters. Acca Laurentia had 12
zonen, met wie zij eens in het jaar eene offerande
deed voor de vruchtbaarheid der akkers; toen een
dier zonen stierf, werd een ander in zijne plaats benoemd door Romulus, die dus deze priesterschap instelde door dezelve voor goed te bestendigen. Deze
12 priesters waren levenslang onafzetbaar, en konden
zelfs door verbanning of gevangenisstraf niet van
hunne waardigheid beroofd worden. Jaarlijks, gedurende drie dagen in Mei, vierden zij een offerfeest
om de vruchtbaarheid der akkers van de godin Ceres te verkrijgen. Afgescheiden van dit feest, waarbij,
behalve een tal van andere plegtigheden, door de
priesters, onder bet zingers van een ouderwetsch
lied, een zonderlinge dans werd uitgevoerd in bet
heiligdom van den tempel van Ceres, was het Ambarvale Sacrificium,dat ieder landbouwer vierde op
zijn eigen akker (zie AmBARvAus nosTrA).Het collegre
der Akker-broeders bleef bestaan tot in de 4e eeuw
na Christus.
Arve, eene in Opper-Faucigny in Savooije ontspringende rivier, die zich over eene lengte van
12 mijl uitstrekt, snelstroomend door het Chamounydal been, en zich vervolgens niet ver van Geneve in
de Rhone outlast.
Arverners, een der magtigste volkeren van
transalpijnsch Gallie, bewoonde de landstreek, die
ongeveer het tegenwoordige Auvergne besloeg. Ze
maakten deel nit van Aquitanie,en hadden tot hoofdstad eerst Gergobia, dat door Cesar verwoest werd,
en later Nernosus of Augustonemetum (het tegenw.
Clermont-Ferrand).
Arvert, vlek in het fransche dept. CharenteInferieure, op een schiereilandje, dat ook A. beet;
2700 inw.; levendige handel in sardijnen.
Arviers, of Arvii, waren een gallisch yolk (in
het 3e Lyonnesche),bij de Aulerci; hunne hoofdstad
was Vagoritum.
Arvieux (Laurent d'), geb. te Marseille 1635,
gest. 1702, bereisde Syrie, Palestina en Arabie, en
beoefende de talen en de geschiedenis van de levantijnsche volkeren. Hij was achtereenvolgend buitengewoon gevolmagtigd gezant teConstantinopel,te Tunis, consul te Algiers en te Aleppo. Men heeft van hem
Memoires du chevalier d' Arvieux (6 dln.in 120,1735) en
Traite des moeurs et coutumes des Arabes (1717 in 12.),
uitgegeven door Laroque met een iVerhaal van eene
reis door d'Arvieux gedaan naar den grooten emir,
het oppechoofd van de Arabieren der woestiju".

Arwidsson
Arwidsson (Adolf Iwar), geb. 1791 te Padasjoki in Tavastland 0in Finland, werd 1817 docent
der geschiedenis te Abo; ging, nit Finland gebannen, naar Stokholm,en werd daar bibliothecaris der
koninklijke boekerij. Bebalve eerie bewerking van
HUlis' ),Finland en zijne bevolking" leverde hij eene
editie der 'Opera omnia" van Colonies (3 (11.1830-33)en eerie uitmuntende verzameling van oudzweedache volksliederen (Svenska (ornsgnger,3 dln.,Stokholm 1834-42). Vervolgens werd door hem de
uitgave begonnen en geregeld voortgezet van een
bibliographisch repertorium, van alle in Zweden verschijnende letterkundige produkten. Hij stierf te
Wiborg 21 Junij 1858.
Arx beteekent zooveel als burgt, kasteel of
sterkte. Eene A. had in den eersten tijd der romeinsche oorlogen iedere stad van eenige beteekenis. De
A. te Rome,ofschoon ook op den mons Tarpejus gelegen, was niet het kapitool, en wordt door Cicero
-en Livius Radi" kkelijk daarvan onderscheiden. Later
ging die onderscheiding verloren, waarom Tacitus
van arcent Capitolii en Capitolirue arcis (ores gewag
maakt. — 1) A. Britannica. Zie BRITTEN (Huis te).
— 2) A. Herculis. Zie ARKEL (Heeren van).
Aryavartta, d. i. het heilige land, noemden
de Ariers de landstreek, waar zij zich nederzetteden
tusschen den Himalaya en den Vindhya, tot aan de
golf van Bengalen en den Brahmapoetra.
Arz, bewoond en bebouwd eilandje, is een der
voornaamste van de eilandjes, die tot het fransche
dept. Morbihan behooren.
Arza, hofmeester te Thirza, ten wiens huize
Ela, de koning van Israel, doodgeslagen werd door
Zimri; I Kon. 16 : 9.
Arzamas, stad in europ. Rusland,12 a 13 mijlen bezuiden Nisjnej-Nowgorod ; 8000 inw.; veel
omzet in zeildoek.
Arzew, of Arzeu, diepe bogt aan de kust van
de algiersche prov. Oran, draagt haren naam naar het
plaatsje A. (lat.Arsenaria), dat de veiligste reede heeft
van de geheele kust; en 900 inw. In de nabijheid
vele ruinen van nude monumenten en ook het groote
zoutmeer Melab, waarvan de schatkist van Frankrijk
groote voordeelen trekt.
Arzignano, vlek en hoofdplaats van de pretuur
Arzignano in lombardische prov. Verona ; 3600 inw.,
lakenweverij,zijdespinnerij en verwerij; kolenmijnen.
Arzobispo, 1) Puenta del A., een plaatsje in de
spaansche prov. Toledo, met olijfboomen en eene
steenen brug over den Taag.— 2) Rio del A. ; zie SAR.
— 3) Arzobispo-eilanden; zie BONIN.
Arzoef, vlek in S y ria (Damascus), aan de Middellandsche Zee, circa 2 mijlen benoorden Jaffa;
werd 1105 veroverd door Boudewijn I, viel 1265
in de magt der Turken; in 1191 werd Saladijn pier
geslagen door Richard.
Asa, koning van Juda, zoon en opvolger van
Abiam.
Asaa, of Asahel, 1) zoon van David's zuster
Zeruja ; I Chron. 2 : 16. — 2) een der Leviten ten
tijde van Josaphat ; II Chron. 17 : 8.
Asahan, 1) rijkje en 2) rivier op de uoordoostkust van Sumatra. — 3) riv. en 4) dorp op de
znidkust van Sumatra in de Lampongsche districten.
—5) dorp op de noordwestkust van Sumatra, in het
zuidwesten van het koningrijk Atjin.
Asahel, onderscheidene personen van dien
naam vinden wij vermeld in het 0. T., namelijk :
11 Sam. 2 : 18-23, 30, 52; 3 : 27, 30; 23 : 24;
I Chron. 11 : 26;27:7;11 Chr. 31:13; Ezra 10:15.
Zie ook ASAeL.

Asaph
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Asaja, onderscheidene personen van dien naam
in het 0. T., namelijk : II Kon. 22 : 12,14; I Chron.
4 : 36; 6 : 30; 9 : 5; 15 : 6 en 11.
Asal, groot zoutmeer in Oost-Afrika, koningrijk
Adel, ruin 5 mijlen bewestzuidwesten Tadzjoera.
Asam, 1) eilandje bij Sumatra's oostkust, aan
den mond der Reteh-rivier. —2) berg op het eiland
Banka, distr. Muntok. — 3) naam van verscheidene
dorpen op Java.—.- 4) Asam Asam, riviertje op Borneo, landschap Tanah Laut ; en eene andere rivier
op Borneo, distr. Kahajan Tengah. — 5) Asam Bagoes, rivier op Java, ads.-res. Banjoewangi ; en ook
de naam der hoofdplaats van het district Soemberwaroe op Java, residentie Bezoeki. — 6) Asam, met
een naam er achter, heeten nog verscheidene andere
dorpen in nederl. Oost-India.
Asama jama, een vuurspuwende berg met
altijd rookenden krater, in Japan, in het noordelijk
gedeelte van Nippon.
Asan, een der steden van den stam Juda: Jozua
15 : 42; 19 : 7; I Chron. 4 : 32; 6 : 59.
Asan, een Bulgaar, stelde zich met zijnen broeder Peter aan het hoofd van zijne landgenooten , en
schudde het ink der grieksche keizers of omstreeks
1186; hij regeerde met Peter gezamentlijk, en werd
vermoord omstreeks 1195. — A. (Jan), zoon van
den vorige, regeerde van 1215 tot 1242.— A., een
achterkleinzoon van den eerstgenoemde, regeerde
eenigen tijd, en oorloogde met goed geluk tegen
Boudewijn II, latijnsch keizer van Constantinopel.
Omstreeks 1280 deed hij afstand van de regering,
en ging te Constantinopel stil leven. Dit geslacht is
in de geschiedenis bekend onder den naam van dynastic der Asaniden, en regeerde te Widdin.
Asander, 1) zoon van Philotas, narn deal aan
de veldtogten van Alexander den Gr., werd na diens
dood stadhouder van Carie, streed 315 v. Chr. tegen
Antigonus, aan wien hij zich 313, hoezeer dan ook
slechts voor korten tijd, onderwerpen moest. —
2) veldheer van den pontischen koning Pharnaces,
dien hij ter dood liet brengen, toen daze door Cesar
overwonnen was (van welke overwinning Cesar berigt naar Rome zond met de wereldberoemd gewordene woorden veni, vidi, vici, d. i. ik kwam, zag
en overwon). Na zijnen koning vermoord te hebben, maakte A. zich onafhankelijk; loch hij werd
door Cesar overwonnen en afgezet.
Asangara, het voornaamste bergland van de
Andes of Cordilleras van Peru. Het bergland A. beslaat 1700 vierk. mijlen ( bij 10,700 parijs. vt. hoogte)
en is des bijna 2z maal zoo groot als Zwitserland.
Asangaro,1) stad met 3000 inw. in het gouvernement van Buenos-Ayres, op den noordelijken
never van het meer van Titicaca, daar waar hetzelve
2) de rivier A. in zich opneemt, die aan de stad
haren naam geeft.
Asaniden. Zie ASAN.
Asaph, 1) verscheidene personen van dezen
naam komen in het 0. T. voor, namelijk een II Kon.
18 (en Jezaia 36) ; een andere I Chron. 6 : 39; nog
een I Chron. 9 : 15 ; nog een Neh. 2 : 8; de voornaamste is echter een leviet, ten tijde van David ; daze
A. schijnt de dichter te zijn van de psalmen 50, en
73 tot 83, welke echter ook aan zijne nakomelingen
worden toegeschreven, daar ze onderwerpen bezingen, die van latere dagteekening zijn dan David's
tijd. — 2) een monnik, die omstreeks 560 geleefd
heeft in Wallis (Britannic) ; hij was de tweede abt
van het beroemde klooster van Llan-Elvy, dat naar
hem den naam Nan St. Asaph bekwam; hij wordt
als heilige vereerd 1 Mei.
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Asaph (St.), stad in het engelsche prinsdom
Wallis, 2 mijI benoordwesten Flint, gesticht 560
door Kentigern (den heiligen Mungo), bisschop van
Glasgow, die er het beroemde klooster Llan-Elvy
stichtte. Zie ASAPH 2) de heilige.
Asarala, of Asarela, een der zonen van Asaph ;
I Chron. 25 : 2.
Asareel,een der kinderen van Jehalelel ; I Chron.
4. 16.
Asarhan, het zelfde als ASAHAN.
.e AA CHASIA.
Asaria, II Chron. 22 : 6. Zie
Asaua, een der zes groepen, waarin de Witieilanden (tot Polynesie behoorende) gesplitst worden; de A.-eilanden hebben te zamen eene bevolking
van 5000 zielen.
A'sauad, een landschap tusschen de Kleine
Woestijn en Timboektoe in Afrika ; het zuidelijk
gedeelte van de A. heet Tagánet de A. is een onvruchtbaar land, doch voor de woestijnbewoners een
paradijs; in de A. liggen verscheidene bebouwde
woonsteden, en ook vele weidestreken voor karneelen.
Asbea, een der kleinkinderen van Juda ; I Chron.
4:21.
Asbel, de tweede der zonen van Benjamin (Gen.
46 : 21; Num.26 : 38; I Chron. 8 : 1), was de stamvader der Asbeliten.
Asben, of Air, koningrijk. Zie AUL
Asberg, lat. Aseiburgium, stad in de pruis.
Rijnprovincie ; eertijds eene vesting, die geslacht is
door Attila (451). Volgens de overlevering zou A.
gesticht zijn door Ulysses; het was eene stad der
Gugernen in Gallia belgica, en vermoedelijk een der
50 kasteelen van Drusus (vermeld bij Tacitus).
Asbolus, 1) een centaur, die op de bruiloft
van Pirithods tegen de Lapithen streed,en later door
Hercules gekruisigd werd. — 2) een der honden
van Acteon, nde zwartharige-.
Ascalaphus, I) zoon van Ares en Astyoche,
broeder van Ialmenus, den koning in Orchomenus,
was een der Argonauten, een der minnaars van Helene, streed voor Troje, waar hij viel. Volgens eene
andere overlevering werd hij, of zijn broeder, na de
verwoesting van Troje, koning op het eiland Aretias
in de Zwarte Zee. — 2) zoon van Acheron, trail als
getuige op tegen Proserpina, toen deze de granaatpitten opgegeten had, en werd deswege door Proserpina in een nil veranderd.
Ascalingium, oude benaming van de stad
Hildesheim in Saksen.
Ascalon (hebr. Asjkalon), aan de Middell. Zee,
een der 5 vorstensteden van de Philistijnen, wordt
in het 0. T. dikwijls vermeld, was in den tijd veOr
Christus de hoofdzetel van de Derceto-dienst, en een
der sterkste punten van Palestina. In Aug. 1099
versloegen de eerste Kruisvaarders, na Jeruzalem
veroverd te hebben, in de nabijheid van A. eene ontzaggelijke legermagt (Negers, Bedoumen en Egyptenaren) aangevoerd door Afdal, den zoon van Bedr
1176 werd Saladijn hier geslagen door de Kruisvaarders ; doch de stad, door hem heroverd zijnde, werd
door hem verwoest. Tegenwoordig is A. onbewoond,
en wordt slechts otn de rumen van zijne tempels,
theaters en kloosters bezocht. De in den orn trek van A.
veel geteelde sjalotten (fr. échalottes, lat. Asealonitce)
dragen naar A. haven naam. Zie ASKELON.
Ascania, 1) stad en klein landschap in KleinAzie, aan het vischrijke Ascanische meir (tegenw.
meir van Isnik), maakte vervolgens deel uit van
Bithynie, naar bet wester', bij de punt van den
Cianus sinus (de tegenw. golf van Moedania).
2) A., tegenwoordig het meir van Burdur, een zout-
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meir in Phrygie, aan de grenzen van Pisidie, in de
nabijheid van Anaua, bij hetwelk een ander meir lag.
Ascania, Dude naarn der stad Aschersleben.
Ascanie (Aschanien, Ascharien), de op den
Wolfsberg bij Aschersleben nog in rumen aanwezige
burgt, die bet middelpunt van het graafschap Aschersleben en Ballenstedt, het waarschijnlijke familieslot der anhaltijnsche vorsten was. Reeds Albrecht
de Beer bezat A., en sedert de heeft der 13e eeuw
tot 1315- resideerde hier eene linie van dat geslacht;
nadat deze linie uitgestorven was, bragten de hisschoppen van Halberstadt het graafschap Aschersleben aan zich, en hielden zich in het bezit daarvan
staande, zonder dat de Anhaltijnen, wier geslacht
daarnaar nog steeds het Ascanische heet, hunne regten hebben kunnen doen gelden.
Aseanius, zoon van Eneas en Cretisa, ook Euryleon en ook Julus genaarnd. Als kind vlugtte hij met
zijnen vader nit het brandende Troje ; en na lang te
hebben rondgezworven, vestigde hij zich met hem in
Neder-Italie. Na zijns vaders flood liet hij het door
dezen geregeerde Latium aan zijne stiefmoeder Lavinia, en stichtte meer landwaarts in voor zich zelven
eene niertwe dynastie met de hoofdstad Albalonga.
Het beroemde Julische geslacht stamde af van hem.
Zi A NSELMUS
Anselinus.. Zie
—.
Ascelinus, of Anseli
Ascension, 1) A., of Hemelvaarts-eiland, een
nit uitgebrande vulkanen bestaand eiland in den
Atl. oceaan, 9 engelsche mijlen lang en N- breed,
ligt tusschen Afrika en Zuid-Amerika, verheft zich
in den Green-Mountain ter hoogte van 2740 vt.,
heeft een zacht en gezond klimaat, eene voortreffelijke haven, en is tegenwoordig tamelijk bevolkt en
bebouwd. Reeds in 1501 ontdekt door Juan de Nova
(een Spanjaard) werd het 1508 gevonden door Tristan
d'Acunha (een Portugees) op Hemelvaartsdag : vandaar de naam ; sedert 1815 is A. in het bezit der
Engelschen. In 1816 kwamen zich eenige engelsche
familien van St. Helena op A. vestigen, en kwam er
eene engelsche bezetting van 200 man, terwijl het
toen door de Engelschen genoemd werd Cockburn,
ter eere van den admiraal, die Napoleon naar St. Helena had overgebragt. — 2) eilandje in de zee van
Brazilie, een etmaal varens van Rio de Janeiro.
3) hoofdstad van het eiland Margareta. — 4) baai
in de golf van Honduras. — 5 ) baai in het noorden
der golf van Mexico.
Asceten, 1) waren bij de Grieken de athleten of
wedstrijders.— 2) A d. oefenaars,noernt men bij de
Christenen dezulken, die zich uit godsdienst-ijver
allerlei ontberingen en zelfs ligchaamskastijdingen
getroosten. Ook de monniken worden onder de A.
gerangschikt.
Asch, de westelijkste stad in Bohemen, kreis
Eger, met 7500 inw.
Asch (Jan van), portretschilder te Delft, omstreeks 1600.—A. (Pieter Jansz. van), landschapschilder en zoon van den vorige, was te Delft geb.
1605, was een deugdzaam man, en bereikte een
hoogen ouderdom.
Asch van Wijk (H. M. A. 3. van), geb. te
Utrecht 14 Oct.1774, gest. 16 Julij 1843,bekleedde
verscheidene aanzienlijke betrekkingen, en schreef,
under meer, een aantal opstellen in het Tijdschrift
voorgeschiedenis,oudheden en statistiek van Utrecht ;
zoomede: Geschiedkundige besehouwing van het oude
handelsverkeer der stad Utrecht, van de vroegste tijden
af tot aan de 14e eeuw (Utrecht 1838, 4 stukken).

Aschaffenburg, stad in Beijeren, kreis Unterfranken en A., aan de zuidwestelijke helling van
den Spessart,aan de rivieren Main en Aschaf ;10,000
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schaduwloozen of onschaduwigen,
Ascii, d.
noemt men de menschen, (lie onder den equator wonen, en die, daar ze de zon altijd regt boven zich
hebben, geen schaduwen kunnen werken.
Asolepiaden, de nakomelingen van Asclepius
(d.i. Esculapius). In Rome, waar de dienst van Esculaap zich ook verspreidde, noemde men alle grieksche geneesmeesters A. (zoo waarschijnlijk ook Asclepiades 3). In den meer eigentlijken zin echter
verstaat men onder A. de leden van een geneeskundig
genootschap, die zich door eenen eed hadden verbonden, om hugne kundigheden een geheim te doen
blijven voor de oningewijden.
Asclepiades, I ) A., grieksch wijsgeer in de
4e eeuw v. Chr., leerling van Stilpon en vriend van
Menedemus. Deze 2 vrienden waren zoo arm, dat
zij, om over dag te kunnen studeren, des nachts in
een molen moesten werken om den kost te verdienen; toen de Areopagiten dit te weten kwamen,
schonken zij hun 200 drachmen. Met Menedemus
stichtte A. de eretrische school.-2) A., uit Samos,
zoon van Sicelus, en uit dien hoofde ook menigmaal
Sicelides genoemd, was een vriend en tijdgenoot van
Theocritus, en wordt voor den dochter gehouden van
36 (meest erotische) epigrammen in de grieksche
Anthologie. Naar hem genoemd is het (bijv.00k door
Horatius menigwerf gebezigde) asclepiadische vers
(bestaande nit een spondeiis, twee of Brie choriamben
en een iambus). — 3) A., grieksch geneeskundige,
geb. te Prusa in Bithynie, kwam zich, in de eeuw
vOOr onze jaartelling, te Rome nederzetten , maakte
daar grooten opgang, en stierf omstreeks 60 v. Chr.
Hij voerde een nieuw geneeskundig stelsel in, en had
tot leerling Themison, het hoofd der Methodisten.
(of tegenstanders der Empirici). Eenige fragmenten
van A.'s geschriften vinden wij bij Mins.
Asclepien, feesten (voornamelijk in Epidaurus) ter eere van Esculapius.
Asclepigenia, dochter van Plutarchus, was
zoo ervaren in de nieuw-platonische wijsbegeerte,
dat zij Proclus daarin kon onderwijzen, toen deze
de school van haren vader te Athene bezocht.
Asclepius, I) grieksche naam voor Esculapius.
—2) A. van Tralles, eclectisch wijsgeer (6e eeuw),
leerling van Ammonius Hermeas, zocht de leer van
Plato overeen te brengen met die van Aristoteles,
op wiens Metaphysica hij .Commentariön" heeft geschreven, die in manuscript gebleven zijn.
Asco, of Ascon, zoon van Tabbo, vermeld als
eerste hertog van Friesland; bij zijnen dood (173),
liet hij vier zonen na (Adelbold, Titus, Richold en
Radboud) ; de twee eersten volgden hunnen vader
op, en stierven kinderloos ; de derde liet een zoon
na, Ubbo, die de opvolger werd van zijnen oom Titus;
Radboud vestigde zich in West-Friesland, waar hij
een koningrijk stichtte en zijn hof hield te Medemblik.
Ascoleen, zekere feesten (te Athene en te
Rome) ter eere van Bacchus, waarbij eene geit werd
geofferd, als zoenoffer, omdat de geiten aan den
wijnstok knabbelen en dien beschadigen.
AscOli, I ) A., het oude Asculum Picenum, oude
stad in de legatie Ascoli (Kerkelijken Staat) ; 9000
Aseiburgium. Zie ASBERG.
Asciburgius mons, bergketen in Germania inw. ; haven (Porto d'Ascoli) aan de uitwatering
van de Tronto, en eenige handelsbeweging.-2) Asbij de Sueven, was (althans ten deele) het tegenw.
coli di Satriano, lat. Asculum Apulum, stad in bet
Riesengebirge (d. Reuzenv,bergte).
Asciburgum, 1) een slot of kasteel, dat in Napelsche (in de Capitanata), een weinig benoordoosten Conza; 6000 inw.; het werd in 1400 verden overouden tijd gestaan moet hebben op de Lijrners in de prov. Gelderland, nabij het tegenw. dorp woest door eene aardbeving ; anno 279 v. Chr. werd
bier door de Romeinen slag geleverd aan Pyrrhus,
Westervoort ; wanneer gesticht en wanneer gesloopt
zonder dat daardoor iets beslist werd.
is onbekend. -- 2) Zie ASCHAFFENBURG.

inw.; vrij levendigen handel. A. is zeer oud, had eertijds een romeinsch kasteel (de Romeinen noemden
het Asciburgum), behoorde vervolgens tot het rijnfrankische hertogdoni, kwam later aan het aartssticht Maintz, en na de ontbinding van het dui tsche
rijk onder de regering van den rijks-aartskanselier
Karel von Dalberg. Het was voorheen de zomerresidentie der keurvorsten van Maintz. Hat kasteel
St. Johannisburg werd gebouwd 1605-1614. De
stiftskerk in den romanischen stijl dagteekent reeds
van 980. In 1447 werd te A. een vorstencongres
gehouden (gevolgd door het bedriegelijke Weenerconcordaat, 17 Fehr. 1448 ; door den pans bekrachtigd
19 Maart daaraanvolgend). In 1743 had George II,
koning van Engeland, met het engelsche leger te A.
zijn hoofdkwartier. Na den val van Napoleon I behoorde A. een korten tijd aan Oostenrijk,bij het traktaat van 3 Junij1814 kwam het aan Beijeren. A. is een
hoofdstation van de Maintz-stoomvaartlinie Wurtzburg-Maintz, zoomede van de telegraaflinie BambergHanau. De stadsgrachten zijn in wandelplantsoen
herschapen ; 1842 werd daar het pompejanische huis
gebouwd, zijnde eene trouwe navolging van het naar
Castor en Pollux genoemde. A. is de geboorteplaats
van Lambertus Schafnaburgensis, den bekenden geschiedschrijver nit de 15e eeuw.
Ascham (Roger), engelsch geleerde, geb. omstreeks 1515 in Yorkshire, gest. I 568, was eerst
leeraar voor het Grieksch te Cambridge, vervolgens
onderwijzer van Elizabeth, de dochter van Hendrik VIII ; secretaris voor de latijnsche stukken van
Edward, van koningin Maria en van Elizabeth. Een
herdruk van al zijne geschriften verscheen in 1 deel,
1815 te Londen.
Aschbach (Jozef), professor der geschiedenis
te Bonn, geb. 29 April 1801 te Hochst, werd 1823
prof. aan het gymnasium te Frankfort a. M. en 1842
naar Bonn beroepen. Zijne voornaamste werken zijn :
sGeschiedenis der Westgothen" (Frankf. 1827) ;
.Gesch.der Omajaden in Spanje" (2 dln.Fkf.1829—
30) en.Gesch. van Spanje en Portugal ten tijde van
de regering der Almoraviden en Almohaden" (2 din.,
Fkf. 1833-37). Nog verdient melding : 'Gesch.van
keizer Sigmund " ' (4 din., Hamb. 1838-45) en
.Desch. der Herulen en Gepiden, enz." (Fkf.1835).
Aseherade, stad aan de Duna, in het russ.
gouvt. Lijfland ; belangrijke oudheden.
Aschersleben, stad in de pruis. prov. Saksen,
reg.-distr. Maagdenburg, voorheen de hoofdplaats
van het graafschap A. (Zie BALLENSTEDT), met 14,000
inw., veel nijverheid, en in de nabijheid bruinkoolgroeven en het Wilhelmsbad.
Aschkaniers, of Asjcaniers, het zelfde als
AESACIDEN (Arsaces is de Aschk of Asjk der Perzen).
Asehur, een zoon van Hezron, na diens dood
geboren (I Chron. 2:24 en 4 : 5), was de vader van
Thekoa, en de stamvader der Aschuriten (II Sam.
2 : 9).
Asciano, vlek in het Toskaansche, bij Pisa,
met eene koolzuurrijke, zwavel en middelzout houdende minerale bron,heilzaam voor lijders aan moeijelijke waterlozing en steen; 2000 inw.
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Ascona

Ascona, stadje bezuiden Lugano, in bet zwits.
kanton Tessino,aan de westzijde van het Lago maggiore; was vroeger eene rijke schoone stad met
4 kasteelen ; telt tegenw. 1000 inw.
Asconius Pedianus (Q.),* latijnsch taalgeleerde, geb. te Padua, Ieefde in de le eeuw na Chr.,
onderwees de welsprekendheid te Rome, was de
criencl van Virgilius, en de leermeester van Titus
Livins en van Quintilianus, hij stied under Nero,
85 jaren Zijne beroemde Commentarien op
Cicero zijn in de voornaamste editien van Cicero te
vinden,en ook a izonderlijk uitgegeven 1644 te Leyden.
Ascordus, rivier in Macedonie, ontspringt op
den Olympus, en outlast zich in de thermaAsche golf.
Ascot—Heath,ruim 1 geogr. mijl van Windsor;
bier worden jaarlijks, in Junij (in de tweede week
na de wedrennen van Epsom), de Ascot-wedrennen
gehouden, waarbij gewoonlijk het hof twee dagen
tegenwoordig is,en die beroemd zijn door de pracht,
welke hier ten toon wordt gespreid door de groote
menigte dames nit de hoogste standen.
Ascra, een vlek in het widen van Beotie, nabij
den Belikon; geboorteplaats van Hesiodus.
Aseruvium, ()tide naam van Cataro in Dalmatie.
Ascue (George). Zie ASKUE.
Asculum, 1) stad in Picenum en 2) stad in
Apulie. Zie AscoLl 1) en 2).
ASCUS, een revs, die, in overleg met Lycnrgns,
Bacchus knevelde en in eene rivier smeet. Bacchus
werd gered door Mercurius, die vervolgens A. levend vilde, en zijne huid gebruikte om er wijn in
te doen.
Aseutn,..y, een geheel op zich zelven staande,
312:.) par. vt.hooge berg bij Windsor in den n.-amerik.
staat Vermont.
Asdod (helm Asjdod), of Azotus, een der vijf
voornaamste steden van de Philistijnen (Joz. 11 :
22; 15 : 46, 47; I Sam. 5 : 1-7; 6 : 17; II Chron.
26 : 6; Jezaia 20 : I Jerem. 25 : 20; Amos I :
8 en 3 : 9; Zeph.1 : 4; Zach. 9 : 6). De bewoners
van A. worden in het 0. T. Asdoditen genoemd, en
de vrouwen Asdodisehe vrouwen.
Asdoth—P,isga, stad en een der grenspalen
van het land, dat de kinderen Israels in bezit namen
na hunnen uittogt nit Egypte ; Dent. 3 : 17 ; 4 : 49;
Jona 12 : 3 en 13 : 20.
Asdrubal. Ziee H ASDRUBAL.
Aseerghur, of Asierghur. Zie HASSEB.
Asega, of Aasga, ook Azinga, d. regter, volgens de oude kronijken een der twaalf Wimoeden
of Wijzen, die door de Friezen gekozen werden om
de onde westen van Friesland te boek te stellen.
14 was van het Wilken-geslacht en een der eerste
Friezen, die de benaming van A. droegen. Then keizer
Karel de Gr. Friesland overwonnen had, gebood hij
de zamenstelling van zulk een wethoek. De Wimoeden maakten zwarigheid, om hetgeen tot dus ver
slechts in de oude heilige godentaal bestond, over
te brengen in het Latin, waarop hun, volgens de
legende, de kens werd gelaten om onthoofd, levend
begraven of in een schip zonder roer aan de golven
prijs gegeven te worden; ze kozen het laatste, en
terwijl ze daar been en weer werden geslingerd,
kwam Jesus Christus bij hen aan boord, en hragt
hun aan het verstand hoe zij dat wetboek moesten
opstellen. Vervolgens stnwde de Zaligmaker het schip
weder naar wal; en toen verdween hij. Op zOO wonderdadige wijze, zegt een der kronijken, ontstond
het Asega-boek,het wide friesche wetboek, dat dadelijk
door den keizer en door den pans goedgekeurd werd.

Ashantijnen
Asele-Lapmarken., eene 115 vierk. miflen
beslaande zuidelijke prov. van zweedsch Lapland, rijk
aan bergen, bosschen, meren en moerassen. De op
5000 zielen geschatte hevolking bestaat uit rendierLappen, visscher-Lappen en Zweden, en hondt zich
bezig met veeteelt, jagt en landbouw.
Aselli (Casparus), of Ansellio, geb. te Cremona
omstreeks 1560, was hoogleeraar in de ontleedkunde
to Padua, en stierf 1626. Na zijnen flood verscheen
zijne Dissertatio de Vends lacteis (Milaan 1627),sedert
d i kwijls herdrukt.
Asen .(oudnoordsch As, meervoud Asir; gotisch Ans, mrv. Anseis ; oudhoogdnitsch Ans, mrv.
Ensi ; angelsaksisch Os, mrv. Es) beet in de noordsche mythologie het magtigste godengeslacht. Tot
de Asen-rij worden getneenlijk de 12 ntannelijke
godheden Odin, Thor, Baldnr, Niord, Freyr, Tyr,
13ragi, Widar, Wali, Uller en Forseti gerekend.Onder de daa.rnevensstaande 12 vrouwelijke
godheden zijn Frigga, Freyja, Idunna, Eisa en Saga
de meest bekende.
Asen (Zwarte), een der moorsche woestijnstammen iris Afrika, benoordoosten den Senegal, in
El-Hodh (een der Soedan-staten). De Zwarte A. of
Savaninke of Aswanek, bij de Foellaas bekend onder
den naafi] van Sébe, en Serracolets genoemd door
de Franschen, behooren tot het yolk derMandingos.
Aser, stad in Palestina, tusschen Scythopolis en
Sichem; lag niet in den stain Aser, maar in den stam
Manasse.
Aser, een der 12 zonen van Jacob, de tweede
dien hij bij zijne dienstmaagd Zilpa verwekt had.
Aseupan, berg op Java, resid. Cheribon.
Asewijn (Reinhardt van), beer van Brake], leefde in de 16e en 17e eeuw, omhelsde de zaak van
den opstand tegen Spanje; werd later de gunsteling
van Leicester; na diens vertrek geraakte A. in hechtenis, werd spoedig weder ontslagen, en earn toen
de wijk naar Engeland.
Asfi, of Safi, stad in Marokko. Zie SAFI.
Asgar (Het groote hoogland der), eene woestenij
van phantastische, afzigtelijke, zwarte zandsteenrotsen,afgebroken door diepe bergkloven,in welke zich
blijvende meiren hebben gevormd ; het vomit het
hoogste punt der Sahara-woestijn tusschen Tripoli
en Ashen.
Asgar, of Hagar, of Hagan, een der stammer
van de Imozjarh of Toewa, die als de belangwekkendste bewoners der woestijnlanden van Afrikazijn
aan te merken. De A. zijn een overhlijfsel van den
Hauara-stam ; de eigentlijke A. wonen van den Wadi
Sersua (6 dagreizen ten westen van Rhat) westelijk
naar Tanat en znidwesteltik naar Timboektoe; het
centrum van hun gebied is de dzjebl Hagor of het
bergland Atakor. De vrije A. knnnen hoogstens 500
weerbare manners in bet veld brengen, en vortnen
eerie krijgshafte aristocratic, gesplitst in 5 familien,
(lie elk weder in 30 staken of afdeelingen gesplitst
zijn, elk onder een onalhankelijk opperhoofd staande.
De onvrije A. of Intrhad kunnen wel 5000 man in
het veld brengen; zij wonen niet in lederen tenter,
maar in spitsrond toeloopende lumen, hebben tneerendeels cone vaste woonplaats, en levee voornatnelijk
van vleesch en melk.
Asham, of Asjern. Zie ACHEN en ATJIN.
.e k
Ashanti. Zie
Ashantijnen, of Ashanti, cigentlijk As-janti,
een negen olk op de Gond host, in con staat kund ig
zoowel als in een maatschaivlijk opzigt de gewigtigste natie in Guinea, welker rijk scdert 1807, behalve de kern (bet bergland A.) ook nog de vroeger

ishaverus
onafhankelijke landen Ahanta, Wassaw, Adingra
(Dincara), Gaman, Sarem, Inta, Daghumba, Akim,
Asin en Aquapim in zich sluit, en eene bevolking
telt van 4 millioen zielen, die alien (met uitzondering van de mahomed.bewoners van Kong,zoomede
van hita en Daghumba) Heidenen, slavenhandelaars
en menschenslagters zijn. De residentie-stad van den
monarchaal-despotieken koning of ohen is Koemasi
met 7000 inw. De taal der A.heet Odzji. Eerst sedert
1824 is men eenigzins nailer met de Ashantijnen
bekend geworden, sinds hun koning in dat jaar een
vijandelijken aanslag ondernam op het engelsche
fort Cape Coast Castle, en eerie engelsche strijdmagt
van 1000 man, odder sir C. Macarthy, de nederlaag
deed lijden; in 1826 werden de A. echter totaal
door de Engelschen geslagen, en sedert is bonne
magt gestadig aan het verminderen.
Ashaverus. Zie _OODSCHE WANDELAAR.
Ashburnham (Thomas), geb. omstr. 1808
nit eene familie, die sedert 1689 het erfelijke peerage
bezit, trad 1823 in krijgsdienst, werd naar Indiegezonden, en Dam deel aan den schitterenden veldtogt
in Sutledzj ; voerde later bevel over de engelsche
legermagt in China, 1857 in lndie, keerde 1858 naar
Engeland terug, en werd1859bevorderd tot kolonel
van het 82e regement van linie.
Ashburton (baron). Zie BARING.
Ashburton, stad in het engelsche graafschap
Devon, 4 mijlen benoordwesten Plymouth ; 4000 inw.;
koper ; wolspinnerij.
Ashby—de—la—Zouch, stad in Engeland,
graafschap Leicester; 6000 inw.; zijde- en linnenweverij, hoedennialterij, handelsvertier,inzonderheid
aanzienlijke paardenmarkten ; met een vervallen kasteel, waar koningin Maria van Schotland gevangen
heeft gezeten.
Ashford, stad in Engeland, graafschap Kent ;
3000 iriw. ; wollen goederen.
Ashley rivier in den noord-amerik. staat
Zuid-Carolina.
ZieSAIAFTESBURY.
(A th
I I) Zi
Ashley (Anthony,
Ashmole (Elias), engelsch oudheidkundige,
geb. te Lichfield 1617, gest.1 692, diende eenigen
tijd in het leger van Karel I; wijddezich vervolgens
aan de studie. Aanvankelijk legde hij zich toe op de
alchimie, en gaf (1650 en 1652) over deze hersenschimmige wetenschap eenige geschriften onder
den naam van den ,)engelschen Mercuriophilus".
Later wijdde hij zich toe aan historische nasporingen, en gaf 1672 in het licht eene zeer geachte
,Geschiedenis van de Orde van den Kousenband-,
waarvoor hem door Karel 11 de plants van heraut
te Windsor werd gegeven. Hij had eerie groote verzameling oudheden en zeldzaamheden bijeengebragt,
die hij vermaakte aan de universiteit te Oxford, waar
ze na zijnen dood bet Astnoleaansch 'museum vormden.
Ashridge, gehucht in Engeland, even benoordwesten Chesham. Door Edward I werd te A. een
parlement gehouden.
Ash tola, bet Carine van Nearchus, onbewoond
eilandje in de Indische Zee, een paar mijlen van do
kust van Mekran (eerie prow. van Beloedzjistan).
Ashton, genaamd Ashton-under-Lyne of ook
Ashton-Cross,stad in Engeland, graafschap Lancaster,
ruin) 1 !nip oostelijk van Manchester, aan het ltanaal
derwaarts; 31,000 inw.; steenkolenmijnen ; groote
katoen-werkplaatsen.

Asia. Zie IAPETUS.
Asia, tegenw. A

(zie dat woord), werd reeds
bij de miden voor het grootste werelddeel gehouden, ofschoon destijds nog slechts ten deele bekend.
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Men splitst A., zooals het na de veldtogten van
Alexander den Gr. bekend was geword en , in Opper-A.
(het oostelijk gedeelte) en Neder-A. (het westelijk
gedeelte) ; of ook in A. aan deze en A. aan gene zijde
van het Taurus-gebergte (Asia cis Taurum en Asia
trans Tatman). Het aan de Perzen onderworpene
land (d. nagenoeg het gansche bekende Azie) hegreep volgens Herodotus (behalve Persis, dat tot
Been satrapie behoorde) in zich de volgende 20 satrapien :1) Tommie, ,Eolis, Doris, Carle, Lycie, Milyas
en Pamphylie. — 2) Mysie, Lydie, Cabalie.
3) Hellespontus, Phrygie, Paphlagonie, Cappadocia.
— 4) Cilicie en Klein-Armenie. — 5) Phenicie,
Syrie, Palestina, Cyprus. — 6) Egypte, Cyrenarea.
— 7) Sattagydee, Gandarii, enz. — 8) Susiana.
9) Babylonie, Assyrie. 10) Medie. 11) Het
land der Caspii, enz.— 12) Bactriana.— 13) Armenia. — 14) Drangiana, enz. — 15) De Sacai.
16) Parthyene, Sogdiana, Arie. — 17) De Paricani.
— 18) De Matieni, enz. — 19) De Mosji, Mossynceci, enz.-20) De Indiers.—ln den romeinschen
tijd was India nagenoeg op gelijke wijze ingedeeld
in 18 provincien. —De naam Asia Minor (d. i. KleinAzie), komt eerst laat, onistreeks de 4e eeuw na Chr.,
als gemeenschappelijke benaming voor. Wij verstaan daaronder het tegenwoordig Anadoli genoemde
schiereiland van Voor-Azie, waarvan in het oosten
Armenia en de hergketen van den Parvadres de grenzen vormde. De verwantschap der dit schiereiland
bewonentle volkeren kan Diet met volkomene gewisheid opgegeven worden. Het voornaamste Yolk, de
Phrygiers, waarmede de Lydiers en Cariers naauw
verbonden waren, moeten volgens de berigten der
ouden verwant zijn geweest aan de Armeniers. In
Lycie en aan de westkusten schijnen zeer oude,
naauw aan de Grieken verwante bevolkingen (Lelegen, Pelasgen, Tyrrheners, Trojanen, Dardaniers)
op den voorgrond gestaan te hebben ; deze werden
ten deele verdrongen door thracische volkstamtnen
(Mygdonen, Mysiers, Thyniers, Bithyniers). Onbekend is de herkomst der Cappadocen en Paphlagonen.
Tot Klein-Azie werden gerekend 14 landschappen:
1) Op de westkust : Mysie met Troje, Lydie,
Carie. — 2) Op de zuidkust : Lycie, Pamphylie,
Cilicie. — 3) In het binnenland : Cappadocia, Lycaonie, Pisidie, Phrygie, Galatia.-4) Op de noordkust : Bithynie, Paphlagonie, Pontus. Uit een gedeelte der genoemde landen was Asia propria of
A. proprie dicta zamengesteld narnelijk bet romeinsche wingewest Asia. Overal waar de Romeinen
van Asia spreken, en Diet het geheele werelddeel
bedoelen, is onder den naam Asia slechts dit wingewest to verstaan. Het was gevormd nit het pergamenische rijk van Attains, dat 130 v. Chr. als
erfdeel aan de Romeinen kwam. Behalve de kuststreken en eilanden van Ionie„-Eolis en Doris owvatte dit wingewest Phrygie, Mysie, Carie en Lydie,
en werd aanvankelijk door proprwtoren, later door
proconsuls bestuurd.
Asia prata, de vruchtbare asische landonwe,
lag in Lydie, bezuiden het Tmolus- of Timolusgebergte, en schijnt haren naam to hebben gegeven
aan gelieel Azle.
Asiatic Society. Zie i_ZIATISCH GENOOTSCHAP.
Asiago,stad in het oostenrijksch Venetiaansche,
proyincie Vicenza ; 6000 inw.; aanzienlijke vervaardiging van strooband en stroohoeden; hoofdplaats
van de Sette-communi, tl. i. de 7 duitsche gemeenten.
.Asik, rivier ter westkust van Sumatra, ails.-res.
Ajer Bangies.
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Askersund

Asila (lat. Zilia of Constantia Zilis), dorp of letteren te wijden. Door hem kwam te Rome de
bouwvallen bezuiden Tanger, op de westkust van
eerste openbare bibliotheek tot stand. Hij stierf
het afrikaansche koningrijk Fes.
anno 4 na Christus, in 80-jarigen ouderdom, nalaAsilo del Rosario, eene mijnwerkers- en tende redevoeringen, brieven, treurspelen, een boek
handelsplaats in Sinaloa (Mexico),in eene bergkloof,
tegen Sallustius, en de ,)Geschiedenis der burgerheeft naauwe, doch zindelijke straten ; te A. hebben
oorlogen van Rome, in 27 boeken - ; er is echter
verseheidene kooplieden nit het ongezonde Mazatlan
niets van hem bewaard gebleven, dan drie hrieven
hunne woonplaats.
aan Cicero. Even als Mecamas, was A. een hescherAsima, afgod in Hamath ; II Kon. 17 : 30.
mer en vriend van Virgilius en Horatius, die hem
Asinalunga, of Sina Longa, stad in Toskanen, vereeuwigd hebben in hunne geschriften — 2) C.
op de oostelijke helling van (len berg, die de twee
zoon van den vorige, ofschoon minAsinius
dalen, Val di Chiana en Val Ombrone, van elkander der uitstekend dan ziju vader, toch ook een minnaar
scheidt ; A. heeft 2000 inw.
der wetenschappen, bezat eene groote vrijmoedigAsinan, of Ngasinan, 1) kleine rivier en 2) dorp heid, waardoor hij Tiberius, Wiens vrouw Vipsania
met eene koude minerale bron, beiden in de resihij trouwde, derwijze beleedigde, dat hij 30 jaren
dentie Sarnarang, regentschap Kendal, district Selona Chr. ter flood werd veroordeeld ; hij werd Miter
katon ; en 3) district met circa 8000 inw. in de
nog eenige jaren gevangen gehouden, totdat hij (anno
residentie Soerakarta—alle drie op het eiland Java.
35) den hongerdood stierf.
Asinara, H-erculis insula, eels eilandje aan de
Asiongaber, of Akaba, ook Berenice geheeten,
noordwestkust van Sardinie, ruim 3 mijlen lang bij
ook Ailath of Elath, oude stad in Arabie (Hedzjas),
1 mij1 breedte; tegenw. onbevolkt, maar bewoond
in Idutnea, aan de golf van iElana.Van hier vertrokten tijde der Romeinen en tot in den tijd der oorken de schepen, die Salomon naar Ophir zond. Zie
logen van Pisa en Genua.
AKABA en IELANA.
Asinari (Federigo, graaf van Camerano), geb.
Asisia, eene stad, verineld bij Ptolernetis. Zie
te Asti in Piemont in de 16e eeuw, wijdde zich aan
ASSER1A.
den krijgsmansstand, maar tevens aan de dichtkunAsisium. Zie .Assisi.
de. Behalve sonnetten, canzonen en andere lyrieke
ASillS9een der oudste grieksche elegien-dichters,
gedichten,schreef hij een geacht treurspel 11 Tancredi, geboortig van Samos, was tevens episch dichter; de
flat eerst (Parijs 1587) °rider den titel Gismonda oudste parodie op de gedichten van Homerus, die wij
als een werk van Tasso verscheen. Een door Borgogni
kennen, is een fragment van A. in elegische versmaat.
bezorgde tweede druk (Bergamo 1588) geeft wel den
.e AA TJIN.
Asjeen. Zie
waren titel aan het stuk,doch schrijft het verkeerdeAsjeron, aziat. schiereiland der perzische prov.
lijk toe aan Ottavio A., den vader des dichters.
Sjirwan, in de Caspische Zee; nafta-groeven.
Asinarus, tegenw. de Nato, riviertje in SiciAsjoer, of Assoer (fransch : Achour), stad in
lie, ontlastte zich bij Helorum in de IOnische Zee.
Nubie, op den regteroever van den Nijl, beneden
De Atheners verloren hier 415 v. Chr. eenen slag,
Sjendi; in 1821 zijn te A. fraaije rumen ontdekt.
die hunnen veldtogt tegen Sicilie deed mislukken ;
Niet ver van A. lag vermoedelijk het beroemde Meroe.
hun legerhoofd Nicias werd gevangen genomen door
Asjoera, 1) de 10e dag (of de 10e nacht) in
Gylippus, den veldheer der Syracusers. Hier vierden
de le maand (Moharrern) van het arabische jaar.—
7
de Syracusers jaarlijks den September een feest, 2) de tien nachten, bet rouwfeest over de mahomeAsinaria genaamd.
daansche martelaren.
Asine, 1) stad in Messeniö, het tegenw. Coron,
Ask, of Asek, stad in Perzie, prov. Mazanderan,
aan den ingang van de messenische (coronesche,
aan den zuidoostelijkien voet van den berg Deinaasinesche) golf, 40 stadien benoorden kaap Acritas. vend ; telt 1500 huizen en is de voornaamste van
— 2) stad in Laconic (Thucydides 4, 54 ; volgens 72 plaatsen in het district Larizjan.
anderen is daaronder te verstaan het messen. A.).
Ask, volgens de scandinavische scheppingsleer
— 3) stad der Dryopen, aan de argolische golf.
de eerste man, was geschapen door Odin, uit een
Asing, berg in Borneo's zuid- en ooster-afdee- esschenboom (aska). Zie EMBLA.
ling, district Katingan.
Askeaton, met 2000 inw., kleine haven aan
Asinga Ascon, zoon vau Ubbo, volgde als de tot A. bevaarbare Peel, waar deze rivier zich ontvierde hertog der Friezen zijnen vader op 71 v.Chr.,
last in den Shannon, in de iersche prov. Munster,
werd in een gevecht tegen de Batavieren, waarin de graafsch. Limerick.
Friezen echter overwinnaars bleven, gevaarlijk geAskelof (Joh. Christoph), zIseedsch journawond en naar Stavoren vervoerd, waar bij tegen
list, geb. 1787, rigtte te Stokholm het weekblad
Polyphem op (1809-12), gaf 1815-16 het blad
verwachting herstelde.In het jaar 4 na Chr. (A. had
Lifcet och &den en 1816-17 met graaf Schwerin
dus toen reeds 75 jaren geregeerd) ging hij de Dawn
beoorlogen; ver-olgens deed hij eenen inval in het
en den directeur-generaal Livijn bet staatswetenland der Tongeren, toebehoorende aan hertog Karel
schappelijke tijdschrift Liming till utbredande of
van Braband, met wien A. weldra vrede sloot. Reeds
medborgerliga kunskaper uit. In 1829 trad hij anokort daarna stierf A. (9 na Chr.) en werd opgevolgd
niern te voorschijn met het staatkundige tijdschrift
door zijn neef Diocarus Segon.
Den obj udne Casten, dat later order den titel van
Asinius, I) C. Asinius Pollio, rorneinsch ruleSvenska Minerva werd voortgezet.
naar, geb. 76 v. Chr., verliet de partij van Pompejus
Askelon. Zie ASCALON.
en koos die van Cicero, diende Antonius, werd conAskenaz, een landschap bij Armenie ; Jerem.
sul 40 v. Chr., veroverde Salona op de in opstand
51 : 27.
gekomene Dalmatiers, waarvoor hij beloond wend
Askenaz, een der zoonszonen van Japhet;
met een triornf; te vergeefs zocht hij eene verzoeGen. 10 : 3 en I Chron. 1 : 6.
ring tot stand te brengen tusschen Octavius en AnAskersund, zweedsch landstadje met 1100
inw.,in de prov. Nerike, aan de noordzijde van het vertonius ; en eindelijk de opgeblazenheid en wispelmaarde Wettermeir; 6 Junij 1776 werd A. geheel door
turigheid van laatstgenoemden moede, onttrok hij
brand verwoest, dock is sedert weder opgebouwd.
zich aan de staatkundige loopbaan, om zich aan de
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Askil, naam van twee kleine doch fraaije eilanAson, rivier in Spanje, start zich in de westden in de Zuidzee, door kapitein Mac-Askil 1809
zijne der haven van het stadje Santano in Biscaaije.
ontdekt op de reis van Port-Jackson naar China.
Asona, rivier in den Kerkelijken Staat,
Askue (George), engelsch vice-admiraal, tastte outlast zich ruin 1 rniji bezuidoosten Fenno in de
26 Aug. 1642 voor Plymouth, met zijne vloot van
Adriatische Zee.
40 schepen, die van admiraal de Ruyter aan, Welke
Asopios (Constantijn), geb. in Epirus omslechts 30 schepen sterk was en 60 koopvaardijstreeks 1791, is een der voornaamstegrieksche taalschepert tot geleide strekte ; na een hevig gevecht
en letterkundigen van onzen tijd, en heeft veel geachte
van 4 urea sloeg onze de Ruyter de Engelschen op
werken geschreven.
de vlugt. In den vierdaagschen zeeslag (11 tot 14
Asopus, want van verscheidene Jroomende
Junij 1666), kweet A. zich dapper; den derden dag
'ssateren en plaatsen in het nude Griekenland en
echter moesten de Engelschen voor de onzen wijomliggende landstreken. De voorriaamste ziju :1) riken, waarbij het admiraalschip van A. aan den grond
vier in Beotie, de tegenwoordige Asopo, ontspringeraakte, en bemagtigd werd door Tromp, die het
gentle op het Citheron-gehergte, doorstroomde bet
verbrandde en A. gevankelijk naar
Hage zond,
grondgebied van Platea, en ontlastte zich tegenover
van waar A. naar Loevestein vervoerd werd, waar
Eretria in de zee. — 2) stad in Laconie, aan de
hij gevangen bleef tot na bet sluiten van den vrede.
laconische golf, nabij Cyparissus.
Aslani. Zie ABUXELB.
Asor, stad in Syrie. Zie ARZOEF.
Zie
Asmai, dra bb. schrijver.
h
Zi ANTAR.
Asos, of Assos, stad in Klein-Azie, in Eolie, aan
Asmannshausen, dorp in het nassausche de zee. Zie Assus.
amtRudesheim,bekend doorden Kier gewonnen worAsouda, hoofdplaats van het rijk Ahir in de
denden rooden voortreffelijken Asinannshauser wijn.
woestijn van Sahara.
Asmodetis (hebr. Asjmodai, d. verwoester),
Asow, russische stad. Zie AZOF.
in de joodsche geschriften van lateren tijd ale de
Asp, een 1038 par. vt. hooge berg op het eiland
opperste der duivelen voorgesteld, is in het 0. T.
Joannet, in den Louisiade-archipel, behoorende tot
(boek Tobias) een booze geest, die de zeven manNieuw-Guinea in Australie.
nen van Sara doodde ; daarom noemt men hem schertAspadana, tegenw. Ispahan, perzische stad
senderwijs verwoester van het huwelijksgeluk of
in Partetacene, was zeerklein ten tijde van Alexander.
huwelijksduivel.
Aspalathus, stad in Illyrie ; tegenw. Spalatro.
Asmon, of Asamon, stadje in Palestina, in den
Aspan, berg op Java. Zie ASSAPAN.
stam Simeon. Zie ASMONEeRS.
Aspar, een geboren Goth, rotneinsch veldheer
Asmoneers, onder dezen naam verstaat men en patricier van Rome, wend door keizer Valenbet geslacht der Maccabeen ; hetztj dat men hen
tinianus Ill met een grieksch leger naar Italie geA. noemt, omdat ze afkornstig waren uit het stadje
zonden tegen den in opstand gekornenen Johannes,
Asmon, of omdat ze afstamden van zekeren Asmodien hij ten onder bragt (425) ; zes jaren later werd
news of Assamoneits.
A. in Afrika geslagen door Genserick den koningder
Asna, 1) groote landstreek in Midden-Afrika, Vandalen. Na den dood van keizer Marcianus (457),
meer bekend onder den naam van Hoessa. —2) naam
zette A. de kroon op het hoofd van Leo, dwong dezen
van twee steden in Juda ; Jozua 15 : 33 en 43.
om aan zijuen zoon den titel van cesar te verleenen,
Asna, een der Nethinim ; Ezra 2 : 50.
en daarmede nog Diet tevreden, srneedde hij eene
Asnapper, eigent4jk Osnappar, bijnaarn van
zamenzwering tegen Leo's 'even; doch de keizer,
Esar-Haddon ; Ezra 4 : 10.
hiervan kennis bekomen hebbende, liet A. en zijnen
Asnas, deensch schiereiland van west-Seeland. zoon Ardaburius (471) ter dood brengen.
Asnath, dochter van Potiphera, den overste
Asparang, rivier ter oostkust van Borneo,
van On, werd door den pharao van Egypte aan Jozef landschap Hawuankaloe.
tot vrouw gegeven; en Jozef verwekte bij haar MaAspasia, 1) A., geb. te Milete, dochter van
nasse en Ephraim. Gen 41 : 45, 50 en 46 : 20.
Axiochus, leefde te Athene ten tijde van Pericles en
Asnieres, dorp in bet fransche dept. der Seine, Socrates, en was een der beroemdste en invloed1 mijl benoordwesten Parijs, aan de Seine ;800 inw.;
rijkste hetwren van Griekenland. Haar huis was de
wordt doorsneden door den spoorweg van Parijs naar
verzamelplaats van de uitstekendste en aanzienlijkste
St. Germain. Voorheen werken bier veel ezels gemanner) van Athene, die zij evenzeer door hare
fokt ; vandaar de naatn A., die ook door verscheidene
schoonheid, als door hare echt vrouwelijke minandere dorpen in Frankrijk gedragen wordt.
zaarnheid en deugd aan zich wist te boeijen. PeriAso, 1) eilandje in de Indische Zee, westelijk cies werd zoo op haar verliefd, dat hij zijne vrouw
van bet eiland Nias — 2) A., of Asone, snelstrooverstiet om A. te kunnen trouwen, ten gevolge waarmende rivier, die op den monte della Sibilla ontvan A. eenen grooten invloed heeft uitgeoefend op
springt, ontlast zich bezuiden Ancona in de zee.
de lotgevallen van Griekenland : men houdt haar
Aso jama, vuurspuwende berg op bet japan- voor de eigentlijke bewerkster van de oorlogen met
sche eiland Kioe-sioe.
Samos en Megara en van den peloponnezischen oorAsola, versterkte stad in het Lomb.-venetiaanlog. De vijanden van Pericles beschuldigden A. van
sche, 4 mijlen benoordwesten Mantua ; 3500 inw.
ongodisterij; haar echtgenoot verdedigde haar met
Naar men wil was A.gesticht door den Gallier.Adula,
al het vuur zijner welsprekendheid voor den Areo1728 v. Chr.; vervolgens verwoest door Brennus,
pagus, doch slecht_ door tranen te storten voordeze
werd het weder opgebouwd door diens neef Asolus,
hooge vierschaar mogt het hem gelukken haar te
naar Wien het A. werd genoemd.
doer] vrijspreken. Na den dood van Pericles werd
Asolo, stad in bet Lomb.-venet. kortingrijk„k. de vrouw van een jongen veehandelaar, met name
ruim 3 mijlen benoordwesten Treviso; 4500 inw.;
Lysicles, (lie door Karen invloed weldra opklorn tot
zeer oud en van gallischen oorsprong; rumen van
de hoogste waardigheden. — 2) Cyrus de jonge gaf
eene romeinsche waterleiding; beroemd door de geden naam van A. aan zijne bijzit Milto of Myrto,
vangenschap en den dood van Catharina Cornaro,
dochter van Hermotimus nit Phocwa, zijnde eene
koningin van Cyprus.

vrouw van uitstekende schoonheid, die, nadat Cyrus
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401 bij Cunara was gevallen, de buit werd van Artaxerxes, die insgelijks door hare bekoorlijkheid
werd geboeid. Later werd zij het voorwerp van
twist tusschen hem en zijnen zoon Darius. De vader
stond haar af, onder belling echter dat zij priesteres
van Anaitis moest worden. Daarover kwam de zoon
tegen zijnen vader in opstand, doch moest dit hoeten met zijn leven.
Aspatha,zoon van Hama n;de zelfde als A SPHATA.
Aspe, 1) stad in Spanje met 5000 inw., 3 mijlen bewesten Alicante. — 2) stad en dal in het
fransche dept. der Lage Pyreneen; het dal strekt
zich uit van het gebergte Aspe tot bij Oleron, dus
over eene lengte van 5 mijlen van het zuiden naar
het noorden.
Aspenaz, opperkamerheer van koning Jojakim ;
Daniel 1 : 3.
Aspendus, stad in Carle, nabij den Eurymedon, 60 stadien van de zee, gesticht door die van
Argos, doch reeds vroeg in de handen der barbaren;
tegenw. Minoegat.
Asperen, eene heerlijkheid en stadje in ZuidHolland, circa 3 uren gaans benoordoosten Gorinchem, aan de Linge, met 1000 inw.; volgens sommigen het oude Caspingium, dat op de reiskaart van
Peutinger voorkomt. Voorheen was A. eene versterkte
stad met twee kasteelen, van welke het eene reeds
sedert de 13e eeuw verdwenen was; het andere,
,Waddestein" genaamd, lieten de Franschen 1672
in de lucht springen. Eene eeuw vroeger (1574)
was A. ingenomen door de Spanjaarden onder Chiapin
Vitelli. Van A.'s vroegere geschiedenis stippen wij
hier aan:het beleg (1204) door Willem I, graaf van
Holland, die de stad innam en het eene kasteel tot
den grond slechtte.In 1480, in den oorlog tusschen
de Hollanders en Gelderschen, werd A. door het
bourgondische krijgsvolk bezet en geplunderd; ook
van de hollandsche krijgslieden (1497) had A. veel
te lijden, toen die de stad en het omliggende land
tegen de Gelderschen beschermden. In 1517 werd
A. door het krijgsvolk van den hertog van Saksen,
bekend onder den naam van den Zwarten hoop, nadat deze bende driemaal manmoedig was afgeslagen,
ten vierden male aangetast, stormenderhand ingenomen, en letterlijk uitgemoord ; waarna de Zwarte
hoop zich hier bleef nestelen, om Holland af te loopen ; om een elude aan hunne strooptogten te maken
trok de graaf van Nassau, stadhouder van Holland,
met eenige troepen derwaarts en sneed hun alien
toevoer af, waarop zij al hunnen buit bijeen pakten
en (5 Aug. 1517) de stad ontruimden.—Wat rampen betreft, heeft A. ruimschoots zijn deel gehad :
door fellen brand werd het geteisterd in Junij 1793,
in 1800 en 24 Aug. 1836; in 1636 woedde er de
pest zes niaanden tang, in 1642 andermaal, en gedurende het gansche jaar 1667nogrnaals; den 1 Aug.
1674 rigtte een storm groote schade aan, en vernielde een goed deel van het dak der kerk ; het
zelfde had plaats bij den storm 1 Sept. 1717. Ook
door watervloed leed A. veel in 1809 en 1819.---Nog
verdient hier melding het lot van Dirk Willems, een
burger van A., die, als Doopsgezinde op de vlugt,
zijnen vervolger, die door het ijs zakte, van eenen
wissen dood redde , en tot loon daarvoor werd opgehragt en (6 Mei 1569) even buiten A. zijn !even
moest eindigen op den brandstapel. Te A. was ook
geb. de doopsgezinde martelares Aaltje Wouters, die
15 Mei 1535 te Amsterdam om haar geloof door
beulshanden werd verdronken ; wijders is A. de
geboorteplaats van Koenraad Ottense (geb. 1524,
gest. 1593), aartspriester der hoofdkerk te 's Her-

Aspis
togenbosch, en van Jan Ottense, zijnen broeder; als
ook van Rutger Wessel van den Boetselaar, dichter
en staatsman, geb. 1566, gest. 1632.
Asperen (Heeren van). Zie BOETSELAAR.
Asperen (Folpert van) en A. (Reijer van),
twee broeders, die bij vonnis van den Bloedraad
(6 Jtmij 1568) gehannen werden, met verheurdverklaring tevens van hunne goederen, omdat zij zich
mede hadden schuldig gemaakt aan het invoeren van
de hervorrnde leer in Gorinchem.
Asperen (J. d'), vermoedelijk een natuurlijke
zoon van Wessel van Boetselaar, was een der onderteekenaren van bet verbond der edelen.
Asperen (Reynerus van), werd '1559 aangesteld tot abt van het klooster Mariengaarde in Friesland, waarvan hij de 31e en laatste abt is geweest.
Aspern, of Groot-Aspern, een dorp, even als
Esling, oostelijk tegenover Weenen. Tussehert A. en
Esling had 21 en 22 Mei 1809 een veldslag plaats
tusschen de Oostenrijkers (aangevoerd door aartshertog Karel) en de Franschen (aangevoerd door
keizer Napoleon). De aartshertog tastte 21 Mei de
Franschen aan, teen pas de heeft hunner armee den
Donau over was; doch den tweeden dag stonden de
legers in getals-sterkte gelijk. Op beide dagen gelukte
het den Oostenrijkers zich te harulhaven in het bezit van A.. dat zij dadelijk bij den aanvang van den
slag bezet hadden. Niet zoo gelukkig waren zij met
Esling, dat de Franschen hun hadden ontweldigd,
en naar welk plaatsje aan Massena den prinselijken
titel weed verleend. Op beide dagen trachtte Napoleon te vergeefs het oostenrijksche centrum over
hoop te werpen. Eindelijk trok hij zich terug op bet
eilandje Lobau. De Franschen noemden dezen veldslag eene schitterende overwinning ; zooveel is intusschen zeker, dat er niets door beslist werd. De
Oostenrijkers hadden 4000 dooden en 16,000 gekwetsten ; de Franschen nagenoeg het dubbel van
die beide gevallen. Maarschalk Lannes stierf eenige
dagen daarna aan de bekomene wonden.
Aspet, kantons-hoofdpl. in het fransche dept.
Opper-Garonne ; 4000 inw. Zooals de zwermen grasmaaijers nit Westfalen naar Holland komen, vertrekken nit A. jaarlijks geheele troepen ketellappers
en scharenslijpers, OM op hun ambacht te gam reizen in Spanje,
Asphaltites lacus, in bet 0. T. bet Loutnteer, tegenw. Bahr Loet (Loth's Zee) of Soger, d. i.
de l)oode Zee, een zontmeer in Palestina, in eene huiveringwekkende woestenij, 300 stadien hezttidoosten
Jeruzalem, 11 mijlen tang en 3 mijlen breed. Hier
lag, volgens de overlevering, vroeger het dal Sittirn,
met de steden Sodom en Gomorrha.
Asphata, zoon van Haman. Zie
Asphera, eene bergketen. Zie AKAR-TAG.
Asphodelus, eene plant met kleine knollen
aan den wortel, welke knollen (misschien wet aardappelen) bij de nude Grieken tot voedsel dienden,
inzonderlieid voor de arme liedett. Volgens de Odyssee
was er iir de onderwereld een groote Asphodelusakker,zoodat de zielen der afgestot venen in der eenwigheid niets anders te eten kregen dan aardappelen.
Aspinwall, of Colon, vrijhaven van den Atl.
Oceaan, sedert 1855 met Panama verbonden door
den lsthmo-spoorweg, die, 121 geo. mijlen Lang, door
een statig wood loopt.
Aspis, I) stad in Byzacium (Midden-Afrika),
op kaap Aspis, was gesticht door Agathocles, werd
in den eersten punischen oorlog door de Romeinen
ingenomen, en sedert Cl y pea of Clypea genoemd ;
tegenw. Clyben of Aklib.-2) eiland ; zie ARCONNESUS.

Aspledon

Assam

Aspledon, oude plaats der Minyers van Orchomenus, lag in Beoti, benoorden de Copais, op de
zuidelijke helling van eenen berg, in eene zonnige
streek, en droeg haren naam naar A., een zoon van
Neptunus en de nimf Midea.
Aspre (Constantijn, baron d'), geb. 1789 te
Brussel, trad 1806 in oostenqksche dienst, was bij
den opstand in Maart 1848 bevelhebber van het
tweede arrnee-korps in Italie, werd 1849 veldtuigmeester, en stierf te Padua 24 Mei 1850.
Aspremont, 1) plaatsje in Limburg met 800
inw., bezuiden 2) said. stad Ilij Nizza ; zie
ASPROMONTE.-3) versterkt kasteel in Savooije, aan
de grenzen van Dauphine, 1 mijl van Chambêry;
werd 19 Dec. 1742 ingenowen door de Spanjaarden.
Aspremont—Linden, een van Siegfried van
Este afstammend belgisch geslacht, dat reeds sedert
1100 in Lotharingen bloeide, en zich in de linien A.
en Linden splitste. De stamheer der linie A. was
Gobert III, wiens kleinzoon Gobert V door Lodewijk
den heilige (1295) tot hertog verheven werd ; zijne
afstammelingen noemden zich prinsen en graven van
A., Emblise en Dun, en handen reeds 1334 het regt in
den adelstand te verheffen en moot te slaan. Sedert de
14e eetiw waren hunne bezittingen in Belgie en Holland van groote uitgestrektheid. Theodorik (Thierry)
VI, graaf van A., die in de 16e eeuw leefde,had twee
zonen, Robert en Herman, die ook weder de stainheeren werden ieder van eene linie, de oude en de
jonge linie. Deze laatste, vvelker afstammelingen zich
ook vrijheeren en graven van Reyekhem noemden,
stierf 1819 in den laatsten mannelijken telg uit ; de
oude linie, 1650 in den rijksvrijheeren- en 1676
in den gravenstand verheven, bioeit nog tegenwoordig. — A. (Ferdinand Gobert, graaf van), oostenr.
luitenant-veldmaarschalk, trad zonder vergunning
des keizers in den echt met eene uit het klooster
geschaakte zuster .van prins Rakoczy, ging stir leven
op zijne goederen, en stierf 1708.--A. en L. (Ferdinand Karel, graaf . van), oostenr. veldtuigmeester
in den 7-jarigen oorlog, stierf 1772 als veldmaarschalk. --- A. (Francois de la Mothe Villebert,
vicomte d'), was de tijdgenoot en wapenbroeder van
Vauban in fransche dienst, streed onder Turenne
met roem tegen de Spanjaarden, is ook beroeind
door zijne fortiticatie-werken, en stierf 1676.
Asprenas (L.), schoonzoon van Quintilianus
Varus, en bevelhebber over 2 legioenen in Germanie.
In den slag met Arminius bleef A. met slechts weinig Romeinen over.
Aspres, zijtak van de oost-Pyrene6n, tusschen
Tet en Tech, beoosten het Garonne-bekken.
Aspromonte, 1) gebergte der Apennijnen in
Calabria ulteriore l a .— 2) sardische stad met 2000
inw., 1 mijI benoorden Nizza.
Aspropotamo, d. i. Witte Rivier, rivier in
europ. Turkije en Griekenland. Zie ACHELOilS.
.e ANT1CYRA
A
Aspro-Spitia. Zie
2).
Asret, heilige plaats in het khanaat Khokan
of Chokan (mahomedaansch Azie).
Asrete. Zie TURKESTAN.
Asriel, zoon van Gilead, en stamvader des Asrieliten ; Numeri 26 : 31 ; Jozua 17 :2 ; I Chron. 7 :14.
Assa, 1) A., of Assera, tegenw. Paleocastro, stad
in macedonisch Chalcidice aan de singitische golf.
—2) A., of Noessa Assa, eilandje in den molukschen
archipel, tusschen Boero en Ceram, benoordwesten
Manipa.
Assaeeni, een indisch yolk benoorden de zameuvlueijing van Kaboel en Indus.

Assahan. Zie ASAHAN.
Assahatan, district op Sumatra, in de Batta-
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landen, bevat 10 dorpen.
Assahoedi, 1) dorp op het ambonsche-eiland
Manipa, 1655 aangelegd door de inwoners van het
dorp A. op Ceram.— 2) rivier op de noordoostkust
van bet ambonsche eiland Ceram. — 3) dorp op
Ceram, ook Oud-A. genaamd, aan de rivier A. De
bevolking van dit A. was van oudsher bekend als
stoute zeeschuimers en menschenroovers, waarvoor
ze herhaalde malen door de Nederlanders werden
getuchtigd : zoo Nov. 1618; in 1632; in Nov.1633,
toen A. deswege werd platgebrand ; weder opgebouwd, werd het Oct. 1639 op nieuw getuchtigd
door den landvoogd Ottens, die er 1640 een houten
fort aanlegde, welks bezetting echter 1657 door het
yolk van A. vermoord werd. in 1653 kreeg de landvoogd Arnold de Vlaming met die van A. de handen
vol; en het gelnkte hem eerst na 2 jaren oorlogens
(einde Julij 1655) dit roofnest voor goed uit te
roeijen, doordien hij, na de behaalde overwinning, de
geheele bevolking van A. overbragt naar het eiland
Manipa.
Assajo, eilandje in de Indische Zee, bewesten
Sumatra.
Assak, turksche naam voor de zee van Azof.
Assaker, of Wadi Nun, rivier in Dzjezula, eene
landstreek van Marokko.
Assaki (George), moldavisch dichter en letterkundige, geb. te Jassy 1788, heeft zich door tal van
geschriften (Wen kennen als een zeer bekwaam
schrijver; wij vermelden bier alleenlijk zijne .Geschiedenis van Rusland" (2 din. Jassy 1854).
Assal, meir in Abyssinie ; ten Z.W. van dit
weer eene geheele streek met uitgebrande vulkanen.
Assaloeloek. Zie Assmor.o.
Assam (Asam, Ahan), voormalig koningrijk
in Achter-Indie, sedert 1826 eene prov. van het
anglo-indische rijk, grenst ten noorden aan de voorketenen van den bhoetanschen Himalaya, ten oosten
aan China, ten zuiden aan de staten Munnipoer,
Katsjar, het land der Garrows en de landen der
Birmanen, ten westen aan het gebied van Bengalen,beslaat 1200 vierk. mijlen met 12 millioen inw.,
is een groot dalland, omringd door hooge, boschrijke bergen, en wordt in zijne geheele breedte van
het oosten naar bet westen doorstroomd door den
Brahmapoetra, terwijl het overigens nog door een
34-tal andere rivieren wordt besprocid. Het klimaat
is (vooral in Mei, in den tijd der overstroorningen)
ongezond; als het water gevallen is, ontwikkelt zich
een frissche, weelderige plantengroei. Het slechts
voor een klein gedeelte bebouwde land Levert : goud,
ijzer, kolen, zout, rijst, vihar (eene soort mosterd),
peulvruchten, peper, gember, tamarinde, tabak,
suikerriet, kokosnoten, oranje-appelen, katoen,
tarwe, en in den laatsten tijd ook vooral thee; wijtiers buffels, olifanten, run dvee, schapen, geiten,paarden en zijdewormen. De in vele stammen en kasten
ingedeelde en gesplitste bevolking belijdt voor het
meerendeel bet Brahmanismus,dat bet vroegerheerschende Boeddhismus geheel heeft verdrongen, en
staat op eenen lagen trap van beschaving. De nit
Indiè aistammende Assamezen vormen de voornaamste klasse der bevolking; alle dienstbaren zijn
Maven. °rider de takken van nijverheid is de zijdeweverij het meest ontwikkeld en verspreid. De koophandel is niet noemenswaardig. De hoofdplaats is
Djorhat of Dzjorhaut ; de verdere voornaamste plaatsen zijn : Rangpoer, de volkrijkste ; Ghergong,
oude hoofdstad, tegenwoordig in rumen; de eenige
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plaats, die den naam van stad verdient, is Gowhatty.
Lang was A. onafhankelijk ; wel werd het overweldigd door Aureng Zeyb, doch zonder dat die er
meester van kon blijven ; 1823 werd het veroverd
door de Birmanen, die het bij den vrede van Yandaboe (26 Febr. 1826) afstonden aan de Engelschen.
Assam—Kalassi. Zie ASYN-KALESSI.
Assam—Kali, d. Zilte stroom, naam eener
stad in Armenia, aan den Araxes, met veelbezochte
geneeskracht bezittende badbronnen.
Assamoneils, of Asmonetis. Zie ASMONEeRS.
Assancali, verbasterd van Assam-Kali.
.e –SHANTIJNEN.
A
Assanti. Zie
Assapan, of Aspan, ook Assarapan (en op de
kaart ook wel voorkomende onder den naam van
Jalo), berg op Java, residentie Bantam.
Assaracus, tweede zoon van Tros en vader
van Capys, was de grootvader van Anchises; de
broeder van A. was Ilus, de vader van Laotnedon,
den vader van Priamus.
A
Assarapan, berg. Zie –SSAPAN.
Assar—Haddon, of Esar-Haddon, koning van
.Assyrie,opvolger van zijnen vader Sanherib; maakte
zich meester van Babylonia (680 v. Chr.), veroverde
Syrie, maakte 673 v. Chr. Manasse krijgsgevangen,
en zond eene volkplanting naar Samaria. Vergelijk
II Kon. 19 : 37; Ezra 4 : 2; Jez. 37 : 38.
Assas (Nicolas, ridder van), kapitein bij bet
regement van Auvergne, in den nacht van 15 Oct.
1760 te Kiosterkamp in Westfalen op verkenning
zijnde, ontmoette eene colonne van den vijand, die
de Franschen hoopte te overrompelen ; zweeg hij,
dan wierd zijn Leven gespaard ; doch zonder te aarzelen maakte hij alarm, en werd over de kling
jaagd. Te Vigan (zijne geboorteplaats) in Languedoc
is hem een standbeeld opgerigt.
Assasif—dal, bij het oude Thebe in Egypte;
van de koningsgraven komt men in dit dal tangs een
rotspad, dat een uur gaans lang is.
Assassijnen, waaraan men naar hen de beteekenis heebt van Moordenaars, of Sluipmoordenaars, waren een tak van de ismaelitische geheime
sekte, die haar middelpunt had te Cairo, en gesticht
was door Hassan-ben-Sabbah-el-Homairi (gest.
1124). Omstreeks de helft der Ile eeuw was deze
Hassan door de Ismaeliten in hunne geheime sekte
opgenomen en tot dai (hoofdman) gewijd. Hij ging
naar Perzie, zijn vaderland, terug, verzamelde daar
eene menigte aanhangers, en stichtte eene eigene
Orde, welker leden eigentlijk Hassjissjijns heetten,van
het arabische Hassjisj, d.i. een bedwelmende drank,
waarmede hun opperhoofd (die sheik-al-dzjebl, d. i.
Oude van den Berg, genoemd werd) hen in eene
soort van streelende zenuw-overspanning bract, hetgeen heette een voorsmaak te genieten van de gelukzaligheid der hemelen. Sedert 1090 breidde deze sekte
zich snel nit, en werd al spoedig eene geduchte magt,
die, door tal van sluipmoordeii, aan vorsten en staatsmannen schrik aanjoeg, en zich meester maakte van
eene menigte sterke plaatsen en kasteelen. Aan het
opperhoofd dezer Orde waren al de leden blinde gehoorzaamheid schuldig. Van de vele sterke punten,
waar ze zich genesteld hadden, waren de twee voornaamste : Alarnoet in het noorden van Perzie, en
Massiat of Maysut in het gebergte van den Anti-Libanon tusschen Antiochie en Damascus. In den tijd
der Kruisvaarders kwamen de A. herhaalde malen
in vijandige aanraking met de westerlingen,inzonderheid met de Tempelridders. Door den mongoolschen
vorst Hoelagoe werden (1256) hunne sterkten in
Perzie veroverd en geslecht. En eenige jaren later

Assecurirte Aemter
maakte de egyptische soedan Bibars ook in Syrie
een einde aan hunne magt, welke omstreeks 180
jaren had geduurd. Overblijfselen der A. bestaan, als
kettersche partijen, nog heden ten dage, zoowel in
Perzie, waar ze onder den naam van Hosseinis nog
in de omstreken van Alamoet woven, als in Syrie,
waar hun (1809) het kasteel Massiat teruggegeven is
door de Turken. Na Hassan zijn hunne voornaamste
opperhoofden geweest:Kia-Buzurgomid, Ala-Eddyn
of Aladijn en Rockneddyn.Onder hunne voornaamste
slagtoffers telt men een kalif van Bagdad, een kalif
van Cairo, en Conrad markies van Montferrat.
Assassijnen-land. Zie SALOMONS-EILANDEN.
Assawampsit—pond, een meertje in Massachusetts, 6 a 7 mijlen bezuiden Boston. Op den
bodem van dit meet heeft men in 1747 ijzermijneu
ontdekt, die sedert geexploiteerd zijn.
Assaye, of Assye, een plaatsje in Hindostan,
prov. 13erar, in Nizam's gebied, is merkwaardig, omdat generaal Wellesley (later hertog van Wellington)
hier zijne reeks van overwinningen opende, door
23 Sept. 1803, met 4,500 man, eene vereenigde vijandelijke magt van 50,000 man op de vlugt teslaan.
Assazie, rivier in Guinea, ontspringt in het
rijk Orkandi, en valt bij kaap Lopez in den Atl.
Oceaan.
Assche, belgische stad in Zd.-Braband, 1} mijl
benoordwesten Brussel; 4000 inw.
Assche (Petrus van), minderbroeder in het
klooster te Gorinchern, werd 7 Julij 1572 naar Brielle
overgebragt, en aldaar, op bevel van Lumey, na veel
smaad en foltering ondergaan te hebben, opgehangen aan de overgeblevene balken van het vernielde
klooster St. Elizabeth.
Asschenberg (Flermanus), geb. te Amsterdam 22 April 1726, gest. 18 Nov. 1792, een beoefenaar van de dichtkunst, blijkens zijne gedichten onder
den titel van Podzij (Amst. 1793).
Asse, 1) rivier op het eiland Amboina, op de
zuidkust van het schiereiland Hitoe. — 2) keten
heuvelen in bet bruriswijksche distr. Wolfenbuttel,
met gips- en marrnergroeven. Op een der toppen
de rumen van het nude slot Asseburg.
Asseburg (von der), een vermogend geslacht
in Pruisen en Anhalt, welk geslacht zijnen naam
draagt naar het familie-kasteel Asseburg in het
Brunswijksche, welk kasteel gesticht moot zijn door
Atto (of Asso), hertog van Saksen, in de oorlogen
onder keizer Hendrik IV verwoest werd, en 1224
weder werd opgebouwd door Burchard van Wolfenbuttel, die dan ook de stamheer heel van het
thans nog levende geslacht v. d. A., dat 1747 in
den vrijheerenstand, en 1816 (in den persoon van
Maximiliaan) in den gravenstand werd verheven,
welke waardigheid ook 1840 op (liens broeder Lodewijk August overging.
Assecurationsacte beet eene 1552 door
keurvorst Johan Frederik van Saksen, v6Or zijne
invrijheidstelling uit de gevangenis, uit naam van
zich zelven en van zijne zonen uitgevaardigd dokurnent, waarin hij beloofde zich niet op keurvorst
Maurits te zullen wreken, de Wittenberger capitulatie te zullen houden, en nimmer eene poging te
zullen doen om het verlorene terug te krijgen.
Assecurirte Aemter heetten de amten
Weida, A rnshaugk, Ziegennick en Sacbsenburg,welke
keurvorst August van Saksen 1567 bij wijze van
pandstelliug en 1660 definitief in eigendom ontving
van het huis Gotha, als schadevergoeding voor de
gemaakte oorlogskosten in de Grumbachsche woelingen.

Asseldoncq
Asseldoncq (Joannes van), geb. te 's Bosch,
studeerde te Leuven, werd 1621 te Douai bevorderd
tot theolog. doctor, en stierf vermoedelijk 1640. Hij
schreef : De inzettingen der broederschap van het
Sacrament van Mirakelen in de St. Gudule-kerk te
Brussel (Brussel 1629), van welke broederschap hij
de stichter was.
Asseliers (Johannes), geb. te Antwerpen, bezocht na volbragte studien Italie,Frankrijk en Duitschland ; hield in den opstand tegen Spanje de zijde
der Staten, werd 1584 met La Moulliere als afgezant
naar Frankrijk gezoriden. Hij stierf te Delft 1587;
zijne Historia Belgicorum Tumultuum a discessu
Philippi II etc. is niet in druk verschenen.
Asselineau (Charles), geb. 1821 te Parijs,
gunstig bekend als letterkundige; wij veal:widen
enkel zijne : Notes d'hisloire litt&aire et artistique
(Parijs 1856).
Assella,rivier ter noordkust van het eil. Ceram.
Asselijn (Jan), geb. te Antwerpen 1610, gest.
te Amsterdam 1660, hijgenaamd Krabbetje (omdat
hij eene verschroeide hand met kromme vingers
had), was een verdienstelijk schilder van veldslagen
en van dieren. — A. (Thomas), geb. te Amsterdam, leefde in de 2e helft der 17e eeuw, was geen
onverdienstelijk tooneeldichter, en vermoedelijk een
zoon of bloedverwant van Jan A.
Assem. Zie ASAM.
Assemani, eene christen-familie uit Syrie, uit
welke verscheidene uitstekende orientalisten gesproten zijn, te weten : A. (Joseph Simon), geb. te
Tripoli 1687, gest. te Rome 13 Jan.1768.Zijn voornaamste werk is de Bibliotheca orientalis ClementinoVaticana (dl. 1-4, Rome 1719-28). Wijders zijn
nog van hoog gewigt Italia historice scriptores (4 dln.
Rome 1751-53) en Calendaria ecclesiw universa
(6 dln. Rome 1755). — A. (Stephanus Evodius),
zoon eener zuster van den vorige, geb. te Tripoli
1707, gest. 24 Nov. 1782 te Rome als bibliothecaris, gaf onder meet/ in het licht de Acta sanctorum
martyrum orientalium et occidentaliunt (2 dln. Rome
1748). — A. (Joseph Aloisius), ook een neef van
den eerstgenoemde, geb. te Tripoli omstreeks 1710,
gest. te Rome 9 Febr. 1782; gaf in het licht den
Codex liturgicus ecclesiw universe (12 dln. Rome
1749-63). — A. (Simon), ook een lid van de
zelfde familie, geb. 20 Febr. 1752, gest. 7 April
1821 te Padua, en schrijver van den Calalogo det
codici manoscritti orienlali della biblioteca Naniana
( 2 din. Padua 1787-92) en van/I/use° Cufico-Naniano

(Padua 1787), schreef ook eene ,Proeve over de
Arabieren voor Mahomed".
Assem—Kalassi, grieksch lassos, stad in Anatolie, op de westkust, aan eene kleine golf van den
zelfderr naam. Zie ASYN-KALESSI
Assert, hoofdplaats der prov. Drenthe, aan de
Smildervaart, met 5000 inw. en een groot dennenbosch, Stadsbosch genaamd, dat in Junij 1833 aanmerkelijk door brand. heeft geleden, en in de nabijheid Hunebedden. Vroeger slechts een gehucht,
breidde A. zich uit, nadat omstreeks de helft der
13e eeuw een klooster voor Cistercienser nonnen
herwaarts overgebragt was (Maria-Kamp genaamd);
na de Hervorrning diende het geseculariseerde gebouw tot vergaderhuis voor de autoriteiten ; in
1809 werd A. door koning Lodewijk Napoleon tot
stad verheven en sedert aanhoudend uitgebouwd.
A. is de geboorteplaats van den leydschen hoogleeraar Johannes Alberti (gest. 1762) en van den
schilder Jan van Assen (gest. 1669).
Assan (Jan van), geb. te Assen, gest. 1669

Asser
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te Amsterdam, waar hij woonde, was een verdienstelijk bistorie- en landschapschilder. — A. (Wijnandus van), geb. te Leeuwarden 1709, gest. 20 Jan.
1775 te Berlicum, was gedurende veertig jaren predikant der Hervormden; hoe hij zijn geloof in 1738
dapper verdedigde tegen drie Mennoniten is te linden in het werkje : S. F. Rues, Tegenwoordige staat
der Doopsgezinden (Amsterdam 1745). — A. (Johannes van), mini van den vorige, geb. 15 Aug. 1741
te Beetgum, predikant te Harlingen sedert 1799,
stierf 15 Nov. 1820.
Assendelft (voornialige heerlijkheid), dorp in
Noord-Holland (Melis Stoke noemt het Escinordelf),
ligt ruim 3 ,wren gaans benoorden Haarlem, en is de
geboorteplaats van den schilder Pieter Zaanredam ;
gedurende het beleg van Haarlem door de Spanjaarden had A. van dezen zeer veel te lijden; 1678 teed
het ook last van het oproer over de turfpacht ;1717
iced het veel door het doorbreken van den IJdijk,
in den Kersvloed.
Assendelft (Heeren van). Gerrit van A., geb.
1488, gest. 1558, was zeer gezien bij de landvoogdes
Margareta van Parma. Zijn zoon Nicolaas, of Claes,
word t vermeld als mede-onderteekenaar van het verbond der edelen, was althans veiligheidshalve
geweken naar Burtscheidt bij Aken, waar hij 1570
overleed. — Cornelis van A., geb. 1540, als medeonderteekenaar van het verbond der edelen door
Alba (27 Oct. 1568) gebannen, was en bleef de
vriend van prins Willem I, teekende 1581 de afzwering mede van alle trouw aan Spanje's koning, en
stierf 1600.
Assendelft (Hugo van),26e abt van Egmond,
de geestelijke goederen terugvorderende, die de
heeren van Egmond zich hadden toegeeigend, haalde
zich daardoor de vijandschap op den hats van beer
Jan van Egmond, die niets teruggaf, maar zich te
lour en te zwaard in het bezit handhaafde. Te midden van deze woelingen stierf A. in 1366.
Assendelft (Adriaan van), in 1572 pensionaris van Haarlem, door het stedelijk bestuur naar
Amsterdam afgezonden aan don Frederik van Toledo,
om Haarlem weder aan de zijde van Spanje te brengen, werd bij zijne terugkomst (5 Dec. 1572) op
last van den kloeken Ripperda (den gouverneur van
Haarlem) gevangen genomen en naar Delft opgezonden, waar prins Willem I hem (24 Dec.) als landverrader liet ophangen.
Assenede, belgische stad in Oost-Vlaanderen,
ruim 2 mijlen benoordoosten Gent ; 3000 inw.
Assenheim, stad in Hessen-Darmstad, 1 mijl
bezuidoosten Friedberg ; 4000 inw.
Assens, kleine deensche haven op het eiland
Funen, 4 mijlen bezuidwesten Odensee, aan de kleine
Belt ; 3500 inw.; overvaart naar het 1-t mijl van
daar gelegene Sleeswijk. Bij A. versioeg Christiaan HI
(1535) zijne tegen hem in opstand gekomene onderdanen.
Asser, hebr. Azjur, d. i. de gelukkige; de zelfde
als Aser, zoon van Jacob en Zilpa.
Asser, 4) beroemd rabbijn, geb. te Babylon 353
na Chr., gest. 427, was reeds op zijn 14e jaar voorzitter van de akadernie te Sora aan denEuphraat, en
had een aantal leerlingen. Hij is de schrijver van
den »Talmud van Babylon", dien men niet moet verwarren met den »Talmud van Jeruzalem"; het is
een boek, waarin al de overleveringen aangaande de
joodsche wet en godsdienst bijeengebragt zijn. De
Talmud van A. is gedrukt 1744 te Amsterdam (12 dln.
in fol., met commentarien).— 2) een geleerde monnik
in het westen van het engelsche landschap Wallis,
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in de 9e eeuw ; koning Alfred de Groote riep A. tot
zich ; en aan Asser hebben wij eene naauwkeurige en
voortretrelijke levensbeschrijving van lien vorst
te danken.
Asser (Mozes Salomon), geb. te Amsterdam in
Aug. 1754, was een nitstekend regtsgeteente, en
een der mannen, aan wie van regeringswege de taak
opgedragen werd een ontwerp op te stellen tot een
Wetboek van Koophandel. — A. (Carel), zoon van
den vorige, geb. te Amst. 15 Fehr. 1780, gest. aldaar 3 Aug. 1836, een der uitstekendste regtsgeleerden van zijnen tijd, was de hoofdpersoon in
de commissie, belast met de herziening der reeds
afgewerkte nederlandsche wetboeken, waarin door
de afscheiding van Belgie vele wijzigingen noodig
waren geworden. Beroemd is ook zijn Vergelijkend
overzigt tusschen het Fransche en Nederlandsehe Burgerlijk Wetboek.
Assera. Zie ASSA.
Asseria, of Podgraje, eene stall in Dalmatie,
met vele rumen, is het Asisia van Ptoleineiis.
Assi,I)A.,landstreek op het noordwestelijk schiereiland van Nieuw-Guinea; behoort onder Salwati.
In A. en in Megga worden de schoonste paradijsvogels
gevonden. — 2) A., of Aasi, rivier in Syrie. Zie AASI.

Assianti, Zit! A SRANTI.
Assiento, d. verpachting, heette de bevoegdheid, welke voor eene zekere som gelds van Spanje
gepacht werd, om, met uitsluiting van andere natien,
Negers nit Afrika als slaven te molten invoeren in
Spaansch-Amerika. Filips IV en Karel II verleenden
zulk een A.aan de Engelschen en aan de Hollanders;
loch 1701 verloren de Engelschen het genot van hun
A.,daar Filips van Anjou, die den spaanschen troon had
beklommen,het A. verleende aan eene fransche maatschappij,de Guinee-compagnie, die nu den naarn van

Assiento-compagnieaannam.Dezecompagnie
had het regt om in tienjaren tijds 48,000 Negers van
beiderlei 'inane als slaven in te voeren en te verkoopen
in Spaansch-Amerika (het vasteland en de eilanden).
Deze overeenkomst werd later vervangen door het
Assiento-traetaat, zijnde een bij den vrede van
Utrecht (1713) tusschen Spanje en Engeland aangegaan verdrag, krachtens hetwelk Engeland weder,
met uitsluiting van andere natien, de vrijheid zou hebben OM gednrende dertig jaren Negers uit Afrika in
te voeren in de spaansche kolonien in Zuid-Amerika.
Het regt om dezen verfoeijelijken slavenhandel te mogen drijven, stood Engeland vervolgens of aan de
Zuidzee-compagnie, behoudens het beding dat Engeland jaarlijks een zoogenaamd A ssiento-schip van eene
bepaalde grootte naar de kolonien rnogt zenden met
allerlei koopwaren.De misbruiken,die hiernit ontstonden,gaven 1739 aanleiding tot eenen oorlog tusschen
Engeland en Spat*, en bij den vrede van Aken
(1748) werd het bedoelde traktaat wet is waar voor
4 jaren ten voordeele van Engeland vernieuwd,
loch reeds twee jaren daarna, bij cone overeenkomst,
die te Madrid gesloten went, door Spanje afgekocht,
en daarmede nam het traktaat voor goed een einde.
Assignaten noemde men het in Frankrijk door
de Nationale Vergadering gedecreteerde en 19 April
1790 door den koning bekrachtigde papiergeld, aanvankelijk bestemd om te worden geamortiseerd nit
de opbrengst der te gelde te maker geestelijke goederen, domeinen en verbeurdverklaarde bezittingen,
zijnde het nominate bedrag der in omloop gebragte
A. daardoor gewaarborgd. Spoedig echter was dat
bedrag gestegen tot 45,578 millioen francs, zoodat de
A. sedert 1792 haar krediet verloren ; in Maart 1796
kocht men voor een louisd'or een nominaal bedrag van

Assisen
7000 francs aan A. Vervolgens werden ze wettelijk
buiten koers gesteld, om door zoogenaainde ' p anda ten
tegen 1 : 30 afgelost te worden ; dock ook deze mandaten vonden geen vertronwen, daalden spoedig tot
op het 30e deel der nominate waarde; en eer het
een jaar venter was, moest de geheele inaatregel als
onnitvoerbaar worden opgegeven.
Assignies (Joannes tr), een cistercienser monnik te Katnerijk, naderhand abt te Nivelle, gest. 16-12,
schreef eenige boeken, waaronder eene»Beschrijving
van beroeinde mannen en vrouwen van zijne Orde"
(Douai 1598; herdrukt 1603).
Assilolo, of Assaloeloek, ook Assaloeloek,
dorp op het eiland Amboina, ter plaatse waar 1571
de ontdekkers van Amboina aan land stapten, ter
westkust van het schiereiland Hitoe. Vroeger herhaalde malen door zeeroovers overvallen, en 1819
jatnmerlijk uitgemoord, heeft A. sedert eene borstveering en eerie batterij met '2 poorten.
Assina-dal, een rotsig dal in Lombardije; is
voorheen een meir geweest, waarvan nog drie overhlijfselen aanwezig zijn ; het dal wordt doorstroomd
door de Lambro.
Assinahoe, strand ter noordkust van het eiland
Ceram, met eene rots, nit welke een riviertje strooint,
dat bij hoog water zoet, loch bij laag water brak is.
Assinan. Zie AS1NAN.
Assing (Rosa Maria), geb. Varnhagen von Ense,
dichteres, geb. 28 Mei 1783 te Dusseldorf, trad in
den echt met Dr. A. te Hamburg, en heeft onder den
naam van Rosa Maria lieve verhalen en liederen geschreven, die na tiara! flood (22 Jan. 1840) onder
den titel van Rosa Maria's poetischer Nachlass (Altona 1841) door haren mart in het licht gegeven zijn.
Assini, rivier in het land der Ashantijnen, was
voorheen de grens van Arnanahea, eer dit door de
Ashantijnen was veroverd.
Assiniboine, of Assiniboil, rivier in N.-Amerika, ontstaat door de zamenvloeijing van de Assouri
(of Little Souris, of Mouse-river) en de Qui-appellerivier (of Calling), en outlast zich in de Roode
Rivier, die hare uitwatering heeft in het Winipegmeir.
Assiniboins, of Assiniboils (Steen-lndianen
genaamd, omdat ze bun vleesch gaar koken door
middel van heete stee p en), een der zeven verbondene (Dacotah)stammen, die te zamen een der drie
groepen vormen, in welke men de Sioux splitst. De
A. hebben hunnen naam gegeven aan de rivier Assiniboine.
Assir, 1) zoom' van Korach ; Ex. 6 23 en
I Chron. 6 : 22. — 2) kleinzoon van Korach ;
I Chron. 6 : 23 en 37.— 3) zoon van Jechonia, den
koning van Juda ; I Chron. 3 : 17.
Assisen van Jeruzalem, dus noeint men de
verzameling van wetten, door Godfried van Bouillon
(1099) vastgesteld in overeenstemming met de aanzienlijkste hoofden der Kruisvaarders, tot dat einde
vergaderd in Assisen (d. plegtige zittingen). Deze
wetten, bestemd om in het christenrijk in Palestina
van kracht to zijn, werden afgeschaft te gelijk toen
de magt der Kruisvaarders eindigde. Intnsschen
werden verscheidene bepalingen van deze A. ingevoerd op Cyprus door G uy de Lusignan (1192), in het
latijnsche rijk van Constantinopel (1204), en in verscheidene andere gedeelten van Griekenland. De bibliotheek van Venetie bezit van de A. een exemplaar
in manuscript ; en ze zijn ook in het licht gegeven
door den franschen graaf Beugnot (1841-44, in fol.)
in de verzameling van ' Historiens des Croisades".

Assisi
Assisi, fr. Anise, lat. Asisium, oude stad met
6500 inw. in den Kerkelijken Staat, delegatie Perugia, op eenen berg; geboorteplaats van den heiligen
Franciscus van A., den stichter der Franciscanerorde, wiens graf alhier als bedevaartplaats druk bezocht wordt.
Assoer, stad in Nubie. Zie ASJOER.
Assomption, 1) een der Marianna-eilanden ;
slechte ankergrond. — 2) het zelfde als Anticosti.
3) hoofdstad van Paraguay, op den linkeroever
der riv. Paraguay, is gesticht 1535, telt 48,000 inw.,
heeft eene voortreffelijke haven en aanzienlijken
handel. — 4) hoofdstad van het tot Venezuela behoorende eiland Margarita. — 5) Notre-Dame de
l'Assomption (ook Fortaleza, Villa do Forte of Ceara)
hoofdplaats van de braziliaansche pron. Ceara, aan
de uitwatering der rivier Ceara.
Asson, of Assos. Zie Assos.
Asson-Afron, rivier in Opper-Guinea, op de
Goudkust, ontspringt in het rijk Kerrapay, scheidt
dit van Boeroem, doorstroomt vervolgens het rijk
Aquamboe, en vereenigt zich na eenen loop van 15
mijlen met den Filou.
Asson (Karang-), koningrijk op Bali. Zie
KARANG-ASIN.
k
.e LSSONVILLE.
Assonleville (Chr. van). Zie
Assonville (Christoffel van), raadsheer van

Filips II van Spanje, speelde in den aanvang van
den 80-jarigen oorlog in de Nederlanden eene dubbelzinnige rol ; werd 1567 door Alba met eene zending naar Engeland belast, waar de koningin hem
echter niet Bens ten gehoore ontving ; 1576 was hij
onder de leden van den raad van state, die te Brussel
gevat werden. Hij was degene, die Balthazar Gerards
aangezet had tot den moord op pries Willem I.
Assos. Zie ASSUS.
Assoucy (Ch. Coypeau d'), geb. teParijs 1604,
gest. 1679, bijgenaaind le Singe de Scarron, maakte
grappige verzen,.doch leidde een ongebonden leven.
Assouri, rivier. Zie ASSINIBOINE.
Assuan, of Assoewan, oudtijds Syene of Soewan (Suan), d. intrede, is de zuidelijkste stad van
Egypte, op den regteroever van den Nijl ; 4000 inw.
Ten zuiden van de stad vontnt de Nijl zijnen laatsten
(den tienden) waterval, en baant zich bier tusschen
granietrotsen eenen weg nit Nubie naar Egypte.
Assuay. Zie ASUAY.
Assuerus, koning van Perzie, is de zelfde als
Ahasverus.
Assumpcion. Zie ASSOMPTION.
Assur, zoon van Sem en tijdgenoot van Nimrod,
die hem noodzaakte zijne aanvankelijke woonplaats
in de vlakte van Sennaar in Babylonie te verlaten.
Zie ASSYRIe.
ASSUS, I) A. of Asson (gr. Assos of Asos), eene
zeeplaats in Mysie aan de adramyttenische golf,tusschen Troas en Mitylene (Hand. 20 : 13 en 14) ;
was eene schoone en versterkte stad, waarschijnlijk
gesticht door Eoliers, lag op eene rots, en is de geboorteplaats van den stoicijn Cleanthes.-2) A.,linker-zijtak van de riv. Cephissus in Phocis.
Asswinau, de god der geneeskunde bij de
Indianen, was geboren uit eene merrie, die bezwangerd was geworden door een zonnestraal.
Assynt, maritiem district in Schotland, graafschap Sutherland; in dit district, bij Corbiesdale,
werd de markies van Montrose verslagen (1650), en
redde zich door de vlugt ; nadat hij, als hoer verkleed, eene schuilplaats gevonden dacht te hebben
bij zekeren heer Macleod, laird van A., werd hij door
dezen overgeleverd aar, zijne vijanden.
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Assyria, hebr. Assur, oudperz. Athoera, noemden de Grieken en Romeinen bet omstreeks 1600
vierk. mijlen beslaande landschap van Klein-Azie,
dat tegenw. Koerdistan heet. Door geen natuurlijke
grenzen van Babylonie gescheiden, waarmede het op
eerie lijn van beschaving stond, is de geschiedenis
van A. met die van Babylon,althans in den beginne,
ten naauwste zaamgeweven. Op eenen bij uitstek
vruchtharen grond ontwikkelde zich de hevolking
in de twee genoetnde landschappen al ras tot een
hoogen bloei,en vormde twee magtige rijken ; en de
semitische volkstam, tot wetks aranneischen tak de
nude Assyriers en Babyloniers behoorden, vertoont
zich bier als een heerschappij-voerend, veroverend
en welvaart-genietend y olk. Uit de tot dus verre
nog niet ontcijferde inheemsche nude gedenkstukken in Keilschrift,in verband met eenige in het O. T.
en bij de klassieke schrijvers verspreide bijzonderheden, laat zich opmaken, dat de geschiedenis van A. zich
splitst in 2 groote tijdvakken. Het eerste omvat den
oud-assyrischen tijd. Volgens den Bijbel bouwde
Assur (Gen. 10 : 11) het magtige Ninive, en werd
de stichter van het rijk van Assur of Assyrie ; en
reeds 2000 ja Pen v. Chr. spreken gedenkteekenen van
eene bloem van het assyrische rijk; door Semiramis
breidt hetzetve zich uit tot aan Bactrie. Omstreeks
de heeft der 8e eeuw v. Chr. onder koning Sardanapalus ondervond het rijk een geweldigen schok
door de afscheuring van Media en Babylonie ; Ninive
werd gedeeltelijk verwoest, het karakter van godsdienst en kunst onderging eene algeheele, de taal
eene aanmerkelijke verandering. Intusschen schijnt
deze staat van zaken niet van langen duur geweest
te zijn. In het tweede tijdvak der assyrische geschiedenis vinden wij Ninive weder opgebouwd , de
Assyriers strekken hunne veroveringen naar het
westen uit, en kornen zoodoende ook in aanraking
met de Hebreers. De boeken van het 0. T. waken
gewag van de oorlogen van Put en Tiglat-Pilesar
tegen Israel en Syria, van Salmanasser's overwinningen op Israel (722 v. Chr.) en van Sanherth's
ongelukkigen veldtogt tegen Egypte. Laatstgenoemde
koning van dit nieuw-assyrische rijk, gewoontijk
Sardanapalus genoemd, werd door Nabopollassar of
Nebucadnezar, stadhouder van Babylon, en .den met
dezen verbondenen koning Cyaxares van Media,
(597 v. Chr.) in Ninive belegerd, en begroef zich
eindelijk, toeu hij zich niet meer wist te redden,
vermoedelijk ter plaatse van het tegenwoordige
Khorsabad, onder de vlaminen van zijne residentie.
Ninive zelf ging ten onder door brand,zooals de nog
that's aanwezige rumen on wederlegbaar aanduiden.
Alstoen met Bab y lonie vereenigd, kwain A. met
hetzelve omstreeks eene halve eeuw later onder de
overheersching van Cyrus; sedert dien tijd ,is A.
slechts beschouvvd als een wingewest van Perzie, en
heeft in al de lotgevallen van dit rijk medegedeeld.
Assyrische oudheden noemt men de
overblijfselen der oude assyr. monumenten, beeldhouwwerken, opschriften, voorwerpen van ivoor,
glas, metaal, leem, enz., die vooral in de 19e eeuw
te voorschijn zijn gekoinen door de opgravingen op
en ont de plaats, waar het nude Ninive gestaan
heeft, namelijk sedert 1843 door Botta te Khorsabad, door Bonet te Malthaijah en in bet Sjendakgebergte, door Place sedert 1852 in de zelfde streek,
loch vooral door Layard (1845 en 1848) te Nimrod
en Kojundsjik. Een aantal reusachtige paleizen,
deels in bouwvallen herschapen van ouderdom, deels
blijkbaar verwoest door brand, alien rijk versierd
met beeldhouwwerk en historische, van Keil-op22
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Astapa. Zie ESTEPA LA VIVA.
schriften voorziene reliefs, zijn tot dusverre reeds
Astapus, of Astape, riv. in Ethiopie ; tegenw.
opgegraven te Kojundsjik, Khorsabad en Nimrod, en
Bahr el Azrek.
behooren, wat den kunst-stip betreft, deels tot het
Astarac (graafschap), gedeelte van Armagnac,
oud-assyr., deels tot het nieuw-assyr. rijk. Eigenaardig is de assyr. architectuur, door het volslagen bevatte Mirande, Simorre, Roquelaure en Pavia.
Astarah, stad in aziat. Rusland (Sjirwan), aan
geniis van zuilen of pilaren en bogen of welvingen.
eene rivier A., I. mij1 van de Caspische Zee en 7
De beeldhouw- en schilderkunst schijnen slechts
mijlen benoordoosten Ardebyl.
uitsluitend beoefend te zijn ten dienste der bouwAstaroth. Zie ASTHAROTH.
kunne. Opmerkelijk is de veelvuldig voorkomende
Astarte, eene godin der Pheniciers, Syriers en
mythische vereeniging van de menschelijke gestalte
Carthagers. In den Bijbel wordt zij genoemd Asthamet die van dieren, zooals bijv. in kolossale gevleugelde stieren en Ieeuwen met menschen-gezigten. roth (hebr. Asjthoreth). Zij was de koningin des
hemels, en werd afgebeeld met hoornen, als zinneDe zalen der paleizen waren versierd met talrijke
beelden van het eerste en laatste kwartier der maan.
historische reliefs, voorstellende de daden der assyr.
Als zoodanig was zij eene maagdelijke godin ; hare
koningen, die door de daarbij gevoegde (tot dusver
eeredienst, oorspronkel0 kuisch en rein, ontaardde
nog niet ontcijferde) opschriften eenmaal tot klaarlater in het wellustige ; de Grieken hebben haar
heid zullen worden gebragt. Ontelbare andere Keilgenlentifieerd met Venus of Urania. Zij had hare
opschriften op zegelringen, op leemen rollen en
voornaamste tempels te Tyrus en Sidon.
ptaatjes, ja geheele archief-verzamelingen op leemAstell (Mary), gest. 1731, geleerde engelsche
platen, beloven in de toekomst een rijken oogst voor
vrouw,bedreven in Latijn, Grieksch,wiskunde en -wijsden geschiedvorscher. De reliefs doen ons vooral
begeerte, schreef verscheidene geachte werken ter
een blik werpen in het privaat-leven der assyr.
verdediging en veredeling van hare kunne.
koningen, die wij daaruit leeren kennen als weelde
en pracht minnende despoten in den strengsten zin
Asten, een volkstam. Zie ASTICA.
des woords. Een stelsel van bevaarbare kanalen
Asten, dorp in N.-Braband, 10 uren gaans ten
Z. 0. van 's Hertogenbosch, werd 22 Jan. 1512 getusschen de groote pols-aderen van den assyr. koophandel (d. i. Euphraat en Tigris), die, hoezeer deeltelijk in de asch gelegd door de Gelderschen,
die het 1543 ander Maarten van Rossem weder op
geheel in verval geraakt, nog heden ten dage de
brandschatting kwamen stellen. A. is de geboortebewondering der ingenieurs gaande waken, geeft
plaats van den kerkel. geschiedschrijver Henricus
een tnaatstaf aan de hand, om zich van de digtbev. d. Weyden (gest. 1631 als pastoor te 's Bosch).
volktheid en de welvaart van het oude Assyrie een
tamelijk joist denkbeeld te kunnen vormen. De
Astenberg, de hoogste berg der pruis. provincie Westfalen, 2625 vt. hoog; op zijnen barren,
voornaamste boekwerken over de opgravingen zijn,
behalve bet prachtwerk van Botta (5 dln. Parijs slechts met alpenplanten en mos begroeiden top
1844-47) : Layard's Niniveh and its remains (2 heeft eens een beroemde vrijstoel gestaan.
din. Londen 1849; duitsch van Meissner 2 dln.
Aster, bekwaam boogschutter van Amphipolis.
Om zich te wreken op koning Philippus van MaceLeipzig 1850) met het daarbij behoorende plaatwerk ; en dan ook nog Layard's Discoveries in the donie, die zijne diensten van de hand had gewezen,
schoot hij hem bij het beteg van Methane het regRuins of Niniveh and Babylon (Londen 1853).
Assyz—Ras, landtong in de Roode Zee (op teroog uit met een pip, waarop gescbreven stand :
36 gr. o.-lengte, bij 18 gr. 24 m. n.-breedte) ; men .voor het regteroog van Philippus". In antwoord
hierop liet de koning een pijl in de stad werpen,
houdt A. voor den Ptolemais Theron van Ptolemeus.
Ast (Bartholomeus van der), utrechtsch schilder met deze woorden er op : .Als de stad ingenomen
wordt, zal Aster worden opgehangen". En deze
in 't begin der 17e eeuw, inzonderheid van bloembedreiging werd ook verwezentlijkt.
en frnitstukken.
Aster, naam van vier broeders, waarvan E. L.
Ast (Georg Anton Friedr.), philoloog, geb.1778
(sedert 1842 generaal in pruis. dienst) in 1810 voor
te Gotha, prof. der klassieke letterkunde te LandsNapoleon I het plan ontwierp voor de versterking
hut, ging van daar 1826 mede naar Munchen over,
waar bij 31 Dec. 1841 stierf. Van zijne vele uitvan Torgau. Van de andere Brie, in saksische dienst,
muntende geschriften noemen wij slechts zijn stierf A. W. 1846 als majoor en kommandant te
Dresden; F. E. nam 1849 zijn ontslag als generaalLexicon Platonicum (3 dln. Leipzig 1834-39).
Asta, 1) een der aanzienlijkste steden in Cisal- majoor; op een na de oudste, Karel Hendrik, geb.
1782, kolonel, is beroemd als krijgskundig schrijpijnsch Gallia (Ligurie) ; tegenw. Asti. — 2) Asta
ver. Zijne Lehre cow Festungskriege is overgezet in
Regia, tegettw.Xeres de la Frontera, stad in Hispania
verscheidene talen, en in Pruisen als leerboek ingeop 't eiland Tartessus, aan een (nu droog liggenvoerd. Behalve vele andere verdienstelijke werken,
cten) zijtak van den Bettis (d. i. Guadalquivir).
Astabene, gedeelte van het oude perzische schreef hij ook : Gefechte and Schlachten bei Leipzig
in 1813 (2 din. Dresden 1852-3).
rijk, bezuidoosten de Caspische Zee, besloeg ongeveer het tegenw. Daghestan, en werd bewoond door
Asterabad, of Astrabad, prov. en stad in
Perzie. De prov. A. (het Hyrcanie der ouden) wordt
de Dah.
Astaboras, riv. in Ethiopie, tegenw. Tacazze. gemeenlijk beschouwd als deel uit te waken van
Astacus, zoos van Neptunus en Olbia, gaf Masanderan, en strekt zich ten zuidoosten van de
zijnen naam aan de stad A. in Bithynie.
Caspische Zee uit tot 58 gr. o.-lengte. De stad A.
Astacus, 1) stad in Bithynie, aan de zee van (vermoedelijk het oude Tambrax of Thambraces, de
Marmora, westelijk in de nabijheid van Nicome&,
hoofdstad van Hyrcanie) ward verwoest door Tamerlan. Het tegenw. A., 30 mijlen benoordoosten
gaf haren naam aan den Astacenus sinus (tegenw.
golf van Isnikmid of van Nicomedie). A. werd verTeheran, nabij den mond van den Goergan in de
woest door Lysimachus, heette Coen waarschijnlijk
Caspische Zee, vroeger de residentie van den khan
Olbia, en draagt tegenw. den naam van Korfa. — der Kadzjars, heeft eene haven, omstreeks 7000
inw. en levendigen handel. De stad is eene wijk2) bavenstad in Acarnanie aan de Ionische Zee ;
plaats voor de door de Sjyiten vervolgde Sunniten.
tegen w. Dragomestene.

Asteria

Astracan

339

Aston (Louiza), duitsch schrijfster van verAstoria, 1) dochter van den titan Cceus, werd
scheidene werken,wedijverend voor de zoogenaamde
door Jupiter, die zich tot dat einde in een arend
emancipatie der vrouwen ; zij liet zich van haren
had veranderd, bezwangerd,en baartle den tyrischen
eersten man, een engelsch fabriekant, wettig scheiHercules; naderhand, zich aan Jupiter's omhelzinden ; door het dragen van mannenkleederen, en
gen willende onttrekken, werd zij in een wachtel
door meer zonderlinge Bingen, kwam zij te Berlijn
(gr. Ortes) veranderd, en stortte zich in de Egeische
in veelvuldige aanraking met de policie; in 1851
Zee, waar zij een eiland werd, dat eerst Asteria,
trail zij op nienw in den echt met Dr. Meier te
vervolgens Ortygia en later Delos heette. — 2) een
Bremen.
der dochters van den reus Alcyon, werd even als
Astor, of Hasara, eene rivier (met een daaraan
hare zusters in een ijsvogel veranderd, toen ze zich,
gelegen fort) in Midden-Azie ; zij ontlast zich, na
uit droefheid over den dood haars vaders, in zee
een noordwestelijken loop, benoorden den Himalaya,
wilden storten.
Asterion, of Asterius, 1) de zoon van Tecta- in den Indus.
Astor (Joh. Jac.), een der rijkste mannen van
mus, was koning in Creta, huwde Europa, nadat zij
onze eeuw, geb. 1763 te Waldorf bij Heidelberg uit
door Jupiter (in de gedaante van eenen stier) herarme ouders, werd, na eerst kleedermaker geweest
haalde malen was bezwangerd, en waarvan de kinte zijn, koopman, en ging 1783 met een kleinen
deren door A. werden opgevoed en geadopteerd. Na
goederen-voorraad naar Amerika, waar hij zich op
A.'s kinderloozen dood kwam het bewind over Creta
den pelterijhandel toelegde, en had zooveel geluk,
aan zijne aangenomene zonen; loch Minos (een
dat hij zes jaren later reeds een vermogen bezat van
hnnner) wilde alleen regeren, beweerde door de
200,000 dollars. In 1811 stichtte eene der door A.
goden daartoe uitverkoren te zijn, ten teeken waaruitgezondene expedition, aan den Oregon, de vervan hij Jupiter bad eenen stier uit het water te
sterkte volkplanting Astoria, die echter in hare
voorschijn te laten komen, opdat hij lien zou kunwerking werd beperkt door den oorlog van 1812.
nen offeren. Dit geschiedde ; maar Minos hield
A.'s handelsbetrekkingen strekten zich uit over de
dezen prachtigen stier bij zijne kudde en offerde
geheele wereld, en in Amerika zelf bezat hij geheele
een ininderen, waarover Jupiter zoo vertoornd werd,
landstreken van grooten omvang. Bij zijnen dood
dat hij Pasiphae, de vrouw van Minos, eenen onna(9 Maart 1848) liet hij een vermogen na van ruim
tuurlijken hartstogt inboezemde voor den bewusten
'23 millioen dollars.
stier, en dezen met paringswoede vervulde. De
Astoreth, afgod der Sidoniers; I Kon. 11 : 5
vrticht van deze onnatuurlijke vleeschelijke gemeenen 33 ; en 11 Kon. 23 :13. De zelfde als Astharoth.
schap werd 2) Asterion, de Minotaurus genaamd.
Astorga, bet Asturica Augusta der Romeinen,
Asterius, 1) A., de heilige, was bisschop meoude, thans vervallene stad, met 3000 inw., in de
tropolitaan van Amasea in Pontus, in het laatst der
spaansche prov. Leon, nabij het meer Sanabria, aan
4e eeuw. — 2) A., of Asterion ; zie ASTERION.
den Tuerto, op een heuvel, is waarschijnlijk gesticht
ou naam van Heiliger lee .
Asterloo , oude
door de Celtiberiers, was in den romeinschen tijd
d vrouw van Esacus .
Asterope , de
Asteroth—Karnaim, hier werden de afval- groat en inagtig, heeft eene groote, gothische domkerk, in de 16e eeuw door Herrera gebouwd, en
lige Rephaiten geslagen door Kedor-Laomer, den
dikke muren met tinnen; in 1810 werd A. ingenokoning
koni van Elam ; Gen. 14:5.
Astharoth, of Astaroth, l) stad in den halven men door de Franschen.
Astorga (Emanuele d'), beroemd componist
stam van Manasse, ' beoosten den Jordaan, was de
van kerkmuziek, geb. 1680 op Sicilie, ontving zijne
residentie van Og, koning van Bazan (Deut. 1 : 4 ;
opleiding in een klooster te Astorga, kwam toen
Joz. 9 : 10 ; 12 : 4; 13 : 12 en 31 ; I Chron. 6 : 71).
aan het hof van den hertog van Parma, later aan
2) geboorteplaats van Job, ook beoosten den
dat van keizer Leopold. Na diens dood bereisde A.
Jordaan, in den halven starn Manasse. — 3) afgod
bijna geheel Europa, kwam toen naar Praag, en
der Sidoniers en Philistijnen ; Rigt. 2 : 13 ; 10 : 6 ;
zocht eindelijk de afzondering, denkelijk in een
I Sam. 7 : 3 en 4 ; 12 : 10 ; 31 : 10. Zie ASTARTE.
Asti, lat. Asta Pompeia of Asta Colonia, stad in boheemsch klooster, waar hij stierf.
Astoria, sterkte in het Oregon-gebied, aan de
Piemont, aan den Balbo, waar deze in den Tanaro
zuidzijde der rivier, nabij hare uitwatering in de
valt ; 25,000 inw.; was eene zeer sterke stad in den
Stille Zuidzee; gesticht 1811. Zie AsToR(J. J.).
tijd der Romeinen, beroemd om hare 100 torens;
Astrabacus, een oud laconisch lands-heros
in de middeleeuwen hoofdstad eener kleine, maar
uit het geslacht der Eurystheniden, werd in Sparta
sterke republiek; later een hertogdom ; A. is de
als halfgod vereerd. Met de vrouw van Ariston
geboorteplaats van den dichter Alfieri.
Astica, kleine landstreek in het zuidoosten moet hij Demaratus verwekt hebben.
.e ASTERABAD.
,
Astrabad. Zi
van Thracie, nabij de Zwarte Zee, dus genoeind
Astracan (Astrachan, Astrakhan), 1) een der
naar de Asten, die bier woonden. Voornaainste
zuidoostelijkste gouvernementen van europ. Rusland,
By , Sal rnyd essus .
steden : Byzia,
Astico, rivier in Italie, ontspringt op den moat eertijds tartaarsch koningrijk, sedert 1554 (toen
Iwan IV het veroverd heeft) onder russische heerPioverna, komt bij Bregentz in de vlakte, en stort
schappij. Het gouvt. A. is ten zuiden door de Caszich, als Tesina, bij Longare in den Bacchiglione.
pische Zee en Caucasie, ten westen door het land
Asto— dal, een der meest woeste en onherder Donsche Kozak ken, ten noorden door het gouvt.
bergzaamste dalen der Pyreneen, in bet fransche
Saratow, en ten oosten door Orenburg begrensd,
Garonne
dept. der Opper-Garonne.
Astolphus, koning der Lombarden (749 tot beslaat 3826 vierk. mijlen, telt 315,000 maw., worth
door de Wolga in 2 steppen-districten gescheiden,
756), veroverde 752 het exarchaat van Ravenna.
en is deels steenig en rijk aan zout, deels moerassig
Toen hij zich van het grondgebied der Kerk meesfer
en slechts over een gedeelte vruchtbaar. Het klirnaat
wilde maken, riep de pans de hulp in van den frankenmerkt zich door heete zomers en strenge winschen koning Pepijn, die naar Italie oprukte, A.
tees. Behalve de graan- en ooftsoorten van Zuidversloeg, Ravenna hernam en het aan den paus
Europa, wordt hier zijne, tabak, katoeu en rabarber
schonk. De opvolger van A. was Diderik.
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geteeld. De bevolking bestaat uit Tartaren, Kalmukken, K ^ akken, Russen en Kirghisen. Landbouw,
veeteelt en visscherij zijn de voornaamste takken
van bestaan. — 2) de hoofdpl. van het gouvt. A.,
Astracan of Rasbatoewi Gorod, ligt op Seitsa,
een eiland in de Wolga, 6 mijlen van hare uitwatering in de Caspische Zee, heeft 31,000 inw., levendige
fabrieknijverheid en groote handelsbeweging, doch
is onregelmatig en slecht gebouwd; in 1569 werd
A. te vergeefs belegerd door de Turken.
Astrapa, een der Pleiaden.
Astratea, onder dezen naam werd Diana vereerd te Pyrrichus, omdat daar het leger der Amazonen gestuit was.
Astrwa, ook Dice genaamd, dochter van Zeus
en Themis, was de godin der geregtigheid, en bewoonde de aarde gedurende de gouden eeuw ; zij
was de laatste van 11 de godinnen, die de aarde
verliet, toen in de ijzeren eeuw de menschen zich
bezoedelden met allerlei euveldaden ; sedert haren
terugkeer naar den hemel prijkt zij als sterrebeeld
in den Dierenriem, onder den naam van de Maagd.
Astrceus, zoon van den titan Crius bij Eurybia;
door zijn omgang met Aurora, werd hij bij deze
vader der winden Zephyrus, Boreas, Notus, enz.;
als deelnemer aan den Reuzen-oorlog werd A. door
Zeus (d. i. Jupiter) in den Tartarus geworpen.
Astro, of Astros, stad op de westkust van de
argolische golf in Griekenland, 3 mijlen bezuiden
Argos; de tweede nationale vergadering werd te A.
geopend 14 Maart 18'23.
Astrolabium, zoo werd het kind gedoopt,dat
Abelard bij Heloise verwekt had. Zie HELOiSE.
Astronoom (De), onder dezen naam (omdat
hij baarblijkelijk eene uitgebreide sterrekundige kennis bezat) verstaat men een onbekend schrijver uit
de 9e eeuw, van wien wij »Het (even van Lodewijk
den Zachtmoedige" (of den Vrome) bezitten in het
Latijn, :een werk van groote waarde, door Cousin
onder den titel van Histoire de l'Empire d'Occident
in het Fransch vertaald.
.e AA STYPALEA.
Astropalia. Zie
Astros. Zie ASTRO.
Astruc (J.), beroemd fransch geneesheer, geb.
1684 te Sauves bij Alais, gest. 1766 te Parijs, was
gedurende een jaar (1729) eerste lijfarts van den
koning van Polen, doch werd reeds 1730 door Lodewijk XV naar Parijs geroepen als consulerend lijfarts.
Hij had het stelsel van Boerhaave ombelsd, en heeft
vele geleerde geneesk. werken geschreven.
Astura, 1) stad in den Kerk. Staat, aan den
mond van de riv. A., ruim 7 mijlen bezuiden Rome.
Cicero, die bier eene villa had, werd in de nabijheid
van A, op last van Antonius, gedood. De laatste der
Hohenstaulfen, de jonge Conradijn, te Tagliacozzo
geslagen, werd te A. (1268) verraderlijk gevangen
genomen. — 2) rivier; zie boven. — 3) een zijtak
van den Durius in tarraconensisch Spanje ; heet
tegenw. Ezla.
Asturica Augusta. Zie ASTORGA.
Asturie (vroeger gesplitst in A. van Oviedo en
A. .van Santillane, sp. las Asturias), een prinsdom
(waarnaar sedert 1388 de spaansche troonopvolger
den titel draagt van Prins der Asturien), ligt ter
noordkust van Spanje, is de tegenw. prov. Oviedo,
grenst ten 0. aan Oud-Castilie, ten Z. aan Leon, ten W.
aan Galicie, ten N. aan de Biskaaische Zee, telt op
173 vierk. mijlen 510,000 inw., en is rijk aan bergland, maar ook aan vruchtbare, door zaeht klimaat begunstigde dalen.De A.waren de bakermat der christeamonarchie ih Spanje; in de gebergten der A. namen
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(712 en 713) de Gothen de wijk, en behaalde Pelagius
(718 te Cavadonga tot koning uitgeroepen) in 719
op de Arabieren de overwinning aan de Deba. De
Asturiers, een edele stam van zuiver gothische
afkomst, nooit vermengd met Mooren- of Joden-bloed,
zijn eenvoudig, dapper en op zich zelven, hebben een
afzonderlijk castiliaansch regt, een eigen kapiteingeneraal, eene Audiencia-real te Oviedo, zijnde de
hoofdplaats der provincie , en zijn vrijgesteld
van belastingen en tollen. De oude Astures waren
ingedeeld in 22 volkstammen, te zamen 240,000
zielen sterk ; ze waren allen vrije lieden, en werken
het allerlaatst van geheel Hispania onderworpen
door de Romeinen, door wie ze onderscheiden werden in noordelijke Astures (A. Transmontani)
en zuidelijke Astures (A. Augustani).
Astyages, laatste koning van Medie, volgde
590 v. Chr. zijn vader Cyaxares op den troon, doch
werd door zijnen kleinzoon Cyrus (den zoon van
zijne dochter Mandane bij Cambyses) in den slag bij
Pasargathe (560 v. Chr.) overwonnen en onttroond.
Deze lezing geeft Herodotus; doch bij Xenophon
wordt die niet bevestigd.
Astyanax, zoon van Hector en Andromache,
werd, na de inname van Troje, boven van den stadsmuur geworpen, omdat Calchas aan de Grieken voorspeld had, dat A. hun nog meer kwaad zou doen dan
zijn vader gedaan had. Volgens eene andere overlevering werd A. gered, en ontkwam met zijne moeder naar Epirus.
Astydamas, 1) treurspeldichter in Athene,
zoon van Morsimus en van eene zuster van iEschyIns. Suidas heeft deze A. vijftienmaal den
prijs behaald en 240 tragedien geschreven , slechts
eenige fragmenten en een epigram zijn tot ons gekomen. Naar hem is het spreekwoord : »Zich zelven
prijzen als Astydamas". — 2) zoon van den vorige;
insgelijks treurspeldichter.
Astydamia, de vrouw van Acastus, koning
van Iolcos, vatte eene ongeoorloofde liefde op voor
Peleus; doch toen deze geen gehoor gaf aan haren
hartstogt, beschuldigde zij hem, dat hij haar had
willen verkrachten, ten einde hem zoodoende te
doen sterven. Maar Peleus ontkwam, en wreekte zich,
doordien hij Acastus en Astydamia geregtelijk liet
ter dood brengen.
Astyoche. Zie ASCALAPHUS 1).
Astypalea, of Astropalia, tegenw. Stampalia,
een der zuidoostelijke Cycladen, zijnde twee groote
rotsmassaas, verbonden door eene smalle landengte.
De hoofdstad A. was eertijds eene volkplanting der
Megaren. Volgens Cicero werd Achilles hier als god
vereerd. De stad A. heeft tegenw. 1500 inw., een
aanzienlijk middeleeuwsch kasteel en resten van antieke gebouwen en tempels.
Astyra, eene plaats in Mysie, aan het moeras
Sapra. In de nabijheid lag een boschje, dat aan
Diana gewijd was.
Asuay, een departement van Columbia (ZuidAmerika), bezuidw. en beoosten het Andes-gebergte, ingedeeld in 3 prov. (Cuenca, Loja en Jaen) en
heeft tot hoofdpl. Cuenca.
Asuman, in de perzische fabelleer een geest,
die de zielen begeleiden moest zoodra deze uit het
ligchaam scheidden.
Asuncion. Zie ASSOMPTION.
Asunda-meir, een mein in GOthaland of het
zuiden van Zweden, in Wenersborgs-lan. Aan het
A. ligt Ulricehamn.
7 :A33sv
. ath, een der kinderen van Japhlet ; I Chron.
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Aswad (el-), d. de Zwarte, benaming van
het beneden-gedeelte der rivier Adbara, omdat deze
ri v. in den regentijd eene ontzaggelijke hoeveelheid
zwarte aarde met zich voert.
Aswatada, het voornaamste der Querimbaeilanden in de Indische Zee.
Asychis, koning van Egypte, ruim 100 jaren
v. Chr., de eerste die aan de Egyptenaren vergunde
het gebalsemde lijk van hunnen vader te verpanden.
Asye. Zie ASSAYE.
Asyl, of Asylum, d. vrijplaats, noemt men de
plaats, waar vervolgden, zelfs misdadigers, veiligheid
vinden. Asyl-regt hadden bij de Heidenen de ternpels, later bij de Christenen de kerken, en het werd
zelfs uitgestrekt tot op 30 schreden daar rondom,
zoomede op de woonverblijven der gezanten ; tegenwoordig is dat regt evenwel overal afgeschaft.
Asylum, I) zie ASYL. – 2) stad in Pennsylvania, 16 inijlen ten N. 0. van Philadelphia.
Asyncritus, een der eerste Christenen; Rom.
16 : 14.
Asyn—Kalessi, het oude Iassus, stad in
Anatolie, gesticht door Argeers, uitgebreid door
Milesiers, met een standbeeld van Vesta, dat, ofschoon
in de openlucht staande, nooit nat werd door regen.
Zie ASSEM-KALASS1.
Asyr, of Acyr, eene groote landstreek of prov.
van zuidelijk Arabia, benoorden Yemen ; de volkstam
viln A. is omstreeks 15,000 zielen sterk.
Asyut, residentie-stad van den pacha of Said
van Opper-Egypte.
Ataauw, rivier ter zuidkust van het eiland
Ceram, door de vele daarin aanwezige rotspunten
moeijelijk te bevaren.
.e –TA13EG.
Atabak. Zie
A
Atabaliba, of Atahualpa, zoon van den magtigen inca Haynacapac, regeerde na diens flood (van
1525 af) het koningrijk Quitu als onafhankelijk rijk.
Daar zijn vader het 1487 tot een wingewest van Peru
had gemaakt, kwam ,A. hierdoor in oorlog met zijnen
in Peru op den troon buns vaders gekomenen broeder Huascar ; deze werd door A. overwonnen, waarop
A. zijne veroveringen uitbreidde tot Cuzco, en koning werd van geheel Peru. Aan dit magtige rijk
kwam intusschen reeds spoedig een einde door de
spaaesche overheersching ; want in eene zamenkomst,
waarin hij gelokt was door Pizarro, die plegtig gezworen had, dat hem geen leed zou geschieden, werd
A. in weerwil van dezen eed met ketenen beladen,
en vervolgens (1533) op bevel van Pizarro gewurgd.
Atabeg, d. vader van den vorst, titel bij de
Turken in de 11 e en 12e eeuw aangenomen door
verscheidene emirs, die, door de seldzjoecidische sultans belast met het bestuur der provincien van Iran,
zich de oppermagt hadden aangematigd, doch niet
den titel van sultan durfden aannemen. Zij vormden
vier voorname dynastien, t. w. : 1) de Atabegs van
Irak, waarvan de stichter was Omad' Eddin-Zenghi,
de vermaardste der atabegs, die door de Kruisvaarders de Driftkop genoemd werd ; zijne opvolgers regeerden van 1127 tot 1218. — 2) de Atabegs van
Farsistan, die van 1148 tot 1264 in het bezit waren
van Perzie, en verdreven werden door Hoelagoe. —
3) de Atabegs van Aderbeidzjan, van 1169 tot 1225.
— 4) de Atabegs van Laristan,van welke de laatste,
Rokneddin genaamd, 1339 stierf.
Atabulus, heette in Apulia de alles verzengende wind Sirokko.
Atabyris, of Atabyrius, berg in het zuidwestelijk gedeelte van het eiland Rhodus, met een beroemden tempel van Jupiter; beet tegenw. Atairo.
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Atacama, 4 ) een der 15 provincien van den
zd.-amerikaanschen vrijstaat Chili, telde 1858 ruim
55,000 inw., is een der gewigtigste mijnstreken van
Chili, en bevat in zich de 600 geogr. vierk. mijlen
beslaande zandwoestijn van A. ; de hoofdpl. is Francisco de la Selva of Copiap6, met 25,000 mw., aan
de rivier Copiape en sedert 1851 door eenen spoorweg in gemeenschap met de haven Caldera.
2) departement van den zd.-amer. vrijstaat Bolivia,
wordt ook Cobija genoemd, beslaat 1600 geogr. vierk.
mijlen, en telt ruim 5000 inw., die in de hoofdpl.
Cobija wonen, zijnde eene haven aan de zeekust.
Atacamaas, een der 4 groote familien, in welke
de Peruanen gesplitst werden; hunne taal was wel
eene bijzondere, maar toch vermoedelijk slechts een
dialect van de Aimara-taal.
Atach, een der steden van Juda ; I Sam. 30 : 30.
Atacini, y olk in Gallie, tusschen de Sardonen
en de Arecomicen, A. genaamd naar de rivier Atax,
die door hun land stroomde. Hunne hoofdpl. was
Atacinus vices (tegenw. Aussiéres), een dorp, dat
nabij de beek van Ausson,1 mij1 van Narbonne lag,
en de geboortepl. was van P. Terentius Varro. De
A. bewoonden een gedeelte van het tegenw. fr.
dept. der Aude, in de omstreken van Meth.
Atahualpa, laatste Inca. Zie ATABALIBA.
Atairo, de hoogste 4600 vt. bereikende piek
van het boschrijke gebergte, dat midden door het
eiland Rhodus loopt. Op den A. (zie ATABYRIS) stond
oudtijds een tempel van Jupiter ; men heeft van Kier
een heerlijk panorama voor zich.
Atajo (Sierra del), eene keten granietbergen
in Paraguay, met pieken die 10,000 vt. hoog zijn,
heeft eenige plateaux, en sluit zich regthoekig
aan de sierra de Aconcuija aan. A. (Boca del),
riviermond ten westen van de 780 vt. breede Boca de
Humaita, zijnde de voornaamste mond der riv. Parana,
nadat deze, 32 mijl beneden het plaatsje Humaita,
de rivier Paraguay in zich opgenomen heeft.
AtakOr schijnt de inheemsche naam te zijn van
den Dzjebl Hagar, een bergland, bewoond door de
Hogar, dat van het N. naar het Z. 3 a 4 dagreizen fang
en 1 dagreis breed is, en ten N. W. van het koningrijk Air of Asben in de woestijn van Afrika ligt.
Atalanta, 1) eilandje in de opuntische golf,bij de
kust ; tegenw. Talanda. 2) eilandje tusschen Attica
en Salamis.-3) stad in Macedonie aan den Axius.
Atalante, dochter van Schceneus koning van
Scyros, beroemd door hare schoonheid en vlugheid,
bedacht een middel om zich te ontslaan van een aantal lastige aanzoeken om hare hand, welke zij alleen
aan dengene wilde schenken, zeide zij, die haar in
het wedloopen zou hebben overwonnen, terwijl ieder,
die door haar in het hardloopen overtroffen werd, de
doodstraf on dergaan moest. Velen was dit lot reeds ten
deel gevallen, toen Hippomenes het waagstuk aanging
en door eene list overwinnaar werd : hij wierp, namelijk, gouden appelen voor de voeten van A., die zich
haastte dezelve op te rapen, maar daardoor in haren
loop werd opgehouden.Hipponienes, aan wie Venus dit
middel aan de hand had gedaan, bleef in gebreke
Naar daardoor zijne dankbaarbeid te bewijzen, waarop
Venus het jonge paar, tot straf, veranderde in het
paar leeuwen, dat haren wagen trok.—A., uit Arcadie, dochter van Jasus en Climene, beroemd om
hare weergalooze bekwaamheid met pijI en boog,
vergezelde de Argonauten op hunnen togt naar Colcbis, nam deel aan de jagt op het calydonische everzwijn, en bragt het gevreesde dier de eerste wond
toe; waarop zij den kop en de huid als buit ontving
uit handers van haren minnaar Meleager.
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Atalaya, I) stad in Brazilie, met 2000 inw., aan
den mond van den Alagoas, 3 mijlen ten Z. van de
stad Alagoas. — 2) een fort, 16 mijlen ten N. 0.
van Para, aan den Atl. Oceaan, nabij den mond van
de Para-rivier. — 3) eene vreemdsoortige stad met
2000 inw. op het eiland Groot Canaria, niet ver van
Las Palmas ; de woningen zijn uitgegraven in de
Ilanken van den berg St. Antoine, en gerangschikt
in regelmatige terrassen.
Atamo, rivier ter zuidkust van Ceram.
Atapoepoe, 1) dorp ter noordkust van het
eiland Timor, met een vrij sterken militairen post,
die in 1836 afgeloopen werd door roovers van Larantoeka en Endeb. In 1849 ontdekte F. von Sommer in de nabijheid van A. rijke koperlagen.
2) A., of Atipoepoe, of Atipopo, kaap ter noordwestkust van Timor, ten Z. van de straat Ombaai.
Atara, bijwijf van Jerahmeel, baarde hem
Onam ; I Chron. 2 : 26.
Ataraipu, d. Duivelsrots, een berg en een
der grootste natuur-merkwaardigheden van britsch
Guyana, tusschen de Rupununi-rivier en de zich in
deze ontlastende Guidaru. Het is een pyramidale
granietrots, die zich steil boven de savanna verheft,
ongeveer met bosch begroeid, doch hoogerop geheel naakt is.
Atarbêsjis, of Aphrodites, stad in NederEgypte, 1 mijl bezuiden Byblos, aan eenen tak van
den Nijl, die zich in lacus Buticus ontlastte, en naar
A. den naam droeg van Atarbesjischen Nijl-arm.
Atarneus, eene vruchtbare kuststreek in
Mysie, tegenover Lesbos, werd door koning Cyrus
aan de bevolking van Chios geschonken, als loon
voor hun verraad. De stad A. lag op den berg Cane,
doch geraakte reeds vroeg in verval. Tusschen de
stad A. en Pergamum lagen de goudmijnen der
lydische koningen.
Ataroth, stad, gebouwd door de kinderen van
Gad ; Num. 32 : 3 en 34 ; Joz. 6 : 2 en 7.
Ataulphus, schoonbroeder van Alaric, en anno
412 diens opvolger als koning der Visigothen.Onder de
regering van zijnen zwager had hij veel bijgedragen
tot de inflame van Rome, en hij had Placidia (dochter van keizer Theodosius en zuster van keizer
Honorius) gevankelijk medegevoerd. Door Honorius
deed hij zich Gallie en Spanje afstaan, en trouwde
toen Placidia. Hij werd 415 vermoOrd door een
zijner officieren, toen hij op het punt stond om
Spanje te gaan onderwerpen.
Ataun, vervallene stad in Spanje, prov. Guipuzcoa, aan de Argaunza ; 2000 inw.; eertijds belangrijke vesting.
Atax,riv. in Gallia Narbonensis; tegenw. de Aude.
De omwonenden heetten Atacini ; zie dat woord.
Atayate

(Sierra de), of Sierra de Gaucin,

bergketen in het zuiden van Spanje ; op den zuidelijksten voorsprong de rumen van de moorsche burg
van Gaucin.
Atbarah, of facazze, de Astaboras der ouden,
rivier in A byssinie, een der voornaamste van de
relen, die zich in den Nijl ontlasten, doorstroomt
Tigre, het land der Sjangallas, Opper-Nubiè, neemt
de Aregua en de Mareb in zich op, en stort zich in
den Nijl, na met den Bahr el Azrek het vermaarde
eiland Meroe te hebben gevormd.
Atchafalaya, d. i. »het Verloren Water", een
24 mijlen lang zijnde westelijke arm van den Mississipi (N.-Amerika), doorstroomt vele meren, onder
anderen dat van Chetimache, staat door verscheidene takken in verbinding met den Mississipi. Ontzaggelijke hoeveelheden bout, gedurende de eerste

Atellanen
30 jaren der 19e eeuw in de A. opeengedreven, hadden Naar geheel verstopt, toen 1835 de regering van
Louisiana besloot deze belemmering voor de scheepvaart weg te ruimen, aan welken arbeid men 4 jaren
heeft moeten besteden eer het Joel bereikt was.
Atchin. Zie
Ate, d. ongeluk, volgens Homerus (Iliade XIX,
91) de dochter van Jupiter, eerie onheil-aanrigtende
godin, die iedereen verleidt tot afwijking van zijnen
pligt en loodoende de rust verstoort van alle menschen, en over allen ongeluk brengt. Zelfs Jupiter
had zij weten over te halen tot den eed, waardoor
Hercules de onderdaan werd van Eurystheus. Om
die reden stiet Jupiter Naar uit den Olympus op de
aarde neder, waar zij rondzwerft, overal gevolgd
door de Gebeden (de kreupele dochters van Jupiter)
die het kwaad, dat A. aanrigt, zooveel mogelijk
trachten te herstellen. Bij de treurspeldichters is A.
niet de aanrigtster van alle kwaad, maar de wreekster van alle onregt.
Ate Ate, eilandjes in den Molukschen archipel,
ten W. van Nieuw-Guinea.
Atejus, 1) C. Atejus Capito, volkstribuun (55
v. Chr.), tegenstander der consuls Pompejus en
Crassus. Toen deze troepen ligtten om nieuwe veldtogten te ondernemen, bestreed hij hen herhaaldelijk, liet Crassus voor diens parthischen veldtogt
zelfs gevangen nemen, en zocht hem,toen de andere
tribunen zijne invrijheidstelling bewerkt hadden,
door prodigien bang te makers, waarvoor A. trouwens, daar hij ze verdicht had, met boete werd
gestraft. Later schijnt hij meer overgeheld te hebben tot de partij van Cesar, ofschoon deze hem niet
erg begunstigde. — 2) C. Atejus Capito, zoon van
den vorige, rigtte in Rome eene beroemde school
voor regtsgeleerdheid op, en was een tegenstander
van Q. Antistius Labeo, die als regtsgeleerde insgelijks hoog stond aangeschreven. Onder Augustus was
deze A. consul (anno 5 na Chr.), en stond in hooge
gunst bij den keizer. Hij stierf anno 22 na Chr,
onder de regering van Tiberius. Het hoofdbeginsel
zijner school was de erkenning van al wat door het
gebruik was gewettigd ; zijne talrijke geschriften
worden bier en daar in de pandecten aangehaald.—
3) Atejus met den bijnaam Prwtextatus, uit Athene,
leefde te Rome, en had den naam van groote geleerdheid. Met den geschiedschrijver Sallustius was
hij zeer bevriend, en na diens dood met den beroemden Asinius Pollio ; beiden moet hij in hunnen
letterkundigen arbeid van veel dienst zijn geweest
met zijne veelomvattende kennis.
Atek, stad in lndie. Zie ATTOCK.
Atel, oude naam van de Wolga (rivier) en van
de stad Balangiar.
Atelkusu, oude naam van het oostenrijksche
rivier-binnenland tusschen de monden van Donau
en Dnieper.
Atella, stad in het oude Carnpanie, tusschen
Capua en Neapolis, tegenwoordig rumen bij Aversa.
Zie ATELLANEN.
Atellanen, ook Oscische tooneelspelen (ludi
osci), eene snort van volks-dramaas, A. genoemd
naar de eerst oscische, daarna campanische, later
romeinsche stad en eindelijk volkplanting Atella.
De A. vonden al zeer vroeg ingang te Rome, en bleven daar in gewijzigden vorm in twang tot in den
tijd van het keizerrijk. Als vaste rollen komen
daarin voor Marcus en Bucco, overeenkornende met
Harlekijn en Polichinel in de tegenw. kluchtspelen.
Atellanen-dichters waren : Fabius porsennius ,
Q. Novius, L. Pomponius en Mummius.
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Atemajac, vruchtbare dalvlakte in Mexico ; in
Athalarie, koning der Oost-Gothen, kleinzoon
het dal van A. ligt de stad Guadalajara.
van Theodoric, werd, hoewel minderjarig, bij den
Atena, bergstadje met 4000 inw. in de ital. dood van dien vorst als koning erkend en droeg de
prov. Principato citeriore.
kroon gedurende acht jaren (526-534), onder het
Atenolph I, hertog van Benevento, was regentschap van zijne moeder. Zie AMALASONTE.
eerst prins van Capua ; hij veroverde in 900 het
Athalbaldius. Zie A DELBOLDUS.
hertogdom Benevento op Radelgisus II, dien hij
Athalia, I) eene koningin, befaamd door hare
wreedheden, dochter van Achab, den koning van
uit zijn rijk verdreef. Bij A.'s dood (910) werd
Israel, en diens gemalin Jezabel, trouwde met Joram
hij in de regering opgevolgd door zijne beide
koning van Juda,-wien zij Ahazia (Achasia) baarde.
zonen Landolph en Atenolph II, die gezamentlijk
Na den dood van haren man, en van haren zoon, die
regeerden, en die de suzereiniteit erkenden der
keizers van Constantinopel. Atenolph II stierf door Jehu werd vermoord, liet zij al de prinsen, die
nog uit den baize David's in leven waren, ombrenanno 940.
Ater, een der Israelieten, door Nebucadnezar gen, en baarde zich zoodoende den weg tot den
troon (879 v. Chr.).Intusschen was Joas, de jongste
gevankelijk naar Babylon weggevoerd, en wiens
zoon van Achasia, aan den algemeenen prinsenmoord
afstammelingen, 98 in getal, later wederkeerden uit
ontkomen, en werd zes jaren verborgen gehouden
de gevangenschap ; Ezra 2- :16, 42 ; Neh. 7 : 21, 45,
in den tempel door den hoogepriester, die hem toen
en 10 : 17.
Atergata, of Atergatis, godin der Ascaloniten, voor de priesters en leviten tot koning uitriep ; in
de opschudding , daardoor veroorzaakt, verloor A tha-had het hoofd en aangezigt eener vrouw, maar voor
lia, die kwam aansnellen om de krooning te beletten,
het overige de gedaante van een visch.
het leven. Te Jeruzalem had A. deBaalsdienst ingeAterno, rivier in Italie, ontspringt bij Monte
voerd. — 2) een der nakomelingen van Benjamin ;
reale, ten westen van den mond der Laga, loopt in
I Chron. 8 : 26. — 3) varier van den met Ezra uit
zuidoostelijke rigting over Aquila, fusschen de beide
de babylonische gevangenschap wedergekeerden Jehoofdketenen der Abruzzen tot boven Popoli, en
saja ; Ezra 8 : 7.
neemt dan bij Pentima (het nude Corfinium) eene
rigting naar het noordoosten onder den naam van
Athalja. Zie ATHALiA 2) en 3).
Pescara.
Athamanie, klein landschap, met de hoofdAternum, tegenw. Pescara, stad in het oude stad Argithea, ongeveer ter plaatse van het tegenw.
Knisovo ; A. lag in het oosten van Epirus, aan den
Italie, bij de
aan den mond van den
Aternus (de tegenwoordige rivier Pescara : zie Arachtus en aan de grenzen van Thessalie.Zie ATRAMAS.
Athamas, zoon van den thessalischen vorst
A TER NO) in de Adriatische Zee.
Atesj—gah, de wijdberoemde vuurtempel der Eolus, koning der Minyers in beotisch Orchomenus.
Bij de goddelijke Nephele (wolkengodin) verwekte
Guebren of vuur-aanbidders, in de landstreek of prohij Phrixus en Helle ; doch omdat hij tevens nog
vincie Bakoe, op hetschiereiland Apsjeron, in russisch
eene menschelijke vrouw nam (In°, de dochter van
Trans-caucasie.
Atessa, stad in het Napelsche (Abruzzo Cite- Cadmus), verdween Nephele, en de vloek kwam over
riore), 2 mijlen bezuiden Lanzano, met 10,000 inw.; zijn huis. Ino zocht den dood der kinderen van
Nephele, en bragt het door hare listige streken zoo
geboortepl. van den dicker Gardone, een dominiver, dat er besloten werd Phrixus als offer te slag•
caner monnik.
Ateste, eene stud in het Venetiaansche; tegen- ten. Maar Nephele redde hem, door hem en Hello
te ontvoeren op eenen ram met eene goudvacht
woordig Este.
(gulden vlies). Op deze vlugt valt Belle in den naar
Atetti, een vuurspuwende berg op het eiland
haar genoemden Hellespont ;Phrixus hereikt, op den
Amboina.
Atfeh, stad in Neder-Egypte op den linker- ram gezeten, !Ea, waar koning if,tes (JEetes of
Aetes) hem gastvrij ontvangt, en hem zijne dochter
oever van den westelijken Nijl-arm, aan den mond
Chalciope ten huwelijk geeft ; den ram offert hij aan
van het Mahmoudieh-kanaal, waar de reizigers, die
Zeus Phryxius, en hangt het vlies (de yacht) in het
van Alexandria komen, op de stoomboot gaan naar
aan Ares (d. i. Mars) gewijde bosschaadje op. VerCairo.
volgens moet Athamas later, als zoenoffer voor
Atfleh, stad met 4000 inw. in Midden-Egypte,
Phrixus, worden geofferd aan Zeus Laphystius (d. i.
ruim 8 mijlen bezuidoosten Cairo, op of nabij de
Zeus Phryxius) ; maar nu komt Cytissorus, de zoon
plaats van het oude Aphroditopolis.
Ath, stad in de belg. prov. Henegouwen, aan de van Phrixus, uit ,Ea met de tijding, dat Phrixus nog
leeft, en refit Athamas. Wegens doze daad vervolgt
bender, 3 mijlen benoordwesten Bergen (Mons) ;
de toorn der goden Cytissorus en zijne afstamme8000 inw. Ath behoorde vroeger tot oostenrijksch
lingen ; en om dien toorn te stillen is een voortduHenegouwen ; het werd 1667 en 1697 genomen door
rend offer noodig van het geslacht der Athamantide troepen van Lodewijk XIV, en bij den vrede van
den. De oudste van dit geslacht mogt bet familieRijswijk teruggegeven aan de Keizerlijken. De Holhuis niet betreden; deed hij dat, dan wierd hij,
landers bemagtigden Ath in 1716, en Lodewijk XV
indien hij niet ontvlugtte aan Zeus Laphystius gevermeesterde bet in 1745.
Athabasca, of Athapescow, de A.- of Elen- offerd (Herodotus 7, 197). Phrixus ontkwam dit lot
door to ontvlugten op den ram ; de ram gold namerivier (riviére la Riche), bijna 140 mijlen lang, ontlijk als zoenoffer aan Zeus zoo lang, totdat een der
springt op de Rocky-Mountains in Nd.-Amerika, en
ontlast zich in het ruim 140 vierk. mijlen groote Athamantiden gevat en geofferd wierd.
Het vlies van den in Phrixus' plaats geofferden
Athabasca-meir, dat tot het gebied der noordelijke
ram wordt een krachtige talisman, dien Jason (de
IJszee behoort. De langs de beide oevers der rivier
genezende, verzoenende) naar lolcos terughaalt (zie
A. wonende inlanders dragon naar dezelve den naam
ARGONAUTEN ) . Dit is de religieuse grondslag in de
van Athabascaas.
Athaja, een der te Jeruzalem met der woon legende van A. en het gulden vlies.— Later worth A.
door Hera (d. i. Juno) razend of krankzinnig Begevestigde afstammelingen van Juda, was de zoon
van Uzzia; Neh. 11: 4.

maakt, omdat Ino, zijne menschelijke vrouw, Diony.
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Athanagilde

sus, den zoon van hare zuster Semele, grootbragt.
In zijne razernij sloeg A. een zijner eigene zonen,
dien Eno hem gebaard had, namelijk Learchus, dood.
Eno zelve ontkwam zijne woede, door zich met
Melicertes (den tweeden zoon dien zij bij A. had)
in zee te storten ; beiden werden nu beschermende
godheden, de moeder onder den naam van Leucothea (Horn. Od. 5, 333), en Melicertes als Paiceman
voornamelijk te Corinthe vereerd, waar zijn lijk aan
land gespoeld en begraven moet zijn. Op de landengte was zijn graf en zijn tempel met de standheelden van Posidon (d. Neptunus), Palwmon en
Leucothea. De kunst stelde Palwmon voor als een
knaap, die door dolfijnen of zeegoden gedragen
werd. A. moest wegens bloedschuld vlugten, en
vestigde zich in Thessalia, in de landstreek, die naar
hem Athamanie genoemd werd.
Athanagilde, koning der Visigothen van
Spanje (554 tot 567), maakte van Toledo zijne
hoofdstad. Zijne oudste dochter Galsuinde gaf hij
ten huwelijk aan Chilperic, koning van Soissons;
en zijne tweede dochter Brunehaut aan Sigebert,
koning van Austrasie. Hij had Agila van den troon
gestooten.
Athanaric, koning der Visigothen, verklaarde
den oorlog aan de Romeinen, werd (369) door keizer Valens geslagen, vervolgens afgezet, nam toen
de wijk naar het hof van Theodosius, en stierf 381.
Athanasius, de heilige, beroemd kerkvader,
geb. te Alexandria ornstreeks 296, was op het concilie te Nicea (325) de voornaamste medewerker
tot de opstelling van de nicenische geloofsbelijdenis
en tot de veroordeeling van Arius. Kort daarop
werd hij patriarch van Alexandrie ; in 335 en 336
door twee ariaansche synoden veroordeeld, werd hij
onder Constantijn naar Trier gebannen, doch 338
door Constantius teruggeroepen ; nog viermaal zag
-hij zich genoodzaakt Alexandria te verlaten, zoodat
hij in het geheel 20 jaren in ballingschap doorbragt,
en eerst van 367 of ongestoord, tot aan zijnen dood
in 373, zijn bisschoppelijk ambt bekleedde.
Athanasius (Paulus), ook Tomich en ook
Tomaites genaamd, een grieksch geestelijke, die in
Nederland gelden inzamelde voor de verdrukte
Christenen in Turkije, bleek echter een opligter te
zijn, en werd 1735 deswege te 'sHertogenbosch
gevat en onthalsd.
Athanatoi, d. de Onsterfelijken, de schaar
der door dapperheid uitblinkende 10,000 uitgezochte perzische voetsoldaten, die de »Onsterfelijken" genoemd werden, omdat de plaats dergenen,
die er uitvielen, steeds onmiddellijk werd aangevuld
door anderen, die daartoe reeds bij voorbaat waren
bestemd.
Athapescow, rivier en meir. Zie ATHABASCA.
Atheensehe pest, eene besmettelijke ziekte
te Athene in 429 v. Chr., meesterlijk beschreven
door Thucydides in De belle Pelop. (II, c. 48-53).
Vergelijk ook : deel 1 van Schnasser, Chron. der
Seuehen (Tubingen 1823), zoomede d1.1 van Hwser,
Historisch-pathologische Untersuchungen etc. (Dresd.
en Leipz. 1839).
Athelard, of Adalard. Zie ADELARD.
Athelney (Het eiland), onder dezen naam
verstaat men de hooge landstreek niet ver van
Bridgewater in Somersetshire (Engeland), aan de
zamenvloeijing van de rivieren Tone en Parret, eertijds omringd door moerassen ; het eiland A. heeft
Alfred den Groote tot schuilplaats gediend gedurende den inval der Denen, en hij stichtte bier
(omstreeks 888) eene abdij.

Athene
Athelstan, uit Mercia, een der drie angelsaksische geleerden, die de engelsche koning Alfred
de Groote (9e eeuw) aan zijn hof riep, om zich door
hen te laten onderwijzen. De andere twee, ook nit
Mercia, waren Plegmond en de bisschop van Worcester Wernfrith. Ook den monnik Asser (zie dat
artikel) en vele andere geleerden riep deze koning
aan zijn hof.
Athelstan, of Adelstan, koning van Engeland
(925 tot 941), blonk uit door moed en deugden.
Hij overwon in 938 to Brunanbur (Chester) de
Denen, benevens hunne bondgenooten Constantijn,
koning van Schotland, en de prinsen van Wallis en
Cornouailles. Dus van zijne vijanden verlost, regeerde
hij met wijsheid en regtvaardigheid, in alles er naar
strevende °rut het geluk van zijne onderdanen te
bevorderen. Zijne drie zusters werden uitgehuwelijkt : een aan keizer Otto I, een aan Karel den
Onnoozele van Frankrijk, en een aan Hugo den
Groote.
Athelstaneford, een dorpje in Schotland,
graafschap Haddington; hier stood John Home als
predikant, toen hij zijn beroemde treurspel Douglas
schreef.
Athenaeum, een tempel van Athene (d. i.
Minerva) to Athene, in welken geleerden en dichters
hunne werken plagten voor to lezen. Beroemd is
het door keizer Adriaan (omstr.133-139) to Rome
gestichte A., eene snort van akademie, waar eonsdeels onderwijs in dicht- en redekunde gegeven
werd, en anderdeels dienende om de schrijvers in
de gelegenheid to stellen hunne werken openbaar
voor to lezen.
Athenus, 1) werktuigkundige uit Sicilia, en
tijdgenoot van Archimedes, heeft geschreven over
oorlogsturg. — 2) geleerd geneeskundige nit Attalia
in Cilicie, omstreeks 50 jaren na Chr., practiseerde
to Rome en stichtte daar de pneumatische school;
van zijne geschriften bezitten wij slechts eenige
uittreksels bij Galenus en Oribasius. — 3) grieksch
rhetor en taalgeleerde uit Naucratis in Egypte,
leefde in het laatst der tweede en begin der derde
eeuw ; hij schreef onder moor het »Gastmaal der geleerden" (Deipnosophistce), in 15 boeken, een work
van groot gewigt voor de kennis van de oudgrieksche levenswijze ; het best uitgegeven door Dindorf
(3 din. Leipzig 1827).
Athenagoras, 1) demagoog to Syracuse tijdens den peloponnezischen oorlog. — 2) schrijver
uit de oudheid over den landbouw ; niets naders is
van hem bekend. — 3) platonisch wijsgeer der
eerste christenkerk, en een der oudste apologeten
van het Christendom, geb. to Athene en leeraar to
Alexandrie, schreef zijne Legatio pro Christianis
en ook nog eerie Verhandeling over de opstanding
nit de dooden.
AthenaIs, 4) eene attische phyle, d.
ten tijde van Erichthonius. — 2) eene waarzegster
uit Erythro.-3) de vrouw van den cappadocischen
Ironing Ariobarzanes II Philopator ; zij had den bijnaam Philostorgus. — 4) Zie EUDOXIA.
Athene, de grieksche naam your Minerva.
Athene, of Athens, naam Nan eene menigte
steden in de amerikaansche stater Georgie, Ohio,
Alabama, New York, Maine, Pennsylvania.
Athene, gr. Athenai, de hoofdstad van het nude
koningrijk en latere gemeenebest Attica, werd volgens de overlevering omstreeks 16 eenwen vOOrChr.
gesticht door Cecrops, naar wien het in den ()misten
tijd den naam van Cecropia voerde, onder welken
naam later alleen de burgt (of acropolis) werd ver-

Atbene
staan. Het oude Athene lag tusschen de riviertjes Cephissus en Ilissus, 4 stadien van de saron.
golf. De drie havens Phalerus, Munychia en (het later
Porto-Leone genoenide) Piraeus, waren door muren
met de stad verbonden. Het oudste deel der stad, op
eenen zich midden in de vlakte verhetTenden rotsheuvel gelegen, was de acropolis of bovenstad; daar
vond men al het heerlijkste hijeen wat A. bezat aan
kunstgewrochten, onder anderen het Parthenon of
de tempel van Pallas Athene (d. i. Minerva), met het
beroemde door Phidias vervaardigde standbeeld van
die godin. In de benedenstad of catapolis had men
het Pcecile of museum van schilderijen en den Toren
der winden ; buiten de stad den tempel van Theseus
en dien van den olympischen Jupiter, welke laatste
al de overige, als zoovele kunstgewrochten beroemde,
gebouwen van A. in pracht en schoonheid overtrof.Nadat meer dan 20 eeuwen van oorlogen en verwoestingen, en de wisselkansen van beschaafde en onbeschaafde heerschers, over A. zijn heengegaan, vervullen ons de bouwvallen van A.'s grootheid en luister
nog ten huidigen dage met verbazing, en dwingen
ons tot bewondering. Van de acropolis, met haar
parthenon en haar uitgebreid aantal prachtstukken
van bouwkunst, is nog een groot gedeelte in wezen.
Slechts weinig (zooals bijv. de Toren der winden) is
in de benedenstad bewaard gebleven, en slechts ettelijke van de gebouwen buiten de stad (zoo bijv. de
tempel van den olymp. Zeus of Jupiter).
Volgens de overlevering heeft A. de grondlegging
van deszelfs magt te danken aan Theseus, doordien
deze degene was, die A. verhief tot hoofdstad van
Attica. Tot omstreeks elf honderd jaren v. Chr. (toen
Codrus den flood zocht in den strijd) geregeerd door
koningen, werd het vervolgens bestuurd door archonten. De eerste, doch door hare bloedige gestrengheld onhoudbare geregelde wetgeving van Dracon
(624 v. Chr.), werd 594 v. Chr. door de zachtere
van Solon vervangen. Daarop volgde de roemrijke
en weldadige regering van Pisistratus, die zich
(560 v. Chr.) tot alleenheerscher had opgeworpen,
doch wiens zonen ifipparchus en Hippias zich zoo
gehaat maakten, dat eerstgenoemde van het leven beroofd en de andere (509 v. Chr.) weggejaagd werd
(zie ARisToGrroN).Door de daarop volgende oorlogen
met Perzie geraakte A. tot zijnen hoogsten trap van
bloei, en vooral sedert Themistocles de verwoeste
stad weder opbouwde, en daarbij de gewigtige
haven Piraeus aanlegde, ontwikkelde zich de grootheid van A. met reuzenschreden, totdat die door
Cimon en Pericles haar toppunt bereikte (omstreeks
444 v. Chr.). In 429 v. Chr. werd A. geteisterd door
eene hevige pestziekte (zie ATHEENSCHE PEST). Door
den ongelukkigen afloop van den peloponnezischen
oorlog onder spartaansche overheersching gebragt,
herwon het door Thrasibulus (403 v. Chr.) zijne
onafhankelijkheid, waarna het langzamerhand weder
begon te bloeijen, zonder echter tot zijnen vroegeren
luister te kunnen geraken. Nadat A. eenigen tijd
tegenstand had geboden aan Philippus, werd het ten
laatste, even als wheel Griekenland, door den slag
hij Cheronea (338 v. Chr.) aan Macedonia onderworpen. Ook onder de diadochen bleef A. afhankelijk van Macedonia, totdat het zich daarvan losscheurde, eerst in den Acheischen bond trad, vervolgens
gemeene zaak met de Romeinen maakte tegen Philippus, en eindelijk, omdat het hulp aan Mithridates
had verleend, door Sylla werd belegerd, ingenomen
en verwoest (87 v. Chr.). Door de verwoesting van
deszelfs haven Piraeus werd aan A.'s zeemagt vowgoed den nekslag gegeven ; en de schijn van vrijheid,
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dien Sylla nog aan de stad liet behouden, verloor zij
geheel en al onder Vespasianus. Doch zelfs onder
de romeinsche overheersching bleef A. nog altijd
eene schitterende stad, de veel bezochte zetel van
wetenschap en kunst, zoomede van alle hoogere en
fijnere beschaving. Door de Driemannen, alsook
door Adriaan's kunstzin begunstigd, was de luister
van A. welligt nooit zoo groot als ten tijde der Antonijnen.Doch de latere wegvoering der kunstschatten, voornamelijk- naar Byzantium, en de invallen
der barbaren vernielden allengs in A. het meerendeel van hetgeen de keizers nog onaangetast hadden
gelaten. De geschiedenis van A. verdwijnt geheel en
al in die der romeinsche en grieksche keizerrijken
tot in 1205, toen het, ten gevolge van de verovering
van Constantinopel door de Latijnen, met Thebe tot
eene heerlijkheid werd vereenigd ; vervolgens werd
A. een hertogdom, leenroerig aan het prinsdom
Achaia, en behoorde achtereenvolgend aan de familien La Roche en Brienne. In 1312, kort na den op
hunnen aanvoerder Roger de Flor gepleegden moord,
werd A. door de Catalanen ontweldigd aan Gautier
de Brienne; in 1326 onderwierpen zij zich aan Frederik II, koning van Sicilie. Omstreeks 1370 werd
A. veroverd door R. Acciajuoli van Florence, die
daarin geholpen werd door de Venetianen en door
Amurat 1. Eindelijk ging het meerendeel der tot dusverre nog gespaard geblevene kunstschatten verloren, doordien A. 1456 aan F. Acciajuoli ontweldigd
werd door Mahomed II, die hem 1460 ook Thebe
ontnam. Sedert dat tijdstip is A. in het bezit der
Turken gebleven, tot aan den opstand in 1821.
Het tegenwoordige Athene, of Athinai, was
voor de griekscbe omwenteling (1821) eene geheel
in den tivrkschen trant gebouwde, meerendeels
akkerbouw en veeteelt bedrijvende provincie-stad;
van 1824 tot in Augustus 1826 in handen der
Grieken, begon het A. zich tot een nieuw !even te
ontwikkelen; doch de weder-verovering door de
Turken in 1827 herschiep de stad in eenen puinhoop. In dezen verwoesten toestand bleef zij tot
3 Februarij 1830, toen Attica met Griekenland
werd vereenigd. Grieken en andere Europeanen kwamen zich weder te vestigen ; en na de aankomst
van koning Otto, die van A. zijne residentie en hoofdstad maakte, verrezen de openbare en partikuliere
gebouwen als door een tooverslag uit den grond, en
de turksche zeden moesten plaats maken voor die
van westelijk Europa. In 1850 telde A. reeds weder
40,000 inw. De in Mei 1837 geopende Otto-universiteit, tamelijk wel bezocht, had eene boekerij van
50.000 deelen. Nijverheid en handel ontwikkelden
zich weder met rassche schreden, totdat de omwenteling van 1862, die koning Otto van den griekschen
troon stiet, op nieuw van nadeeligen invloed werd
op A.'s welvaart en rust, welke zich echter begonnen
te herstellen na de aankomst van den nieuwen koning George I, die 31 October 1863 in A. arriveerde
en kort daarop de teugels van het bewind in handen nam.
Athenio, een slaaf nit Sicilie, aanvankelijk
herder, stelde zich aan het hoofd der in opstand
gekornene slaven op Sicilie, hield vier jaren den
oorlog vol tegen de Romeinen, en werd (101 v.Chr.)
door den tegen hem uitgezondenen consul Aquillius
gedood in een tweegevecht, waarna de opstandelingen totaal werden verslagen. — A. is ook de naam
die door Cicero vergelijkenderwijs wordt gegeven
aan Clodius, onidat deze ook uit Sicilie was, en ook
aan het hoofd stond van muitende slaven.
Athenis, een beeldhouwer. Zie ANTHERMUS.
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Athenodorus, I) een Griek, door Alexander van de egyptische driedenheid, en was de godin
den Gr. met eene volkplanting uaar Bactra gezonvan het water en van de zee. Haar zinnebeeld was
den, doch door Bicon vermoord, omdat hij zich daar
de koe, waarom zij op gedenkteekenen voorkomt
tot koning opwierp, 325 v. Chr.-2) een onbekend
afgebeeld met een koeijenkop, en tusschen de hoortreurspeldichter der oudheid. — 3) A. nit Tharsus, nen de zonneschijf dragende. Later werd zij algeeen stoicijnsch wijsgeer, was de zoon van Sandon,
meen vereerd als de godin van dans en jokkernij,
en leeraarde te Apo'Ionia in Epirus; hier hoorde hem
en had tempels in alle oorden van Egypte ; haar
Octavianus (naderhand keizer Augustus), die hem
voornaamste heiligdom was echter te Denderah,
medenam naar Rome als vriend en raadsman. Later Naar haar werd de derde maand van het egyptische
keerde A. naar Tharsus terug, en verbeterde de wet- jaar genoemd.
geving van zijne vaderstad. Van zijne geschriften zijn
Athos, tegenw. gemeenlijk Hagion Oros, d. i.
slechts de titels en eenige weinige fragmenten bewaard
Heilige berg, bij de Italianen Monte Santo, eene 5
gebleven. Dezen A. moet men niet verwarren met
mijlen lange, tot 12 mijl breede, 5962 vt. hooge
4) A. Cordylion, ook stoicijnsch wijsgeer, en gebergenrij, die als eene landtong aan de uiterste punt
boortig uit Tharsus, bewaarder der pergamenische
van het oostelijk gedeelte van den thracischen
bibliotheek, en later leermeester van Cato Uticensis,
Chersonesus, tusschen de strymonisclie golf en de
ten wiens huize bij stierf. Van zijne schriften is niets
singitische golf in de Egersche Zee vooruitsteekt,
bewaard gebleven.
droeg in de oudheid verscheidene steden (Herodotus
Athenopolis, eene kolonie der Massilianen, vermeldt : Dyon, Olophyxus, Thyssus, Cleonm, en
moet gelegen hebben in den omtrek van St. Tropez.
Acrathus of Akrotoon). In den vroegsten tijd der
Athens. Zie ATHENE.
middeleeuwen werd de A. als overdekt met kloosAtherstone, engelsche stad, graafsch. War- ters ; en nog heden ten dage telt men er 21, in
wick, 2 mijlen benoorden Coventry, aan het kanaal
welke 4 a 6 duizend meerendeels zeer domme
van Coventry ; 3000 inw.
monniken huizen, die eene snort van monacale reAtherton, of Chowbent, engelsche stad, graaf- publiek vormen, onder het oppergezag van Turkije.
schap Lancaster, 2 mijlen ten N. W. van ManchesDe landengte, welke bij Sane het bergland met het
ter; 4000 inw.
vasteland verbindt, liet Xerxes, op zijnen togt tegen
Griekenland, doorgraven. De bouwmeester DinocraAthesis, r_v_er. Zie
zi E
E TSCH.
Athiah (Aboe Thaleb Mohammed ibn Ali), uit tes deed het voorstel den A. aan de zeezijde zoodaMekka, schreef aldaar zijn »Voorraad des Harten",
nig uit te houwen, dat dezelve eene afbeelding
begaf zich vervolgens naar Bagdad, leidde daar een
gelijken zou van Alexander den Gr. Tegenwoordig
ergerlijk leven, dreef de goddeloosheid zoo ver, dat
(19e eeuw) is het voornaamste vlek en de zetel der
bij eindelijk het Opperwezen de oorzaak noemde
autoriteiten Caries (Karys) met 1000 inwoners.
van al het kwaad, dat den sterveling overkomt, werd
Vrouwen zijn van het schiereiland gebannen. De
kort daarna stom, doch ging toen voort God te lasvoornaamste bron van inkomsten bestaat in de bijteren in geschriften, totdat door zijnen flood een
dragen der talrijke bedevaartgangers, die herwaarts
einde daaraan kwam.
komen. In de vervallene klooster-bibliotheken zijn
(Joseph),
rabbijn
en
boekdrukker
te
Athias
zeer schoone en oude handschriften, die in den
Amsterdam, gaf 1661 een hebreeuwschen bijbel in
laatsten tijd veelvuldig bezocbt en gedeeltelijk naar
het licht, waarin voor het eerst de verzen met gewestelijk Europa overgebragt zijn. Ook vindt men
wone getalmerken werden aangeduid. In 1667 veroveral schilderijen en frescoos, als authentieke proescheen van dien bijbel een 2e druk. Door de Algeven van den byzantijnsch-christelijken trant.
meene Staten ,werd hij voor dezen arbeid vereerd
Athribis, of Atrib, stad in Egypte,in de kleine
met eerie gouden keten en medaille (10 Junij 1667).
Delta, op den regteroever van den athribitischen
Athis, fransche kantonshoofdpl., dept. Orne, Nijl-arm, die de groote Delta van de kleine scheidde
3 mijlen ten Z. W. van Falaise ; 4000 mw.
en zich beneden Tamiathis in de Middell. Zee ontAthlai, een der velen, die in de babel. gevangen- lastte.
schap vreemde vrouwen hadden genomen; Ezra 10: 28.
Athroth, vermeld in bet geslachtregister der
Athleten waren bij de Grieken de strijders bij kinderen Israels; 1 Chron. 2 : 54.
de zoogenaamde worstelspelen, dus worstelaars;
Athyr. Zie ATHOR.
ook vuistvechters, dus zooveel als de engelsche boxers;
Ati Ati. Zie ATE ATE.
en in het algemeen dezulken, die zich afgaven met
Atiles—urcu, d. Atiles-gebergte, of Cordilvecbten overeenkomstig gymnastische regelen. Zie lere de Llanganate, loopt tusschen de zuid-amerik.
ATHLOTHETEN.
rivieren Bobonaza en Pastassa. Zie LLANGANATE.
Athlone, stad en haven met 6000 inw. in lerAtilius (M.), zoo is op gedenkpenningen de
land, graafschap Westmeath (Leinster), 5 mijlen ten
spelling van den naam eens dichters in Rome. Zie
Z. W. van Mullingar; werd 1691 ingenomen door
ATTILIUS 10).
de Orangisten.
Atin. Zie ATTIS.
Athlone (Godard van Reede, graaf van), holAtina, napelsche .stad in Terra di Lavoro, 2
landsch generaal, in dienst van Engeland's koning
mijlen bezuidoosten Sora, met 4000 inw. A. is zeer
Willem HI, nam krachtdadig deel aan de verovering
oud, behoorde aan de Volscen, en was een der eervan Ierland en aan de veldtogten van Marlborough, ste steden, die de wapenen opvatteden, toen de Troen stierf 1703 te Utrecht.
janen in Italic kwamen.
A thlotheten noemden de Grieken de kampAtipopo, of A tipoepoe. Zie ATAPOEPOE.
regters, aan wie de regeling der worstelspelen en
Atis. Zie ATTIS.
het toewijzen van de prijzen was opgedragen.
Atitlan, 1) een der voornaamste meren in den
Athona, 5000 vt. hooge berg, waarmede de n.-amerik. vrijstaat Guatemala ; aan de zuidzijde
Hagion Oros eindigt aan de punt van Athos.
van dit tusschen hooge bergen ingeslotene meir,
Athor, of Athyr, naam eener egyptische godin, ligt 2) de stad A., of Santiago de A., tusschen
dochter van Aa (de zon), en vrouw of zuster van
twee vulkanen. — 3) een dier vulkanen beet insgeFta (den god van vuur en licht), maakte deel uit lijks A.
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Atjieh, of Atjih,1) A. (engelsch ACHEEN . HEAD), van westelijk Europa veroverd, toen hun land verdelgd werd door eene zware aardbeving, gevolgd
kaap en noordwestelijkste punt van Sumatra. -zie eA VIN.
door een ontzettenden watervloed. Waarscbijnlijk
2) A., koningrijk op Sumatra;
Atjin, koningrijk, stall en rivier op het eiland is dit A. niet antlers geweest dan het vasteland van
Amerika, welk gevoelen het eerst is geopperd door
Sumatra (zie Am*. Dit rijk werd reeds in 1506
Bircherod (1685).
bezocht door de Portugezen; de Nederlanders deden
Atlantisehe Oceaan heet dat gedeelte van
deze kust bet eerst aan in 1595, doch werden er
de Wereldzee, dat zich tusschen de Oude Wereld
zeer gedwarsboomd door de Portugezen, op wier
ten 0. en de Nieuwe Wereld ten W. uitstrekt van
aanstoken de nederl. opper-commissaris Cornelis
de noordelijke tot de zuidelijke IJszee, en eene opfootman in 1599, aan boord van zijn schip, door
pervlakte beslaat van ongeveer 1,635,000 vierk.
den secretaris van den koning van A. was vermoord,
mijlen, zijnde omstreeks de heeft van de oppervlakte
met nog eenige anderen, terwijl zijn breeder Fredevan den Grooten Oceaan. Het bekken van den Atl.
rik Houtwan en vele andere Nederlanders in A.
Oceaan kenmerkt zich door de in het oog loopende
gevangen werden gehouden. Ooze twee schepen
paralleliteit van zijne oostelijke en westelijke inverweerden zich echter dapper tegen de onbillijke
hammen en uithoeken. Op drie punten naderen de
eischen van A.'s koning, en verlieten daarna deze
beiderzijdsche kusten elkander tot op minder dan
kust, die in 1602 ook door de Engelscben aange600 zeemijlen afstands, namelijk : tusschen Noordaan werd ; doch in dat jaar zond de koning van A.
wegen en de oostkust van Greenland, tusschen het
een gezantschap naar de Nederlanden, ten gevolge
noordwestelijke voorgebergte van Ierland en de
waarvan wij er in 1606 eene factorij vestigden.
kust van Labrador, tusschen Afrika en Brazilie. Van
Omstreeks 1680 werd nagenoeg de geheele westde door den Atl. Oceaan besproeide kust-uitgekust van dit rijk getuchtigd door den nederl. admistrektheid komen 3600 mijlen op Europa, 1460 op
raal Pieter de Bitter; en drie jaren later vermeesAfrika, 5120 op Amerika en 650 op Azie. Sedert
terden de Nederlanders andermaal de geheele
de ontdekking van Amerika, en sedert men den
noordwestkust tot aan Baros. Tegenwoordig is het
zeeweg om den zuidhoek van Afrika gevonden heeft,
rijk A., ofschoon nog steeds onafhankelijk, slechts
is de Atl. Oceaan de groote waterweg geworden
een schaduwbeeld van het magtige A. van 2 eeuvoor de beschaafde volken van Europa, en wordt
wen rugwaarts; bet grenst onmiddellijk aan onze
tegenwoordig doorkliefd door talrijke stoomvaartbezittingen op Sumatra, en is met Nederland belinien. Verschillende lucht- en waterstroomen,wijvriend.
zen de scheepvaart hares koers aan; de voornaamste
Atjinezen, de bevolking van Atjin en der
stroomingen zijn : de zuid-atlantische strooming,
kuststreek van Baros tot Siak, zijn een welgemaakt
van de Kaap de Goede Hoop tangs de afrikaansche
menschenras, greet van gestalte, donker van uitzigt,
kust tot den Steenboks-keerkring; de evennachtsen in zeden en gewoonten van de overige Sumatralijns-stroomirg, van de Congo-kust in oostwestenen zeer verschillende. Hunne taal wordt met arabilijke rigting dwars over den oceaan : deze strooming
sche letters geschreven, en heeft veel overeenkomst
splitst zich aan de amerikaansche kust in twee
met de Battasche ; hunne godsdienst is de mahomeheiften, de eene langs de brazil. kust naar het zuidaansche. Over het algemeen zijn zij werkzaam van
den, de andere langs de kust van Guiana naar de
aard en schrander van vernuft ; maar daarbij trotsch,
Antillen. De Gulfstream (d. i. Golfstroom) is eene
verraderlijk, moordzuchtig en wellustminnend.
Atkins (Richard), geb. 1615 te Tuttleigh in rivier van warm, snelstroomend water, die zich in
diagonale rigting meer en meer van de kust van
het engelsche graafschap Glocester, gest. 14 Sept.
Noord-Amerika verwijdert, en van den 41 step
1677 in de gijzeling te Marshalsea, gaf 1644 eene
graad noorderbreedte of zich naar het oosten wendt.
verbandeling in het licht ,,Over den oorsprong en
De diepte van den Atl. Oceaan is zeer verschillend :
voortgang der boekdrukkunst in Engeland".
Atkins (Sir Robert), geb. 1621, van 1671 tot het geringst is ,die in de streek der Saragossa-zee ;
de grootste diepte (14,556 vt.) werd 230 mijlen
1679 engelsch opperregter, verdediger van lord
zuidwestelijk van St. Helena gepeild. De voornaamste
Russell (1683) en van den spreker William (1684),
binnen- zeeen zijn : de Mexicaansch-caraibische Zee,
sleet zich 1688 bij de partij der Omwenteling aan,
de Middellandsche Zee, en de Noordzee met de
werd 1689 president van de Rekenkamer, 1690
Oostzee.
president van het Hoogerhuis, onttrok zich 1695
Atlas, een titan en koning van Mauritania,
aan het staatk. leven, en stied 1709. Zijne staatk.
zoon van Japetus en Clymene, werd volgens de fabel
verhandelingen zijn belangrijke bijdragen tot de
door Jupiter veroordeeld om het hernelgewelf op
geschiedenis van zijnen tijd.
Atlanten, I) een forsch gebouwd menschen- zijne schouderen te dragen en daartoe in een berg
veranderd, omdat hij deelgenomen had aan de heras, dat de ouden in Afrika plaatsten, in het oosmelbestorming, die te vergeefs door de Titans of
telijk gedeelte van het Atlasgehergte, en zich uitReuzen was beproefd (of, volgens eene andere lezing,
strekkende zeer ver naar het westen en zuiden.
Daar bet in bun land nooit regent (HerM. 4,184), omdat hij de gastvrijheid geweigerd had aan Perseus).
Sommigen schrijven het ontstaan van deze fabel
bouwen zij van hunnen rijken voorraad zout zelfs
daaraan toe, dat A. zeer bedreven was in de sterrehutten. De A. worden voorgesteld als altijd in oorkunde; anderen zijn van meening, dat deze fabel ontlog met de Troglodyten. — 2) de bewoners van
stond doordien het Atlas-gebergte, dat de ouden
Atlantis.
Atlantiden, gemeenschappelijke naam der voor bet hoogste gebergte van den aardbol hielden
als tot aan de hemelen reikend, in het door dezen
dochteren van Atlas.
koning geregeerde rijk was gelegen. Bij zijne vrouw
Atlantis (fr. Atlantide), volgens de overlevePleione had A. 7 dochters (de Pleiaden) verwekt.
ring (zooals die tot ons gekomen is door Plato in
Ook de Hyades en de Hesperiden worden als zijne
zijn Timms en in zijn Critias) een ontzaggelijk
dochters vermeld, en al die dochters te zamen vergreet eiland (of continent?) in den Atlantischen
staat men order de gemeenschappelijke benaming
oceaan, tegenover de Zuilen van Hercules. De bevan Atlantiden.
woners van A. hadden een groot deel van Afrika en
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Atlas, een het westerdeel van noordelijk Afrika
karakterizerend onregelmatig gebergte, dat, wegens
het schier altijddurend met sneeuw bedekt zijn van
deszelfs hoogste toppen, door de Marokkanen genoemd wordt Dzjebl-el-Theldzj, d. i. Sneeuwgebergte, vormt den scheidsmuur tusschen het westelijk gedeelte der Middellandsche Zee en het bekken
der Sahara. Zijne grootste hoogte bereikt de A. in
Marokko, in de pieken Miltsin, Bibawan en Tagherain ; van hier uit loopt van de den naam van DzjeblHadnar dragende bergketen een zijtak zuidwaarts,
terwijl de hoogten van de hoofdketen zich in vooruitsprongen en kapen uitstrekken tot den Atlant. Oceaan. Door het dal van de Moeloeia-rivier wordt dit
gebergte-systeem afgebroken. Naar het algiersche
gebied worden de pieken hoe langer hoe lager,totdat de
A. in Tripoli en in de woestijn van lieverlede verdwijnt. De ouden, bij wie voornamelijk de tegenw.
Djerjera (Dzjurjura, Jurjura) bekend was, hielden
den A. voor het hoogste gebergte der aarde. Zij onderscheidden den A. in twee hoofdtakken : 1) Atlas
major, het westelijkste deel van den tegenwoordigen
hoogen Atlas (bij de inlanders Dyrin genaamd), een
hoog en steil gebergte in Mauritania Tingitana, uitloopende in een voorgebergte (tegenw. kaap Geer)
in den Atl. Oceaan ; en 2) Atlas minor, noordwestelijk van den vorige, uitloopende in Marokko in de
tegenw. kaap Cantin.
Atnalis. Het hooge noordelijk deel der Hudsonsbaai-landen, wordt bewoond door twee groote
stammen, namelijk : de Takali of Carrier-Indianen,
en de Atnalis of Shouswaps. Deze 2 stammen splitsen zich weder in talrijke familien, welke zich niet
vermengen, en allen afstammelingen zijn van een der
beide genoemden, van welker talen zij ook dialecten
spreken; de Carrier-taal zelve is een tak der Chippewyan-taal. De kust-Indianen zijn de Clatsets aan de
Pugets-sond ; noordelijker de Coquilths ; verder weg
de rest van den Newette-stain; aan de Zeehondshaven de Sebassa en Nass; de Indianen aan het bovengedeelte van den Fraser en aan den Thompson
zijn : de Talkotins, Slowercuss, Dinais, .Nascud- en
Dinee-stammen.'
Atnotil, of Atnooel, berg op het eiland Boero
(nederl. 0. I.).
Atoenis, een stam Arabieren, die tusschen het
dal van Cosseir en de landengte van Suez woven.
Atoewai. Zie ATUI.
Atomistische school. Zi_eRBRAHMINISMUS.
Atorais heeten een volkstam, die in britsch
Guyana woont.
Atossa, 1) dochter van Cyrus, trouwde eerst
met haren broeder Cambyses, toen met den magier
Smerdis, en eindelijk met Darius Hystaspis, aan wien
zij twee zonen (Xerxes en Artabazanes) schonk.
Sommigen houden haar voor de zelfde als Vasthi,
die in den Bijbel (boek Esther) vermeld wordt. —
2) dochter van Artaxerxes Mnemon, verleidde haren
vader tot het plegen van bloedschande met haar.
Atotolnica, plaats in Vera Cruz (Mexico), niet
ver van Calcahualco ; nabij A. beroemde warme baden.
Atracia, of Atrax, stad in Thessalie, aan den
Penius, boven Larissa, was gesticht door Atrax.
Atracia ars, d.i. de kunst van Atrax, noemde
men de tooverkunst.
Atracides, bijnaam van den Thessalier Cveneus.
Atracis, d. i. dochter van Atrax ; zoo werd
Hippodamia genoemd.
Atrapum, een bij de Thermopylen in Griekenland gelegen vlek, waar Xerxes de Lacedemoniers
aantastte.

Atsitz
Atrato, of Choco, rivier in Nieuw-Granada,
ontspringt in de bergen van Zitara, heeft eenen loop
van 66 mijlen in noordelijke rigting, en outlast zich
met 15 monden in de golf van Uraba.Op den bodem
van den A. goudzand. Yoorheen was het op doodstraffe verboden deze rivier te bevaren.
Atrax, 1) Zie A TRAC1A. - 2) zijtak van de
rivier Penius in Thessalie.
Atrax, een der Lapithen, vader van Hippodamia, was de. stichter der stad Atrax (of Atracia) en
de uitvinder der tooverkunst.
Atrebatoe, of Nemetacum, of Nemetocenna,
het tegenw. Arras, was de hoofdstad der Atrebaten.
Atrebaten, een yolk in het noorden van Belgica 2a, tusschen de Morini, Nervii, Ambiani en
Veromandui ; ze bewoonden een gedeelte van het
tegenw. fransche dept. Pas-de-Calais, en ten tijde
van Cesar leverden de A. 15,000 weerbare mannen.
Atrecht, vlaamsche naam voor Arras.
Atrek en Gurgen, twee rivieren in Turkmenie, langs welke de omwonende stammen talrijke
groote kudden vee hoeden.
Atreus, zoon van Pelops den koning van Elis
en van Hippodamia, was de kleinzoon van Tantalus
en de broeder van Thyestes. Nadat hij in Mycente
den troo p had beklommen, werd zijne vrouw /Erope
(die hem twee zonen, Agamemnon en Menelaus, had
geschonken, die bekend zijn onder den naam van
Atriden) verleid door zijnen broeder Thyestes. Zij
werd daarop verstooten door haren gemaal, die, om
zich ook op Thyestes te wreken, de twee uit diens
overspel geborene kinderen liet slagten en ze aan
hem liet voordienen aan tafel. A. zelf werd later
omgebragt door Egisthus den zoon van Thyestes.
Atri, lat. Hadria of Adria, stad in het Napelsche
(Abruzzo ult. 2 . ), ruim 3 mijlen bezuidoosten Teramo, op een steilen berg ; 7000 inw.; gesticht in de
2e eeuw door Adriaan, kwam A. achtereenvolgend
in het bezit van de Gothen, de Noormannen en de
koningen van Napels.
Atrib. Zie ATHRIRIS.
Atriden, onder dezen naam zip de afstammelingen van Atreus bekend, inzonderheid zijne twee
zonen Agamemnon en Menelaus.
Atropatenus, landstreek in het oude perzische rijk, in het noorden van Mediè, beet tegenw.
Aderbeidzjan, doch werd A. genoemd naar Atropatus, die na den slag bij Gaugamela, waarin hij tegen
Alexander den Gr. had gestreden, door dezen na den
flood van Darius tot stadhouder van Medic was benoemd. Na Alexander's dood trouwde Perdiccas een
van A.'s dochters en liet hem Groot Medie, waar zijne
afstammelingen als onafhankelijke vorsten regeerden. Zie ADERBEIDZJAN.
Atropos, een der drie Parcen of Schikgodinnen,
die den levensdraad afsneed, werd voorgesteld in
een zwart gewaad.
Atroth–Addar, een der landpalen van den
stam Ephraim ; Jozua 16 : 5 en 18 : 13.
Atroth–Sotan, een der steden, die gebouwd
werden door de kinderen van Gad ; Num. 3'2 : 35.
Atsitz, 1) aanvoerder van een stam nogwische
Turkomannen, die, door den stadhouder van Damascus (Bedr) te hulp geroepen tegen Nasr ed Daula,
met de Seldzjoeken Syrie binnendrongen, en wel
de vijanden van Bedr verdreven, maar vervolgens
hutine wapenen tegen Bedr zelven keerden, 1072
Jeruzalem bemagtigden, en nagenoeg geheel Syrie
en Palestina aan zich onderwierpen. Opmerkelijk
is het, dat A. de in de hoofdkerk te Jeruzalem opgeboopte schatten onaangeroerd liet, en van de schat-
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bewaarders niets anders vergde, clan dat zij het
gebed in naam der Abbassiden zouden verrigten.
Daarna wilde deze A. ook Egypte veroveren, en
verscheen 1077 met eene ontzaggelijke legermagt
voor Cairo ; hij liet zich echter tot een wapenstilstand verleiden, waardoor de egyptische vizier Bedr
den tijd kreeg om een leger op de been te brengen,
dat vervolgens de armee van A. geheel versloeg. Nu
zocht A. hulp bij den sultan der Seldzjoeken ; diens
broeder Toetoesj versloeg nu wet de Egyptenaren,
maar werd een trouwelooze bondgenoot, want hij
vond spoedig een voorwendsel en liet A. (1080) ombrengen. — 2) kleinzoon van Anoesjtekin, en even
als deze stadhouder over de prov. Chowaresmie,
maakte zich onafhankelijk, en nam den titel aan
van schach ; hij regeerde van 1127 tot 1156.
Atsjanama, de hoofdstad der Teboe, Toeboe
of Teda, in het oostelijk gedeelte der groote woes. tijn van Afrika ; de stad moet zeer sterk zijn ; het
handeldrijvende gedeelte van A. moet in de vlakte
liggen, en de eigentlijke vesting op een berg.
Atsjin. Zie ATJIN.
Atsjinsk, stad met 2200 inw., aan den Tjoelysjna in het oost-siberische gouvt. Jenisseisk, heeft
veel verkeer met China.
Atsjojewsk, russische vesting in het kommandement van Wladikawkas, in Caucasie.
Atta (T. Quinctius), romeinsch blij- of eigentlijk kluchtspeldichter, 100 jaren v. Chr. ; van zijne
stukken, die hoofdzakelijk romeinsche zeden en
tooneelen uit het volksleven behandelden, is ons
slechts een tiental bij den titel en door ettelijke
fragmenten bekend geworden.
Attacapaas, of Menschen-eters, een yolk in
N.-Amerika, hield zich eertijds op in Louisiana,
tangs de golf van Mexico. Tegenwoordig (19e eeuw)
zijn de A. ingesmolten tot een honderdtal koppen.
Zij hebben hunnen naam gegeven aan een graafschap in Louisiana, ten westen van de Atchafalaya.
Attar. Zie ATTHAI.
Attalea, lat. naam voor Adalia. Zie ATTALIA.
Attalia, tegenw. Satalieh, gewigtige stad in
Klein-A zie, gesticht door Attains II op eene landtong der kust van Pamphylie ; A. wordt in den
Bijbel vermeld in Hand. 14 : 25.
Attalus I, koning van Pergamus (241 tot 198
v. Chr.), vergrootte zijn grondgebied door schitterende overwinningen op Antiochus II van Syrie ;
later door Antiochus III en door Philippus III van
Macedonia in het naauw gebragt, werd en bleef hij de
bondgenoot der Romeinen, waardoor hij aan zijn rijk
weder rust verzekerde ; hij was een bevorderaar van
letteren en wetenschappen, en stichtte de beroemde
bibliotheek van Pergamus. — A. II, bijgenaamd
Philadelphus, zoon van A. I, kwam op den troon na
zijnen ouderen broeder Eumenes (157 v. Chr.),
sloeg Prusias af, die zijn rijk bedreigde, herstelde
Ariaratheus op den troon van Cappadocia, en stichtte
Attalia, Philadelphia en meer andere steden. Op
zijn ouden dag gaf hij zich geheel over aan de genietingen van eene goede tafel, en liet het regeringsbeleid geheel aan zijn gunsteling Philopcemen
over. Hij stierf op 82-jarigen leeftijd (137 v. Chr.),
vergeven door zijn neef, die daarop zelf den troon
beklom als A. III, bijgenaamd Philometor, en
zich aan nog meer gruwelen en moorden schuldig
maakte. In weerwil daarvan was de regering van
A. III niet ongelukkig ; hij sloeg koning Nicomedus
van Bithynie af. Doch al spoedig onttrok deze A.
rich aan het regeringsbeleid, om al zijn vermaak te
zoeken in akker- en tuinbouw. Intusschen werd hij
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aanhoudend gekweld door de wroegingen van zijn
geweten, derwijze, dat hij er krankzinnig van werd ;
toen sloot hij zich op in zijn paleis, ging niet anders
meer gekleed dan in rouwgewaad, en na 5 jaren
koning te zijn geweest, stierf hij kinderloos, zijn
rijk vermaakt hebbende aan de Romeinen. Ook de
beide laatste A. waren beschermers van wetenschap
en letteren, en alle 3 werden voor schatrijk gehouden ;
vandaar het spreekwoord A ttalische rijkdom en pracht.
Attalus, 1) veldheer van koning Philippus van
Macedonia en oom van diens gemalin Cleopatra, was
de oorzaak van de spanning, welke tusschen Philippus en diens zoon Alexander heerschte ; laatstgenoemde, herhaaldelijk door A. gekrenkt, droeg hem
een ingekankerden haat toe. Doch bij Philippus
stond A., als bekwaam veldheer, in hoog aanzien ;
en toen tot den oorlog tegen de Perzen besloten
was, werd A. met een leger naar den Hellespont
gezonden. Voor het uitbreken van den oorlog echter
stierf Philippus vermoord, waarop Alexander den
troon beklom en door een zijner vertrouwelingen
(336 v. Chr.) A. liet ombrengen. — 2) veldheer
van Alexander den Cr., werd van deelneming aan
de zamenzwering van Philotas verdacht, doch vrijgesproken, Na 's konings dood schaarde hij zich aan
de zijde van Perdiccas, en werd deswege, na diens
vermoording, door de soldaten bij verstek ter dood
veroordeeld. Nu begaf hij zich met de vloot naar
Tyrus en wierf troepen, doch werd door Antigonus
geslagen, gevangen genomen en in den kerker geworpen, waaruit hij te vergeefs trachtte te ontsnappen.
Attalus, 1) A. (Flavius), romeinsch senator,
was prefect van Rome onder Honorius. Toen Alaric
meester van Rome was geworden, deed hij A. tot
keizer uitroepen, om hem tegenover Honorius te
stellen (einde 409) ; doch reeds spoedig (Fehr. 410)
werd A. door Alaric weder van zijne keizerl. waardigheid ontzet. Later (414) viel A. in handen van
Honorius, die hem de vingers deed afkappen en hem
naar Lipari zond, waar A. (417) als balling stierf.
2) A., stoicijnsch wijsgeer onder de regering
van Tiberius, beroemd om zijne schranderheid en
welsprekendheid, telde Seneca onder zijne leerlingen.
Attalyda, stad in Lydie, omstr. 1500 v. Chr.
door den lydischen koning Atys aangelegd, en na zijn
dood door zijn zoon en opvolger Lydus voltooid.
Attam, eene aanzienlijke stad in Afrika, aan
de Oude Calabar-rivier.
Attaman, Kozakken-aanvoerder. Zie HETMAN.
Attaran, ri v. in engelsch Indie, stort zich in den
Saluin, die, uit China, door Siam loopt, en hij den
mond van den Tson-Khan 't engelsch gebied bereikt.
Attawal, d. het Lange Eiland, in de Roode
Zee, bij de arab. kust ; met een groot visschersdorp.
Attejus, geb. te Athene, was rector te Rome en,
onder meer, schrijver van, een beredeneerd onderzoek, of Eneas werkelijk verliefd is geweest op Dido.
Attendolo (Michelino), gehuwd met Margareta,
de zuster van den ouden Sforza, en A. (Lorenzo),
twee vermaarde condottieri, verwoesten : (M.) Apulie
en (L.) Calabrie, waardoor zij de invrijheidstelling bewerkten van den ouden Sforza, die met zijn zoon en
twee bloedverwanten, op last van koning Jacobus
van Napels, in hechtenis was genomen. Later traders zij
in dienst van Venetia. Michael was opperbevelhebber
der venet. armee, toen deze (15 Sept. 1448) in den
beslissenden slag bij Caravaggio tegen Frans Sforza de
nederlaag leed. Deswege voor den venet. senaat geroepen, werd Michael A. met ondank beloond voor alle
vroegere goede diensten, op een armzalig pensioentje
gesteld, en naar zijne landgoederen gebannen.
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Atter, Attersee of Kammersee, het grootste
meir in het aartshert. Oostenrijk, is drie uren gaans
lang.
Atterbom (Petr. Daniel Amadeus), in Xsbo,
een kerspel in Oost-Gothland, geb. 19 Jan. 1790,
gest. 1855 te Stokholm, zweedsch dichter, werd
kroonprins Oscar's onderwijzer in de duitsche taal,
en 1828 professor der philosophie te Upsal. Zijue
Samlade Dikter verschenen te Upsal 1836-37,
en zijn werk Sveriges siare och skalder (5 dln. Upsal
1841-49) is hoogst belangrijk voor ieder, die
belang stelt in de geschiedenis der zweedsche letterkunde.
Atterbury (Francis), bisschop van Rochester,
geb. te Middleton 1662. In 1687 schreef hij eene
hevige .Apologie voor Martijn Luther" tegen de
Roomsch-katholieken. Hij was kapellaan van koning
Willem, vervolgens van koningin Anna, en werd
1713 bisschop van Rochester ; maar toen hij zich
voor den Pretendent verklaard had, werd hij 1722
in den Tower te Londen opgesloten en door het hof
der peers veroordeeld tot ballingschap. Hij nam de
wijk naar Frankrijk, en stierf te Parijs 1732. Hij
heeft verscheidene geachte werken nagelaten,en stond
in betrekking met de uitstekendste mannen van Engeland ; in zijne ballingschap hield hij nog briefwisseling met Pope.
Attersee, een mein. Zie ATTER.
Atthai, in het 0. T. drie verschillende personen van dien naam; I Chron. 2 : 35 en 36; I Chr.
12 :11 en II Chr. 11 : 20.
Atthalin (L. M. J. B. baron), fransch generaal,
geb. te Colmar 22 Junij 1784, gest. Sept.1856, werd
14 April 1811 ordonnans-officier van Napoleon I, na
den slag bij Dresden (1813) in den adelstand verbevel' met den titel van baron, in 1814 tot kolonel
bevorderd, en voerde eindelijk het bevel over de
genie bij de blokkade van Landau. Hij had de veldtogten medegemaakt van 1806 en 1807, die van
1808 en 1809 in Catalonie; in 1810 was hij bij de
landing op Texel; hij maakte ook den veldtogt naar
Rusland med.e. Onder de Restauratie aide-de-camp
van den hertog van Orleans, werd hij vervolgens, na
diens troonsbestijging, 12 Aug. 1830 benoemd tot
marechal-de-camp, met eene zending bij de hovel'
van Berlijn en Petersburg belast, en 1840 bevorderd
tot luitenant-generaal. Na den val der familie Orleans onttrok hij zich geheel aan het openbare leven.
Atthis, dochter van Cranaiis.
Attica, de moeder van keizer Augustus. Zie
ATT1US 7).

Attica, een der 8 landschappen in het eigentlijke Hellas, bestond uit het in de Egeische Zee vooruitstekende bergachtige, onvruchtbare en slecht bewaterde schiereiland, waarvan de kern wordt gevormd
door eenen tak van het gebergte Cithzeron. Aan de
twee voornaamste riviertjes (den attischen en eleusischen Cephissus) strekken zich in de omstreken
van Eleusis en Athene de grootste vlakten uit. Reeds
ten tijde van Solon was A. goed bebouwd ; wijn,
olijven en wol wareii de hoofdprodukten. De hoofdstad van A. was Athene; het landschap telde overigens nog 174 bekende plaatsen (Dernen). Volgens
sommigen droeg het den naam van A. naar Atthis,
dochter van Cranaiis, volgens anderen naar het grieksche woord Acte, d. i. strand of oever. VOOr Cecrops
wordt van A. weinig of geen gewag gemaakt afzonderlijk, en vormde het met Beotie het landgebied van
Ogyges, genaamd Ogygie ; toen de Ioniers zich bier
hadden nedergezet, nam A. den naam aan van Ionie.
Cecrops stichtte, behalve Athene, nog 11 andere ste-
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den of rijkjes, welke alien door Theseus er toe gebragt werken het oppergezag van Athene te erkennen.
Sedert heeft A. in al de lotgevallen van Athene gedeeld ; en tegenw. (19e eeuw) is A. een gouvernement van het koningrijk Griekenland.
Atticus (Titus Pomponius), geb. 109, gest.
32 v. Chr., een der onbaatzuchtigste en edelste Romeinen, bekleedde wet nooit eenigerlei openbaar
ambt, doch oefende door zijnen orngang met de nitstekendste mannen van zijnen tijd een veelzijdigen
invloed uit op den algemeenen gang van zaken. Een
zijner boezemvrienden was en bleef Cicero, die
Epistolce ad Atticurn in 16 boeken geschreven heeft.
Hij had het Grieksch zoo zuiver leeren spreken, dat
men hem daarom den bijnaam gaf van Atticus; zijn
leven is beschreven door Cornelius Nepos.—A. Herodes (Tiberius Claudius), grieksch rhetor, geb. omstreeks 110 na Chr. te Marathon, gest. 186, was de
zoon van Julius A., een Athener, die door het ontdekken van een grooten schat eensklaps rijk was
geworden. Hij leeraarde te Athene met zooveel roem,
dat Antninus hem aanstelde tot onderwijzer van
zijne twee aangenomene zonen Marcus-Aurelius en,
L. Verus. In 143 wend A. tot consul benoemd en,
belast met het bewind over een gedeelte van Azieen van Griekenland. Hij verfraaide Athene met praehtige monumenten (waaronder het Odeon), van welke.
nog schoone ruinen in wezen zijn. Vooral vermaard,
was deze A. als improvisator.
Attidiaten, een yolk, dat Plinius vermeldt also
in Umbrie te wonen ; de naarn der A. schijnt nog
overgebleven in dien van het dorp Attigio in de marke
Ancona.
Attienza, de keten van A., Sornosierra en Guadarra is het oostelijk gedeelte van het castilische
centrale gebergte.
Attigny, lat. Attiniacum, stall in het fransche
dept. der Ardennen, aan de Aisne, met 1400 inw.,
geschiedkundig merkwaardig als een der residentiesteden der Merovingers van Neustrie, alsook door
verscheidene conciliën, waaronder dat, waarop Lo-.
dewijk de Zachtmoedige (of de Vrome) veroordeeld'
werd en opentlijk boete deed (822). Ook is A. de•
plaats waar Wittekind gedoopt werd.
Attila, bijgenaamd de Geesel Gods, opperhoofd;
of koning der Hunnen, begon 434 te regeren, gezamentlijk met zijnen broeder Bleda, van wien hij zich
444 ontdeed. In 441 stelde hij zich aan bet hoofd
der Hunnen, die zich in Pannonie waren komen vestiges, onderwierp de volkeren van Germanie en
Scythie, maakte Theodosius II schatpligtig, toog
(447), met Vandaleri, Gothen, Gepiden, enz. verbonden, verwoestend door 111yrie, Thracie, Macedonia
en Griekenland. Daarop trok hij weder Germani&
door, en deed (451) aan het hoofd van 500,000 man
eenen inval in Gallia, waar hij doordrong tot Orleans; doch door de vereenigde troepen van den romeinschen veldheer 'Wins, den frankischen ko
ning Merovefis en Theodoric den koning der Gothen
wend hij in zijne vaart gestuit; en de zelfde legerhoofden leverden hem kort daarop slag in de zoo-,
genaatnde Catalaunische velden, bij Chalons in Champagne, waar meer dan het vierde gedeelte zijner armee
op het slagveld bleef, en hij genoodzaakt werd zich
over den Rijn terug te trekken. In het volgende jaar
(452) tastte bij Italie aan, vernielde Aquileja, Padua
en verscheidene_steden meer, verwoestte geheel Lombardije, en rukte zelfs op Rome aan, totdat eindelijk
pans Leo I hem te gemoet toog, en hem door zijne
welsprekendheid en indrukwekkende houding tot
staan bragt. Als keizer Valentinianus HIlhem'eene
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zekere schatting betaalde, stemde A. er in toe zijne
veroveringen te staken, waarop hij terugtrok naar
Pannonia. Hier trad bij 453 in den echt met de
schoone Ilico, doch stierf den eersten nacht na de
huwelijksvoltrekking. Het 'Leven van A." is beschreven door Olatis van Upsal, en in het Fransch
(1854) door Am. Thierry.
Attilius, een aanzienlijk romeinsch geslacht
met de bijnamen Bulbus, Calatinus, Regulus, Serranus, Longus. De voornaamste laden van dit geslacht
zijn geweest : 1) A. A. Calatinus, tweemaal consul;
258 v. Chr., toen hij op Sicilia oorloogde met goed
geluk; ofschoon het leger (aangevoerd door hem en
zijn ambtgenoot Sulpicius) eens slechts gered werd
door het opofferen van den tribuun Calpurnius Flamma; in 254 ging A. met zijnen ambtgenoot Cn. Corn.
Scipio wederom naar Sicilia en veroverde Panormus ;
in 249 v. Chr. was hij dictator en de eerste, die als
zoodanig een leger buiten Italie (Sicilia) kommandeerde. Eindelijk was hij weder consul 247 v. Chr. —
2) M. A. Regulus, censor 294 v. Chr., streed een
zwaren, doch eindelijk zegevierenden strijd tegen de
Samniten. — 3) M. A. Regulus, consul in 267 en
ill 256 v. Chr., overwon in zijn eerste consulaat de
Salentijnen, veroverde Brundusium, en hield een
triomftogt. Den tweeden keer consul,ontving hij met
zijnen ambtgenoot bevel, den oorlog tegen Carthago
naar Afrika te verplaatsen. Met eene vloot van 330
schepen, versloeg hij eerst aan de zuidkust van Sicilie, bij Ecnomus, de carthaagsche vloot. D3arop togen
tie consuls naar Afrika, landden in de ruime en veilige baai van Clupea, veroverden de op eene hoogte
gelegene stad, en sloegen eene legerplaats op. Het
carthaagsche grondgebied werd verwoest, en groote
buit overgezonden naar Rome. Daarop keerde de heift
der legerscharen en de vloot naar Italie terug. Regulus behield slechts 40 schepen, 15,000 man voetvolk
en 500 ruiters. De ontmoedigde Carthagers leden
de nederlaag bij Ades, en hun grondgebied werd op
brandschatting gesteld; de inlandsche bevolking
werd oproerig, Carthago zelf was bedreigd. Toen
echter aan de om vrede verzoekende Carthagers
te harde voorwaarden gesteld werden , besloten
zij nogmaals de kansen van den strijd te wagen,
en legden daarbij eene weergalooze vastberadenheid aan den dag. Na de aankomst van een gedeelte der sicilische troepen en na de aanwerving
van talrijke, zelfs grieksche, huursoldaten, hadden
zij al spoedig een leger onder de wapenen, waarover
bet opperbevel werd toevertrouwd aan een onder
de huurlingen medegekomenen krijgskundigen Spartaan, met name Xanthippus. Onder diens leiding
leverde de nieuw georganiseerde armee 255 v. Chr.
aan de Romeinen slag, en versloeg hen totaal. Omstreeks 30,000 man (vermoedelijk de in opstand gekomene Numiden in dat getal begrepen) bleven op
het slagveld liggen ; naauwelijks 2000 man ontkwamen door de vlugt ; een 500-tal, waaronder Regulus
zelf, werd krijgsgevangen gemaakt. De overlevering
zegt, dat hij later (251 v. Chr.) door de weder in
het naauw gebragte Carthagers naar Rome werd gezonden om over den vrede te onderhandelen, onder
beding echter, dat hij op zijn eerewoord terug zou
keeren, zoo het hem niet gelukte iets uit te werken;
maar dat hij, in Rome aangekomen, den senaat ten
sterkste ontried de carthaagsche voorstellen aan te
nemen; waarop hij, als man van eer teruggekeerd
in zijne gevangenschap, door de verbitterde Carthagers onder de ijselijkste folteringen ter flood werd
gebragt. Deze overlevering is echter reeds in de
vroegste tijdeu als een sprookje beschouwd, dat op
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rekening gesteld moet worden van den nationalen
haat, then de Romeinen Carthago toedroegen. Evenzoo
worth het dan ook een sprookje, dat de familie van
Regulus, op het vernemen van deze gruwelijke ombrenging, wraak nam op twee aanzienlijke carthaagsche krijgsgevangenen, en dat verdere wraakoefeningen slechts door de tribunen werden verhinderd. —
4) C. A. Regulus (Serranus), consul 257 en 250 v.
Chr., behaalde eerie overwinning bij Tyndaris. —
5) M. A. Regulus, zoon van n°. 3, was consul 227
en 217 v. Chr., toen C.Flaminius in den slag aan het
trasimenische meir gevallen was. Volgens sommigen
viel deze Regulus bij Cannes; volgens Livius werd
hij triumvir monetalis, en een jaar later censor.
Als zoodanig ging hij met groote strengheid te
werk tegen degenen, die na den slag bij Cannes den
staat opgegeven hadden. — 6) M. A. Regulus,
pretor 213 v. Chr. moest belasting heffen van de in
zwang gekomene vreemde eerediensten, en de waar'zeggerij-boeken inzamelen. — 7) C. A. Serranus,
pretor 218, streed tegen de in opstand gekomene
Bojen, en versterkte later met zijne armee consul
P. Corn. Scipio tegen Hannibal.-8) A. A. Serranus,
pretor 192, bekwam Macedonia als wingewest, en
deed vervolgens veel afbreuk aan Antiochus, door
het opvangen van de voor dezen bestemde toevoeren. Later (173 v. Chr.) werd hem opgedragen
met Antiochus Epiphanes een verbond te vernieuwen, en 171 ging hij als gezant naar Griekenland,
waar hij door behendige voorspiegelingen van vrede
Perseus wist op te houden, totdat de Romeinen zich
toegerust hadden ten oorlog. — 9) C. A. Serranus
Gavianus (geadopteerd uit de gens Gavia), questor
63 v. Chr., onder het consulaat van M. Cicero, die
hem genegen was. Later was hij Cicero vijandig. —
10) M. A., een middelmatig tragisch en komisch
dichter te Rome. Over zijn leven en werken is weinig of niets bekend. Vulcatius Segiditus geeft hem
bij A. Gellius onder de blijspeldichters den vijfden
rang ; als treurspeldichter schijnt hij (volgens Cicero)
in het geheel niet te hebben kunnen slagen.
Attinghausen (Gerard), landamman van Uri
in 1206, bewerkte het bondgenootschap der drie
zwits. kantons Uri, Schwytz en Unterwalden.
Attinggola, 1) rijkje op Celebes, aan de bogt
van Tomini ; en in hetzelve 2) de berg A.
Attingoben, waar Bonifacius, 2e aartsbisschop
van Utrecht (8e eeuw) drie jaren verblijf gehouden
moet hebben, is vermoedelijk het tegenwoordige
dorp Achttienhoven in de prov. Utrecht.
Attiniacum. Zie ATTIGNY.
Attis, of Atin of Atis of Atys, 1) zoon van koning Calaus van Phrygie, was een zeer schoon jongeling, en werd bemind door Cybele, die hem de
zorg voor hare eeredienst opdroeg en hem een eed
liet doers, dat hij levenslang de kuischheid zou bewaren. Deze eed werd door hem geschonden; waarop
de godin hem tot straf zoo razend maakte, dat hij
zich zelven castreerde ; kort daarna stierf hij, maar
Cybele wekte hem uit de dooden op, waarna hij
haar onafscheidelijke geleider werd. Waarschijnlijk
ligt in deze mythe het uitrusten der aarde in den
winter en het herleven derzelve in het voorjaar ;
want A. ter eere werd jaarlijks, bij den aanvang van
het voorjaar, een feest gevierd. — 2) zoon van Hercules en Omphale, leefde in de 16e eeuw v. Chr.,
was koning van Lydia, vader van Lydus, en stamvader van de dynastie der Lydiers, die naar A.
Atyaden genoemd werden.
Attium, kaap ter westkust van het eiland
Corsica, tegenw. Punta di Laccivolo.
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Attius, I) rom. treurspeldichter ; zie ACTIUS 2).
— 2) romeinsch wigchelaar; zie ACTIUS
3) Titus A. Labienus, tribunn ; zie LABIENUS (T.)
— 4) Quintus A. Labienus ; zie LABIENUS (Q).
5) A. Labeo, heeft eene niet meer aanwezige latijnsche vertaling van de gedichten van Homerus geleverd. — 6) P. A. Varus, aanhanger van Pompejus,
werd pretor van Afrika 51 v. Chr. Bij het uitbarsten
van den oorlog tusschen Pompejus en Cesar zocht hij
het landschap Picenurn tegen Cesar te verdedigen;
doch door de bevolking niet voldoende ondersteund,
moest hij de vlugt nemen, en vereenigde zich
met Pompejus. Daarop stak hij, toen Pompejus naar
Griekenland oprukte, naar Afrika over, waar hij
troepen verzamelde ; door Curio, den legaat van
Cesar, werd hij -verslagen. Toen na de vermoording
van Pompejus de afrikaansche oorlog uitbrak, voerde
Varus het bevel over de vloot, bragt deze na den
slag bij Thapsus naar Pompejus den jonge, en vond bij
Munda zijnen flood. — 7) M. A. Balbus,schoonvader
van Cn. Octavius, aan wien hij zijne dochter Attica
(gest. 43 v. Chr.) tot vrotiw gaf, en waardoor hij de
grootvader was van den lateren keizer Augustus;
in 59 v. Chr. was hij pretor ; later bestuurde hij van de
landerijen in Campanie de verdeeling onder het yolk.
Attock, d. Hindernis, eene plaats met 2000
inw. aan den Indus, in Pendzjaub ; heeft een fort en
eene schipbrug. Bij A. draagt de rivier (Indus) ook
wel den naam van Attock. Het fort werd gebouwd
1581 door keizer Akbar, en wordt ondersteld het
oude Taxila geweest te zijn.
Attu, of Attoe, een der eilanden, die de eerste
groep der Aleuten vormen.
Attuarien, of Chassuarien, een germaansche
volkstam, die anno 4 na Chr. de wapenen opvatte
tegen de Romeinen. Door Tiberius werden zij weder
ten onder gebragt. Ten tijde van keizer Julianus,
kwamen de A. over den Rijn en vielen in Gallie,
doch werden weder spoedig door de Romeinen bedwongen. Later werden de A. een hoofdtak der
Franken. Bij de verdeeling van Lotharingen tusschen
Karel den 41ale en Lodewijk den Duitscher (8 Aug.
870), bekwam Lodewijk het land der Attuarien;
later vindt men geen gewag meer van hen gemaakt.
Attuee, eilandje in de Sawaai-baai, bij de noord kust van het eiland Ceram. Ten Z. 0. van A. een rif.
Atuatuca, later Tungri genaamd, was eene
stad in Germanie ; heet tegenw. Tongeren.
Atue, met een 1000-tal bewoners, is een der
kleine koraal-eilanden,die tot de Cooks- of Herveyeilanden behooren.
Atuel, rivier in Zd.-Amerika, wordt gevormd
door de waterers, die uit het dal van Planchon komen ; met een vrij belangrijken waterval komt de A.
nit het gebergte, en als Chadi-Leubu outlast zij zich
in den Desaguadero, die daar ook Salado heet.
Atui, of Kauai, een der Sandwichs-eilanden,
beslaat 24 vierk. mijlen, had in 1832 circa 11,000,
in 1836 slechts 9,000 en in 1849 slechts 6,900 inw.
Atures, 1) stad in Gallie. Zie AIRE 2).-2) een
der vermaardste snelstroomende punter van den
Orinoco.
Aturus, rivier in Gallie ; tegenw. Adour.
Atwood (George) , geb. omstr. 1745, gest.
1807, onderwees de natuurkunde aan de universiteit
te Cambridge, en heeft zijn naam beroemd gemaakt
door natuurk. geschriften en uitvindingen.
Atyaden. Zie ATTIS 2).
Atyl, of Idel, of Edel, zoo noemeu de Tartaren
de rivier Wolga.
Atys. Zie ATTIS.

Aubert-Roche
Aubagne, lat. Albania, fransche stad, dept.
Monden der Rhone, 12 mijl ten 0. van Marseille ;
7500 inw. ; heerlijke Aubagne-wijn. Nabij A. werd
de abbe Barthelemy geboren.
Aubaine (Droit d'), lat. Albinagii jus, was een
regt in Frankrijk, krachtens hetwelk de nalatenschap
van ieder niet-genaturaliseerd vreemdeling, die in
Frankrijk stierf, aan den koning verviel. Dit barbaarsche regt bestond reeds sedert de vroegste tijden
der monarchie, doch werd 1790 door de Nationale
Vergadering afgeschaft.
Aubanel (J. M. J. B. T.), fransch letterkundige, geb. te Avignon 26 Maart 1829, is met Mistral
en Roumanille, een der hoofden van de letterkundige beweging, om de provencaalsche taal en poezij
te doen herleven. Zijne geschriften hebben alien
die strekking ; het voornaamste, dat hem den eernaam van 4ranschen Petrarca" heeft verworven, is :
La Miougrano entraduberto (Avignon en Parijs 1860),
dat in het zuiden van Frankrijk eenen verbazenden
opgang heeft gemaakt.
Aube, lat. Alba, rivier in Frankrijk, ontspringt
bij Praslay, dept. Haute-Marne, en outlast zich te
Conflans in de Seine. — Het departement Aube
met de hoofdpl. Troyes, beslaat 111 vierk. mijlen,
telt 270,000 inw., en ligt tusschen de vijf departementen Marne, Haute-Marne, Cate d'or, Yonne en
Seine-et-Marne.
Aubenas, stad in het fransche dept. Ardeche,
met 7600 inw. en levendigen handel in wijn, kastanjes en zijde.
Auber (Dan. Franc. Esprit), beroemd toonzetter, directeur van het Conservatoire de musique te
Parijs, geb. te Caen in Calvados 29 Jan. 1782, heeft
(onder een aantal meer) gecomponeerd de muziek
der operaas : de Bruid van Lammermoor, Fra Diavolo, Haydee, enz.
Auber (T. C. E. E.), een hedendaagsch fransch
geneesheer, geb. omstr. 1805, schrijver van verscheidene verdienstelijke werken, waaronder zijne :
Hygiene des femmes nerveuses (1841).
Aubermont (Charles d'), groot-baljuw van
Dendermonde, in dienst der Algemeene Staten bevelhebber eener waalsche bende voetvolk, teekende
1577 de Unie van Brussel merle, doch keerde met
de overige Walen terug tot de spaansche zijde, en
werd 1596 tot ridder geslagen.
Aubert (de abbe), geb. te Parijs 1731, gest.
1814, verdienstelijk fabeldichter en criticus. —
A. (de abbe Marius), geb. in het zuiden van Frankrijk omstr. 1800, gest. 1858, schrijver van verscheidene roomsch-kath. werkjes van godvruchtige
strekking.
•
Aubert (Constance), eerie verdienstelijke fransche romanschrijfster, geb. te Parijs 12 Mei 1803,
in de letterkundige wereld bekend onder dezen
naam, sedert haar huwelijk met den gepensioneerden
infanterie- kapitein Louis Aubert, van zich zelve
Constance Junot d'Abrantes, dochter van de hertogin
van Abrantes (zie biz. 25).
Aubert—Roche (Louis), fransch geneesheer,
geb. omstreeks 1800 te Vitry-le-Francois, 1833 te
Parijs tot doctor bevorderd, bestudeerde in het Oosten de pest, en 1839 in Frankrijk teruggekeerd, gaf
hij in het licht : De la peste ou typhus d' Orient, etc.,
suivi dun Essai sur le hachish et son emploi dans le
traitement de la peste (Parijs 1840). Belangrijk is
ook zijn Essai sur l'acclimatation, des Europeens dans
les pays chauds. Hij werd later henoemd tot hbofd

der geneeskundige dienst hij de maatschappij der
landengte van Suez.

Aubertin
Aubertin (Edme), of Edmundus Albertinus,
geb. 1595 te Chalons-sur-Marne, hervormd fransch
predikant 1618 te Chartres, 1631 te Parijs, verwierf
een grooten naam door slechts den boek te schrijven
(1633), getiteld : L'Euchiristie de l'ancienne Eglise,
in het Latijn uitgegeven 1651 door David Biondel
te Deventer. A. stierf te Parijs 5 April 1652.
Aubervilliers (of Notre-dame-des-vertus,
omdat er een Onze-Lieve-Vrouw4:eeld was, dat
mirakelen deed), dorp met 2600 law., een mij1
benoorden Parijs; bloedige veldslag in 1814; eau
fort, gebouwd in 1842.
Aubêry (Antoine), gel). 1616 te Parijs, gest.
1695, werd voor een korten tijd in de Bastille opgesloten, oin aan de duitsche vorsten genoegen te
geven, die zich beklaagd -hadden over zijn 1667
verschenen vlugschrift Des justes pretentions du roi
de France sur Umpire. Vroeger had hij geschreven:
(1642) Histoire des Cardinaux ; (1660) Histoire de
Richelieu, met een vervolg daarop, getiteld Memoires.
In het jaar, waarin hij stierf, verscheen zijne Histoire
de Mazarin. — A. (Benjamin), heer van Manlier,
een Protestant, was fransch gezant bij de Algemeene
Staten ten tijde der Remonstrantsche kerktwisten ;
hij gaf zich, ofschoon te vergeefs, zeer veal moeite
om Oldenbarneveld te behouden, en was bevriend
met Hugo de Groot, met Wien hij lang in vertrouwelijke briefwisseling stood. — A. (Louis), zoon
van den vorige, geb. in Frankrijk, werd opgevoed
in Holland, studeerde te Leyden, ging in Frankrijk
tot de roomsche Kerk over, dock kon desalnietternin
aan het fransche hof geen fortuin maken. Hij bereisde een groot deal van Europa, gaf de door zijnen
vader geschrevene voortreffelijke Memoires pour
i l'histoire de la Hollande in het licht, en stierf
1687 op zijn landgoed Maurier. — A. (Louise),
zuster van den vorige en dochter van den gezant,
geb. te 's Hage 1614, had tot peten de Staten van
Holland, die haar eene jaarwedde van 5000 guldens
schonken, welke zij 60 jaren lang genoten heeft.
Aubêry du Boulley (P. L.), fransch toonzetter, geb. 9 Dec. 1796 te Verneuil (dept. Eure),
heeft veal gecomponeerd, en gal' 1830 in het licht
eene Granemaire musicale.
Aubespine (Claude de 1'), baron van Chateatineuf, gest. 1567, flan] deal aan de vergadering
van Fontainebleau (1560), waar het edict uitgevaardigd wend ter dulling van de Hervormden;
zijn naam is ook verbonden aan de overgaaf (1562)
van Bourges. — A. (Ch. de 1'). markies van Cirriteauneuf, werd geestelijke, was (1630-33) zegelbewaarder onder Richelieu, die hem als een werktuig gebruikte om voor het, doodvonnis der maarschalken Marillac en Montmorency te stentmen. In
1633 door Richelieu afgezet, werd A. gekerkerd en
bleef gevangen tot den dood van Lodewijk
Anna van Oostenrijk gaf hem de vrijheid weder, en
ook het ambt van zegelbewaarder, doch zoud hen'
2 jaren later in ballingschap; daarover verbitterd,
sloot hij zich aan de partij der Fronde aan; later
evenwel verzoende A. zich met het hof, doch moest
de onderdanige blijven van Mazarin.
Aubette, riviertje in het fransche dept. der
Benedeu-Seine, werpt zich beneden Rouaan in de
Seine, na eenen loop van 13 kilometres (11 mijl).
Aubignac (abbe d'), eigentlijk Franc. Hédelin,
geb. te Parijs 1604, gest. te Nemours 1676, werd
door Richelieu gekozen als onderwijzer bij diens
neef, den hertog de Fronsac, en kort daarna met de
abdij van A. begiftigd. Hij is een der eersten die
beweerd hebben, dat Humerus nooit bestaan heeft.

Aubriet
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Aubignê (Theodore Agrippa d:), gelatiniseerd
Albintens, geb. 8 ,Febr. 1550 te St. Maury, bij Pons,

was can ijverig fransch Protestant, en vertrouweling
van Hendrik IV, wend stadhouder van het eiland
Oleron, en later vice-admiraal van Gu ,Tenne en Bretagne. Na den dood van Hendrik IV verliet hij het
hof, vestigde zich te Geneve (1620), en stierf daar
in hooge achting 29 April 1630. Beroemd is zijne
Histoire universelle depuis 1550 jusqu'et 1601 (3 dln.
Amsterdam 1616-20), welk werk in Frankrijk
veroordeeld en door den beul verbrand werd; ook
in zijne Histoire secrete du sieur T. A. d' Aubigne (2 dln.
Aanst.) komen vele merkwaardige bijzonderheden
voor. Zipe Confession , catholigue du sieur de Sancy
(in het Journal de I' E toile) is eene bijtende satire
op vele personen uit zijnen tijd.—A. (Constant d'),
zoon van den vorige, doch in ongenade bij zijnen
vader, omdat hij de partij der Hervormden verlaten
en de geheimen dier partij verraden had. Constant
d'A. was de vader der later zoo vermaard gewordene
marklezin de Maintenon.
Aubigny, stall met 2600 um. in het fransche
dept. Cher, 5 rnijlen benoorden Bqurges, werd under
koning Jean platgebrand door de Engelschen; het
was eertijds de hoofdplaats van een graafschap, dat
door Lodewijk XIV tot hertogdom ward verheven
ten behoeve van een natuurlijken zoon van Karel II
van Engeland bij de gravin van Portsmouth.
Aubign y (Eberhard Stuart, heer van). Zie
STUART (Eberhard).
Aubigny (Gilles de Lens, baron d'). Zie LENS.
Aubin—du—Cormior (St.), kantonshoofdpi.
in het fransche dept. Ille-et-Vilaine, met circa 2000
inw., zeer hoogen toren en overblijfselen van oude
vestingwerken. Verdrag (1231) tusschen koningin
Blanche en de in opstand zijnde edelen. Overwinning (1488) van La Tremoille op de Britonen en
den destijds in opstand zijnden hertog van Orleans
(die later Lodewijk XlI werd).
Aublet (Fusee', een fransch kruidkundige van
middelmatig talent (in weerwil dat het plantengeslacht Aubletia naar hem genoemd is), was een
leerling van Bernard de Jussieu, ondernam 1762, op
last van Frankrijk's koning, eene wetenschappelijke
leis naar fransch Guiana, waarvan de vrucht ward
zijne Histoire des Plantes de la Guyana Francaise
(Parijs 1775, 4 kwarto-deelen met 392 platen).
Aubonne, lief zwitsersch stadje in Waadtland
aan eene rivier Aubonne, 2 mijlen ten Z. W. van
Lausanne; A. is oud, heeft 1800 inw. en het graf
van Duquesne.
A
Aubrac-orde. Zie —LBRAC-ORDE.
Aubrem.e (Alex. Karel Jos. Gislain d'), geb. te
Brussel 17 Junij 1773, trad 1792 als 2e luitenant
in fransche dienst, onderscheidde zich in zijne
militaire loopbaan door uitstekende dapperheid,
kwam Oct. 1814 in nederlandsche dienst, streed
met cooed en beleid als kommandant der 2e brigade
an de 5e divisie in den slag van Waterloo, ward
1819 benoemd tot cormnissaris-generaal van oorlog,
ill welke betrekking hij 1827 ward vervangen door
Prins Frederik der Nederlanden; Oct.1828 werd hij
tot luit.-generaal bevorderd, ging tijdens de belgische omwenteling met den staf van ons lager naar
Antwerpen made, (loch keerde kort daarop naar
Hage terug, zonder can de volgende gebeurtenissen
deal te nemen, en stierf Fehr. 1835 plotseling te
Aken aan een aanval van beroerte.
Aubriet, geb. te Chalons 1651, gest. te Parijs
1745, beroemd schilder op het gebied van natunrlijke historie.
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Aubriot

Aubriot (Hugues), geb. te Dijon, was intendant
der financien en prdvdt van Parijs onder Karel V,
verfraaide die stad met vele monumenten, deed de
bruggen Pont au Change en Pont St. Michel bouwen;
zoo ook (1369) de Bastille. Hij was, wegens ketterij
verdacht, een der eersten, die in dezen kerker werden opgesloten ; in 1381 werd hij er uitgehaald
door de Maillotijnen, die hem tot aanvoerder wilden
hebben ; maar hij bedankte voor die gevaarlijke eer,
en stierf 1382.
Aubry (Francois), 1792 lid der Conventie, geb.
te Parijs 1750 ; na den val van Robespierre bestuurde
hij als lid van het bewind de militaire operation,
werd door het Directoire naar Cayenne gedeporteerd, wist van daar te ontsnappen, doch stierf op
de terugreis naar Frankrijk (1799) te Demerary.
Aubry de Montdidier, fransch ridder,
werd 1371 bij Montargis verraderlijk vermoord door
een zijner wapenbroeders, namelijk Richard de
Macaire. De dader bleef eenigen tijd onbekend ;
doch de trouwe hond van het slagtoffer rustte niet
voor hij den moordenaar gevonden had. Koning
Karel V gebood nu, dat er, op de wijze der ordalien, een tweegevecht zou plaats hebben tusschen
Macaire en den hond ; het trouwe dier bleef overwinnaar in dien strijd, en Macaire schoot er het
leven bij in.
Aubryet (Xavier), fransch letterkundige, geb.
1827 te Pierry, bij Epernay (dept. Marne), is de
kleinzoon van een dramatisch schrijver van den
zelfden naam.
Auburn, stad met 6000 inw. in den n.-amer.
staat New-York ; vrij levendige handel en eene
strafgevangenis, van waar het zoogenaamde Auburnsche stelsel, waarbij de gevangenen; even als bij het
pennsylvanische, volstrekt niet mogen spreken ; over
dag echter werken de gevangenen te A. gezamentlijk,
alleen des nachts zijn ze opgesloten ieder in eene
afzonderlijke cel.
Aubusson, lat. Albutio, fransche stad in het
dept. Crease, aan de Crease, met 6000 inw. en een
oud kasteel, waar Zizim of Dzjem opgesloten heeft
gezeten.
Aubusson (Francois), hertog de la Feuillade.
Zie FEUILLADE. - A. (Pierre d'), grootmeester der
Orde van St. Jan van Jeruzalem, geb. 1423, gest.
1503, was eerst in dienst van keizer Sigismund, en
onderscheidde zich in Hongarije tegen de Turken ;
daarna vergezelde hij Karel VII naar het beleg van
Montereau. Op Rhodes in de Orde opgenomen,werd
hij 1476 tot grootmeester verkoren, ving toen
dadelijk aan verscheidene forten te laten bouwen
voor de veiligheid van het eiland, dat hedreigd werd
door de Turken, en doorstond in 1480 dat vermaarde beleg, waartoe Mahomed II over de 100,000
man bezigde, en dat de Ottomanen genoodzaakt
waren op te breken na een ontzettend verlies. Tot
belooning voor zijne diensten werd hij door Innocentius VIII met den kardinaalshoed begiftigd. Op
het laatst van zijn leven was hij bestemd om zich
aan het hoofd van een nieuwen kruistogt te stellen,
doch de zaak had geen doorgang. Hij had den eernaam van ,,Schild der Kerk".
Aucaners, een der drie stammen, in welke de
vrije Boschnegers in Suriname gesplitst wordeu.
Zie BOSCHNEGERS en AUCKA.
AUCePS, d. i. de Vogelaar, een bijnaam van
den duitschen keizer Hendrik den Groote, aan hem
gegeven, oindat de gezanten, die hem de kroon van
het roomsche rijk bragten, hem aantroffen bezig met
de vogelvangst.

Auckland
Auch (lat. Climberris, Ausci of Auscii of Augusta
Ausciorum), hoofdpl. van het fransche dept. Gers,
met 12,000 inw. Geboorteplaats van den hertog de
Roquelaure en van admiraal Villaret-Joyeuse.
Auchaten, een scytisch yolk, bewoonde een
gedeelte van de tegenwoordige Ukraine.
Auchen, lat. Ausci, een germaansch yolk ; hunne
hoofdpl. was het tegenw. Auch. Zie CAUCHEN.
Auchterarder, stad en kerspel in Schotland,
met 4500 inw., ruim 2 mijlen bezuidwesten Perth,
aan den schotschen centralen spoorweg. In dit kerspel ontstond het geschil over de 'Veto Act", dat
eindigde met de afscheiding van de Kerk van Schotland in 1843.
Auchy—en—Braie, dorp in het fransche dept.
Oise; veldslag in 1077 tusschen Willem den Veroveraar en zijn zoon Robert.
Aucka, of Auka, bij de Negers genaamd Mungo,
een houtgrond in Suriname aan de riv. Suriname.
Op deze aanzienlijke plantaadje werd 1761 de vrede
gesloten met een groot deel der Boschnegers, die
langs de rivier Suriname wonen.
Auckama (Pieter Sybrandsz.), of .Auckema,
bijgenaamd Pinckert, geb. te Leeuwarden uit aanzienlijke ouders, studeerde in de regten, werd later
olderman (zooveel als burgemeester) in zijne geboorteplaats, en bekleedde die betrekking met eere
gedurende verscheidene jaren in het woeligste tijdperk der Schieringers en Vetkoopers; A. behoorde
tot laatstgen. partij, en kwam 1487, toen de Schieringers Leeuwarden overrompelden, in de schermutseling om het leven. Hij heeft eenige werken
geschreven over regtsgeleerdheid, maar inzonderheid over de geschiedenis van Friesland.
Auckland, marktstad in het engelsche graafschap Durham, naar welke de familie Eden haren
titel voert. Sir Robert Eden (gest. 1720) ontving
1672 den titel van baronet van West-A. en droeg
dien erfelijk over op zijnen zoon sir John (gest.
1728), en op diens zoon sir Robert (gest. 1755).
De oudste van sir R.'s 4 zonen (sir John) werd
baronet van West-A., de tweede (sir Robert) 1766
baronet van Truir. De derde (William), geb. 1750,
betrad reeds vroeg de staatkundige loopbaan, werd
eerst onder-secretaris van staat voor buitenl. zaken,
daarna parlementslid voor Woodstock, secretaris
van staat in Ierland, gezant te Parijs, te Madrid, te
's Hage, woonde 1793 het congres van Antwerpen
bij, en werd in dat jaar peer van Engeland (reeds
sedert 1789 was hij peer van Ierland), '28 Mei 1814
stierf hij. Zijn tweede zoon George (de oudste verdron'k 1810 in den Teems), geb. 25 Aug. 1784,
werd 1835 gouverneur-generaal van Oost-Indie,
voerde den oorlog tegen de Afghanen, werd 1839
earl van A., eerste lord der schatkist, en stierf1 Jan.
1849. In het peerschap werd hij opgevolgd door
zijn broeder (geb. 10 Julij 1799) Robert John,
bisschop van Sodor en Man.
Auckland, 1) hoofdstad van Nieuw-Zeeland,
in het noordelijke deel van het eiland, werd door de
Engelschen gesticht 1840, telde 2754 inw. in 1844,
7000 in 1852, en in 10 jaren tijds is dit laatste
getal bijna verdubbeld.— 2) zie AUCKLANDS-EILANDEN.
Auckland (Henriette), eene engelsche heldin,
die zich in den amerikaanschen oorlog 1775 onderscheidde door hare dapperheid, was de echtgenoot
van een majoor, die het bevel voerde over een
engelsch regement. Zij streed aan zijne zijde, en
verdedigde hem rnenigmaal met eigen handen. Toen
hij, bij de nederlaag van het engelsche leger, krijgsgevangen was gemaakt, braveerde zij alle gevaren

Aucklands-eilanden
om bij hem te komen en zijne wonden te verbinden,
waartoe zij van generaal Gates verlof had bekomen.
Na hunne terugkomst in Engeland, stierven zij zeer
kort na elkander.
Aucklands—eilanden, eene eilandengroep
van Australia, 50 mijlen bezuiden Nienw-Zeeland,
bestaande nit 4 groote en 3 kleine eilanden, werd
1806 door den britschen walvischvaarder Briston
ontdekt. Het grootste, Auckland genaamd, is 6 mijlen Lang, vruchtbaar en bergachtig, en heeft eene
engelsche nederzetting voor walvischvaarders, aan
eene veilige baai, de Sara-baai genaamd.
Aucois, bergdorpje in Savooije, bekend als het
hoogst gelegene dorp in Europa.
Audwus. Zie AUDIO.
Audas. Zie ABDAS. _
Aude, of Audh, in britsch Indie. Zie OUDE.
Aude, lat. Atax, rivier in Frankrijk, ontspringt
hij Mont-Louis in de oostelijke Pyreneen, en ontlast zich, na eenen loop van 27 a 30 mijlen, door
de vijvers van Sijean en Vendres,
mijl van Narbonne, in de Middell. Zee. — Het fransche departement A., door de departementen Herault, Tarne,
Opper-Garonne, Ariege en dat der Oost-Pyreneen,
en ten 0. door de Middell. Zee begrensd, bevat in zich
een groot deel van het oude Languedoc, beslaat ruim
120 vierk. mijlen, telt omstreeks 300,000 inw.
en heeft Carcassonne tot hoofdpl. Door het zuiden
van dit dept. loopen de voorste Pyreneen, terwijl
zich aan deszelfs noordergrens de zuidelijkste voorloopers der Cevennen, de Zwarte bergen, verheffen.
Audebert (Germain), geb. te Orleans in het
begin der 16e eeuw, gest. 24 Dec. 1598, was een
man van uitstekende verdiensten en een goed latijnsch dichter. — A. (Jean Baptiste), beroemd
fransch natuuronderzoeker en schilder, geb. 1759
te Rochefort, gest. 1800 te Parijs, wiens werken,
behalve hunne wetenschappelijke verdiensten, dit
bijzonders hebben, dat tekst en platen van de zelfde
hand zijn. Hij schreef : Histoire naturelle des singes,
des makis etc. (Parijs 1800, in fol.). Zijne twee
andere werken : Histoire des colibris, des oiseauxmouches, des jacamars etc., en Histoire des grinyereaux et des oiseaux de paradis, werden na zijnen
(1800) flood door Desray voltooid.
Audejantius. Zi. e DUDE-JAMS.

Audenaerde. Zie OUDENAEBDE.
0
.e _UDEYPOOR.
Audehpoer. Zie
Auderville, kaap aan de kust van bet fransche dept. de la Manche; behoort tot Cotentin, het
westelijk schiereiland van dat departement.
Audh, in britsch Indie. Zie OUDE.
Audianen. Zie AUDIO.
Audibert (L. F. H.), fransch letterkundige,
geb. 27 April 1797 te Marseille, waar zijn vader
advokaat was, studeerde in de regten, wend advokaat te Parijs, in 1822 bij het ministerie van buitent. zaken geplaatst als particulier secretaris van
Chkeaubriand, was 1829 benoemd tot prefect,
welke benoeming echter door Polignac werd ingetrokken. Van zijne vele werken vermelden wij drie
bekroonde stukken Avantages de la legitirnite ;
Influence du Christianisme sec les institutions soeiales ; en Eloge du due d'Enghien. Wijders: Fragments
d'histoire et nouvelles (Parijs 1827); Melanges de litter.
et d'hist. (Parijs 1828); en Entrelien avec Talma.

Audierne, fransche stad in het dept. Finisterre, aan de baai A., met haven en vunrbaak, ligt
3 mijlen bewesten Quimper, en heeft 800 inw. De
baai of bogt van A. is vermaard wegens de hevige
stormen en vele schipbreuken.

Audot

355

Audiffredi (Giovanni Battista), geb. 2 Febr.
1714, gest. 1794 als dominicaner en bibliothecaris
der casanatische bibliotheek te Rome, vestigde zijn
roem als bibliograaph hoofdzakelijk door zijnen
Catalogus van die bibliotheek (4 dln. Rome 1761—
88) en door den Catalogus der te Rome uitgegevene
werken in de 15e eeuw (Rome 1783). Ook zijne
sterrekundige werken waren in der tijd zeer gezocht.
Audiffret (C. L. G., markies d'), geb. te Parijs
10 Oct.1787, afstammeling van de oude italiaansche
familie Audiffredi, die zich in de 12e eeuw in Provence vestigde, hekleedde sedert 1805 mindere administrative betrekkingen en sedert 1813 hooge posten, waarin hij zich door groote bekwaamheid heeft
onderscheiden, werd Jan. 1852 senateur, en schreef
verscheidene staathuishoudkundige werken.
Audiganne (Armand), fransch advokaat en
vruchtbaar publicist, geb. 1814 te Ancenis (dept.
Beneden-Loire), heeft vooral veel medegewerkt in de
),Revue des Deux-Mondes". Opmerkelijk is zijn geschrift (1858) : Les chemins de fee d'aujourd'hui et
dans cent ans chez tons les peoples.

Audiguier (Vital d'), geb. 1565, gest. (of
eigentlijk vermoord) omstreeks 1630, betrad eerst
de magistrate loopbaan, toen de militaire, en daarna
die der letteren, vertaalde eenige spaansche werken
in het Fransch, en schreef ; Le vrai et ancien usage
des duels (1617).
Audin (J. V. M.), fransch schrijver, geb. te
Lyon 1790, gest. 1851, was eerst een geruimen tijd
boekhandelaar te Parijs, en wijdde zich later aan nasporingen op het gebied der kerkelijke geschiedenis.
In zijn schrijven daarover plaatste hij zich op het
roomsch-katholieke standpunt, en leverde : Histoire
de la St.-Barthelemy (1826) ; Histoire de la vie, des
dents et de la doctrine de Luther (1839) ; Histoire de
Calvin (1841) ; Hist. de Leon X (1844) ; Hist. de
Henri VIII (1850): De 4 laatstgenoeinde werken
zijn ook bijeen verschenen in 9 din., onder den titel
van : Etudes sue la &forme.
Audincourt, stad aan de Doubs, in het fransche dept. Doubs; 3000 inw.; kanongieterij.
Audin—Rouvière (Joseph Marie), geneesheer, gel). te Carpentras 1764, gest. te Parijs 1832
aan de cholera, is vooral bekend door zijn werk
La Mtdecine sans medecin, hetwelk 13 drukken beleefd heeft. Hij was rijk geworden door kwakzalverij,
door het verkoopen van zoogenaamde grains de vie
of grains de sante.
Audio, of Udo, ook Audius of Audseus, een door
zijne aanhangers tot bisschop verheven ketter nit
Mesopotamia omstr. de helft der 4e eeuw, wiens groutste ketterij hierin bestond, dat hij zich God voorstelde in eene menK‘helijke gedaante, het Paaschfeest gevierd Wilde hebben op joodsche wijze, en een
hevig bestrijder was van de ondeugden der geestelijken. Zijne aanhangers werden Audianen of Anthropornorphiten genoemd. Constantijn de Gr. zond
hem in ballingschap naar Scythie ; van Haar begaf
A. zich naar Zweden, waar hij vele Heidenen tot
het Christendom bekeerde en 370 stierf.
Audius. Zie AUDIO.
Audoenus. Zie OVEN, de heilige.
Audot (L. E.),geb. 26 Feb. 1783 te Parijs, waar
hij zich in het begin dezer eeuw als boekhandelaar
vestigde, heeft ruim 150 werken uitgegeven, aan
welker zamenstelling hij als goed letterkundige zelf
deel b eeft gehad.Vooral verdienstelijk is het plaatwerk
L'Italie, la Sieile et les Iles Ioniennes (7 dln. in 4°.),
waarvan de platen geteekend zijn onder zijn persoonlijk toezigt op eene lange reis door die 'andel].
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Audouard

Audouard (M. F. M.), zeer verdienstelijk
fransch of/icier van gezondheid, geb. 29 Julij 1776
te Castres, bestudeerde 1821 te Barcelona, en 1823
in de haven van Bilbao, de gele koorts, schreef daarover een drietal lezenswaardige werkjes, en, behalve
eene menigte andere verdienstelijke geschriften,00k:

Auersperg

vestigde hij zich als taalmeester te Lintz, en gaf daar
(1838-39) eene italiaansche en eene fransche
spraakkunst uit. In 1839 bereisde hij Duitschland en
westelijk Europa, en bezocht overal de voornaamste
drukkerijen. Beroemd is het door hem uitgegevene
»Onze Vader" in 608 talen (Weenen 1844) met roHistoire du cholera morbus dans l'armeé d'Afrque
meinsehe letters; zijn »Onze Vader" in 200 talen
(1836) ; De la traite des noirs (1849) ; enz.
(1847) in het oorspronkelijke letterschrift ; en zijn
Audouin (Jean Victor), uitstekend zooloog, »Algemeen overzigt van alle druklettersoorten op den
geb. te Parijs 27 April 1797, gest. aldaar 9 Nov.
aardbol" (1845).
1841, heeft vele werken geschreven, die vooral beAuerbach, 1) stad in het saksische distr.
langrijk zip voor de geschiedenis der gelede dieren.
Zwickau; 4000 inw. — 2) stad in den beijerschen
Ook heeft men van hem eene Histoire naturelle du
kreis Oberpaltz; 1600 inw. — 3) marktvlek in het
littoral de France (1832).
groothertogdom Hessen,prov. Starkenburg,1650 inw.,
Audran, naam eener familie uit Lyon, die in de zomerverblijf des groothertogs en minerale bron.
17e eeuw vele beroemde kunstenaars heeft voortAuerbach (Heinrich), geb. 1482, eigentlijk
gebragt.De beroemdste, Girard A.,geb.te Lyon 1640,
H. Stromer, maar A. genoemd naar zijne geboortegest. te Parijs 1703, is de eerste graveur geweest
plaats Auerbach in Beijeren, was te Leipzig professor
van historie-stukken. Onder meer graveerde hij de
der geneeskunde en raadsheer. In 1519, toen het
»Veldslagen van Alexander" van Lebrun.
bekende mondgesprek tusschen Eck en Luther plaats
Audubon (John James d'), verdienstelijk or- vond, ontving A. den grooten hervormer aan zijne
nitholoog, geb. omstreeks 1774 bij Nieuw-Orleans tafel. Hij liet 1530 den Auerbachschen Hof bouwen,
in Louisina, gest. 27 Jan. 1851 te New-York, leerde
voornamelijk ter uitstalling van goederen gedurende
teekenen bij David te Parijs, en maakte vervolgens
de leipziger mis; volgens de levende was de toolevensgroote afbeeldsels der vogels van Amerika, die
venaar Doctor Faust op een vat wijn uit den kelder
hij opspoorde tot in de eeuwenoude bosschen. In 1824
van dit gebouw gereden in 1525, dus (N.B.) 5 jaren
besloot hij zijne teekeningen in het Licht te geven, tot
vOOr het gebouw bestond.
welk einde hij Europa bezocht en kennis maakte met
Auerbach (Berthold),duitsch dichter en schrijde beroemdste natuur-onderzoekers.Zijngroote werk
ver, geb. 28 Febr. 1812 te Nordstetten in het wurThe birds of America (Edinb. en Londen) verscheen in
temb. Zwarte woud, van joodsche afkomst, studeerde
4 groote folio-deelen en werd in 14 jaren voltooid.
in de joodsche godgeleerdheid, philosophie en geBuitendien verscheen zijne Ornitholojical biography schieddnis, en wijdde zich eerst later aan letterkun(Edinburgh 1831), en The quadrupeds of America,
digen arbeid. Zijn eerste werk Das Judenthum and
dat hij met Dr. Bachmann en zijne twee zonen (1850)
die neueste Literatur (Stutgart 1836) werd algemeen
te New-York uitgaf.
gunstig ontvangen. Ook zijne duitsche vertaling van
Audus, rivier. Zie ADOUSE.
Spinoza's werken (5 dln. Stutgart 1841) is een zeer
Audzjelah, lat. Augila, met de hoofdplaats A., verdienstelijk werk ; maar hij hield niet op zijn naam
is eene oasis, op den weg der oasis van Syoewah naar
beroemd te waken met nog vele andere geschriften,onFezzan, en staat onder eenen bey, die schatpligtig is
der welke vooral zijne Schwartzwalder Dor fgeschichten
aan den bey van Tripoli. In de oudheid is A. bekend
uittnunten.
als onbewoond en 10 dagreizen van Ammonium in
Auersperg, een oud, aanzienlijk geslacht in
Marmorica gelegen, terwijl de Augike, een stam der
Oostenrijk, moet uit Zwaben afkomstig zijn, naar het
Nasamonen,in den tijd van den dadeloogst daarheen
kasteel Lirsberg zijnen naam dragen, en reeds in de
togen om dadels te plukken.
lie eeuw naar Krain getrokken zijn, waar het de
Aue, 1) stad in het koningrijk Saksen, distr. Zwic- burg Auersburg gesticht heeft in den neustadter kreis
kat], met 1750 inw., groote spinfabriek en veel nijvan 'Hyde. Adolf van A., omstreeks 1067, moet de
verheid.-2) rivier, die op de lubbecksche bergen ontduitsche linie gesticht hebben ; zijn broeder Oderich
springt,en zich boven Nienburg in de Weser ontlast.—
eene friauler linie, van welke de hertogen van Cocagna
Aue, noemt men in Duitschland iedere vruchtbare
en verscheidene italiaansche familien afstamden. De
ouwe of iandstreek ; maar onder de benaming van
hi er als voornaamste leden van dit geslacht te verGoldene Aue verstaat men de vruchtbare vlakte aan
melden, zijn : Herbart VII, vrijheer van A., geb.
de Helme en Unstrut,tusschenNordhausen,Sonders1551; hij sloeg de Turken 22 Junij 1593 aan de
hausen, Artern en Sangerhausen.
Sulza, en stierf 1594. — Prins Karel van A., geb.
Auelimmiden, of Oeweelimmid, een der 21 Oct. 1740, luitenant-veldmaarschalk in 1796, liet
twee groote afdeelingen in welke de Toewaregs, in
zich 1805 door maarschalk Lannes overreden om de
het zuidwesten der groote woestijn van Afrika, onDonau-brug, over welke het oostenr. leger afgetrokdersAieiden worden ; de andere afdeeling vormen de
ken was, niet of te breken, omdat er een wapenstilTademekket. Deze twee hoofd-afdeelingen zijn weder
stand was gesloten, waarop de Franschen met den
in schier ontelbare stammers gesplitst.
stormpas de brug overtrokken, aan de overzijde post
Auenbrugger (Leopold) , een geneesheer, vatteden en een artillerie-park vermeesterden. Hij
geb. 1722 te Auenbrug, gest. in het begin der 17e
stond deswege te refit voor eenen krijgsraad en werd
eeuw, de eerste die de percussie heeft aangewend
tot zware straf veroordeeld, doch ontving gratie ; hij
tot herkenning van ziekten, heeft zijnen naam onstierf 26 Dec. 1822. — Anton Alexander graaf van
sterfelijk gemaakt door zijn werkje Inventum Novum A., als dichter Anastasius Griin, geb. 11 April
ex Percussione thoracis human, etc. (Weenen 1761,
1806 te Laibach in Krain, eigenaar van Gurkfeld en
herdrukt Weenen 1843).
van het graafschap Thurn-am-Hart, begon zijne
Auer (Alois), sedert 1841 directeur der itof- en dichterlijke loopbaan met den lyrisch-epischen rostaatsdrukkerij te Weenen, geb. te Weis 11 Mei
mancen-cyclus Der letzte Ritter; zijn roem vestigde
1813, leerde in dat stadje het boekdrukkers-bedrijf,
hij echter hoofdzakelijk door zijne staatkundige gedoorliep al de graders van dit vak, en oefende zich
dichten : Spaziergange eines wiener Poeten (Hamburg
in zijne ledige uren in de levende talen. In 1837
1831; 3e druk 1844), en vele volgende produkten.

Auerstit dt

Augereau
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Auge, of Vallee d'Auge, klein landschap in het
oude Neder-Normandie, besproeid door de Tongue,
is vermaard om zijne vruchtbaarheid; tegenw. maakt
het deel nit van de departementen Calvados en Orne.
Eertijds was het slechts een groot bosch, Saltus Algia
geheeten; vandaar Sant d'Auge, de naam van een
dorpje in dit dal, waarin ook verscheidene steden.
A
Augeas. Zie _UG1AS.
Auger (Edmond), een Jezuit, geb. 1515 te Allemand, bij Troyes, begaf zich bedelend naar Rome,
weal daar keukenjongen bij de Jezuiten, en werd
vervolgens door Ignatius zelven in de Orde opgenomen. In Frankrijk terug, legde hij zich vooral toe
op de prediking, bragt een aantal Hervormden tot
de r.-kath. Kerk terug, viel echter in handen van
den baron des Adrets, het hoofd der Hervormden,
en zou ter flood gebragt zijn geworden, had niet zijne
welsprekendheid hem gered. Hij werd biechtvader
van Hendrik III, keerde later naar Italie terug, en
stierf te Rome 1591. — A. (Athanasius), fransch
philoloog en oudheid-onderzoeker, geb. te Parijs
12 Dec. 1724, was geestelijke en professor der rhetorica te Rouaan, vervolgens vicaris-generaal van den
bisschop van Lescar, en stierf 7 Febr. 1792 te Parijs.
Hij vertaalde Demosthenes en lEschines (6 din. Parijs 1777-94), Isocrates,Lysias en de Homilien van
Chrysostomus. Zijn grootste werk De la constitution
des Remains (10 dln. Parijs 1792-95) was in der
tijd zeer geacht. A.'s Oeuvres completes verschenen te
Parijs in 29 din.—A. (Louis Simon), geb. te Parijs
Seine-et-Marne (1858).
1772, verdienstelijk letterkundige, werd 1816 lid en
Aufay (Jean d'), of J. de Fay, geb. te Bethune, vervolgens vast secretaris der Academie, en maakte
gest. omstreeks 1510, raad van Karel den Stoute,
1829 zelf een einde aan zijn Leven. Zijn Commentaire
later van diens dochter Maria van Bourgondie, van
sur Moliere (1819-27, 9 din.) is een geacht werk.
Maximiliaan en van Fi lips den Schoone, schreef, onder —A. (H. N. J.),fransch letterkundige, geb. te Auxerre
meer : Discours des actions et quérelles d'entre Marie
25 IVIei 1797, schreef, behalve een legio romans onder
de Bouryoigne etc. de Lays XI, Roy de France etc.
het pseudoniem Saint-Hippolyte en tooneelstukken
(gedr. 1640).
onder den gefingeerden naam Gérau,eene historische
Auffenberg (J. vrijheer von) , dramatisch proeve over de Republique de Saint-Marin (1827) en
dichter, geb. 25 Aug. 1798 te Freiburg in de Breisverscheidene andere geschriften. — A. (Charles),
gau, ondernam 1815 na zijne studie-jaren eene avonfransch generaal, geb. 2 Julij 1809, gest. 30 Junij
tuurlijke reis naar 'Griekenland, maakte als oosten1859,aan de doodelijke wonde, door hem ontvangen
rijksch militair 1815 den veldtogt tegen Frankrijk
aan het hoofd der artillerie van het 2e armeekorps
merle, en schreef te Weenen zijn tremspel Pizarro.
in het gevecht bij Solferino.
Op den wensch van zijne ouders keerde hij naar
Augereau (Pierre Francois Charles), hertog
Baden terug, trad als luitenant in de garde, schreef van Castiglione, geb. te Parijs I I Nov.1757,zoon van
eene reeks van dramatische stukken , waaronder een metselaar en eene fruitvrouw, was eerst fransch
Ludwig XI in Peronne, en ondernam 1832 eene reis
karabinier, vervolgens in napelsche dienst ; 1792
met zijne landslieden uit Napels gebannen, trad
naar Spanje, die hij beschreef onder den titel van
Humoristische Pilgerfahrt nach Granada and Cordova
hij in fransche dienst, was 1794 reeds brigade(1.eipz. en Stutg. 1835). Van zijne 24 dramaas ver1796 divisie-generaal. In 1796 naar Italie gezonden
dient afzonderlijke melding zijngroote stuk Alhambra deed hij daar wonderers van dapperheid bij de brag
(3 din. Carisruhe 1829-30).In 1839 werd hij hofvan Lodi, te Castiglione (waarnaar hij 1805 zijn hermaarschalk van den hertog van Baden; en 1843-47 togstitel ontving), op de brag van Arcole, en werd
verschenen zijne Sammtliche Werke (22 din. Siegen
9 Aug. 1796 bevelhebber der 17e militaire divisie
en Wiesbaden).
te Parijs; den 4 Sept. (18 Fructidor),op last van het
Aufidena, of Aufidenum, stad in Samnium. Directoire,overviel hij de wetgevende vergadering,en
Zie ALF1DENA.
nam de gedoodverwde afgevaardigden gevangen ; voor
Aufidius, I ) Cn. A., volkstribuun 114 v. Chr., deze daad van brutaal geweld werd bij vereerd met
pretor 108, werd op zijn ouden dag blind, bleef nietden titel van »Redder des vaderlands".In 1799 werd
hij lid van den Raad der Vijfhonderd ; hij verzette
teinin werkzaam voor den senaat en zijne vrienden,
en heeft in de grieksche taal eene romeinsche gezich echter niet tegen den staatsgreep van 18 Bruschiedenis (waarschijniijk Annalen) geschreven.
maire, en tot belooning daarvoor gaf Napoleon hem
2) A. Lurco, volkstribuun 61 v. Chr., stelde de wet
het opperbevel over de armee in Holland ;1804 werd
de ambitu voor, en voerde het eerst de vetmesting
hij maarschalk, 1805 hertog. Aan de veldtogten van
van paauwen in, waarmede hij veel geld verdiende.
1805 en 1806 nam hij rpemrijk deel, screed 1809 in
— 3) A. Bassus ; zie 13Assus. — A. Luscus, hoofd
Italie, 1810 minder gelukkig in Spanje; 1813 was
van het plaatselijk bestuur in het stadje Fundi; over
hij kommandant van het I I e armee-korps te Berlijn,
zijne ijdelheid spot Horatius.
later gouverneur-generaal van Frankfort en WurtzAufidus,rivier in Daunie; tegenw. OFANTO.
burg, van waar hij zijn korps deed oprukken naar
Aufridus. Zie ANFR1DUS.
Leipzig, waar hij weder uitblonk door awed en onAuerstadt, dorp in het pruis. reg.-district
Merseburg, waar 14 Oct. 1806 maarschalk Davoust
met 33,000 Franschen den hertog van Brunswijk
slocg, die het bevel voerde over 50,000 Pruisen, terwiji Napoleon gelijktijdig het andere gedeelte der
pruis. armee bij Jena overwon. De Pruisen moesten
zich nu over de Elbe terugtrekken. Wegens bovenvermelde overwinning ontving maarschalk Davoust
zijnen titel van hertog van A.
Auerswald (Hans Jacob), geb. in Oost-Pruisen
25 Julij 1757, trad 1770 in de armee, nam 1778
deel aan den beijerschen erlopvolgings-oorlog,enging
later in de staatsdienst over. Hij bekleedde de hoogste
ambten, en werd 1811 landhofmeester van het koningrijk Pruisen. Vooral in het beslissendejaar 1813
was hij krachtig werkzaam ; in 1824 onttrok hij zich
aan de staatsdienst, en "stied' 8 April 1833. — De
drie zonen van den vorige zijn : A. (Hans Adolf
Erdmann von), geb. 19 Oct.1792; A. (Rudolf von),
geb. 1 Sept. 1795; en A. (Alfred von), geb. 16 Dec.
1797; alle drie bekleedden hooge staatsambten ; de
oudste van het drietal vergezelde 18 Sept.1848 priris
Lichnowsky op zijnen rid naar het landgoed van den
rijkshestuurder en werd, even als genoemde Prins,
onderweg door eene bende opstandelingen smadelijk
vermoord.
Aufauvre (P. A.), fransch journalist en schrijver, geb. te Troyes 17 Nov. 1818, schreef verscheidene op zijne geboorteplaats betrekking hebberide
historische geschriften, alsook : Monuments de
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Augerilt

verschrokkenheid. In 1814 voerde hij bevel te Lyon,
doch kon den intogt der Geallieerden niet beletten.
Een der eersten om de Bourbons te erkennen, maa kte
hij des keizers val bekend in zulke bewoordingen,
dat Napoleon hem een verrader noemde, en hem later
niet vertrouwde, toen hij, als pair van Lodewijk XVIII,
in de Honderd Dagen de troepen van de 14e militaire
divisie aan Napoleon's zijne bragt. A. was lid van den
krijgsraad over Ney, doch verklaarde zich onbevoegd,
bleef zonder aanstelling, en stierf 11 Junij 1816.
AugerOt, eene oasengroep bezuiden de groep
Goerara en benoorden het eigentlijke Taoewat ;
zuidoostelijk van Marokko.
Aughrim. Zie AGHRIM.
Augias (spreek nit : Au-gi'as), koning van
Elis, beroemd door.zijn rijkdom aan runderen. Ruim
3000 ossen had hij in zijne stallen, die sedert dertig
jaar niet schoongemaakt waren, toen hij aan Hercules die taak opdroeg, waarvoor hij hem het tiende
gedeelte van zijne kudde zou afstaan. Hercules
volbragt dit week in den dag, doordien hij de
rivieren Peneus en Alpheus door de stallen leidde.
Maar toen de trouwelooze koning vervolgens weigenie den bepaalden prijs te voldoen, werd Hercules
zoo vertoornd, dat hij Elis plunderde, A. ombragt,
en het rijk afstand aan Phyleus, A.'s zoon. Van
Kier het spreekwoord ,,een A ugias-stal reinigen" voor
,,een verwaarloosden boel redderen".
Augier (G. V. Emile), verdienstelijk fransch
blijspeldichter, geb. te Valence (dept. DrOme), 17
Sept. 1820, is een kleinzoon van Pigault-Lebrun,
sedert Jan. 1858 lid van de Academie, en een der
vruchtbaarste dramatische schrijvers van zijnen tijd.
\ 7iZie
A UDZJELAH
-.
Augila (Oasis va n ).
Augoyat (Antoine Marie), fransch
geb. te Macon 28 Dec. 1783, schreef, behalve verscheidene boeken over fortificatie en andere milit.
onderwerpen, een Precis des campagnes et des sieges
d'Espagne et de Portugal (Parijs 1839).

Augsburg, lat.Augusta Vindelicorum,hoofdpl.van
beijersche regerings-distr. Zwaben- en- Neuburg,
ligt in eene vrachtbare streek, aan de zamenvloeijing
van Lech en Wertach, met 44,000 inw. De met oude
bolwerken, wallen en grachten, en daarbuiten liggende
schoone wandellanen omringde stad, hoewel niet zeer
regelmatig gebouwd, heeft Loch verscheidene schoone
straten, pleinen met prachtige fonteinen, merkwaardige kerken en grootschegebouwen.Van laatstbedoelde
verdient inzonderheid melding: het eertijds prinsbisschoppelijk paleis, waar de protestantsche vorsten
25 Junij 1530 aan keizer Karel V hunne geloofsbekentenis indienden (zie AUGSBURGSCHE CONFESSIE) ;
wijders het door Elias Holl (1616-18) in den
nieuw-romeinschen stijl gebouwde raadhuis met de
groote gouden zaal; en een aantal gebouwen meer.
Naast Frankfort aan den Main is A. de voornaamste
koopstad van zuidwestelijk Duitschland. Historisch
merkwaardig is A. in menig opzigt : Aanvankelijk
heette het Damasia, totdat de Romeinen (15 v.Chr.)
ook de bevolking van Vindelicie ten onder bragten
en te Damasia eene rum. volkplanting aanlegden, die
naar den toenmaligen keizer den naam ontving van
Augusta. In de 5e eeuw werd A. geplunderd en verwoest door Attila, kwam vervolgens onder de heerschappij der frankische koningen, en werd andermaal
verwoest in den oorlog van Karel den Gr. met Thassilo. Op den hoogsten trap van bloei stood A. van
1368 tot aan den schmalkaldischen oorlog (1546).
In 1534 werd het Traktaat van A. gesloten ( tusschen
Frans I en de luthersche duitsche vorsten, tegen
Karel V en de Roomsch-katholieken). In 1548 stelde

Augures
Karel V op den rijksdag een middel voor om de twee
godsdienst-partijen in toom te houden, welke maatregel bekend is under den naam van Interim van A.
In 1555 werd de Vrede van A. door Karel V geteekend, waarbij vrijheid van geweten werd toegekend,
hehoudens dit belling, dat de prelaten, die de leer van
Luther omhelsden, afstand moesten doen van hunne
geestelijke inkomsten. Eindelijk kwam te A. 1686 tot
stand het groote Verbond van A. tusschen de twee
linien van het Oostenrijksche Huis, Zweden, Saksen,
Beijeren, Zwaben, Frankenland, enz., ten Joel hebbende om de veroveringen van Lodewijk XIV te
stuiten ; dit verbond was bet uitgangs-punt van den
oorlog, die eindigde met den Vrede van Rijswijk.
A. was eene vrije en keizerlijke stad tot 1806, toen
het door Napoleon I aan Beijeren werd toegevoegd.
Augsburgsche confessie, de gewigtigste
geloofsbekentenis der evangelisch-protestantsche
Kerk, dus genaamd omdat dit stuk op den rijksdag te
Augsburg 25 Junij 1530 aan den keizer overhandigd
en openbaar voorgelezen werd. Dit stuk,door Melanchthon naar aanleiding van de Wittenberger bedenkingen of Torgauer artikelen opgesteld, in gemeen overleg
met Luther, die echter wegens den rijksban te Coburg achtergebleven was, had ten doel : blootlegging
van het geloof der protestantsche standen, ontzenuwing van vijandigen laster en het leggen van eenen
grondslag tot verzoening met andersdenkenden. De
A. splitst zich in 2 deelen : het le hehelst 21 artikelen, in welke de over het geheel van de roornsche
Kerk niet afwijkende leer der Protestanten wordt
blootgelegd ; het 2e gedeelte bevat 7 artikelen, betreffende de afgeschafte kerkelijke misbruiken. In
de bewoordingen, waarin het stuk aanvankelijk gesteld was, werden later door Melanchthon telkens
wijzigingen gebragt, vooral in de latijnsche editie
van 1540, waarin tevens nieuwe bijvoegingen voorkomen, voornamelijk in het 10e artikel, over het
Avondmaal. Melanchthon trachtte zoodoende de met
elkander in strijd zijnde begrippen van Luther en
Calvinus tot den te brengen. De Confessio variata was
een groote steen des aanstoots voor de Lutheranen.
De evang.-prot. Kerk heeft zich steeds aan de onveranderde A. gehouden, en is alleen op dien grondslag 1555
bij den augsb. godsdienstvrede erkend. De Hervormden hielden zich meerendeels aan de ),gewijzigde" A.
De Hervormden in Polen verklaarden, in de kerkvergadering te Thorn 1645, het onderscheid tusschen de
gewijzigde en onveranderde A. voor ongeldig ; bij
den westfaalschen vrede 1648 werden zij erkend als
belijders van de A .,over welke erkenning door de theologanten der beide partijen lang en heftig getwist is.
Augst, naam van 2 dorpen, ter plaatse van het
oude Augusta Rauracorum ; ze liggen tegenover
elkander aan de uitwatering van den Ergoltz in
den Rijn, ongeveer 1} nsijl bezuidoosten Bazel
1) Kaiser-A., op den regteroever, in het kanton Aargau ; 2) Basel-A„ op den linkeroever, kanton Bazel.
Augures. De Auguren of vogelwigchelaars waren
bij de Romeinen priesters, die de toekomst voorspelden uit de vlugt, het geluid en den eetlust van
het gevleugeld gedierte,vooral van de hoenders, die
in grooten getale op kosten der schatkist underhouden werden; nit bun al of met eten voorspelden
de A. den gang van den oorlog, waarom men bij iedere
romeinsche armee een Pontifex had, meteenige A. en
den Pullarius met ziju kippenhok. De priesterschap der
A. stood Lang in hoog aanzien; alleen leden uit de
aanzienlijkste familien werden daarin opgenomen ;
de A. zijn derhalve niet te verwarren met de Aruspicen, die van veel geringer aanzien waren.
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August, keurvorst van Saksen, zoon van hertog roomsche Kerk over, volgde 1733 zijnen vader op
Hendrik den Vrome van Saksen en Catharina van
als keurvorst, en werd ook op den poolschen troon
gekozen. Hij was, even als zijn vader, een minnaar
Mecklenburg, geb. te Freiberg 31 Julij 1526, volgde
van kunst en pracht, maar aardde niet naar hem in
1553 zijnen broeder Maurits als keurvorst op, en
het najagen van verboden geslachts-genieting ; daartoonde veel bekwaamheid als wetgever en staatsentegen bemoeide hij zich nog minder dan zijn
regent te bezitten; hij voerde de rijks-executie uit
in zake de Grumbachsche twisten. De zwakste zijde
vader met het regeringsbeleid, en liep geheel aan
den leiband van zijnen eersten minister en gunstevan zijne regering was zijn inmengen in de kerkelijke
ling graaf von Bruhl, die de rampen van den silezitwisten, waarin hij eerst de streng luthersche partij,
daarna de Crypto-calvinisten vervolgde,en 1580 aan
schen oorlog en van den zevenjarigen oorlog over
het vermaarde Concordia-formulier uitvoering gaf
het land bragt. Gedurende den laatstgen. oorlog
resideerde A. in Polen, en eerst na den vrede keerde
om de partijen te vereenigen. De door de geloofsvervolging verdrevene Nederlanders nam hij welwilhij naar Dresden terug, waar hij reeds 5 Oct. 1763
lend op. Hij bereisde geheel Saksen in alle rigtingen,
stierf. Zijn huwelijk, in 1719 met de aartshertogin
en liet daarvan eene kaart inaken. Na den dood
Maria Josepha, dochter van keizer Jozef I, gesloten,
was even gelukkig als vruchtbaar.
(1 Oct. 1585) van zijne eerste vrouw Anna, trail hij
(3 Januarij 1586) in den_ echt met de pas dertienAugust (Emile Leopold), zoon van hertog
jarige prinses Agnes Hedwig van Anhalt, loch stierf Ernst II van Gotha-en-Altenburg en Charlotte Amalie van Meiningen, geb. 23 Nov. 1772, volgde 20
reeds den 11 Fehr. van dat zelfde jaar. — A. (FreApril 1804 zijnen vader in de regering op. Hij was
derik), de Sterke, als keurvorst van Saksen Frederik
een veelzijdig ontwikkeld en welwillend man, die
August 1, als koning van Polen August 11, tweede
zoon van keurvorst Johan George III van Saksen en
veel voor kunst en wetenschap gedaan, verscheidene
Anna Sophia van Denemarken,geb. te Dresden 12 Mei
werken van smaak zelf geschreven, en over het
1670, onderscheidde zich door eene vroege ontwikgeheel genomen zijn land goed geregeerd heeft. Hij
keling van groote ligchaamskracht en fransche geeststierf 17 Mei 1822, zonder uit zijne twee huwelijbeschaving, bereisde van 1687 tot 1689 Duitschland,
ken (eerst met Louise Charlotte van Schwerin,
Frankrijk, Holland, Engeland, Spanje,Portugal,Italie
daarna met Caroline Amalie van Cassel) kinderen
en Hongarije, en volgde 1694 zijnen broeder Johan
na te laten, zoodat hij werd opgevolgd door zijnen
George IV als keurvorst op. Daarop voerde hij het
broeder Frederik IV, met wien de liuie (11 Febr.
bevel over de oostenrijksch-saksische armee tegen
1825) uitstierf.
de Turken in Hongarije, waarbij hij wel dapperheid,
August (Paul Frederik), groothertog van 01maar geen veldheerstalent aan den dag legde; en
denburg, oudste zoon van hertog Peter Frederik
vervolgens, door eerzucht en begeerte naar pracht
Lodewijk van Oldenburg en Elizabeth van Wurtemgedreven, vatte hij bet plan op zich meester Le maken
berg, geb. te Rastede 13 Julij 1783, ging 1811 naar
van de poolsche kroon. Dit gelukte hem door de
Rusland, waar zijn jongere broeder George (gest.
bekwaamheid van Flemming, door omkooping van
1812) gehuwd was met grootvorstin Catharina, nam
een werkzaam aandeel aan den bevrijdingsoorlog,
de poolsche grooten, door de hulp van Oostenrijk,
en door zijn overgang tot de roomsch-katholieke
en werd 1813 gouverneur van Reval ; in 1816 keerde
Kerk, welke plaats had te Baden, hij Weenen, 23 Mei
hij naar Oldenburg terug, en nam sedert 1821 ijve1697 ; den 27 Junij werd hij tot koning van Polen
rig deel aan het regeringsbeleid, totdat hij in 1829
gekozen, den 15 Sept. gekroond. In 1700 toegezijnen vader opvolgde, en den reeds 1815 aan zijn
treden tot den noQrdschen bond tegen Zweden,
huis toegekenden titel van groothertog aannam.
werd hij door Karel XII, die hem als tegenkoning
Ofschoon Oldenburg voor een der best geregeerde
Stanislaus Leszcynski tegenover stelde, zeer in het
landen mogt worded gehouden,regeerde A. toch tot
naauw gebragt, zag 1706 de Zweden zelfs naar
1848 absoluut; torn echter moest ook hij eene uit
Saksen dringen, en moest bij den vrede van Altranhet algemeene stemregt geborene vergadering bijeenstadt afstand doe,n van de poolsche kroon. In 1708
roepen, met welke de democratische grondwet van
19 Februarij 1849 tot stand kwam. Herhaalde manam hij onder een aangenomen naarn deel aan den
veldtogt tegen de Franschen, en versterkte prins
len evenwel werden de nieuw gekozene landdagen
ontbonden, omdat zij zich niet naar de staatkunde
Eugenius met 9000 man. Na den slag van Pultawa
van den groothertog wilden voegen. Eindelijk ge1709 werd hij op nieuw meester van de poolsche
lukte het, twee landdagen achter elkander zamen te
kroon, en leende nu, zonder verder voordeel voor
stellen, met welke men eene wijziging van de grondzich zelven, zijne hulp in den oorlog tegen Zweden.
Na het verdrag van Warschau (1716) moesten de
wet in gematigd conservatieven zin tot stand konde
brengen (1852). Hij stierf 27 Febr. 1853. Hij was
door de poolsche geconfedereerden aangetaste sakdriemaal gehuwd : 1817 met prinses Adelheid van
sische troepen Polen verlaten ; toen evenwel sloten
Bernburg-Schaumburg , die 1820 stierf; 1825
de poolsche grooten zich aan het schitterende hof
aan, en August bleef koning van Polen tot aan zijn
met hare zuster Ida, die 1828 stierf; 1831 met
dood te Warschau 1 Febr. 1733. Van zijne vrouw
Cecilie van Zweden uit het huis Wasa, die 1844
Christine Eberhardine van Brandenburg-Kulmbach
stierf. Uit het eerste huwelijk stammen Amalia, van
leefde hij sedert zijne geloofs-verandering geschei1836 tot 1862 koningin van Griekenland, en prinses
Friederike ; nit het tweede groothertog Nicolaas Freden. Hij had een legio natuurlijke kinderen, waarderik Peter (gebr. 8 Junij 1827); uit het derde prins
van de meest bekende zijn: graaf Maurits van Saksen
Elimar.
(moeder Aurora Konigsmarck) en graaf Rutowski
(moeder gravin Cosel). — A. (Frederik), zoon van
August (Frederik Wilhelm Hendrik), prins van
Pruisen, zoon van den 1813 gest. prins August Ferden vorige, als keurvorst van Saksen Frederik Audinand van Pruisen en Anna Elizabeth Louise van
gust II, als koning van Polen August III, geb. 7 Oct.
Brandenburg-Schwedt, geb. 19 Sept. 1779, vocht
1696, werd door zijne moeder en grootmoeder in
bij Jena aan het hoofd van een bataillon grenadiers,
het luthersche geloof opgevoed, en ondernam 1711
werd in Prentzlau na de dapperste tegenweer krijgseene reis door Duitschland, Frankrijk en Italie. Te
Bologna ging hij 12 Nov. 1712 heimelijk tot de gevangen gemaakt, en moest 13 maanden in Frankrijk
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doorbrengen, waarop hij eene reis deed door Zwitserland en Opper-Italie, en zich naar Petersburg
begaf. Daarop werd hij generaal-majoor en chef der
artillerie, nam 1813 als luitenant-generaal het, kommando op zich over de 12e brigade van het 2e legerkorps,en nam roemrijk deel aan de voornaamste veldslagen. In 1815 kommandeerde hij het 2e legerhorps,
waarmede hij in korten tijd een aantal vestingen
veroverde. Na den oorlog trail hij weder aan het
hoofd der artillerie, die door hem tot een hoogen
graad van volkomenheid werd gebragt. Bij zijnen
dood (19 Julij 1843) kwam zijne groote fortuin aan
de Kroon, daar hij slechts morganatisch getrouwd
was, uit welk huwelijk hij verscheidene kinderen
had, die echter niet tot zijne nalatenschap geregtigd
waren.
Augusta, oude naam van verscheidene steden,
dus genoemd ter -eere van keizer Augustus of van
een zijnen opvolgers. Veeltijds is er, ter onderscheiding, nog een anderen naam achtergevoegd:; op dien
tweeden naam zoeke men dus die steden, die hieronder niet vermeld mogten staan :
Augusta, stad op Sicilie; tegenw. Agosta.
Augusta, of Basilia, stad der Helvetiers ; tegenw.
Bazel.
Augusta, of Neomagus, stad in transalpijnsch Gall*
tegenw. Nyons (dept. DrOme).
Augusta Acilia, tegenw. Straubingen.
A. Allobrogum, tegenw. Geneve.
A. Astigis. Zie AUGUSTA FIRMA.
A. Asturica, stad in Hispanie; tegenw. Astorga.
A. Ausciorurn, of A. Auscorum, stad in Aquitanie;
tegenw. Auch.
A. liatiennorunt, tegenw. Busignano.
A. Bracarunt, stad in Lusitanie ; tegenw. Braga.
A. Colonia Apulum, tegenw. Carlsburg of Weissenburg.
A. Dea, tegenw. Die in het fransche dept. DrOme.
A. Emerita, stad aan dell Anas in Lusitanie; tegenw.
Merida.
A. Firma, of A. Astigis, stad in Hispanie ; tegenw.
Ecija.
A. Gemella, tegenw. Martos in Spanje.
A. Julia Gaditana, tegenw. Cadix.
A. Nemetum, stad in Germanie ; tegenw. Spiess
(duitsch : Speier).
A. nova, tegenw. Torquemada in Spanje.
A. Prcetoria, of A. Salassiorum, stad in cisalpijnsch
Gallie; tegenw. Aosta.
A. Rauracorum, stad der Helvetiers ; tegenw. Angst.
A. Romanduorum, tegenw. Luxemburg.
A. Salassiorum. Zie AUGUSTA PILETORIA.
A. Suessionum, stad in het nude Belgie, heat tegenw.
Soissons.
A. Taurinorum, of A. Taurasia, stad in cisalpijnsch
Gallie; tegenw. Turijn.
A. Tiberii, tegenw. Regensburg.
A. Trevirorum, stad in Gerrnanie ; tegenw.frier.
A. Trieastinorunt, stad in Viennensis, beet tegenw.
Aoust-en-Diois (in het fransche dept. DrOrne).
A. Trinobantunt, stad in bet oude Britannie ; tegenw.
Londen.
A. Ubiorum, tegenw. Keulen.
A. Vagiennorum, stad in cisalpijnsch Gallie ; tegenw.
of Citta di bene, of Saluzzo.
A. Vangionum, stad in Germanic tegenw. Worms.
A. Veromanduorunt, stad in Belgica 2a; tegenw. Of
Saint-Quentin, Of Vermand.
.4. Vesunna, tegenw. Vesunno.
A. Vindelicorum, stad in Germanic ; tegenw. Augsburg.

Augustenburg
Augusta, naam van een aantal steden in NoordAmerika ; de voornaamste zijn : 1) A. in Georgie,
19 mijlen benoordwesten Savanna, aan de Savanna,
die hier eene breedte heeft van 500 nederl. ellen;
dit A., met 9000 inw., telde in 1785 niet meer dan
tien huizen.-2) A., hoofdstad van den staat Maine,
met 10,000 inw., en vrij levendigen handel, ligt aan
den Kennebek, over welken hier eene 500 vt. lange
brug ligt; het arsenaal der Vereenigde Staten is in
A. gevestigd.
Augusta, een eilandje in nederl. 0.-Indie,
in de straat Dampier, bezniden het papoesche eiland
Wageoe.
Augustalen, 1) feesten, ingesteld ter eere van
keizer Augustus na de onderwerping van Sicilie,
Griekenland, Aziê, Syria en de Parthen.— 2) priesters
van de eeredienst van Augustus, welke eeredienst
ingesteld werd toen Augustus na zijnen dood door
Tiberius vergood was geworden.
Augustamnica, oostelijk gedeelte van NederEgypte, tusschen de kleine Delta ten W. en Arabia
propria ten 0.; deze landstreek werd A. genoemd in
de 4e eeuw. In 402 maakte Gratianus er een afzonderlijk wingewest van, en splitste het in A. prima
(met Pelusium tot hoofdstad) en A.secunda (hoofdstad Leontopolis).
Augustana confessio. Zie het artikel
AUGSBURGSCHE CONFESSIE.

Augustenburg, vlek in het middelste gedeelte van het deensche eiland Alsen, aan den Augustenburger Fjord, met 800 inw., en het kasteel
der hertogen van Holstein-Sonderburg-A . Hier bouwde hertog Ernst Gunther van Sleeswijk en Holstein,
die 1651 het ambt Stavesholl op Alsen van de deensche kroon kocht, een kasteel, dat hij ter eere van
zijne gemalin A. noemde. Naar dit kasteel noemt
zich eene door den zelfden hertog Ernst Gunther
(geb. 1609, gest. 1689) gestichte bijzondere linie
van de linie Holstein-Sonderburg, welke laatste weder afstarnt van hertog Johan, den broeder van koning Frederik II van Denemarken. Op hertog Ernst
Gunther volgden in de Augustenbu.rgerlinie
Frederik Willem (geb. 1668, Best. 1714), Christiaan
August (geb. 1696, gest. 1754),Frederik Christiaan
(geb. 1721, gest. 1794), Frederik Christiaan (geb.
1765, gest. 1824) en hertog Christiaan Karel Frederik August, geb. te Koppenhagen 19 Julij 1798,
die in 1853, toen zijne bezittingen door Denemarken
gesequestreerd waren, eene schikking heeft getroffen,
waarbij hij tegen eene zekere som gelds, zoowel van
zijne bezittingen in de hertogdommen als van zijn
erfelijk regt, ten behoeve van den deenschen koning
afstand heeft gedaan. Zijn broeder, prins Frederik
Emile August (geb. 27 Aug. 1800), gemeenlijk prins
van Noer genaamd, beef! tegen die acte van afstand
geprotesteerd ; en in het laatst van 1863, bij de troonsbeklimming van eenen nienwen honing van Denemarken, heeft de prins van A., gesteund door de duitsche
partij, op nieuw zijne aanspraken op de hertogdommen doen gelden (zie ook HOLSTEIN en SLEESWIJK,
onder een van Welke artikels wij het einde hopen te
kunnen vermeldeu van deze verwikkeling, die thans
den vrede vanEuropa dreigt te verstoren).Laatstgenoemde prms van A . heeft in der tijd onderhet pseudodiem Onemander een werk uitgegeven, waarvan het
parijsche dagblad Le Pays in het begin van Jan.1864
eene fransche vertaling heeft aangekondigd onder
den titel van ,,Herinneringen caner reis naar de
kust van Coromandel en naar Bengalen doorZ. H. prins
Frederik van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augus,
tenburg".

Augusti
Augusti (Joh. Christiaan Wilh.), geleerd theologant, geb. 1772 te Eschenberga in het Gothasche,
gest. 28 April 1841 te Coblentz, was aanvankelijk
rationalist, zocht daarna een middelweg, en werd
eindelijk een verdediger van het oudkerkelijk systeem.
Van zijne vele geschriften verdienen vooral melding:
Denkwirrdigkeiten aus der kirchlichen Archaologie
12 dln. Leipzig 1817-31) ; Lehrbuch der christlichen
Dogmenqeschichte (Leipz.1805;4e druk I 835; Beitrage
zur christlichen Kunstgeschichte (dl. I, Leipz. 1841).

Augustin (St.), 1) stad in .N-Amerika, voorheen hoofdstad van oostelijk Florida, aan den Atl.
Oceaan, met eene steenen brug en 2000 inw.; was
vroeger sterker bevolkt ; A. was gesticht door de
Spanjaarden, werd verbrand 1586 door Drake, en
1785 door Davis. Te A. werd 1821 het verdrag gesloten, waarbij Florida bij de Vereenigde Staten werd
ingelijfd. 2) baai ter westkust van Madagascar,
met eene goede ankerplaats bij den mond van den
Darmouth. — 3) de oostelijkste landtong of kaap
van Amerika, in Brazilie (Pernambuc). — 4) Zie
(St.) AUGUSTINUS.
Augustin (Leonard). Zie AGOSTINI (L.).
Augustinen, geestelijke zusters, die den revel
volgen, door den heiligen Augustinus gegeven aan
een door zijne zuster te Hippo-Regius gesticht klooster. Zij wijden zich aan de verpleging van zieken,
vooral in de hospitalen.In Spanje en Portugal heeft men
ook (als geestelijke zusters) Augustiner Barrevoeters.
Augustini (Jan), geb. te Groningen 1725, vestigde zich reeds vroeg to Haarlem, waar hij Nov. 1773
overfeed, en was bekend als een verdienstelijk sch ilder, inzonderheid van bloemen, alsook van portretten en kamerbehangselstukken.
Augustin° (Antonio), spaansch letterkundige
en regtsgeleerde, geb. te Saragossa 1516, gest.15%,
eerst bisschop van Lerida, vervolgens (1574) aartsbisschop van Tarragona, werd door Paulus HI tot,
auditeur bij de Rota benoemd. Hij heeft verscheidene werken geschreven over rorneinsch en kerkelijk regt (de complete editie in 10 fol.dln.verscheen
Lucca 1765-74)'; . wijders geschied- en oudheidkundige werken, enz.
Augustinus (St.), eilandje in nederl. 0.-Indie
in den soendaschen archipel, bij de oostkust van
Borneo, en ten oosten van Tandjong Tapej. Zie ook
AUGUSTIN (St.).

Augustinus (Aurelius), of Sint Augustijn, een
der beroemdste Kerkvaders, was geb. 354 te Tagaste
in Numidie ; zijn varier was Heiden, zijne moeder
Christin (de heilige Monica). In zijne jongelingejaren leidde hij een vrij ongebonden levee, kleefdc
lang de manichesche ketterij aan, was leeraar in de
welsprekendheid eerst te Tagaste, toen te Carthago,
ging 383 als zoodanig naar Rome, en 384 naar
Milaan, waar hij zich door de beden en tranen zijner hem nagereisde moeder liet bewegen ow zich
door bisschop Ambrosius te laten bekeeren, en op
zijn 32e jaar ward hij gedoopt, ter gedachtenis
waarvan de roomsch-katholieke Kerk feast viert 3
Mei. Uit Milaan keerde hij naar Afrika terug, trad
in den geestelijken stand, en ward 395 medebisschop van Hippo-Regius, in Welke stad hij (430),
tijdens die belegerd werd door de Vandalen, stierf
(gedenkdag in de roomsch-kathol. Kerk 28 Aug.).
Met een scherpzinnigen en diepdenkenden geest
bestreed hij de Arianen, Donatisten, Manicheers en
Pelagianen. Zijn levee heeft hij zelf heschreven
zijne Con[essiones. Van al zijne werken is 1835-39
een nieuwe druk verschenen te Parijs in 11 deelen.
Zijn gebeente werd eerst voor de Vandalen in vei-
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ligheid gebragt naar Sardinia, later van de Sarracenen teruggekocht en naar Pavia vervoerd, en in
1842 is het bijgezet in het grafmonument, ter eere
van den heiligen Augustinus opgerigt op de rumen
van Hippo-Regius, bij Bona.
Augustinus, de apostel van Engeland (wordt
als heilige in de r.-kath. Kerk vereerd 26 Mei), was
henedictijner monnik, en werd in 596 met 40 andere
monniken door pans Gregorius den Groote bit Borne
naar Britannia gezonden om de Angelsaksen tot de
roomsche Kerk te bekeeren. Gesteund door de bescherming van Bertha, de vrouw van Ethelbert of
Edilbert, koning van Kent, gelukte het hem dezen
vorst en een groot gedeelte van diens yolk te doopen. In 598 ward hij (de eerste) aartsbisschop van
Canterbury, en stied 610.
Augustinusga, verkort Augustijnsga, d us gebeaten omdat de kerk aldaar (die 1580 door de
Spanjaarden geplunderd en verbrand werd) aan den
heiligen Augustinus gewijd was, is een dorp in
Friesland, 5 uren gaans heoosten Leeuwarden, en 1
bur gaans van de grenzen van Groningen, is de geboorteplaats van de rijke edellieden Gerke Harkema
(die 1240 het onder A. gelegene Gerkesklooster
stichtte) en Buwe Harkema (door wien 1242 onder
Drogeham het Buwesklooster werd gesticht) ; zoomade van den bekwamen historic- en portretschilder Willem Bartel van der Kooi (geb. 13 Mei 1768,
gest. 14 Julij 1836).
Augustobona, of Tricasses, stad in Lugdunensis 4a ; tegenw. Troyes (fr. dept. Aube).
Augostobrica, nude naam van Aldea el muro
in Spanje.
Augustodunum, of Bibracte, stad in Lugdunensis la; tegenw. Autun (fr. dept. Seine-etLoire).
Augustodurus, stad in Lugdunensis 2a ;
tegenw. Bayeux (fr. dept. Calvados) ; volgens Valekenaer.
Augustomagus, oude naam van Senlis
Frankrijk.
Augustonemetum, stad in Aquitania
tegenw. Clermont-Ferrand (fr. dept. Puy-de-Dome).
Augustoritum, of Lemovices, stad in Aquitania la; tegenw. Limoges (fr.dept. Haute-Vienne).
Augustowo, I) gouvernement in het noordoostelijk gedeelte van russisch Polen, begrensd door
het gebied van Pruisen en van Rusland, is ingedeeld
in 5 districten, die 342 vierk. mijlen beslaan en
eene bevolking hebben van 580,000 zielen. A. is
rijk aan rivieren, bosschen en akkerland. Laken- en
linnenweverij zijn de voornaarnste takken van nijverheid. — 2) de hoofdplaats A., aan de Netta, telt
4000 inw. en is 1560 gesticht door Sigismond
August, koning van Polen.
Augustulus. Zie ROMULUS AUGUSTULUS.
Augustus (gr. Sebastos), een eeretitel, die door
den romeinschen senaat het, eerst werd toegekend
aan Octavius (17 Januarij 27 v. Chr.), en die na
hem door al de romeinsche keizers gedragen werd.
Onder Diocletiaan werd er eene onderscheiding
vastgesteld tusschen den titel van Augustus en dien
van Cwsar : eerstgenoemden titel droeg de ragerende keizer, den anderen de vermoedelijke erfgenaam der kroon. Den titel A. hebben ook de keizers
van Duitschland gedragen, van Otto II af; zij hebben
er zelfs nog eene uitbreiding aan gegeven, door er
sewer Augustus of perpetuus Augustus van te maker.
Augustus, vorstelijke personen in DuitsAland
van dic_n n:- am. Zie AUGUST.
Augustus (Keizer). Zie volgende bladzijde.
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Augustus

Augustijnsga

Augustus (Cajus Julius Cesar Octavianus),
Augustijnen, eene in de 13e eeuw uit kluigeb. te Rome 63 v. Chr., tot aan zijne troonshestijzenaars-vereenigingen in Italie gevormde Bedelging bekend onder den naam van Octavius, werd,
orde naar den regel van St. Augustinus. In 1256
na de opheffing van het romeinsche gemeenebest, of 57 werden zij door paus Alexander IV onder een
de eerste alleenheerscher of imperator, is een der
eigen generaal gesteld (de eerste generaal was Lanmeest genoemde en meest bekende personen uit de
franc). In 1287 werd hun het ambt van een sacrisoude geschiedenis, hoofdzakelijk ook doordien onder
tijn aan de pausehjke kapel, en de zielverzorging
zijne regering de geboorte van Christus plaats greep
van den pans toevertrouwd. In tegenstelling van de
(zie Lucas 2 : 1). Afstammende uit de rijke en
veelzijdig ontaarde oude A. vormden zich in de 14e en
aanzienlijke familie der Octavianen te Velitrw (Vel15e eeuw een 15-tal nieuwe congregation (gereletri) in het land der Volscen, verwant aan de
goede Observanten), waaronder de congregatie in
familie van Julius Cesar en aan die van Pompejus
Saksen sedert 1493, sedert 1506 onafhankelijk van
den Groote, had A. reeds van zijne vroegste jeugd
den generaal der Orde; tot deze congregatie behoorhet uitzigt voor zich op eene schitterende loopbaan.
den Luther en Joh. Staupitz. Hunne tegenwoordige
Hij was nog zeer jong toen hij zijnen vader verloor
inrigting ontvingen 4 in 1580; hun generaal heeft
en geadopteerd werd door zijnen oom Cesar; en toen
zijn zetel in Rome ; hij wordt ter zijde gestaan door
deze vermoord werd was A. pas 18 jaren oud en lag
generale raden (definitoren) en door een alle 6
op studie te Apollonia, van waar hij dadelijk naar jaren vergaderend generaal kapittel. Door de herRome kwam, om als erfgenaam van Cesar diens vorming van de Orde door Thomas de Jesus, een
nalatenschap te aanvaarden. Door zijne mildheid Portugees, in 1574, ontstonden de Augustijner Barjegens de veteranen van Cesar en voornamelijk door revoeters, die zich al spoedig over Frankrijk en Itaden invloed van Cicero, mogt het hem gelukken, in
lie verspreidden. Zie voor de geestelijke zusters
weerwil van de aanmatigingen van Antonius, lien hij
van deze Orde : AUGUSTINEN.
in verscheidene burgertwisten bestreed, aan het roer
Augustijnen–klooster, deze kloosters,
te komen. Later vereenigde hij zich met Antonius
hetzij voor monniken of voor nonnen, waren eeren Lepidus tot het beruchte Driemanschap. Ongetijds in de Nederlanden zeer talrijk ; wij zouden er
merkt wist hij echter, door nu tot deze dan tot gene
meer dan vijftig kunnen opsommen ; bijzonder
partij over te hellen, maar steeds zijn eigen plan
merkwaardig in een historisch opzigt zijn ze evenvervolgend, zijne magt meer en meer te versterken.
wel niet, zoodat wij die opsomming achterwege
Lepidus werd nit het Driemanschap verwijderd, en
laten, alleen vermeldende het A. te Dordrecht, in
na den slag bij Actium ruimde ook Antonius door de Voorstraat, gesticht 1275 (of volgens sommigen
een vrijwilligen dood voor goed het veld, zoodat
reeds 1220). De geestelijke broeders bleven in het
Octavianus alleen meester van het bewind bleef.
bezit van dit klooster tot 1572, toen de Staten van
Met den titel van Augustus vereerd, en door de
Holland en West-Friesland, door den hertog van
onderdanig geworden senatoren enz. .vader des
Alba tegen 15 Mei te 's Gravenhage bijeengeroepen,
vaderlands" genoemd, hield hij zich, bij zijn onbeen daaraan niet willende voldoen, de vergadering te
twistbaar talent om de teugels van het bewind te Dordrecht belegden, en dit klooster bestemd werd
voeren, door sluwbeid en door steeds van zijne tot een hof en verblijf voor de bestuurders en stadhartstogten meester te blijven, 44 jaren lang als
houders van den laude. In 1587 buisvestte daar
alleenheerscher staande. Ofschoon klein van gestalte,
ook de graaf van Leicester; en I Mei 1613 werd
boezemde hij toch door zijn voorkomen alleen reeds
Frederik, keurvorst van den Palts, met zijne gemaontzag in ; bjj eene wankelende gezondheid mogt
lin, door de regering van Dordrecht in dit klooster
het hem, door groote matigheid, gelukken eenen
vorstelijk onthaald. Ook Walrave van Brederode,
hoogen ouderdom te bereiken ; zelf zeer ontwikkeld
gemagtigde van staatswege ter bijwoning van de
naar den geest en een bekwaam redenaar, deed hij
Synode, hield bier 1618 zijn verblijf. In 1655 werd
veel voor wetenschap en kunst, zoodat zijne regein de eetzaal van dit kloostergehouw gehouden de
ring het bloeijende tijdvak is geweest van Rome's
zoogenaamde Chambre-Mi-partie wegens de kroon
letterkunde ; even zoo heeft hij zich, omringd door
van Spanje en de Staten der Vereenigde Nederlanwijze raadgevers (zooals Agrippa, Maecenas en anden, welke, van Mechelen naar Dordrecht verlegd,
deren) bijzonder onderscheiden door zijne zorg
het volgende jaar wel weder naar Mechelen vertrok,
voor de inwendige rust van Rome en zijne wingedoch later weder naar Dordrecht kwam, maar toen
westen, zoomede door de handhaving van de goede
hare zittingen hield in den Kloveniersdoelen. Einde
zeden en van eene onpartijdige regtspleging. Of16e of begin 17e eeuw werd dit A. tevens ingerigt
schoon hij zich als een met misdaden beladen argtot een Schuttersdoelen , waartoe het ruim twee
listig tiran deed gelden, was hij slechts wreed daar,
eeuwen gediend heeft. Het gebouw dient tegenw.
waar de omstandigheden het noodzakelijk maakten ;
tot stadsschool voor minvermogenden; in de bovenen bij den toenmaligen staat van zaken, was hij voor kamers is de teekenschool van het genootschap PicRome een weldadig vorst, en vertoont zich in dat
tura ; de voormalige kloosterkerk is sedert 1572 in
opzigt als een verblijdend kontrast tegenover alle
het bezit der Protestanten. — Het A. te Middelvroegere en latere overweldigers. In zijn huiselijk burg, 'in het tegenw. Schuttershofstraatje, was
leven was hij niet zeer gelukkig. Hij stierf te Nola in
vermaard door eene gewijde hostie, waarmede in
Campanie 19 Aug. anno 14 na Chr., in het 45e jaar
1374 een mirakel gebeurd was, zeide men. Nadat
van zijne alleenheersching. Toen hij zijnen dood
Middelburg aan de Staten overgegaan was, werd die
voelde naderen, vroeg hij om eenen spiegel, bragt
hostie overgebragt naar Leuven. — In het A. te
zijn haar in orde, en vroeg aan de omstanders: .Heb
Waalwijk hebben twee zusters uit het huis Nassau
ik mijne rol goed gespeeld?" En op het toestemin den geestelijken staat geleefd. De laatste van de
mende antwoord hernam hij : ,,Applaudiseert dan,
twee overleed er 1556 als overste priores, na haar
want zij is nit." Wanneer wij dezen trek nit zijn
voile jubileum gevierd te hebben.
A UGUST1JNEN.
leven als waarheid mogen aannemen, zou die een
Z ie _
Augustijner monniken. Zi
treffend commentarium leveren op zijn karakter,
Augustijner nonnen. Zie AUGUSTINEN.
zijne staatkunde en zijn voorbeeldeloos geluk.
Augustijnsga. Zie AUGUSTINUSGA.

Auhausen
Auhausen, of Ahausen, een voormalig frankisch klooster in het Ansbachsche, waar 4 Mei 1608
het tienjarig verbond werd gesloten, bekend onder
den naam van ,,Protestantsche Unie", waarop in het
volgende jaar het traktaat van Hall volgde.
Aukes (Douwe), een Fries, die, als bevelhebber
van het schip de .Struisvogel", de schitterendste
blijken gaf van cooed, onverschrokkenheid en tegenwoordigheid van geest in den zeeslag voor Plymouth
(26 Aug. 1652) tusschen de nederl. vloot onder de
Buyter en de engelsche onder Ascue. Kort daarna
vestigde A. zich te Amsterdam als koopman.
Aukrabies, groote watervallen in de Garibof Oranje-rivier (in Afrika), omstreeks 45 mijlen
van hare uitwatering.
.hula Dei, of Godshof, 1) ook wel Dude Hof,
was volgens de oude overlevering de beroemde friesche leerschool der Barden, in het westelijk gedeelte
der tegenw. stad Leeuwarden. — 2) naderhand
N yeklooster, een voormalig klooster van cisterciênser
nonnen, die tot adellijke familien behoorden; gesticht
1233 in Friesland, onder Scharnegoutum, grietenij
Wymbritseradeel ; het werd 1572 verwoest.
Auldearn, dorp in Schotland, graafschap Nairn,
aan de Moray Firth ; ten oosten van A. won Montrose
in 1645 den slag van Auldearn.
Aulef, een der voornaamste oasen van de Tidikelt-groep, even beoosten het eigentlijke Taoewat
(marokkaansch gebied).
Aulen, oude naam van AALEN.
Aulerci, of Aulerken, een vrij inagtig gallisch
yolk, waarvan een gedeelte reeds vroeg naar Italie
toog. Zij woonden in noordwestelijk Gallie, tusschen
Loire en Seine, waarom Cesar hen onder de kustbewoners mederekent. Zij werden onderscheiden
in : de A. Brannovices, in de nabijheid der Hwduers,
wier clienten zij waren, hoofdpl. Ariolica (het tegenw.
Aurilly) ; de A. Diablintes, in de tegenw. prov. Maine,
hoofdpl. Nwodunum (het tegenw. Jubleins) ; de A.
Cenomani, ten Z. 0. van de Diablintes, hoofdpl. Suindinum (het tegenw., le Mans) ; en de A. Eburovices
in Normandije, hoofdpl. Mediolanum (het tegenw.
Evreux.
Auletius (Aland) , geb. omstreeks 1545 te
Leeuwarden (of te Dokkum), gest. 21 Jan. 1606,
bekwaam geneeskundige, is een der eerste hoogleeraars geweest aan de Friesche hoogeschool.
Aulich (Ludwig), geb. 1792 te Presburg, trad
in oostenrijksche krijgsdienst, en was in Maart 1848
luitenant-kolonel hij het infanterie-regement KeizerAlexander, dat in Hongarije lag. De Hongaren lieten
dit meerendeels nit Slavoniers bestaande regement
den eed doen op hunne nieuwe staatsregeling, en
zonden het tegen de Serviers, waarbij A. zich als
kolonel en kommandant van het regement opwierp.
In 1849 werd hij generaal, en chef van het 2e legerkorps, rukte 29 April Pesth binnen, nam deel aan de
belegering van Ofen, volgde Gorgei als minister van
oorlog op, en stemde te Arad voor de onderhandelingen met de Russen; werd door Haynau voor eenen
krijgsraad gesteld, en 6 Oct. 1849 te Arad opgehangen.
Aulis (tegenw. Microvathi), stad aan den Euripus in Beotie, tegenover Chalcis in Eubea; beroemd
als de verzamelplaats (in de nabij gelegene, nagenoeg
ronde baai Bathy) van de vloot der Grieken, waarmede de togt tegen Troje plaats had ; bier plaatst
de fabel de opoffering van Iphigenia, die geofferd
wend om van de goden een gunstigen wind te erlangen. De rondom A. gelegene landstreek wordt ook
wel bedoeld met den naam A.

Aumale
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Aulnay. Zie AUNAY.
Aulne, of Anne, rivier in het fransche dept.
Finisterre, ook genaamd rivier van ChAteaulin, vomit
een gedeelte van het kanaal van Nantes naar Brest,
en stort zich, na eenen loop van 16 mijlen,ter reede
van Brest in zee.
Aulnoy, of Annoy (Marie Catherine Jumelle de
Berneville, gravin van), geb. 1650, gest. 1705, beeft
zich in de fransche letterkunde een nog tegenw.
voortlevenden naam gemaakt door hare Conies des fees
(4 din. Parijs 1698 ; nieuwe druk 5 dln. Parijs 1810).
Onder meer bestaat ook van haar Mentoireshistoriques
van 1672 tot 1679.
Aulon, 1) stad en dal-kloof aan de rivier Cyparissus in Messenie, met een aan Esculapius gewijden
tempel. — 2) havenstad in Illyrie ; het tegenw.
Avlona. — 3) stad aan het noordwesteinde van de
strymonische golf in Macedonie. — 4) plaats in het
5) uitmuntende wijnmijndistrict van Attica.
streek benoorden Tarentum.
Aulus—Gellius. Zie onder GELLIUS.
Auma, stadje met 1600 inw. in het groothertogdom Saksen-Weimar, amt Neustadt.
Aumale, milita ire post en vlek in Algerie. Zie
AuzIA.

Aumale, lat. Albemarle, stad in het fransche
dept. der Beneden-Seine, met ruim 2000 inw., was
vroeger het middelpunt van een tot Lotharingen behoorend, later (1547) tot den rang van hertogdom
verheven graafschap Albemarle, dat 1194 door Filips
August op de Engelschen veroverd en door hem aan
Simon de Dammartin werd geschonken ; zoodat sedert
lien tijd de titel van graaf van A. in Engeland bloot
nominaal is geweest (zie ALBEMARLE). In Frankrijk
hebben, sedert, naar hetzelve verscheidene afstammelingen nit het lotharingsche vorstenhuis hunnen
titel gedragen, t. w. : — A. (Claude de Lorraine,
hertog van), zoon van hertog Rene van Lotharingen,
was opperhoutvester van Frankrijk ; gest. 12 April
1550. — A. (Claude II de Lorraine, hertog van),
derde zoon van den vorige, geb. 1523, insgelijks °pperhoutvester, gouverneur van Bourgondie, medebewerker van den Bartholomeus-nacht, yiel 14 Maart
1573 voor Rochelle. — A. (Charles de Lorraine,
hertog van), zoon en erfgenaam van den vorige, was
een voorvechter van de Ligue, verdedigde 1589 Parijs tegen Hendrik IV, ging vervolgens tot de Spanjaarden over, werd en effigie teregtgesteld, en stierf
als de laatste van zijnen naam 1631 te Brussel. —
A. (Claude d'), broeder van den vorige, gewoonlijk
Chevalier d'A. genoemd, een Malthezer ridder, insgelijks een verdediger van de Ligue, sneuvelde bij
St. Denis. — Zie ook het volgende art.
Aumale (Henri Eugene Philippe Louis d'Orleans, hertog van), vierde zoon van den franschen koning Lodewijk Filips, geb. 16 Jan. 1822, erfgenaam
van prins Conde, trad 25 Nov. 1844 in den echt
met de napelsche prinses Caroline (geb. 26 April
1822, en dochter van den prins van Palermo), nam
sedert 1840 een werkdadig en roemrijk aandeel aan
de voornaaniste krijgsbedrijven der Franschen in
Algerie ; zijn stoutste wapenfeit was (16 Mei 1843)
de verovering van de smala van Abd-el-Kader, in
de omstreken van Goedzjilab, waarbij talrijke kudden, een onmetelijke buit, vier vaandels, 3600 gevangenen, benevens de correspondentie en de schatkist van den Emir in zijne handen vielen. A. wend
21 Sept. 1847 gouverneur-generaal van Algerie,
moest echter ten gevolge van de fransche omwenteling als zoodanig aftreden, en nam 1848, even als de
overige leden zijner familie, de wijk naar Engeland.
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Aumont

Aure

Aumont, eene oude fransche familie, die reeds 7-fr'Aupe, of Aupa, rivier in den boheemschen kreis
in de 12e eeuw vermeld wordt. Jean I d'A. vergeKoniggratz, ontspringt op de Schneekoppe, stort
zelde den heiligen Lodewijk op diens kruistogt.
zich, den grootscben waterval Aupefall vormende,
Jean III sire d'A. nam deel aan alle gewigtige onin den Riesengrund, en outlast zich in de Elbe.
Aupick (Jacques), fransch generaal en diploderhandelingen van Filips van Valois. Filips II d'A.,
genaamd Hutin , stierf als rijksbanierdrager van
maat, geb. 28 Febr. 1789 te Gravelines, doorliep de
Frankrijk. Jacques viel 1396 bij Nicopolis, en
meeste militaire rangen, maakte al de veldtogten van
zijn broeder Jean IV d'A., genaamd Hutin, sneuvelde
het keizerrijk mede, werd 1815 ontslagen, trad ech1415 bij Azincourt. Van grooten invloed werd dit
ter 1817 weder in dienst, was 1823 als adjudant
mede in. Spanje, 1830-31 in Algerie, werd 1847
geslacht in de 16e eeuw. Jean d'A., geb. 1522,
streed reeds vroeg onder maarschalk Brissac, werd
luit.-generaal en kommandant van de Polytechnische school, 1848 gezant te Constantinopel, 1851 te
1579 maarschalk, onder Hendrik IV gouverneur eerst
van Champagne, toen van Bretagne, en stierf 19 Aug.
Londen en later te Madrid, van waar hij in April 1853
1595. Zijn kleinzoon Anton d'A., geb. 1601,
teruggeroepen werd ; hij stierf 29 April 1857. Met
besliste 1650 de overwinning van Rethel, werd 1651
Perrot gezamentlijk heeft A. uitgegeven den Nouvel
maarschalk, 1652 gouverneur van Parijs, 1665 herAtlas du royaume de France, on Cartes detaillees,etc.
tog en pair, en stierf 1669.— Zijn zoon Louis Marie
(2e druk 1827 in fol.) ; een uittreksel daarvan verscheen in 1826 onder den titel van Precis statistigue
Victor de Rochebaron, hertog van A., geb. 9 Dec.
1632, gest. 1704, was gouverneur van het Bourbonet historique de la Caide, de la France ancienne et de
la France actuelle, etc.
nesche. — Jacques, hertog van A., kleinzoon van
Aups, verhasterd van Alpium urbs, den ouden
den vorige, geb. 1772, sloot zich aan bij de partij
der omwenteling, en nit vrees vervolgens zelfs bij
naam eener stad in Provence, waar de Alpen beginners.
Aurte, bij de Romeinen luchtgoden, die hitte
die der Jacobijnen, bekleedde verscheidene cornen konde en geheel de weersgesteldheid regelden.
mandementen, en stierf 1799. —Zijn broeder Louis
Aurajoki, rivier in europ. Rusland (Finland),
Marie Alexander, hertog van A., geb. 14 Aug.1736,
neemt de Lappojoki o in zich op en ontlast zich in de
ontving 1759 den titel van hertog van Villequier,
werd 1777 gouverneur van bet Boulognesche, beBotnische golf bij Abo, waarom zij ook genoemd
wordt rivier van Abo.
gunstigde in de omwenteling de poging die de koAuraria magna, bergstad in Zevenbergen
ning deed orn de vlugten, emigreerde, werd 1814
aan de Ompoly ; heet tegenw. Abrudbanya.
pair, doch stierf reeds 26 Aug. van dat zelfde jaar.
Auras, I) keten van het Atlas-gebergte ; zie
Zijn zoon Louis Marie Celeste, hertog van A.,
AURAS1US MONS. - 2) stadje met 1000 inw. en een
geb. 1762 (zoolang zijn vader leefde hertog van
oud kasteel, in het silezische vorstendom Wohlau
Piennes), werd 28 Feb. 1791 bij de verdediging vau
aan de Oder.
de Tuileriön gekwetst, emigreerde, diende in Duitschland, Frankrijk en Zweden, werd luit.-generaal, 1815r1 Aurasius mons, tegenw. Dzjebl-Aures, gebergte in Afrika, in het zuiden van Nunnidie, strpkte
pair, eerste kamerheer en opperintendant van de
Opera comique, stierf 12 Julij 1831. — Zijn zoon
zich uit van het Audus-geb. ten W., tot het LibyAdolphe Henri Emmery, hertog van A., geb, 1785, sche meer (Libyca palus) ten 0. ; maakt tegenw. deel
nit van den Atlas.
gest. 1848, was de vader van Louis Marie Joseph,
Auray, stad in Frankrijk, dept. Morbihan, aan
hertog van A., geb. 1809.
Aunay, 1) fransch stadje, dept. Charente- de rivier A., met 4000 inw., eene haven en vrij
Inf., 1700 inw. — 2) A. sur-Odon, fransch stadje,
levendigen handel in taken, wijn en graan. Voor de
Britonen was A. eene heilige stad. In de nahijheid
dept. Calvados ; 2000 inw.; veel schapenfokkerij.
Aunay (Phillippe en Pierre Gautier d'), twee heroemde kerk der heilige Anna. In 1364 werd bier
een vermaarde slag geleverd door Jan van Montfort en
broeders, normandische edellieden, beboorden beiKarel van Blois; laatstgen. sneuvelde, en Duguesclin
den onder die minnaars van Margareta van Bourbon,
werd gevangen genomen bij dezen slag, die een einde
die 1314 op last van Filips den Schoone ter flood
maakte aan den successie-oorlog van Bretagne.
werken gebragt.
Aurbacher (Ludwig), geb. 26 Aug. 1784 te
Aune. Zie AULNE.
Auneau, fransch stadje, dept. Eure-et-Loire, Markt-Turkheim in beijerscb Zwaben, gest. als professor der sesthetica te Munchen 25 Mei 1847. Zijne
mijl bezuidw. Gallardon ; 1600 inw. Fontein van
talrijke geschriften zijn deels van pedagogischen,
St. Maurus. In 1587 versloeg Guise bier de Dui tschers.
Aunedonacum, oude naam van Aulny, in deels van iaalgeleerden, deels van belletristischen
inhoud. Het meest naam heeft hij gemaakt met zijne
Frankrijk.
Aunet (Leonie d'), de vrouw van den franschen anoniem in het Licht verschenene volksboeken
Abenteuer der Sieben Schwaben (Reutlingen 1846) ;
schilder Biard, van wien zij zich in 1845 geregtelijk
heeft laten scheiden, heeft zich sedert aan de letterAbenteuer des Spiegelschivaben ; Geschichte des Ewigen
kunde gewijd en veel geschreven, verdienstelijke Juden; enz
feuilletons en romans, alsook : Voyage dune femme
Aure, riviertje tangs de fransche departementen
au Spilzberg (Parijs 1854; 2e druk 1856).
Eure en Eure-et-Loire, stroonit voorbij Verneuil,
Auneuil, fransche kantonshoofdpl., dept. Oise, en ontlast zich in de Eure.
I mijl bezuidw. Beauvais; 1300 inw.; geboortepl.
Aure (de heilige), 1) abdis to Parijs van 631
van den schilder Lebrun.
tot 666 ; gedenkdag 4 Oct. — 2) eene musulmanAunis, het oude Alnetensis tractus, in nieuw sche vrouw, omhelsde het Christendom en den
Latijn Alnitium, klein landschap in Frankrijk ten
geestelijken staat te Sevilla, en onderging 856 den
marteldood door de Mooren.
zuiden van Poitou, aan den Atl. Oceaan.
Aunoy (Gravin d'). Zie AULNOY.
Aure (graaf d'), sedert 18'50 directeur van de
Aup, eene wel100 mijlen lange rivier, ook Groo- militaire rijschool to Saumur, heeft verscheidene
tevisch- of Borradaile-rivier genaamd, outlast zich
geachte werken over de rijkunst geschreven, waaronder zijn Cours depilation (1853 ; 5e druk 1859),
in de Garib- of Oranje-rivier (in Afrika), 11 mijlen
van den mond van deze.
bij de fransche kavallerie als leerboek ingevoerd.
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kurea bulla

Aurelius Victor

Aurea bulla, de gouden bul, naam van verscheidene staatsregelingen, onder een gouden zegel
uitgevaardigd door de keizers van Duitschland.
De beroemdste is die van Karel IV (1356), bestemd
om de staatkundige regten van Duitschland te regelen, zooals zij dan ook tot 1806 van kracht is geweest.
Deze but, ingedeeld in 30 hoofdstukken, was opgesteld
door Barthole.
Aureacum. Zie INGOLSTAD.
Aurea Wallis. Zie AIRVAULT.
Aurelia Aquensis, latijnsche naam der stad
Baden aan den Rijn.
Aurelia Carissa, latijnsche naam der stad
Las Cabecas in Spanje.
Aureliacum, lat. naam voor Aurillac.
Aurelianen, een gallisch yolk (in het 4e
Lyonnesche) tusschen de Carnuten en de Senonen ;
hunne hoofdplaats was Aureliani, het tegenw.
Orleans, waarvan de oorspronkelijke naam was
Genabum.
Aurelianus (Lucius Domitius) geb.211na Chr.,
romeinsch keizer van '270 tot 276, onder Valerianus
en Claudius II uitblinkend als veldheer, na den dood
van laatstgenoemden door zijne troepen in Mesie als
keizer uitgeroepen. Hij verdreef de Marcomannen
en Alemannen uit Italie, kon wel de prov. Dacie
niet houden tegen de Gothen, loch sloeg hen terug
toen zij den Donau overtrokken, ondernam vervolgens eenen zegevierenden veldtogt tegen koningin
Zenobia van Palmyra, en noodzaakte den tegenkeizer Tetricus in Gallie afstand te doen. Zijne strengheid en degelijke tucht herstelde rust en orde in
den staat, en verschaft.e hem den eernaam van
',Hersteller van het romeinsche rijk". Op eenen
veldtogt tegen de Perzen viel hij als het slagtoffer
van eene door zijnen geheimschrijver gesmede
zamenzwering.
Aurelianus (Ccelius), een geneeskundige uit
Sicca in Numidie, leefde vermoedelijk in den tijd
tusschen Soranus en Galenus; eene editie van zijne
werken verscheen 1709 in 4 .. te Amsterdam hij
Wetstein.
Aurelius (Cornelius), geb. te Gouda, leefde in
het begin der 16e eeuw, was kanunnik in het Augustijnenklooster den Hem (aan de Lek, bij Schoonhoven), en heette daar broeder Cornelis van ter
Gouwe". Hij wordt ook wel eens Cornelis Lopsen
genoemd, is echter meer algemeen bekend onder
zijn aangenomen latijnschen naam A. ; hij was een
man van groote kunde, heeft veel geschreven, onder
anderen De situ et laudibus Pataviw (herdrukt in
1586). Hij was de leermeester van Erasmus, die
hem in eenige brieven Merotinus noemt.
Aurelius, naam van eene plebetsche familie
in Rome, van welke de volgende leden inzonderheid
vermelding erdienen : 1) C. A. Cotta, streed als
romeinsch veldheer tegen de Carthagers in den
eersten punischen oorlog ; was consul 252 v. Chr.,
veroverde Lipara, werd 248 nogmaals consul, en
oorloogde andermaal in Sicilie. Hij onderscheidde
zich door het handhaven van eene strenge krijgstucht. — 2) M. A. Cotta, bekleedde verscheidene
ambten gedurende den tweeden punischen oorlog,
en was gezant van Rome bij koning Philippus van
Macedonie ; hij stierf 201 v. Chr.— 3) C. A. Cotta,
voerde als consul in 200 v. Chr. een romeinsch
Leger aan tegen de in Opper-Italie wonende Galliers,
zonder daarmede veel roetn in te oogsten, doordien
de pretor Furius den vijand reeds vöör de aankomst
van den consul verslagen had. — 4) L. A. Cotta,
een tribuun, die in een zeer kwaden naam stand, en

154 v. Chr. gevaar liep onder zware beschuldigingen
door zijne ambtgenooten in regten te worden betrokken ; consul 144 v. Chr., wenschte hij zich het
bevel te zien opdragen over de troepen, die tegen
Viriathus werden afgezonden, hetgeen Scipio /Ernilianus echter verhmderde, door op Cotta's hebzucht
opmerkzaam te maken. Van eene door Scipio tegen
hem ingeleverde aanklagt sprak de senaat hem vrij.
— 5) L. A. Cotta, consul 119 v. Chr., verlangde
van den senaat, dat deze den tribuun Marius over
eene wet over het stemmen in de comitien ter verantwoording zou roepen ; toen Marius echter dreigde
hem in hechtenis te zullen laten semen, trok hij de
aanklagt in.-- 6) L. A. Cotta, als redenaar gelaakt
om zijne grofheden tegen Cicero, was tribuun
95 v. Chr. 7) C. A. Cotta, ging anno 91 v. Chr.
na de vermoording van zijnen vriend Livius Drusus,
in ballingschap, toen er een onderzoek bevolen werd
tegen al degenen, die de bondgenooten op eenigerlei wijs ondersteund hadden ; eerst in 82 keerde
hij terug. In 75 v. Chr. consul, ging hij na afloop
van zijn ambtsjaar als proconsul naar Gallie,
waar hij 74 v. Chr.stierf.Cicero roemt hem als redenaar. — 8) M. A. Cotta, broeder van den vorige,
voerde onder Lucullus in 74 v. Chr. bevel in Bithynie
tegen Mithridates, door wien hij bij Chalcedon te
water en te land geslagen werd. Na zijnen terugkeer leverde hij eene aanklagt tegen zijnen questor
Oppius in wegens omkooping, waartegen deze door
Cicero werd verdedigd, terwij1 Cotta later zelf werd
veroordeeld wegens knevelarij. 9) L. A. Cotta,
broeder van den vorige, was 70 v. Chr. pretor, en
maakte zich bekend door eene wet, waarbij ook de
ridders en plebejers bevoegd werden verklaard tot
de regterlijke waardigheid. In 66 was hij consul,
en met zijnen ambtgenoot gezamentlijk klaagde hij
Sylla aan van omkooping. Hij was bevriend met
Cicero, dock hield later de zijne van Cesar. Zijne
laatste jaren bragt hij in groote afzondering door.—
10) C. A. Orestes beoorloogde in 126 na Chr. als
consul de Sarden, bleef de naastvolgende jaren op
Sardinie, en hield een triomf na zijnen terugkeer
in 132.-11) M. A. Scaurus, leed in 108 in Gallie
tegen de Cimbren eene nederlaag, werd door hen
gevangen genomen, en toen hij tegenover hunnen
koning Bojorix de onoverwinnelijkheid der Romeinen preen, werd hij ter dood gebragt. Als redenaar
roemt hem Vellejus. — 12) C. A. Cotta Messalinus,
een noon van den als redenaar beroemden Messala,
werd door de Aurelien geadopteerd, en was een
blind aanhanger van Tiberius.
Aurelius Antoninus Marcus, romeinsch
keizer. Zie ANTON1NUS.
Aurelius Antonius I, een korten tijd
koning der Araucos (zie ARAUCANIe), in 1863 in
Frankrijk teruggekeerd, gaf daar zijne 'Gedenkschriften" uit. De vrouwen van Araucanie, zegt hij
daarin, dragen slechts een smallen gordel. De mannen verlaten nimmer hunne paarden, zelfs niet om
te slapen. Voor de regters, die alien te paard zitten,
verschijnen de beschuldigden, insgelijks op hunne
wilde paarden gezeten.
Aurelius Victor (Sextus), romeinsch geschiedschrijver uit de 4e eeuw, geb. in Afrika, was
prefect van Rome en consul in 369. Men heeft van
hem : De viris illustribus urbis Romce (ook toegeschreven aan Plinius den Jonge, aan Suetonins en
aan Cornelius Nepos) ; De ea-,saribus historia (van
Augustus tot Julianus) ; De vita et moribus imperatorum. Deze werken zijn 1733 uitgegeven door
Arntzenius te Amsterdam.
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Aurenuahad

Aureng-abad. Zie AUROENG-ABAD.
Aureng—Zeyb (of Oreng-Sib, d. Sieraad
van den troon), geb. 20 Oct. 1619, zoon van den
groot-mogol Schach-Dzjihan, beklom den troon
1659,nadat hij zijne broeders overwonnen en zijnen
vader gevangen genomen had. Hij voerde vele oorlogen, was een groot vriend van de Europeanen,
een minnaar van pracht, en hield veel van al wat
ongemeen of buitengewoon was; niettemin regeerde
hij onder den naam van Alem-Ghir (d. Overwinnaar der wereld) met veel wijsheid, bevorderde het
welzijn des y olks, en was zulk een streng handhaver
van regt en zedelijkheid, dat hij zelfs verscheidene
zijner kinderen ter dood liet brengen, omdat zij
tegen heal opgestaan waren. Hij stierf 21 Febr.
1707, en had totopvolger zijn zoon Schach-Alem.
Aureolus (Manias Acilius), romeinsch veldheer onder de keizers Valerianus en Galienus, geb.
in Dacie, deed zich als keizer uitroepen 267, en
werd verslagen door Galienus en vervolgens door
Claudius II, en sneuvelde in eenen slag, lien hij
verloor onder de muren van Miiaan (268).
Aureolus (Petrus), eigentlijk Oriol genaamd,
geb. te Verberie-sur-Oise in het laatst der 13e eeuw,
was eerst monnik, later aartsbisschop van Aix, een
der scherpzinnigste en beroemdste godgeleerden van
zijnen tijd, en een verklaard tegenstander van de
Dominicanen, die zijne geschriften door Capreolus
(een hunner beste schrijvers) lieten wederleggen.
Aures. Zie AURASIUS MONS.
Aurieh, hoofdpl. van ha hanoversche prinsdom Oost-Friesland met 5000 inw., is de zetel der
provinciale autoriteiten ; I uur gaans ten westen
van A. een heuvel, de Upstallsboom genaamd,
waar in de middeleeuwen de 7 friesche zeelanden
onder 3 eikenboomen hunne volksvergaderingen en
regtszittingen hielden. — Het landdrostij-district
A.vormt het noordwestelijkste gedeelte van Duitschland, bestaat nit het prinsdom Oost-Friesland, beslaat 54 vierk. mijlen, en telt 180,000 inw.
Aurifaber (JEgidius), eigentlijk Jillis Goodsmit, een geleerde karthuizer monnik in de 15e
eeuw in het klooster de Berg Sion, een uur gaans
van Zierikzee, stierf 20 Fehr. 1466 als vicaris van
dat klooster; heeft verscheidene godsd. verhandelingen nagelaten, waaronder De laude Carthusiana.
— A. (Job.), eigentlijk Goldschmidt, geb. 1519 in
't graafschap Mansfeld, 1545-46 Luther's famulus,
vervolgens hofprediker te Weimar, sedert 1566 predikant te Erfurt,waar hij 1579 stierf; in1569 gaf A.
de Jafelgesprekken" van Luther in het Licht.
geb. 1517 te Breslau, was feeding van
—A.(Joh),
Melanchton, zamensteller van de mecklenh. kerkregeling van 1557,stierf1567 als kerk-inspectorte Breslau.
— A. (Andreas),geb. 1512 te Breslau, hoogleeraar
der geneeskunde te Koningsbergen, stierf 1559.
Auriga, d. Wagenmenner. Zie AGITATOR.
Aurigera, lat. naam der rivier Ariege.
Aurigny, fransche naam van het eil. ALDERNEY.
Aurillac, lat. Aureliaeum, hoofdpl, van het fransche dept. Cantal, op den regter-oever der Jordanne ;
11,000 inw. ; gesticht in de 9e eeuw ; geboortepl. van
paus Sylvester II (Gerbert) ; ook van Carrier, van
Piganiol de la Force, en van maarschalk Noailles.
Aurispa (Joh.),geb.te Noto in Sici lie, was secretaris van pans Nicolaas V en een der geleerdste mannen
uit de 15e eeuw. Zijne werken, waarondereene vertaling van Archimedes, zijn uiterst zeldzaam geworden.
Auritusinga (De bergen van), waar de kinabast het eerst ontdekt is, liggen in de nabijheid van
Vilcabamba, eene plaats inLoja (prov. van Ecuador).

Ausonie
Auroeng—aba,d, of Aureng-abad, d. Stad
van den troon, eene tot het anglo-indische rijk
behoorende prov. en stall van Voor-Indie. De prov.,
voorheen Achmed-abad en Daulat-abad genoemd,
grenst ten N. aan Goedzjerat, Candish en Berar,
ten Z. aan Bidzjapoer en Bider, ten 0. aan Berar en
Heider-abad, ten W. aan de Indische Zee, beslaat
een' uitgestrektheid van omstr. 2800 vierk. mijlen
met 8 millioen bewoners, meerendeels Mahratten.
Het land is bergachtig, het klimaat over het geheel
voortreffelijk. Voortbrengselen zijn : rijst, mars,
tarwe, katoen, suiker, indigo.— De hoofdplaats A.,
(vroeger Goerka of Kerki genaamd) ligt beoosten
Bombay in een waterrijk bassin, heeft 60,000 inw.,
vele paleizen en moskeen, werkplaatsen voor zijde
en katoen, en een levendig handelsvertier. Onder
zijne vroegere benaming was A. slechts een dorp ;
het had zijne opkomst te danken aan Aureng-Zeyb,
die bier 1707 stierf. A. is ook eenigen tijd de
hoofdstad geweest van het geheele rijk Decan, loch
is als zoodanig door Heider-abad vervangen.
Aurogallus (Matthews), geb. in Bohemen,
gest. 1543, was hoogleeraar aan de hoogeschool te
Wittemberg, hielp Luther aan de overzetting van den
Bijbel, en schreef : Compendium flebrcete Chaldeaque
Grammatices (Wittemb. 1525 ; Baze11539) ; wijders:
De Hebrais urbium, regionum, populorum, //minim,
montium et aliorum locorum noniinibus liber, e veteri
instrumento congestus (Wittemb. 1526 ; Bazel 1539).

Auron, naam van twee rivieren in Frankrijk :
I) langs Bannegon, Don-sur-Auron en Bourges, waar
zij in de E y re valt, die zich dan oostelijk in de Cher
stort. — 2) valt westelijk in de Cher, na Callan,
Lignieres, Mareuil en Charost besproeid te hebben.
Aurora, eiland, een der Nieuwe Hebriden.
Aurora, grieksch Eos, godin van den dageraad,
dochter van Hyperion en Theia, zuster van Helios
en Selene, vrouw van den titan Astrcens, bij wien
zij moeder was van Zephyrus, Boreas, Notus, enz.,
rijst des morgens nit haar bed, komt met hare goddelijke paarden Lampus en Phaeton te voorschijn
rijden uit de diepte der zee, en tilt met hare rozenvingeren den sluijer van den nacht op. Zij wordt
voorgesteld in een roodachtig geel gewaad, met eene
ster op het hoofd en eene fakkel in de regterhand.
Aurunci, een nude volkstam in Italie, meer
bekend onder den naam van Ausoniers of Ausonen.
Aurung—abad. Zie AUROENG-ABAD.
Aury, bekwaam stempelsnijder in de 17e eeuw,
van wien men geen levensbijzonderheden weet, dan
dat hij in Nederland gewerkt heeft, en de maker is
van den op den dood der gebroeders de Witt vervaardigden grooten gedenkpenning,bekend onder den
naam van het Neelhoofdig gedrocht".
Ausa, tegenw. Vic d'Osona of Vich in Spanje,
was de hoofdplaats der Ausetanen.
Ausci, of Auscii, y olk in Gallie (Novempopulanie) ; ze woonden ten Z. van de Elusaten, in hetgeen naderhand het graafschap Armagnac werd ;
hoofdpl. Ausci of Climberris (het tegenw. Auch).
Auser,oude naam der rivier Serchio in Toskanen.
Ausetanen, y olk in het noorden van Tarragonensis, ten 0. van de Dergeten; hoofdpl. Ausa.
Auson, zoon van Ulysses en Calypso, vestigde
zich in dat gedeelte van Italie, dat naar hem den
naam droeg van Ausonie.
Ausonen. Zie AUSONIeRS.
Ausonie, het land der Ausonen (zie A usoraeas),
maakte deel nit van Opica, met welken naam het
dikwijls synoniem is. De dichters bezigen menigmaal den naam A. voor geheel Italie.

Ausoniers

Australie

Ausoni6rs, of Arunken (lat. Aurunci), een der
eerste volkstammen die Italie bewoond hebben,
afstammende van Anson; ze waren een stain van
het y olk der Osciers, dat in een gedeelte van zuidwestelijk Italie, voornamelijk in de streek die later
Campanie genaamd werd, verblijf hield. Toen de
Romeinen hun gebied meer en meer begonnen uit
te breiden, werden de A. door hen vernietigd. De
voornaamste stad der A. was Suessa Pometia. Zie

Austraal wil zeggen : zuidelijk, al wat tot het
zuidelijke halfrond van den aardbol of van het hemelruim behoort. — Austraal-Azie ; zie AUSTRALIE.
Austraal-Oceaan; zie ZUIDZEE.
Australia Felix, d. Gelukkig Australie,
zoo noemde sir Thomas Mitchell in 1836 een gedeelte van het tegenwoordige Victoria.
Australia, d. i. het zuidelijk gelegene, ook
genaamd Oceania, d. i. het in den oceaan gelegene,
en Polynesie, d. i. het nit vele eilanden bestaande,
is het vijfde Werelddeel, en vormt een over den
Oceaan wijd verspreid liggend eiland-gebied, dat
uit een continent, 3 groote eilanden, en een ontzaggelijk getal kleinere eilanden en eilandgroepen
bestaat, en eene gezamentlijke grondsoppervlakte
heeft van omstreeks 180,000 vierk. mijlen. Het continent of vasteland van A., dat den bijzonderen naam
van Nieuw-Holland draagt, doch dat gemeenlijk door
de Engelschen bedoeld wordt wanneer zij spreken
van Australia, beslaat eene uitgestrektheid, die op
142,425 vierk. mijlen wordt berekend, en ligt aan
het westeinde van het werelddeel. De 3 groote eilanden van hetzelve (Nieuw-Guinea, aan de noordzijde van Nieuw-Holland ; Vandiemensland, aan de
zuidzijde van Nieuw-Holland; en het dubbele eiland
Nieuw-Zeeland, van Nieuw-Holland in zuidoostelijke
rigting ongeveer 300 mijlen verwijderd) zijn onderling verbonden door de zich in een zuidoostelijken
boog uitstrekkende eilandgroepen:Nieuw-Britannie,
Nieuw-Georgie, de Nieuwe Hebriden en NieuwCaledonie, waaraan zich ten zuidzuidwesten van
Nieuw-Zeeland de Aucklands- en Macquarie-eilanden aansluiten. Deze gezamentlijke binnenste gordel
der australe eilanden-wereld wordt door de engelsche geographen gemeenlijk aangeduid met den naam
van Australazie. De noordelijk, noordoostelijk
en oostelijk van dezen binnensten gordel over den
grooten oceaan uitgespreid liggende buitenste gordel
(door de Engelschen Polynesie, door de Duitschers
bij voorkeur Zuidzee-eilanden genoemd) bestaat
hoofdzakelijk uit de volgende eilanden en groepen : ten noorden van Nieuw-Britannia en Niel-ivy
-GuineadCrol,vndeijkLaro,
ten oosten van deze de Marshalls- en Gilberts-eilanden ; ten zuiden van laatstgenoemden en beoosten
de Nieuwe Hebriden : de Fidzji-eilanden ; noordoostwaarts van dezen de Schippers-eilanden ; ten
0. van de Fidzji-eil. de Vriendschaps-eilanden, en
300 mijlen verder oostwaarts de Gezelschaps-eilanden, van welke het voornaamste Otaheiti is, en noordoostelijk van dit laatste de Markiezen-eilanden, verder
oostwaarts de Lage eilanden of de Paumotoe-archipel, en het oostelijkste van alle australe eilanden,
namelijk het Paasch-eiland ; eindelijk, buiten den
gordel, omstreeks 600 mijlen ten noorden van de
Markiezen-eilanden : de Sandwich-eilanden.
Uitgenomen de Sandwich-eilanden, de Ladronen
of Dieven-eilanden, de Pelew-eilanden, de Carolina-,
Marshalls- en Gilberts-eilanden, ligt 't werelddeel A.
ten Z. van de Evennachtslijn. Het austral. vasteland
strekt zich uit van 10° 40' 42' (bet noordelijkste
punt, kaap York, aan de Torresstraat) tot 39° 11' 30"
zuiderbreedte (het zuidelijkste punt, kaap aan
de Bass-straat), en van 1300 0' 46" (kaap Inscription
aan de westkust) tot 153° 39' 40" (kaap Byron aan
de oostkust) oosterlengte van Greenwich. De zich
in tamelijk eenvoudigen vorm ontwikkelende, door
den Grooten Oceaan en de Indische Zee besproeide
kusten van dit vasteland hebben eenen orntrek van omstreeks 1937 mijlen.
De slechts langzaam voortschrijdende ontdekkin-

AUSONI.

Ausonio Franchi. Zie
_eF RANCH'.
Ausonius (Decimus Magnus),romeinsch dichter, geb. te Burdegala (d. i. Bordeaux) omstr. 309,
was eerst pleitbezorger in zijne geboorteplaats, onder
Valentinianus questor en preectus przetorio, sedert
379 consul van Gallia, en stierf omstr.392.Van zijne
gedichten zijn onder anderen 20 zoogenaamde idyllen
overig, waarvan Mosella de beroemdste, de Cento
nuptialis de befaamdste is. Al de van A, nog aanwezige geschriften zijn gezamentlijk in het licht gegey en door Scaliger (Leyden 1575), Tollius (Amst.
1669 en 1671) en Souchay (Parijs 1730). Van
Mosella gaf !Rocking eene afzonderlijke editie (Berlijn
1845).
Auspices (enkelvoud : Auspex), bij de vroegste
Romeinen waarzeggers, die voorspellingen dezen uit
de vingt, het geluid en het eten der vogelen. Later
werden zij Augures genoemd.
Auspitz, stad in Mfthren (d. Moravie),7 uren
gaans van Briinn, met 3000 inw., piaristenschool,
groote veemarkten en uitgebreide wijn-, ooft- en
zoethoutteelt.
Aussee, 1) marktvlek in Stiermarken, kreis
Judenburg. , in het zoogenaamde stiermarksche Saltzkammergut, aan de Traun, 1200 inw. en groote
zoutziederij. — 2) stadje in Moravie, kreis Olmutz,
aan de March, 2400 inw.
Aussieres, dorp in Frankrijk. Zie ATACINI.
Aussig, stad met 3000 inw. in Bohemen, kreis
Leipa, aan den saks.-boh. spoorweg, en aan de Biala,
waar deze in de Elbe valt ; geboorteplaats van den
beroemden schilder Raphael Mengs. In 1426 werd
het toen aan Saksen behoorende A. belegerd door
de Bohemers, die de ter ontzetting aangerukte krijgsmagt totaal versloegen en 6 Julij de stad stormenderhand innamen, uitmoordden, plunderden en in
brand staken.
Austell (St.), stadje met 3600 inw. in bet
engelsche graafschap Cornwallis ; tinmijnen; ook
groeven, die veel porselein-aarde leveren, welke naar
Staffordshire gezonden wordt.
Austerlitz, 1) stadje met 3300 inw. in de
vorstelijk Kaunitz-rietbergsche heerlijkheid A. in
Moravie, 2 mijlen beoosten Briinn ; Kier werd 2 Dec.
1805 de russisch-oostenrijksche armee, aangevoerd
door Kutusow, en bij welke de keizers Alexander en
Frans zich bevonden, doorNapoleon totaal verslagen.
Het gevolg van dezen slag (die genoemd wordt Slag
der drie keizers) was een wapenstilstand met Oostenrijk, de terugtogt der Russen, en later de vrede
van Pressburg. — 2) gehucht bij Zeyst, ontstaan uit
het kamp, in 1804 aldaar door den franschen generaal Marmont gevestigd,en later A. genoemd, ter gedachtenis van bovenvermelde overwinning ; koning
Lodewijk had het plan dit gehucht tot eene stad te
verheffen ; maar door de inlijving van Nederland bij
Frankrijk den troon verlatende, liet hij dat plan onverwezentlij kt.
Austin, 1) stad in Texas; zie SAN-FELIPE en
TEXAS. - 2) baai en stad ter zuidoostpunt van bet
eiland Barbados.
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Australia

gen in het australische werelddeel nemen eenen
Het Austraal continent, waarvan de naaanvang met Magelhaens, die 6 Maart 1521 de Latuurlijke indeeling een Oost-, Zuid-, West- en
dronen (d. Dieven-eilanden) of Marianen vond ;
Noord-Australie geeft,is in eene nagenoeg ottafgebrode Portugees Meneses ontdekte 1526 Nieuw-Guinea,
kenerij omgrensd door golfvormige verhevenheden.
de Saavedra 1527 de Marshalls-eilanden, de Mendana
Als slotsom van de jongste geologische nasporingen
1567 de Markiezen-, de Salomons- en de Koninginis aan te nemen, dat Nieuw-Holland 4 eilandachtig
Charlotta-eilanden. Talrijker waren de ontdekkingen
opstijgende bergranden bevat. De oostelijkste van
die in de 17e eeuw plaats vonden : de Spanjaarden
deze 4 bergranden stijgt klip-achtig door diepe
de Torres en de Guiros ontdekten 1605 de Lage
dalkioven nit de kustvlakte tot eene hoogte van
eilanden, 1606 Otaheiti en de Nieuwe Hebriden,
3000 vt., en gaat aan de westelijke helling in een
zoomede de Torres-straat tusschen Nieuw-Guinea
vruchtbaar terras-land en schoone vlakten over. Naar
en Nieuw-Holland, nadat kort te voren (1605) de
de zuidelijke zeekust verheft zich een klein,geisoleerd,
Hollanders met het schip Duithen het australische
door de Zuid-Grampian-bergen ingenomen bergland
vasteland ontdekt hadden. De eer van deze ontdekmet schoone, goed door stroomend water besproeide
king is in onze dagen aan de Hollanders betwist,
dalen. Het zuidelijke met kaap Wilson zich verhefnadat men in 1861 in het Britsch Museum te Lonfende bergland bestaat deels uit het aan weidevelden
den eene nude kaart van A.'s noordwestkust ontdekt
rijke, tot 2000 Vt. hoogte bereikende hoogland der
heeft, waaruit bleek,dat die kust reeds in 1601 ontZwarte Bergen, deels vormt het in zijne noordelijke
dekt was door een Portugees, met name Manoel Govoortzetting het woeste hoogland der Blaauwe berdinho de Heredia. In ieder geval werd het austragen en de Li verpool-keten, aan welke zich de Liverlische vasteland eerst nailer bekend door de reizen
pool-vlakten aansluiten. De westkust kenmerkt
der hollandsche zeevaarders Dirk Hartigs (1616),
zich door vlakke, zandige streken, die arm zijn aan
Schouten (1616), Edels (1619), Nuyts (1627) en
plantengroei ; langs het zuidelijk gedeelte van deze
Tasman(1642),door welkezeevaarders tevens Nieuwkust loopt de oostelijke Darling-bergketen, die in
lerland, de Fidzji- en Vriendschaps-eilanden, Nieuween boschrijk laag plateau overgaat. Het noordelijke
Zeeland en Vandiemensland ontdekt werden. In 1686
bergland begint in het westen bij de kolonie Northvond de Spanjaard Lazeano de Carolina-eilanden, en
Australia met kale steenbergen, en gaat naar het
1700 de Engelschman Dampier Nieuw-Britannie.
oosten, door digt met bosch begroeide, onvruchtbare
In den loop der 18e eeuw werden nog weer eilanen aan water arme vlakten, in verschillende bergkeden ontdekt : de Pelew-eilanden 1710 door den
tenen over. Het westelijk gedeelte der noordkust
Spanjaard Padilla, het Paasch-eiland 1721 door is doorsneden door diepe vaaewaters en havens,
den Hollander Roggeveen, de Admiraliteits- en
voor welke talrijke eilanden en klippen liggen.
vele kleinere eilanden en groepen door de engelsche
Volledig ontwikkelde rivier-systemen mist Nieuwzeevaarders Byron, Wallis en Carteret ; van groot
Holland geheel en al; de Murray met zijne nevengewigt voor de nadere bekendwording met A. waren
stroomen in Zuid-A. haalt zelfs niet in de verte
de drie reizen rondom de wereld, door Cook voldaarbij. Aan het meerendeel der rivieren ontbreekt
bragt (1768-1779) ;de vrucht daarvan was hoofdeen vast bed en sterke strooming. Binnenmeren
zakelijk de ontdekking van Nieuvv-Caledonie, van
zijn : het Torrens-meer in Zuid-A., het Dambelingden Mangia- of Cooks-archipel en van de Sandwichmeer in West-A. en het Alexandrina-meer ten zuideilanden. Onder de overige zeevaarders, die zich in
oosten van Adelaide.
de 2e helft der 18e eeuw ten aanzien van de nadere
Het australische vasteland en de binnenste eilankennis van het vijfde werelddeel verdienstelijk hebden-gordel behooren in een geognostisch opzigt tot
ben gemaakt, zijn vooral te noemen : de Engelschen
de primitive formatie, de overige eilanden-wereld
Wilson, Bligh, Marshall, Gilbert, Edwards, Vancoudeels tot de vulcanische, deels tot de koraal-fortnaver, Hunter, Bottler en Bass, zoomede de Franschen
tie : eerstbedoelden pleegt men de Hooge, laatstbeLa Peyrouse, d'Entrecasteaux en Marchand, en de
doelden de Lage eilanden te noemen. Tot de koNoord-Amerikaan Ingraham. Van de ontdekkings- raal-eilanden behooren voornamelijk de Carolinen,
togten in de 19e eeuw zijn inzonderheid de navolde Paumotoe-groep en vele afzonderlijk over den
gende te vermelden : (van wege Engeland) die onder oceaan verspreid liggende eilanden; de overige
Flinders, Campbell, Porter, Weddell, Dillon, Webster,
groepen van den buitensten gordel bestaan uit vulBelcher, Beechey, Simpson en Fitzroy; (van wege de
canische eilanden, die deels uitgebrande, deels nog
Franschen) die onder Peron, Freycinet, Duperrey,
werkende vulkanen hebben. Onder de vulkanen
Dumont d'Urville,Vaillant,Dupetit-Thouars,Laplace,
verheft zich op de Hawai-groep de Mauna-Loa ter
en anderen; (van wege Rusland) de reizen van Kruhoogte van 13,760 et., de Kea 14.950 vt., de
senstern, Kotzebue en Liitke: (van wege DenemarHualalai 10,000 vt., de Kauai 8000 vt.; op Tahiti
ken) die door Steen-Bille; en eindelijk (van wege
de uitgebrande Tobreona 11,000 vt. Op de eilanden
Noord-Amerika) de expeditie onder Wilkes.
der primitive formatie, vooral op Nieuw-Zeeland
Terwijl men de eerste nadere bekendheid van
met zijn 14,000 vt. hoogen Egmond, en op Nieuwhet australische vasteland te danken heeft aan de Guinea,vindt men vrij volledig ontwikkelde gebergteHollanders, werd eerst door Cook de weg gebaand
systemen; op eerstgenoemd eiland zijn de geschichte
om daarvan de vruchten te plukken. Wat de meer steenlagen, de doode kraters en de warme bronnen
naauwkeurige kennis van de kusten betreft, hebben
zoovele bewijzen van de vulcanische gesteldheid.
zich vooral zeer verdienstelijk gemaakt de EngelDe luchtgesteldheld van A. is over het algemeen
schen: King(1817-22)en Stockes (1837-43).Onteeiierlei, en zelfs in de nabijheid van den Equator
dekkingsreizen in het binnenland ondernamen : de
zacht en zeer gezond, ofschoon het austral. vasteland
landmeter-generaal Oxley 1817 en 1818, Currie
aan veelvuldige afwisseling onderhevig is; het noor1823, Hutne en Hovell 1824, Allan Cunningham
delijk gedeelte kenmerkt zich door een uitsluitend
1825-29, Sturt 1828 en 1829, Leigh en Mitchell
tropisch karakter, met slechts twee jaargetijden,
1836-38, Grey 1837-39, Eyre 1840-41, nognatnelijk : den regentijd van Oct. tot Mei, den droomaals Sturt 1844-46, Gregory en Helpmans 1846,
gen tijd van Mei tot Oct.; aan de oostkust wisselen
en Leichard (een duitsch reiziger) 1844 en 1849.
4 jaargetijden elkander af, met den aanvang van de
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lente in September ; de gemiddelde jaars-temperatuur bedraagt in Vandiemensland 114, Melbourne
13, Port Jackson 15 en Port Macquairie 162graden.
Het zuidelijk buiten den Keerkring liggende dubbele
eiland Nieuw-Zeeland heeft op zijn noordelijk gedeelte een bijzonder aangenaam klimaat, terwijl dat
op het zuidelijk gedeelte vrij guur is en zeer veel
overeenkomst heeft met bet klimaat van Schotland.
Al zijn de natuurlijke voortbrengselen van A.
minder menigvuldig dan die der overige werelddeelen, zooveel te meer worden eigenaardige vormen en een geheel bijzonder australisch type daarbij
waargenomen. Het mineraalrijk dacht men er, tot
eenige jaren geleden, touter vertegenwoordigd door
steenkolen en zout ; doch -in den laatsten tijd zijn er
niet alleen rijke ertslagen ontdekt van koper, lood,
ijzer, tin en zilver, maar in 1851 heeft men in
Nieuw-Zuidwallis en Port Philip (Victoria) ook
ongemeen rijke gondlagen gevonden, die sedert
dat tijdstip aanhoudend eene verbazende menigte
landverhuizers derwaarts hebben gelokt. Het plantenrijk in Nieuw-Holland hood, vOOr de colonisatie
door de Europeanen, slechts 4 hoofdfamilien aan,
terwijl de australische eilanden in de vormen en
verscheidenheden hunner voortbrengselen meer
overeenkomst hebben met de overige werelddeelen ;
hier ontmoet men, onder de hoog-opgaande gewassen, inzonderheid den kokospahn en den broodvruchtboom. De eilanden, die digter hij den oostindischen archipel liggen, deelen ook in de aldaar
heerschende weelderigheid van plantengroei. NieuwZeeland kenmerkt zich door een voislagen gemis
van grasgewassen en door eene zeer groote verscheidenheid van varenkruidsoorten, alsook taxisboomen. Wat het dierenrijk betreft, staat de orde
der knaagdieren op het australisch vasteland bovenaan in de rangschikking der inheemsche diersoorten ; de kangaroe; de wombat, het snaveldier, het
vliegende eekhoorntje, de opossum of buidelrat,
gewone ratten, vleeitmuizen, zeeleeuwen, enz., zijn
hier inheemsch ; onder de vogelen onderscheidt men
inzonderheid den nieuwhollandschen casuaris, de
zwarte zwaan, den witten adelaar en zijne verschillende nevensoorten, zooals talegalla, leipoa, megapodius, enz. De vroeger geheel en al onthrekende
europesche huisdieren zijn bier met het gunstigst
gevolg ingevoerd ; de fokkerij van varkens, en vooral
die van schapen, is voor de kolonien van het hoogste
gewigt. Op het groote eilandgebied is het dierenrijk
slechts zeer karig vertegenwoordigd ; de verschillende diersoorten, die men er zoo uit Europa als
anderzins ingevoerd heeft, zijn er echter met den
besten uitslag genaturaliseerd.
Het zielental van het geheele australische werelddeel wordt, volgens de algemeene schatting, geraamd
op 21 inillioen, hetgeen ongeveer 14 menschen geeft
op 1 vierk. mijl, terwijl er in Europa 1425 personen
op iedere vierk. mijl gerekend kunnen worden. Deze
ongunstige staat der brvolking is toe te schrijven
deels aan de algeheele onbewoondheid der binnenlanden van Nieuw-Holland, deels aan de gebrekkige
regeling der maatschappelijke toestanden, aan de
voortdurende vijandigheid der nog onbekeerde eilanders en aan het geniis van eene geregeldebebouwing
van den grond. De oorspronkelijke bewoners van A.
zijn Of Papoewaas, ook Australe Negers of Negritoos
genaamd, met eene bruine of zwarte huid, en op eeneii
zeer lagers trap van verstandelijke ontwikkeling en
beschaving staande, of Australe Indiers,00k Malayopolynesiers genaamd, lichtbruin van huid of geel-
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achtig, tang van gestalte en met sprekende gelaatstrekken. Tot de eerstbedoelden behooren de oorspronkelijke bewoners van het vasteland, van NieuwGuinea en van den binnensten gordel der australische
eilanden, uitgezonderd de Nieuwe Hebriden, NieuwZeeland en het alleen door Europedrs bewoonde
Vandiemensland ; tot laatstgenoemden behooren tie
inboorlingen van het meerendeel der overige eilanden. Vermengd ontmoet men de beide rassen (op
de Nieuwe Hebriden en Nieuw-Caledonia, alsook op
de Fidzji-eilanden) in de Papoewaas of Papuas. De
verschillende tales, der Negritoos zoowel als der
Austraal-Indifts,behooren, zoo hij dezen als hij genen,
naar den wortel bijeen ; de taal der laatstgenoemden
is een tak van den grooten maleisch-polynezischen
taalstam. In de godsdienst, de verstandelijke ontwikkeling en de maatschappelijke toestanden der
inboorlingen ontmoet men groote verscheidenheden
onder de verschillende stammen. Terwijl sommige
dier stammen door den ijver deri(inzonderheid protestantsche) zendelingen tot bet Christendom bekeerd zijn, zooals de bewoners van Nieuw-Zeeland,
van de meeste Gezelschaps- en van de Sandwicheilanden, terwijl vele eilanders vreedl zaam en handelbaar naast elkander levee, met landbouw bekend, en
voor het Christendom en de europesche beschaving
toegankelijk zijn, treft men daarentegen ook stammen aan, die in volslagene ruwheid —cannibalen in
den waren zin des woords — den vooruitgang der
europesche beschaving tot hiertoe ten zeerste hebben
bemoeijelijkt.
Al heeft Groot-Britannic nog niet van het geheele
australische vasteland bezit genomen, is hetzelve
toch reeds als hezitter van dat geheele continent te
beschouwen. Reeds bestaan daar vijf engelsche kolonien :1 op de oost-, 2 op de zuid-, 1 op de west- en
1 op de noordkust.De oudste van die volkplantingen
is Nieuw-Zuidwallis, 1788 gesticht, oorspronkelijk
als kolonie voor misdadigers ; de hoofdstad is Sidney.
Dan volgt, in chronologische orde, de kolonie WestAustralie, ook kolonie aan de Zwanenrivier genoemd,
met de hoofdstad Perth; deze kolonie werd gesticht
als vrije kolonie in 1829, doch is later in eene strafkolonie herschapen. De krachtens eene parlernents-acte van 15 Aug. 1834 in het jaar 1835 gestichte
kolonie Port Philip of Australia-Felix, op de zuidkust,
met Melbourne als hoofdstad en zeer rijke goudvelden in de nabijheid ;sedert 1851 draagt deze kolonie
den naam van Victoria. Dan de kolonie Noord-Australie, gesticht 1838, met de hoofdstad Victoria. Andere
britsche kolonien zijn : Vandiemensland of Tasmania,
met Hobarttown, ook als strafkolonie sedert 1803;
het door de straat van Cook in twee deelen gesplitste
Nieuw-Zeeland met de voormalige hoofdstad Wellington en de tegenwoordige (1840 gestichte) hoofdstad Auckland ; en de Aucklands-eilanden. Frankrijk
bezit de Marquesas of Markiezen-eilanden, en sedert
1842 Tahiti.
Ettelijke tientallen jaren geleden nog bescliouwd
als een oord, waarover een sluijer van mysterien lag
uitgespreid, gaat het werelddeel A. thans onafgebroken met rassche schreden vooruit op de baan der
ontwikkeling: de zendelingen werken er met gunstig gevolg voor de uitbreiding van het Evangelic;
beschaving en zeden worden er meer en meer inheemsch; de kolonien groeijen aau en beloven centrale punters voor de landverhuizing te worden;
handelsbetrekkingen worden gestadig meer aangeknoopt en uitgehreid, en talrijk zijn de stoomschepen
die tegenwoordig reeds been en weer varen naar en
van A ustralie.
24
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Auto-da-fil

Austrasie

Austrasie, of Ostreich, d. i. het Oosterrijk
noemde men onder de Merovingers het oostelijk gedeelte van het groote frankische rijk, aanvankelijk
in zich sluitende Lotharingen, Belgie, en de landen
op den regteroever van den Rijn, terwijl het zich
later door veroveringen nog verder uitbreidde. Het
koningrijk A. ontstond door de deeling der bezittingen van Clovis tusschen zijne 4 zonen (511), waarbij
A. ten deel viel aan den oudsten der vier, met name
Theodoric (511-534), die Metz tot hoofdstad
maakte en daar zijne residentie had, even als zijne
zeven opvolgers : Theodebert I (534-548), Theodebald (548-555), Sigebert I (561--575), Childebert I (575-596), Theodebert II (596--612),
Theodoric II (612-638), Sigebert II (638-656)
en Childeric (656-673). In den loop van dit tijdvak was A. tweemaal aan de Kroon getrokken
onder Clotarius I van 555 tot 561 ; en onder Clotarius II en Dagobert van 612 tot 638. Na den dood
van Dagobert II (679) een korten tijd onder Diderik III met de Kroon vereenigd door den majordomus
graaf Ebroin, kwam A. al spoedig in opstand, en koos
tot een der hoofdleiders van den opstand Pepijn van
Herstal of Heristal, die opgevolgd werd (714) door
Karel Martel; deze verdedigde A. tegen Rainfroi,den
majordomus van Dagobert III, koning van Neustrie, en
werd zelfs 721 onder Diderik IV (die slechts koning
was in naam) meester van het geheele frankische
rijk. Bij den dood van Karel Martel, vie]. A. ten deel
aan Carloman of Karlman, den broeder van Pepijn
den Korte, aan wien hij echter zijn rijk afstond, na
zelf monnik te zijn geworden. Pepijn werd 752 tot
koning der Franken verkoren, en van dat tijdstip of
verdwijnt de naam van A. uit de geschiedenis.
Austria, latijnsche naam your Oosterrijk.
Autariaten, een yolk in het noorden van Dalmatie ; hunne hoofdpl. was Salona ; ze werden vernietigd door de Scordisken.
Autenrieth (J. H. F. v.), schrijver over geneeskunde en leeraar der kliniek, geb. 20 Oct. 1772
te Stuttgart, gest. 2 Mei 1835 te Tubingen, eerst
practiserend geneesheer te Stuttgart, deed daarop
eene wetenschappelijke reis door Pennsylvanie, werd
1797 hoogleeraar te Tubingen, 1819 onderkanselier,
1822 kanselter der universiteit.Onderzijne geschriften geldt als hoofdwerk zijn Handbuch der empirischen
menschlichen Physiologie (3 dln. Tubingen 1801-2).
— A. (Herman vr.), zijn zoon, geb. 5 Mei 1799 te
Tubingen,I826 hoogleeraar der kliniek aldaar,schreef:
Die Volkskrankheiten in Grossbritannien (Tubingen
1823) ; Ueber das Gift der Fische (Tub. 1834) ;
Das Schwefelbad zu Sebastiansweiler (Tub. 1834).
Auterive, fransche kantonshoofdpl. met 3000
inw. aan. de Ariege, dept. Haute-Garonne, 3 mijlen
van Toulouse.
Auteroche, een fransch sterrekundige. Zie
CHAPPE D ' AUTEROCHE.

Autesion, vader van Theras.
Auteuil, dorp met 4300 inw.,2 uren gaans van

Parijs, aan den ingang van het bosch. van Boulogne ;
te A. woonden verscheidene beroemde letterkundigen
(Boileau, Moliere, Lafontaine, Helvetius,Condorcet).
In de kerk van A. het graf van Aguesseau.
Autharis, koning der Lombarden van 584 tot
591, bragt Istrie tot onderwerping, strekte zijne
togten uit tot aan de poorten van Rome en Ravenna,
versloeg Childebert II, koning van Austrasie, die
Haar Italie was gekomen om keizer Maurits hulp te
leenen, en maakte zich meester van verscheidene
provincien aan gene zijne van de Po.Men legt here ettelijke wreedheden te taste. Hij was een ijverig Ariaan.

Authe, een der zeren dothters van den reus
Alcyon.

Authie, riv. in Frankrijk, scheidt de departementen Somme en Pas-de-Calais van elkander, besproeit Doulens, Auxy, Broye, Boiste, Dourier, Nampont, en stort zich na eenen loop van 11 mijlen in
het Kanaal.
Authion, of Riviere du Doil, besproeit Bourgueil,loopt vervolgens parallel met de Loire, in welke
zij zich outlast na eenen loop van 12 mijlen.
Authon, of Autun (Jehan d'), oud historieschrijver, geb. ornstr. 1466, gest. 1527, werd augustijner monnik. Lodewijk XII benoemde hem tot zijnen
.kronijkschrijver", begiftigde hem met voordeelige
bedieningen, en nam hem mede op al zijne reizen.
De bibliophile Jacob heeft A.'s geheele kronijk uitgegeven (4 dln. Parijs 1835).
Autichamp, een titel van de oude fransche
adellijke familie Beaumont, waarvan wij vermelden:
—A. (Jean Therese Louis de Beaumont, markies d')
geb. 1778 te Angers, in den zevenjarigen oorlog adjudant van maarschalk Broglie, 1779 mar-et:hal de
camp, emigreerde met Conde, voerde 1792 bevel
over een korps ruiterij in dienst der emigratie, en
ging 1797 in russische dienst. Na de Restauratie
werd hij graaf en gouverneur van het Louvre-paleis,
en stierf als zoodanig 12 Jan. 1831.—A, (Antoine
Joseph Eulalie de Beaumont, markies d'), stiefbroeder van den vorige, geb. te Angers 10 Dec. 1744,
ging met Lafayette naar Amerika, voerde 1782-8
als marechal de camp bevel op St. Domingo, emigreerde, keerde 1799 naar Frankrijk terug, werd
1815 gouverneur van St. Germain, en stierf 10 April
1822. — A. (Marie Jean Josephe Jacques de Beaumont, vicomte d'), oudste zoon van den vorige, geb.
1768, emigreerde 1790, keerde 1800 terug, werd
na de Restauratie gouverneur in Bordeaux, en stierf
1828.— A. (Charles de Beaumont, graaf d'), broeder van den vorige, geb. 1770, van 1792 tot 1799
aanvoerder der Vendeers, onderwierp zich, en trad
in dienst van Napoleon. Na de eerste Restauratie
werd hij luit.-generaal en pair, en trachtte in de
Honderd Dagen een royalistischen opstand in Anjou
te verwekken. Na de Julij-omwenteling wilde hij de
Vendee in opstand brengen, werd bij verstek ter
dood veroordeeld, bekwam amnestie, en leefde sedert
als vergeten burger.
Autissiodurum, oude naam van Auxerre.
Autochthonen. Zie ABORMINERS.
Auto—da—fè, lat. actus fidei, d. geloofshandeling, heetten de voorheen in Spanje en Portugal van
wege de Inquisitie plaats hebbende teregtstellingen,
dat wil zeggen : het met groote plegtigheid verbranden van de wegens ketterij ter dood veroordeelden.
Deze even schandelijke als gruwelijke teregtstellingen
werden in de 18e eeuw afgeschaft, doch waren lang
genoeg in zwang geweest om een voorwerp der verfoeijing te blijven tot in het laatste nageslacht. Het
auto-da-fe had plaats op eenen Zondag tusschen
Pinksteren en den Advent,/nenigmaal op Allerheiligendag. Het dof gegalm der groote klok van de
hoofdkerk gaf bij het aanbreken van den dag het
sein tot den aanvang der processie. Dezelve werd
geopend door de met de inquisitie belaste Dominicanen, met het vaandel der Inquisitie voorop ; daarachter volgden de boetvaardigen, die slechts met
eene zekere boete gestraft waren; dan kwainen de
ter dood veroordeelden, in een geel hemd gedost, dat
beschilderd was met zwarte duivelen-gedaanten,en
met eene papieren muts op het hoofd, die uitliep in
de afbeelding van een mensch, omringd door vlam-

kutographen
men en duivelen. Achter dezen volgden de beeldtenissen der ontvlugten, en eindelijk het stoffelijk overschot van de gestorvene beschuldigden, in zwarte,
met vlammen en duivelen beschilderde doodkisten.
Daarachter kwam de geestelijkheid ,met de autoriteiten
en den adel. De trein toog door de voornaamste straten naar het kerkgebouw, waar eerst eene geloofspredicatie werd gehouden, na afloop waarvan aan de
veroordeelden hun vonnis voorgelezen werd, eer ze
overgegeven wierden aan den wereldlijken regter;
dan werden ze geboeid en naar de gevangenis terug
gebragt, om eenige uren later naar de strafplaats
geleid te worden, waar ze alsdan gepijnigd, en vervolgens met de beeldtenissen der voortvlugtigen en
de gebeenten der gestorvenen verbrand werden. Het
yolk woonde deze teregtstellingen in groote scharen
bij, daar het ieder als een verdienstelijk werk werd
aangerekend daarbij tegenwoordig te zijn; zoo ook
was daarbij tegenwoordig het geheele hof, met den
-koning, die, met ongedekten hoofde, op eenen lageren zetel zat dan de groot-inquisiteur.
Autographen, d. eigenhandig door den persoon zelven geschrevene stukken. De A. van beroemde
personen zijn vooral in de 19e eeuw het voorwerp
geworden van de begeerigheid der verzamelaars, en
dus van zelfs nok een voorwerp van koophandel.
Onder de lithographische verzamelingen van A. uit
den ouden en lateren tijd verdient vooral genoemd
te worden de Iconographie des hommes celébres (3 din.
Parijs 1828-30 ; en Supplement 1839), zoomede het
Autographen-Prachtalbum zur 200jahr. G edachtnissfeier desW est fal.Friedensschlusses (Leipz.1848,in fol.) .

Autokan, rivier op Sumatra's westkust ; de
zelfde als Antokan.
Autololen, Getulen van de westkusten van
Afrika, bewoonden de landstreek tusschen kaap Soloe
of Atlas major (kaap Bojador)en de riv.Nunius (Noen).
Autolycus, 1) zoon van Mercurius, was de
vader van Anticlea (de moeder van Ulysses), en had
van zijn vader een laijzonderen aanleg ontvangen tot
gaauwdieverij. Hij was de leermeester van Hercules
in het worstelen. Hij hield zijn verblijf op den Parnassus, waar Odysseus eens hij hem kwam en op de
jagt verwond geraakte. — 2) grieksch wiskunstenaar en sterrekundige uit Pitane in Eolie, omstreeks
330 v. Chr., schreef.Over de zich bewegende spheren"
en Over op- en ondergang der vaste sterren", overgedrukt in de .Propositiones doctrinw sphxricEe" van
Dasypodius (Straatsburg 1572).
Automedon, zoon van Diores, was wagenmenner en strijdmakker van Achilles, en na diens
flood de medgezel van Pyrrhus. Naar hem noemt
men een knap koetsier : een Automedon.
Automolen, of Sembriten, een egyptisch yolk
uit de hooge ondheid.
Autonoe, vierde dochter van Cadmus,en moeder van Acteon.
Autran (Joseph), fransch letterkundige, geb.
1813 te Marseille, leverde verscheidene dichterlijke pennevruchten; in proza bestaat van hem
Italie et semaine sainte a Rome (Marseille 1841).
A. (Paul), ook geb. te Marseille en insgelijks
letterkundige, is vooral bekend door zijn Rapport
(1856) over den geprojecteerden spoorweg van Lyon
naar Marseille.
Autreau (Jacques d'),schilder en dichter, geb.
te Parijs 1656, ellendig gestorven in het .Gasthuis
voor ongeneeslijken" in 1745.Eerst op zijn 60e jaar
begon hij tooneelstukken te maken. Al zijne werken
verschenen in 4 din. 1749. A Is schilder heeft hij
nooit veel naam gemaakt.
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Autriche, fransche naam voor Oostenrijk.
Autricum, tegenw. Chartres, hoofdpl. der
Carnuten, ontleende zijn naam aan de Autura (de
tegenw. riv. Eure), waardoor het besproeid wordt.
Autronius Peetus (P.), een der eedgenooten
in de zamenzwering van Catilina, was voor het
jaar 66 v. Chr. tot consul benoemd,doch, op de tegen
hem ingeleverde aanklagt van omkooping, werd die
benoeming vernietigd. Daarop schaarde hij zich aan
de zijde van Catilina, en trachtte consul Cicero en
diens ambtgenoot naar het leven. Toen de zamenzwering ontdekt was, verzocht hij Cicero, den vriend
nit zijne jeugd, om zijne verdediging voor te dragen ; Cicero weigerde dit echter, en later leefde A.
als balling in Epirus.
Autun, eertijds Bibracte, later Augustodunum,
stad in het fransche dept. Saone-et-Loire, in de nabijheid van den Arroux, ligt 10 mijlen benoordw.
Macon, en heeft 11,000 inw. en verscheidene merkwaardige oudheden. Gesticht door de Phocifts, was
het de hoofdpl. der Eduers, en een der voornaamste
steden van Gallie (een vergobret, d. een gekozen
hoofd ; vergadering der Druiden ; druidische school,
die bezocht werd van heinde en verre) ; A. was zeer
gewigtig tijdens het romeinsche keizerrijk, en had
eene beroemde school voor de zedekunde. Augustod unum was het brandpunt van den opstand (anno 21)
van Sacrovir (die zich in de nabijheid der stad van
het leven beroofde) ; de stad werd 7 maanden belegerd, ingenomen en verwoest door Tetricus in de
3e eeuw ; in het begin der 4e eeuw weder opgebouwd
door Constantijn, werd A. in 356 ingenomen door
Julianus, door de Sarracenen geplunderd in 731, en
in 888 door de Noormannen.De zoo vermaarde Talleyrand is bisschop van A. geweest.
Autun (Jehan d'). Zie AUTHON.
Autura, riv. in Gallie : tegenw. de Eure.
Auvergnaten, of Auvergners, de bewoners
van Auvergne.
Auvergne, lat. 44rverni, d. i. het land der Arvernen, een oud landschap van Frankrijk, met de
hoofdpl. Clermont-Ferrand, besloeg de tegenw. departementen Puy-de-Dome en Cantal, en het arrondissement Brioude van het dept. Haute-Loire. Het
werd ingedeeld in Opper- en Neder-A.: Neder-A.,
het noordelijk gedeelte, met de hoofdpl. Clermont,
en als voornaamste steden Riom, Aigueperse, Volvic,
Brioude, Evaux, Chambon, Billom, Cusset, Issoire,
la Chaise-Dieu en Langeac; Opper-A., het zuidelijk
gedeelte, met de hoofdpl. St. Flour, en de steden :
Chaudes-Aigues, Murat, Mauriac, Aurillac, Montsalvy.
Neder-A., dat ook Limagne genoemd werd, is beroemd om zijne vruchtbaarheid. De grond draagt
overal de sporen van eene vulcanische gesteldheid,
en de bergen, die het land als overdekken,zija nagenoeg alien uitgebrande vulkanen, ofschoon het tijdstip onbekend is, waarop zij hebben opgehouden te
werken. De Arvernen, die hunnen naam aan A. hebben gegeven, waren een der magtigste volkeren van
transalpijnsch Gallie, en de geduchtste mededingers,
die de Eduers hadden voor de veroveringen der
Romeinen. Uit A. kwam Vercingetorix, de hardnekkigste tegenstander van Cesar, en wiens onderwerping die van geheel Gallie ten gevolge had. Onder
de Romeinen was Arvernee lang een bloeijend land,
en de letteren werden er beoefend met goed gevolg.
In 475 maakten de Visigothen zich van A. meester,
en in 507 werd het hun ontweldigd door Clovis.
Onder de koningen van den eersten stam werd A.
een graafschap, onderhoorig aan Aquitanie. In de
8e eeuw maakt de geschiedenis melding van een

372

Auvergne

graaf van A., genaamd Blandin, die hertog Waifar
bijstond tegen Pepijn den Korte. Na hem behoorde
dit graafschap achtereenvolgend aan onderscheidene
familiên. In 979 kwam het erfelijk aan de familie
der vicomten van Auvergne, die vasallen waren van
de hertogen van Aquitanie. In 1155 werd het in
tweeen gesplitst : het graafschap A. (hehoorende aan
den jongsten tak der familie) en Dauphine d'A. (behoorende aan den oudsten tak). Het graafschap werd
verbeurd verklaard order Filips-August; Dauphine
werd bij de troonsbestijging (1610) van Lodewijk XIII
door dezen met de kroon vereenigd.
Auvergne (de la Tour d'). Zie de artikels
LA TOUR, BOUILLON en TURENNE.
Auvigny (J. du Castre d'), schrijver en militair, geb. 1712 in Henegouwen, diende met onderscheiding bij de ligte ruiterij, en sneuvelde 1743 in
het gevecht bij Dettingen in Beijeren. Men heeft van
hem : Mémoires de madame de Barnevelt (2 dln.) ;
Amusements historiques (2 dln.); de 3 eerste deelen
eener Histoire de Paris; en de 8 eerste deelen van
de Vies des hommes illustres de la France (met vervolgen daarop van den abbe Perratt en van Turpin).
Auw, I) district op Sumatra's westkust, landschap Tanah Datar. — 2) rivier op het nederl.00stindisch eiland Boero, ter oostkust; outlast zich in
de zee. — 3) dorp ter zuidkust van het eiland Saparoea (nederl. 0. I.) ; reeds van ()ads vermaard voor
de goede potten, pannen en aardewerk, die hier gebakken en verglaasd worden.
Auwaditi, gebergte ter westkust van het eiland
Celebes, bezuiden de stad Boni.
Auwan, gebergte ter westkust van Sumatra,
landschap der Vijftig kotaas.
Auwer, riviertje op het eiland Sumatra, residentie Palembang ; aan den A. had de vroegere Hotlandsche compagnie hare magazijnen en een fortje;
tangs de oevers van den A. schoone tuinen.
Auxanum, oude naam van Lanciano in Italie.
Auxerre,. lat.Altisiodurum of Autissiodorum,
hoofdpl. van het dept. der Yonne; 12,000 inw. Deze
stad vormde'oudtijds, bij de Senonen, een onafhankelijk district. Zij werd verwoest in de 4e eeuw door
Attila, en ingenomen door Clovis in de 5e. Onder de
koningen van den eersten stain, werd dat district
geregeerd door graven, die er in de 10e eeuw een
erfelijk graafschap A. van maakten, met de stad A.
tot hoofdplaats. Dit graafschap A. behoorde in 1036
aan Raimond, graaf van Nevers. Bij diens dood (1040)
maakte Robert, hertog van Bourgondie,zich meester
van de graafschappen Auxerre en Nevers; maar hij
werd er van beroofd door Willem, zoon van Renaud,
op wiens afstammelingen het erfelijk overging, totdat de mannelijke linie der graven van A. 1181 uitstierf. Na door verscheidene huwelijken in vier verschillende familien overgegaan te zijn, werd het
graafschap A. in 1370 door Jan IV van Chailon verkocht aan Frankrijk's koning Karel V, die het aan
de kroon hechtte, waarvan het weder gescheiden
werd bij het tractaat van Arras (1435), dat het
graafschap A. toewees aan den hertog van Bourgondie; maar 1477, na den dood van Karel den Stoute,
werd het door Lodewijk XI voor goed aan de kroon
van Frankrijk gehecht. De stad A. is de geboorteplaats van den geschiedschrijver Leboeuf,en van de
twee geleerden J. B. Fourier en Sainte Palaye.
Auxerrois, een der 4 graafschappen, die aan
het groothertogdom van Bourgondie gehecht waren.
Het bevatte het grondgebied van Auxerre; en de
voornaamste steden waren: Auxerre,Arcy,Seignelay,
de twee Coulanges, enz.

Avalon
Auxesia, d. wasdom-geefster, werd (met
Damia) op verscheidene plaatsen van Griekeniand,
bijv. in Trcezen, Epidaurus, op Egina en Creta vereerd. Beiden zijn waarschijnlijk slechts bijnamen
van Ceres en Proserpina; ze hadden de zelfde feestgebruiken en offeranden als deze, en te Epidaurus
ook mysterien.
Auximum, stad der Picentijnen, later romeinsche kolonie ; tegenw. Osimo.
Auxo, d. i. de wasdom-geefster, een der twee
gratien, die te Athene vereerd werden.
Auxois, lat. Alesiensis pages, een gedeelte van
het hertogdom Bourgondie, uitmakende de tegenwoordige arrondissementen : Avallon (dept. Yonne)
en Semur (dept. COte-d'or).
Auxonne, vesting der 4e kiasse in het fransche
dept. COte-d'or aan de Saone en aan den spoorweg ; heeft eene merkwaardige brug, en 5000 inw.
Auxumiten, een magtig handelsvolk in Ethiopie, met de hoofdstad Auxum (zie Axum). Het auxumitische rijk ontstond in de le of 2e eeuw na Chr.,
toen het rijk van Meroe ondergegaan was.
Auxumum, stad in Ethiopie. Zie AXUM.
Auzia, eene in rutnen liggende nude stad in
Algerie, 15 a 16 mijlen ten 0. Z. O. van Algiers. In
de nabijheid van deze ruiners, ter plaatse die vroeger
Sous-Ghozlan heette, vestigde de hertog van Aumale
in 1845 een militairen post ; vandaar het naar hem
Aumale genoemde vlek, met 600 inw.
Auzon, 1) rivier in het fransche dept. Vaucluse,
loopt Tangs Mourmoiron en Carpentras, en valt na
eenen loop van 24 mijlen in de Sorgue. — 2) stadje
in het dept. Haute-Loire, aan den Allier, met 1200
inw., steenkolerimijnen en eene koude minerale bron.
Auzout (Adrien), wiskundige, geb. te Rouaan,
omstreeks 1630, gest. 1691,was lid van de fransche
akademie van wetenschappen, en uitvinder van den
micrometer met beweegbare snede, die tegenw. bij
de sterrekundigen dient om den schijnbaren diameter
van kleine voorwerpen te meten; over dat werktuig
gaf hij eene verhandeling in het Licht (Parijs 1667);
ook bestaan van hem : Lettres sur les grandes lunettes.
Ava, 1) A., of Birmania propria, landstreek van
Azie (vermeld II Kon. 17 : 24), voorheen een onafhankelijk rijk, is tegenw. een der provincial van het
Birmanische rijk. Zie BIRMANI6. - 2) A., of Ratnapoera, hoofdstad der prov. Ava, vroeger van geheel
Birmanie, werd 1839 door eene aardbeving verwoest
en heeft 30,000 inw., ligt aan den Irawaddy, en is
slecht gebouwd, doch biedt niettemin, van verre
gezien, een prachtig gezigt aan. — 3) A., stad in
Japan, eiland Niphon, op de zuidkust, 12 mijlen bezuidoosten Jedo. 4) A., stad in Japan, eiland Sikoko, op de zuidkust, aan eene baai, met de Neste
haven van het eiland.
Aval, 1) eiland in de perz. golf. Zie BAHREIN.
2) voormalig dal in Franche-comte.
Avaliten, een ethiopisch yolk in hefoosten van
Afrika, in de Myrrhifera regio, ten N. W. van Azanie.
Avalites emporium, tegenw. Zetla.
Avalites sinus, zoo noernden de ouden dat
gedeelte der zee van Oman, dat door de straat Babel-Mandeb in gemeenschap staat met de Roode Zee.
Avallon, lat. Aballo,stad in het fransche dept.
Yonne, aan den Cousin of Voisin ; 6000 inw.; hoofdpl.
van het arrondissement A., was oudtijds een graafschap, dat 1433 door Karel VII ontweldigd werd aan
den hertog van Bourgogne.
Avalon, schiereiland van bet zuidoostelijk gedeelte van Terre-Neuve of Newfoundland; de voornaamste plaats is St. Jean.

Avalos
Avalos (Ferdinand Frans d'),markies van Pescara, een der grootste veldheeren van Karel V, was
geb. 1490, uit een aanzienlijk geslacht, van castilliaanschen oorsprong, in het koningrijk NapeEs; nog
zeer jong, trad hij in den echt met Vittoria Colonna,
beroemd wegens schoonheid,deugd en geest.Gevangen
genomen in den slag van Ravenna, schreef hij in zijn
kerker eene ,,Zarrienspraak der liefde", die hij opdroeg
aan zijne echtgenoot. Weer in vrijheid gesteld,nam hij
werkdadig deel aan de herovering van het Milanesche
door de Spanjaarden, alsmede aan de overwinning
van Pavia (1525) ; in het zelfdejaar stierf hij te Milaan.
— A. (Alfons d'), markies van Guasto, neef van den
vorige, en na diens dood zijn opvolger als bevelhebher der legers van Karel V; hielp (1532) Oostenrijk
tegen Solirnan, en verzelde den keizer op al diens
veldtogten.Tot gouverneur van 't Milanesche henoernd,
dwong hij 1543 Barbarossa en graaf Fr. d'Enghien
het beleg van IN izza op te breken, doch werd 1544
door laatstgen. geslagen te Ceresole; A. stierf 1546.
Avancy. Zie ABANCAY.
Avaray (A. L. F. Besiade, graaf, later hertog,
van), gunsteling van Lodewijk XVIII gedurende de
emigratie; toen die vorst nog graaf van Provence
was (1791) verschafte A. hem de middelen om uit
Frankrijk te vlugten, was zijn getrouwe medgezel in
de ballingschap, en werd zijn voornaamsten steun.
A. stierf op 53-jarigen leeftijd (1810) op Madera,
waar hij zich beyond tot herstel van gezondheid.
Avaren, Awaren of Abaren, barbaarsch yolk, afkomstig uit Tartatije, behoorende tot den stain der
Hunnen, verscheen omstreeks 557 ten W. van den
Don, en vestigde zich weldra aan de oevers van den
Donau. Zij beoorloogden de grieksche keizers, ontweldigden hun Dacie en Pannonie (582), en van daar
verspreidden zij zich in Germanic, ten N. van den
Donau, en zelfs tot in Italie. Zij leden eene eerste
nederlaag (626) onder de mnren van Constantinopel : hun aanvoerder, Baran, hondgenoot van Chosroes, werd door keizer Heraclius overwonnen. Zij
werden geheel onderworpen door Karel den Gr.
(796-799). De A. waren forsch gebouwd ; hunaard
was ooriogzuchtig, listig en trouweloos. Zij legerden
in vervoerbare tenten, en hadden Been andere steden
dan hunne onafzienbare legerplaatsen, die, daar de
tenten in cirkels om elkander been opgeslagen waren, den naam hadden van ringen. Hun opperhoold
werd Khan of Kagan genoemd. De grenzen van het
rijk der A. hebben aanhoudend verandering ondergaan. Ten tijde van zijne grootste uitgestrektheid
(590-630) besloeg het de onmetelijke landstreken
ten N. van den Donau, van Lausnitz of tot aan den
Don; op het laatst der 7e eeuw werd het ten N.
en ten W. door de Lechen, de Wenden, de Tsjeken
(thans Poien, Silezie en Brandenburg, Bohemen) ingesloten, ten 0. door de Khazaren, die tusschen den
Bog en den Dnieper woonden. Nadat het in 799 te
niet was gegaan, behield hard de Gr. slechts het
westelijk gedeelte, tusschen de Theiss en de Inn, en
vorrnde daarvan eene grensprov.van het frankische rijk,
onder den naam van Avarie. Het overige werd in bezit
genomen door de Magyaren of Hongaren. De A. bewonen nog heden ten dage een gedeelte van Circassie,
op de noorderhelling van den Caucasus, en hebben
als grenzen : ten W. den Aksai, ten 0. den Koisoe,
ten Z. het gebergte Sjerdagh. Zij vormen ongeveer
12,000 huisgezinnen, die onder eenen hijzonderen
khan staan, en leven van de jagt en van rooverij.
Avaricum, of Bituriges, stad van Aquitania la;
tegenw. Bourges.
Avarie. Zie AVARE.N.
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Avatara noemen de Hindoes iedere verligchamelijking van Visjnoe. Zie VlSJNOE.
Avatsja, of Petropaulowsk, versterkt vlek en
haven in aziat. Rusland (Irkoetsk), op de oostkust van Kamschatka en aan de baai van Avatsja.
Deze baai is de eenigste plaats van geheel Kamschatka, waar de schepen kunnen aanleggen; 5 mijlen
van daar is een vulkaan Avatsja, van welken men
vermeld vindt eene hevige uitbarsting in 1737 en
eene dito in 1827.
Avaux (Claude de Mesmes,graaf van) .Zie:MEsmEs.
Avebury, dorp in Engeland, graafschap Wilts,
I mijl ten W. van Marlborough; 700 inw.; ligt midden in een zeer ouden, merkwaardigen cirkel of ring
van hooge steenen.
Avein, dorp in Luxemburg, I mijl van Rochefort, merkwaardig door eene overwinning der Franschen op de Spanjaarden in 1635.
Aveiro, 1) stad in Brazilie, aan den Tapajos,
prov. Para. — 2) A.,of Nieuw Braganza, stad in Portugal, prov. Beira, aan den mond van de Vouga in
den Atl. Oceaan, 7 mijlen ten N. W. van Coimbra;
5000 inw.; eene groote en veilige, doch eenigzins
verzande haven. Sedert de 16e eeuw is A. met zijne
omstreken een hertogdom, hetwelk tot 1720 aan het
geslacht Lancastro, en laatstelijk aan don Joseph
Mascarenhas behoord heeft (zie het volgende art.).
Aveiro (D. Jos. Mascarenhas, hertog van), portugeesch edelman, was zeer magtig gedurende de
regering van Johan V. Toen hij I4 de troonsbeklimming van Jozef I door den invloed van Pombal in
ongenade viel,smeedde hij eene zamenzwering tegen
dies vorst, en in den nacht van 3 op 4 Sept. 1758
werd er op den koning geschoten en deze ligt gekwetst. Eerie opzettelijk daartoe ingestelde regtbank
verklaarde, dat de hertog van A., benevens de markies van Tavora en eenige andere (meerendeels aan
hen verwante) personen schuldig waren aan den gepleegden aanslag, en dat ze daartoe waren aangezet
door de Jezuiten. Verscheidene zaamgezworenen
ondergingen 13 Jan. 1759 de doodstraf (waaronder
allereerst de hertog van A., die leveed verbrand werd);
butane goederen werden verbeurdverklaard, en hunne
vrouwen in kloosters gestoken; de Jezuiten werden
uit het land verdreven. Volgens het grondige onderzoek van Olfers (Over den moordaanslag tegen koning Jozef van Portugal", Berlijn 1839), werd het
proces zeer onregelmatig gevoerd, en waren de meeste
veroordeelden — zoo niet misschien alle — waarschijnlijk onschuldig. Incterdaad was dan ook 23 Mei
1781 het vroegere vonnis reeds ingetrokken ten aanzien van 6 personen, en hunne rehabilitatie bevolen,
die echter nimmer heeft plaats gehad, hebbende een
afstammeling van de gevallene slagtoffers zich laten
tevreden stellen met een jaargeld.
AveIs I, tartaarsch vorst, sultan van Bagdad,
zoon van Hassan-Buzurk en tweede vorst uit de
dynastie der 11khaniers, een van de takken der Gengiskaniden, volgde 1356 zijnen vader op, vermeesterde verscheidene gewesten, nam Mossoel, Mardyn,
enz. Hij stierf 1375.— A. II, of Achmed-Zjesair,
non van den vorige, liet zich in 1381, na zijnen
broeder Hussein te hebben doen ombrengen, als
sultan uitroepen, en maakte zich door zijne wreedheden zOO gebaat, dat het yolk Tamerlan te hulp
riep, door welken veroveraar A. van den troon werd
gestooten omstreeks 1390; het gelukte hem echter
den troon weder magtig te worden, en zich er op
staande te houden tot in 1410. Met hem stierf het
geslacht der Ilkhaniers nit, en werd vervangen door
dat der Turken van het Zwarte Lam.
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Avelghem, stad in Belgie (Oost-Vlaanderen)
11 miji ten Z. 0. van Kortrijk; 3400 inw.
Avella Vecchia, lat. Abellce, napelsche stad,
1 miji ten N. 0. van Nola ; 5000 inw.
Avellaneda (Alfonso Fernandez de), spaansch
schrijver nit de Se eeuw, schreef een vervolg op den
Don Quijote, en gaf dit in bet Licht, eer Cervantes zijn
meesterstuk zelf voltooid had. Doch het vervolg van
A. staat bij dat van Cervantes aanmerkelijk achter.
— A. (Gertrudis Gomes de), verdienstelijkespaansche dichteres, geb. 1816 op het eiland Cuba, trad
1846 te Madrid in den echt met don Pedro Sabator,
afgevaardigde in de Cortes, dien zij kort daarop door
den flood verloor, waarna zij zich in een klooster
begaf, en eerst eenige jaren later wederom met
nieuwe verdienstelijke pennevruchten, waaronder een
paar blijspelen, opgang kwam maken.
Avellino, lat. A belt/num, napelsche stad, hoofdplaats van Principato ulteriore, aan den voet van den
berg Vergina, 5 mijlen beoosten Napels; 22,000 inw.
De stad A. werd 1694 door eene aardbeving verwoest. Eertijds lag A. een goed eind lager, doch
nadat het door de Longobarden verwoest was, werd
het opgebouwd ter plaatse waar het nu ligt. Tusschen A. en Benevento ligt het dal van Gargano, met
de Caudijnsche passen.
Avellino (Francesco Maria), archeoloog, geb.
te Napels 14 Aug. 1788, werd professor der grieksche letterkunde aan de universiteit te Napels, bestuurde tevens van 1809 tot 1815 de opvoeding der
kinderen van Murat, en stierf 9 Jan. 1850. Zijne
geachte verhandelingen (geleverd voor het prachtwerk Real Museo Borbonico", voor de .Accademia
Ercolanese", de AAccademia delle scienze",enz.) zijn
gedeeltelijk verzameld in de Opuscoli diversi (3 din.
Napels 1831-36). Buitendien bestaan van hem ook
zelfstandige monographien, bijv. Del aes grave del
Museo Kircheriano (1839), enz.
Aven, d. i. zoon van. Zie ABEN.
Avon, I) stad in Egypte; zie Ezechiel 30 : 17.
— 2) verachtelijke naam van Beth-el; zie Hosea
10 : 8. — 3) A., of Avon, naam van verscheidene
rivieren in Schotland. —Loch Aven, meertje in het
schotsche graafschap Banff, ten Z. O. ingesloten door
de hooge bergen Cairngorm en Ben Macdhui.
Avenches, of Wifflishurg, lat. Aventicum, stad
in Zwitserland, kanton Waadtland, 11 miji ten N.
van Freiburg ; 1600 inw. Oude hoofdstad der Helvetiers, en destijds tienmaal zoo groot als nu ; heeft
vele oude rumen ; verwoest door de Germanen en door
Attila; weder opgebouwd door de Bourgondiers.
Avenel (Denis Louis Martial), dagbladschrijver
en letterkundige, geb. 28 Mei 1789 te Orbec in het
fransche dept. Calvados, in der tijd auditeur bij den
staatsraad van Westfalen en secretaris des konings,
is de schrijver van eene verzameling Lettres, papiers
d'Etat et instructions diplomatiques du cardinal de
Richelieu, voorkomende in de Collection des docu-

ments inêdits sur l'histoire de France". —A. (Paul),
geb. 1823 te Chaumont in het fransche dept. Oise,
schrijver van tooneelstukken.
Avenidas de Lorca, riv. in Spanje. Zie
SANGONERA.

Avenio, stad in Viennensis, bij de Cavaren;
tegenw. Avignon. Aveniocensische pausen beteekent:
avignonsche pausen.
Avennes, stadje in Henegouwen, kwam 1659
(als graafschap) aan de kroon van Frankrijk.
Avennes (Guido van),42e bisschop van Utrecht.
Zie GUIDO. - A. (Jan van), graaf van Henegouwen.
Zie JAN II (graaf van Holland en Zeeland).

Avereest
Avenpace, wiens ware naam is Ibn-Badzjih,
arabisch wijsgeer, geb. te Cordova omstreeks 1100,
bad tot leermeester Avenzoar, en stierf omstreeks
1138 te Fez, in Afrika. Hij schreef werken over
wiskunde, metaphysica en zedekundeovelke door de
Arabieren zeer hoog geschat werden en di kwijls met lof
vermeld werden door Averrhoes en Tophail. Hij
onderwees eene geheimzinnige wijsbegeerte, weswege hij van ketterij werd beschuldigd.
Aventicum, tegenw. Avenches.
Aventina, bijnaam van Diana, naar den tempel
op den Aventijnschen berg, haar ter eere gebouwd
onder Servius Tullius, op gemeenschappelijke kosten
der Romeinen en Latijnen, als een onderpand van
vriendschap tusschen beide volken.
Aventinum, lat. naam van Abensberg.
Aventinum mons. Zie AVENTIJNSCHE BERG.
Aventinus, zoon van Hercules en Rhea, hielp
Eneas tegen Turnus: naar A. ontving de Aventijnsche berg zijnen naam.
Aventinus (Joh. Thurmayr, meer bekend onder den naam van), beijersch schrijver, geb. te Abensberg (Aventinum) omstreeks I 466, gest. 9 Jan. 1534,
werd 1512 belast met de opvoeding der zonen van
den hertog van Beijeren, en schreef, op last van dien
vorst, onder den titel van : Annalium Boiorum libri
septem (Munchen, 1554, en Leipzig, 1710, in fol),
eene geschiedenis van Beijeren, welke een klassiek
werk is voor dat land.
Aventijnsche berg,tegenw. Monte di SantaSabina, een der zeven henvelen, op welke Rome werd
gebouwd, de zuidelijkste van alien, gelegen tusschen
den Tiber, den berg Codius en den Palatijnschen
berg. Op den A. vond men, onder andere schoone
gedenkteekenen, den tempel en het atrium der Vrijheid en een tempel van Diana (templum Diance
commune). Later vormde de A. de dertiende wijk
van Rome.
Avenzoar, of Abenzoar, arab. geneesheer, een
Jood, geb. te Penaflor, bij Sevilla, gest. 1161 op
92-jarigen leeftijd, maakte veel naam door zijne bekwaamheid in de geneeskunde, werd nit zijn land
verdreven door de kuiperijen van zijne benijders, vond
een warm beschermer in Joessoef-ben-Tasjfin, vorst
van Marokko, en had tot leerling den beroemden
Averrhoes. Hij heeft eene verhandeling over de geneeskunde nagelaten, die in het Latijn vertaald is
onder den titel van : Rectificatio medicationis et
regiminis (Venetie 1490, in fol.; Lyon, 1531, in 8°),
waarin men dingen aantreft, waaruit nog beden ten
dage nut is te trekken.
Averani (Benedetto), geb. te Florence 19 Julij
1645, gest. 28 Dec. 1707, hoogleeraar der fraaije
letteren te Pisa, een geleerd man met een verbazend
geheugen; zijne werken (6 din. in fol.) werden 1717
te Florence gedrukt.—A. (Giuseppe), neef van den
vorige, geb. te Florence 20 Mei 1662, gest. aldaar
24 Aug. 1738, was professor der regtsgeleerdheid te
Pisa, en een man van groote begaafdheden; hij bezorgde eene nieuwe editie van het woordenboek der
,Accademia della Crusca", en heeft vele geachte itaaansche werken nagelaten.
Avercamp, of Averkam (Hendrik van), om
zijn stilzwijgenden aard bijgenaamd .de Stomme
van Kampen'', geb. in het laatst der 16e eeuw te
Kampen, gest. aldaar in de 17e eeuw, was een zeer
verdienstelijk teekenaar en schilder.
Avereest, of Overeest, dorp in Overijssel (wat
Drenthe betreft aan de overzijde van de Reest gelegen), 4000 inw.; met de voormalige schans te A.;
zie OMMERSCHANS.

Averhoult
Averhoult (Jan Anthony d'), 1786 raad in de
vroedschap der stad Utrecht, nam bijzonder deel aan
de binnenlandsche beroeringen in de Nederlanden
op het laatst der 18e eeuw ; nam later de wijk naar
Frankrijk, werd te Parijs tot voorzitter der Nationale
vergadering gekozen, en ontving als zoodanig 19 Jan.
179'2 een adres van eenige hollandsche partijgangers
bekend onder den naam Patriotten. Hij was een boezemvriend van Lafayette, trok met lien generaal in
1792 te velde; doch na diens vlugt viel A. in handen
van eenige hoeren, en bragt zich met een pistoolschot eene doodelijke verwonding toe, waarop hij
naar het nabij gelegene Sedan vervoerd werd, en kort
na zijne aankomst aldaar den geest gaf. — A. (Anthonius d'), geb. 1554 te Aire, studeerde te Leuven
in de wijsbegeerte en theologie, werd 1598 regent
van het theologisch collegie aldaar, trail 1600 in de
orde der Jezuiten, was met welsprekendheid werkzaam om op te wekken tot het herstellen van de
heelden, door de beeldstormerij verwoest, en stierf
1614.
Averkam. Zie AVERCAMP.
Averners. Zie ARVERNERS.
Avernus (grieksch : Aornos, d. i. zonder vogelen), tegenw. Lago Averno of Tripergola, meer nCampanie, 2 mijlen ten W. van Napels, heeft de gedaante
van een zeer diepen put. Er stegen verpestende
dampen uit op, waarom de ouden het voor den ingang der hel hielden. In de nabijheid lag ook het
boschje van Hecate, en de op last van Agrippa aangelegde tunnel naar Cumw, bekend onder den naam
van .trot der cumeeische sibylle". Het door Agrippa
aangelegde kanaal tusschen het meir en de zee, werd
1538 door eene uitbarsting van den Monte Novo verwoest. Het meir A. ligt in de tegenwoordige italiaansche provincie Napels; de ongezonde moerassen,
die het omringden, zijn in schoone wijngaarden herschapen.
Averrhoes, wiens ware naam is Ibn-Rosjd,
een arabisch wijsgeer, geb. te Cordova omstreeks het
midden der 12e eenw, gest. te Marokko in 1198,
of volgens anderen in '1206, is de eerste, die de werken van Aristoteles in het Arabisch vertaald en geheel en al gecommentarieerd heeft : men noemde
hem dan ook den Commentator. Hij beoefende de geneeskunde,die hij hij Avenzoar bestudeerd had; maar
hij legde zich weer op de theorie dan op depraktijk
van deze kunst toe. Hij stond in groote gunst aan
het hof van Marokko, en vervulde gewigtige ambten.
Hij had in zake van godsdienst zeer vermetele begrippen, weswege hij dan ook eenigen tijd zeer hemoeijelijkt werd. In de wijshegeerte vereenigde hij
de leer van Aristoteles met die der Alexandrijnen
over de emanatie, en leerde, dat er een alomvattende
geest bestaat, waarvan alle menschen deel uitmaken.
Mei heeft van A. : Commentarién op Aristoteles,
uitgegeven in bet latijn (Venetie,1595, in fol.) ; eene
verzameling geschriften over geneeskunde, bekend
onder den titel van: Colliget (Venetie, 1482; arab.
Koelliyat, d. i. het geheel, het stelsel) ; Commentarien op de canons van Avicenna (Venetie, 1484) ;
de : Vernieling van de Vernieling der philosophen
van Algazel; enz. Langen tijd kende men in Europa
Aristoteles slechts nit latijnsche vertalingen, gemaakt naar de arabische vertaling van Averrhoes;
zijne commentarien hadden bijna een gelijk gezag
als die van den meester. Hij stemde in zijne commentaries niet altijd volkomen overeen met Alexander
van Apbrodisia, hetgeen de geheele school in twee
secten verdeelde, namelijk : die der Averrhoisten en
die der Alexandristen.

Avezaath
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Aversa (Atella?) stad in Italie, in de napelsche
prov. Terra di Lavoro, 2 mijlen ten noorden van
Napels; 18,000 inw. Het was de eerste bezitting der
normandische avonturiers in Italie : Rainolf was graaf
van A. sedert 1029. Het graafschap Aversa (een
rijksleen) werd in 1061 prinsdom van Capua en
leengoed van den Heiligen Stoel. In Aversa werd
Andreas van Hongarije, de gemaal van Johanna, koningin van Napels, geworgd (1345).
Ayes, 1) A. of Vogel-eilanden (bij de Engelschen
Bird-Islands genoemd), maken een deel der Antillen
uit,en worden dus genoemd naar de menigte vogels,
die men er aantreft (in het latijn a yes, vogelen).
Zij zijn klein (het voornaamste is circa 1 mijl lang)
en worden slechts door eenige hollandsche visschers
hewoond. In Mei 1678 leed de fransche vloot onder
graaf d'Estrees, van Martinique uitgezeild om Curacao
te vermeesteren, op de klippen der A. schipbreuk,
zoodat slechts 2 van de '20 oorlogschepen behouden
bleven, en honderden menschenlevens en een schat
van goederen de prooi der golven worden.--2) A., of
Vogel-eiland, eene hooge rots in West-Indie, hezuiden de Maagden-eilanden, aan het einde van de groote
zandbank, die zich van het eiland Saba 23 uren ver
in zee uitstrekt.
Avesnes, lat. ,4vencp, arrondissements-hoofdpl.
in het fransche dept. du Nord, aan de Helpe, I Q mijlen
ten zuid-oosten van Rijssel ; 4000 inw. Hoogeschool ; kathedraal met een toren, die 100 ellen hoog
is. Gesticht in de 1 1 e eeuw, behoorde A. achtereenvolgend aan de graven van Henegouwen, Holland
en Zeeland. Het werd genomen door Lodewijk XI;
vervolgens in 1559 door de Spanjaarden ; in 1659
aan Frankrijk afgestaan en door Vauban versterkt.
In 1814 werd het genomen door de Russen, in
1815 door de Pruisen (de ontploffing van een kruidmagazijn verwoestte het geheel en al). Sedert is het
herbouwd.
_.eA- VENNES.Avesnes (Guido) en A. (I an,. Zie
A. (Boudewijn), beer van Beaumont in Henegouwen, geb. in het begin der 13e eeuw, gest. 1289,
zoon van Bochart van A. en van Zwarte Margriet
(zooals Margareta, gravin van Vlaanderen, genoemd
werd). Hij schreef eene nitmuntende Kronijk, waarvan baron le Roy in 1693 een klein gedeelte heeft
uitgegeven.
Avesta. Zie ZENDAVESTA.
Avestein, eertijds het Hof te Bogaarde genaamd ,
in het begin der 19e eenw gesloopt, was een adellijk
huis in de meijerij van den Bosch, en vormde op zieh
zelven eene heerlijkheid.
Aveyron, lat. Veronius, ri vier in Frankrijk, on tspringt nabij Sevdrac, besproeit Rhodez, Villefranche,Najac, St. Antonin, Bruniquel,Réalville, en ontlast zich in de Tarn, I mijl boven Montauban.Lengte
28 mijlen, meerendeels in znidwestelijke rigting.
(dept.), wordt ten noorden begrensd door het
—A.
dept. Cantal; ten widen door de departementen
Gard, Hérault, Tarn ; ten oosten door die van Gard
en Lozêre; ten westen door die van Tarn, Tarn-enGaronne en Lot, heslaat 162 vierk. mijlen ; 390,000
inw. ; hoofdplaats Rhodez. Het is gevormd nit het
oude Rouergue. Men vindt er hooge Bergen en minerale bronnen.
Avezaath, naam van twee dorpen in deNederBetuwe, prov. Gelderland (namelijk Kapel-A. en
Kerk-A., een kwartier van elkander gelegen, omstr.
een uur gaans van Tiel). Bij Kerk-A. het adellijke
huis Teisterband, dat 14 Jan. 1838 gedeeltelijk afbrandde.Kerk-A . moet de woonplaats geweest zijn van
Ansfridus, eer hij (994) bisschop van Utrecht werd.
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Avezacliacaya

Avezac—Macaya (Marie Armand Pascal d').
fransch aardrijkskundige, geb. 1799 te Bagneres-deBigorre ; behalve eene menigte andere werken verschenen van hem te Parijs : Esquisse generale de
l'Afrique (1837) ; Etudes de geoyraphie critique stir
l'Afrique septentrionale (1836) ; Notice stir le pays et
le people des Yebous (1845) ; Notice des deeouvertes
/'cites au moyen dye dans l'Ocean Atlantique (1846);
Les Iles fantastiques de l'Oce'an occidental au moyen
"
dye
(1845).
Avezzano, Alba, stad in het Napelsche (Abruzzo

ulteriore 2a), 4 mijlen ten Z. van Aquila ; 3750 inw.
een schoon plain met een fraai hertogelijk paleis.
Aviano, stad in het Lombardisch-Venetiaansche, 3 mijlen ten oosten van Belluna ; 6000 inw.
Avianus (Flay.), fabeldichter uit de 5e eeuw,
van wien men 42-esopische fabeleu heeft. •
Avicebron, arabisch wijsgeer, schrijver van
twee geheimleerige verhandelingen, getiteld : ),Bron
des 'evens" en ,,Bron der wijsheid", dikwijls aangehaald door de scholastici. Men gelooft dat het de
zelfde is als Aben-Ezra. Zie lien naam.
Avicenna, wiens ware naam is Aboe-ibn-Sina,
beroemd arabisch wijsgeer en geneeskundige, geb.
omstr. 980 nabij Sjiraz, in Perzie, studeerde te
Bokhara, omvatte alle wetenschappen, en legde zich
vooral toe op de geneeskunde. Hij had zulk een grooten naam, dat verscheidene vorsten van Azie hem
aan hun hof riepen en hem te gelijker tijd als vizier
en als geneesheer gebruikten. Hij beoefende ook de
wijsbegeerte met goed gevolg, en was een der eersten,
die Aristoteles bestudeerden en bekend maakten. Hij
schreef volgens dezen wijsgeer verhandelingen over
redeneerkunde en metaphysica, waarin hij zich dikwijls deed kennen als een oorspronkelijk denker. Na
een zeer onrustig leven vol wisselvalligheden geleid te bebben, stied hij in 1037 te Hamadan, uitgeput
zoowel door arbeid en inspanning als door losbandigheid. De werken van Avicenna zijn te Rome in
1593 in het Arabisch uitgegeven, in fol. Men heeft
zijne : Geneeskundige Canons of Voorschriften in het
Latijn vertaald en nitgegeven (Venetie, 1483, 1564
en 1608) ; zijne : Wijsgeerige werken (Venetie,1495);
zijne : Metaphysica of Eerste wijsgeerte (Veneti a ,
1495). Vattier heeft al zijne werken in bet Fransch
vertaald; daarvan is alleen de Logique verschenen
(Parijs, 1658, in 8°.). A. is te gelijk de Hippocrates en de Aristoteles der Arabieren: gedurende
verscheidene eeuwen zijn zijne ),Canons" de grondslag van het onderwijs geweest, zoowel in Europa als
in Azie. Men heeft aan hem de kennis te danken van
cassia, rhabarber, tamarinde, enz.
Avidi, of Abibe (Cordillera van), behoort tot de
westelijke keten der Cordilleras van Nieuw-Granada.

Avidius Cassius. Zie r-ASS1US.
Avienus (Rufus Festus), latijnsch verzenmaker, leefde op het einde der 4e eeuw, onder Theodosius, heeft in verzen vertaald de »Phenomenen"
van Aratus, de ,,Periegesis" van Denysius, heeft een
aardrijkskundig gedicht geschreven : Ora maritima,
waarvan nog een fragment bestaat. Zijne werkenzijn
te Madrid uitgegeven door Mellian (1634, in 4°.) en
in het Fransch vertaald door Despois en Saviot (1843).
Men verwart hem ten onregte met Avianus.
Avigliana, fr. Veillane, eerie sardische stad,
3 mijlen ten westen van Turijn ; 2400 inw. De Franschen overwonnen er in 1030 de Piemontezen.
Avigliano, stad in de napelsche prov.
ruim 2 mijlen ten noordwesten van Potenza ;
14,000 inw. Door eene aardverschuiving in 1824
werd A. gedeeltelijk verwoest.

Avijira
Avignon, lat. Avenio Cavarum, hoofdpl. van 't
dept. Vaucluse, op den linkeroever der Rhone,
82 mijlen ten zuidoosten van Parijs; 37,000 inw.
Merkwaardigste gebouwen van A. zijn : de kathedraal,
het oude paleis der pausen, de oude succursale der
Invaliden, het 'Ate! van Crillon, het graf van Laura,
de nieuwe schouwburg, de brag, vroeger van steen
(gebouwd 1178),thans van ijzer. De stad A., omstr.
539 voor Chr. door de Phoceers van Marseille gestich t, was langen tijd de hoofdstad der Cavaren.
Onder de Romeinen maakte zij eerst deel nit van
Narboneesch Gallie, later van Viennensis 2a. Gondebald, koning der Bourgondiers, veroverde haar in
de 5e eeuw, en verdedigde er zich tegen Clovis. Later
viel zij in handen der Gothen, en eindelijk (612)
in die der Franken, onder Theodoric, koning van Austrasie. In 730 en 737 maakten zich de Sarracenen
meester van A., doch werden er tweemaal door Karel
Martel nit verdreven. Na de verdeeling van bet rijk
van Karel den Groote werd A. in het koningrijk Arles
of Bourgondie begrepen, en was in gemeenschappelijk bezit der graven van Provence en Forcalquier.
later van die van Toulouse en Provence. Onder de
heerschappij dier graven verhief Avignon zichechter
tot eene snort van republiek ; doch in het begin der
12e eeuw werd deze stad door koning Lodewijk VIII
helegerd en ingenomen, omdat zij partij gekozen had
voor Raymond, graaf van Toulouse, den beschermer
der Albigenzen. In 1251 werd A. genoodzaakt zich
te onderworpen aan de twee broeders van den heiligen Lodewijk (Alphons van Poitiers en Karel van
Anjou), door hunne vrouwen erfgenamen van
de graafschappen Toulouse en Provence, en die de
stad A. ieder voor de heeft in bezit hadden. Na den
flood van Alphons (1271) erfde Filips de Stoute voor
zijn deel Avignon, en van hem kwam A. in 1285 aan
zijn zoon Filips den Schoone. Deze deed er 1290
afstand van aan Karel van Anjou, die van toen of
alleen eigenaar bleef van de geheele stad Avignon.
In 1309, onder Paus Clemens V, werd Avignon de
residentie der Pausen, reeds bezitters van het graafschap Venaissin; het werd in 1348 door Clemens VI
gekocht van de gravin van Provence, Johanna van
Sicilia. Toen Gregorius XI in 1377 den zetel van het
pausdom van Avignon naar Rome overbragt, werd A.
door een legaat bestuurd; het bleef tot 1791 aan den
Heiligen Stoel onderworpen, toen het, even als het
graafschap Venaissin, met Frankrijk vereenigd werd.
Deze vereeniging werd in 1797 door het tractaat van
Tolentino bekrachtigd. Van 1309 tot 1377 resideerden te A. zeven pausen, en later kozen verscheidene
tegenpausen A. tot zetel. Van 1326 tot 1337 werden
te A. verscheidene kerkvergaderingen gehouden.
Avignon heeft in de laatste tijden eene treurige vermaardheid gekregen door de misdaden en uitspattingen, waarvan het in de omwenteling 1815 het tooneel
was. Woonplaats van Petrarca en de schoone Laura;
geboorteplaats van Crillon, Folard, J. Vernet.
Avignon (graafschap). Zie VENAISSIN (graafschap).
Avignonnet, vlek in het dept. der HovenGaronne, 1 mijl ten zuidoosten van Villefranche ;
2000 inw. Hier werden in 1242 vijf inquisiteurs om
het leven gebragt, hetgeen bijna aanleiding werd tot
eene hervatting van den kruistogt tegen de Albigenzen.
Avigo, eiland in den soendaschen archipel, bewesten Borneo.
Avijira, naam van een yolk op den zuid-oever
van den Napo, in den zuidamerikaanschen vrijstaat
Ecuador; ze zijn in vele stammen gesplitst, en schijnen deel nit te maken van de Yquitos en Mazanes.
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Avila

Avon

Avila, lat. Abula, stad in Spanje aan de Adaja,
11 mijlen ten N. W. van Madrid, hoofdpl. van de tot
Oud-Castilie behoorende prov. A., telt 7000 inw.;
geboortepl. van de heilige Theresia.
Avila (Don Luiz de) y Zuniga, geb. te Placentia
omstr. 1500, gezarit van Karel V bij de pausen Paulus IV en Pius IV, kreeg in last de handelingen op het
concilie van Trente te bespoedigen ; verzelde den
keizer naar Duitschland in den oorlog tegen de
Protestanten, en schreef het verhaal van dien oorlog
gedurende de jaren 1546 en1547.— A. (Johan de),
geb. omstr. 1502 nabij Toledo, gest.1569, wijdde zich
aan de predikdienst, en onderwees de godgeleerdheid met zulk een goeden uitslag, dat men hem
den bijnaam gaf van Apostel van Andalusie en Professor bij uitnemendheid. Zijne zedelijke en geestelijke werken zijn in 1757 te Madrid uitgegeven,
9 dln. in 4°.— A. (Sancho de), geb. 1546 te Avila,
in Spanje, blonk nit door zijne geleerdheid en zijne
predicatien ; stierf 1625 als bisschop van Placentia.
Men heeft van hem de: .Levens van St. Augustinus" en
),St. Thomas". Een andere Sancho de A., kapitein
der lijfwacht van den hertog van Alba, verliet met
dezen 1577 de Nederlanden, waar hij zijnen naam
verafschuwd had gemaakt door zijnen ijver in de
volvoering van de bevelen zijns meesters.— A. (Gil
Gonzales de), geschiedschrijver van Spanje, geb. 1559
te Avila, gest. 1658, Jezuit en kanunnik te Salamanca,
heeft uitgegeven : Geschiedenis van Hendrik III van
Castilie ; Geschiedenis van Filips III; Tafereel der
grootsche dingen te Madrid ; Tafereel der kerken van
Spanje ; Tafereel der Indien; Geschiedenis der oudheden van Salamanca. — A. C. d'), italiaansch
geschiedschr ijver. Zie DAVILA.
Aviler (Augustin Charles d'), beeldhouwer en
bouwmeester, geb. te Parijs 1653, gest. 1700 met den
titel van architect van Languedoc, was 1674 te Marseille scheep gegaan naar Rome, doch het schip werd
door een barbarijschen kaper genomen, en A. gevankelijk naar Tunis gebragt ; daar teekende hij het
ontwerp voor eene fraaije nioskee, die nog bestaat. In
1676 door Lodewijk XIV losgekocht, begaf hij zich
naar Rome, bleef daar 5 jaren, keerde toen naar
Frankrijk terug, bouwde 1691 de Montpellier den
triomfboog van Lodewijk XIV, verfraaide Toulouse, en
schreef een Coors d'architecture (2 dln. in 4°.,1691).
Aviles, lat. Flavionavia, stad in Spanje (Oviedo), 2 mijlen ten noorden van Oviedo, aan den mond
yin de Aviles in de golf van Gascogne ; 8000 inw.
In de omstreken kopermijnen.
Avioth, dorp in het fransche Maas-dept.; fraaije
gothische kerk uit de 10e eeuw.
Avis, of Aviz, lat. Avisium, stad in Portugal, prov.,
Alentejo, 6 a 7 mijlen ten Z. W. van Portalegro aan
de Avis. Eertijds hoofdplaats der orde van Avis.
Avis (orde van), eene militaire orde, in 1146
door partikulieren te Coimbra gesticht, later,in '1162,
georganiseerd door Alphons I, die na de inname van
Evora (1166), de ridders dezer orde met de verdediging van die plaats belastte en hun in 1181 de stad
Avis afstond. Vandaar de namen : Nieuwe Militie,
orde van Evora, orde van Avis, achtereenvolgend door
die ridders gedragen. Deze orde behaalde groote
voordeelen op de Mooren in Spanje, en droeg zeer
veel tot hunne uitdrijving bij. In 1213 werd zij vereenigd met de orde van Calatrava. — A. De tweede
dynastie der koningen van Portugal draagt den naani
van dynastie of geslacht van Avis, naardien Johan I,
het hoofd dezer dynastic, voor zijne troonsbeklimming grootmeester van de orde van Avis was. Johan
gaf aan de orde hare onafhankelijkheid terug.

Aviten, een yolk, dat vermeld wordt in het
0. T. (Dent. 2 : 23; Jozua 13 : 3; II Kon. 17 : 31).
Avith, stad in het land van Edom, residentie
van koning Hadad; Gen. 36 : 35 en I Chron. 1 : 46.
Avitus (heilige). Zie AviTus (Sextus Alcimus).
Avitus (Flavius), romeinsch keizer, was geb.
in Gallic bij de Arverniers,in het begin der 5e eeuw,
en bij de Galliers zeer gezien , omdat hij de Hunnen
had helpers afslaan. Na den flood van Maximus werd
hij te Toulouse als keizer uitgeroepen (455); doch
na verloop van vier maanden werd hij door den pa-tricier Ricimer van zijne waardigheid ontzet ; hij werd
bij Piacenza geslagen, en had het behoud van zijn
leven alleen te danken aan het ontvangen van de
priesterwijding. Hij werd tot bisschop van Piacenza
benoemd. Zich nog niet veilig wanende, Wilde hij
(456) naar Auvergne terugkeeren, maar hij stierf op de
reis. Sidonius Apollinarius was zijn schoonzoon.
— A. (Sextus Alcimus Ecditius), genaamd de heilige Avitus, aartsbisschop van Vienne in Dauphine,
neef van den vorige, ontving de wijding in 490, had
deel aan de bekeering van Clovis en van Sigismond,
koning der Bourgondiers, en bewees groote diensten
aan de godsdienst en aan de letteren. Hij was zelf
dichter ; men heeft van hem vijf kleine gewijde gedichten, waaronder een Epitre sur la chastete. Hij
stierf in 525. Men vereert hem den 5 Februarij. Zijne
Oeuvres zijn door pater Sirmond uitgegeven, Parijs
1643, in 4°. Men moet hem niet verwarren met
Avitus, abt van Micy bij Orleans, een anderen heilige
die ook ten tijde van Clovis leefde; gedenkdag 17 Junij.
Avlone, bij de Grieken Anion, stad in Turkije,
hoofdpl.van een livah van den zelfden naam(Rumelie),
aan de golf van Avlone ( in de A driatisclie Zee),17 mijlen
ten N .W. van Janina;6000 inw.Moerassig en ongezond.
Avogador, venetiaansche magistratuur, vormde eene soort van regtbank, zamengesteld uit Brie
leden, benoemd door den grooten raad op de voordragt van den senaat, en belast te waken voor de
naauwgezette naleving der wetten. Zij konden bun
veto gedurende eene maand en een dag in verzet
brengen tegen de besluiten van den grooten raad en
den senaat, wanneer deze hun onwettig toeschenen,
en waren dikwijls in strijd met den raad der Tienen.
Men doet hunne instelling opklimmen tot de 12e of
zelfs tot de 9e eeuw.
Avogardo of Avogrado (graaf Lodewijk),edelman uit Brescia, bragt 1512 zijne stadgenooten in
opstand tegen de Franschen, die zich van de stad
hadden meester gemaakt, en smeedde eene zamenzwering om de plaats over te leveren aan de Venetianen. Gaston de Foix, bij tijds gewaarschuwd, bragt
de opstandelingen weder tot gehoorzaamheid; Avogrado werd gevangen genomen en gevierendeeld.
Avola, of Aula, stad in Sicilie, 1 mijl ten noordoosten van Noto, aan de Middellands. Zee ;9000 inw.
Teelt op groote schaal van suikerriet, cannamela genaamd ; er wordt veel honig gewonnen .; in de nabij,
held is een onderaardsche weg.
Avon, eene rivier in Engeland, outlast zich te
Christ-Church in het Kanaal. — Twee and ere rivieren
van dien naam stroomen, de eene A. tusschen de
graafschappen Glocester en Wilts, tangs Chippenham, Melksham, Bradford, Bath, Bristol, om zich
ruim 1 mijl ten noordwesten van daar in de Severn
te storten ; de andere A. langs Warwick, Stratford,
Evesham, Tewksbury, waar zij in de Severn valt.
Naar deze laatste A. wordt Shakespeare (die te Stratford geboren en daar ook de laatste jaren van zijn
leven met der woon gevestigd was) menigmaal de
livaan van Avon genoemd. Zie ook AvEN 3).
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Avonturiers

Avonturiers, zoo noemt men die vreemde
soldaten, die in de middeleeuwen hunne diensten
aan den meestbiedende aanboden; ze waren een zamenraapsel van lieden zonder karakter of eergevoel,
meerendeels nit Italia afkomstig. Men vindt ze in
Frankrijk sedert den tijd van Lodewijk den Jonge,
omstr. 1140, tot Karel V, omstr. 1370, het tijdstip
toen de eerste fransche regementen opgerigt werken.
Avoye, de heilige. Zie HEDWIG.
Avranches, oudtijds Ingena, later Abrincatui,
stad in het fransche Kanaal-dept., niet ver van de
zee, 6 mijlen ten zuidwesten van St.-Ló ; 9000 inw.;
heeft eene oude kathedraal; wasin de middeleeuwen
eene versterkte plaats. In 1203 aan Jan zonder Land
ontnomen en ontmanteld, werd zij door den heiligen
Lodewijk op nieuw versterkt ; zij werd door de Engelschen hernomen en door hen tot 1450 behouden.
Avranchin, gedeelte van Neder-Normandie,
uitmakende de tegenw. arrondissementen Avranches
en Mortain van het Kanaal-dept.
Avrigny (H.R obillard d'),Iid der Jezuiten-orde,
geschiedschrijver uit de eeuw van Lodewijk XIV,
geb.: te Caen 1675, gest. 1719, heeft geschreven :
Menwires ehronologiques pour servir 41' histoire eceljsiastique depuis 1600 jusqu'en 1716 (Parijs, 1720,
4 dln. in 12°.), en M!inoires sur l'histoire universelle
de l'Europe au XVIIe siecle (1757, 5 dln. in 1'2.),
werken, kostbaar door den rijkdom van daadzaken,
maar in welke de kritiek somtijds te ver gaat. Het
eerste werd op den Index te Rome geplaatst.
Avrillon (J. B. Elias), geb. 1652 te Parijs, gest.
1729, was Minderbroeder; onderscheidde zich door
zijne preeken en door eene menigte godyruchtige
werken in boeijenden stijl en vol zalving.
Awaren. Zie AVAREN.
Awchasi8rs. Zie ABCHASIe.
Awich,oudenaam van 't geldersche dorp Ewijk.
Awoe, vuurspuwende berg. Zie ABOE.
Ax, vroeger Aqua, Consorranorum, stadje in Frankrijk, dept. Ariége, aan de Ariege, 3 mijlen ten Z. 0.
van Tarascon;4 1500 inw.; 53 minerale bronnen. Geboorteplaats van den geneeskundige T. Roussel.
Axajacati, tweede zoon van Montezuma II,
beklom den mexicaanschen troon 1464, en regeerde
gelukkig tot aan zijnen flood (1477).

Axylis

4 mijlen ten noordwesten van Antwerpen, heeft ongeveer 1000 inw.; A. werd eertijds gerekend tot
Oost-Vlaanderen ; 1583 kwam het, door het verraad
van Imbyze, in handen van den hertog van Parma,
doch werd 1586 door prins Maurits heroverd ; bij
den munsterschen vrede (1648) werd A. aan de
Nederlanden toegekend ; 1747 ingenomen door de
Franschen, doch 1749 weder door hen ontruimd.
Axel, of Absalon, aartsbisschop van Lund en
bisschop van Roeskilde, tevens minister en veldheer
der deensche koningen Waldemar I en Kanut VI,
geb. 1128, gest. 1201, bestreed en overwon de wendische zeeroovers, zoomede den pommerschen vorst
Bogislaw. Op zijne aansporing schreven Saxo Grammaticus en Svend Aagesen de geschiedenis van Denemarken. Hij liet een sterk kasteel (Axelhuus) bouwen, ter plaatse waar nu de stad Koppenhagen ligt,
dat daarom ook wel Axelstad genoemd wordt.
Axelson (Erik), nit het geslacht Totl, in Zweden, dat langen tijd vermaagschapt was met Z weden's koningen. Erik A. leefde in de 15e eeuw, en
had zooveel magt, dat hij achtereenvolgend, naar
eigen welgevallen, Karel Knntsson, Christiaan I en

Axenberg, berg aan het VierwaldstAdter-meir.
aan den voet van werken berg Willem Tell, door eenen
sprang, aan Gessler's handen ontsnapte.
Axereto (Biasio), generaal der galeijen van Genua, won 1435 den zeeslag bij 't eiland Ponza, waarbij hij Alphons V, koning van Aragon, gevangen nam.
AX4311S, zoon van Clymene, was koning der
Orchomeniers.
AxhQlme, landschap in het engelsche graafschap Lincoln, vormde vroeger een door de Trent,
Idel en Dun omringd eiland, heeft vlasbouw en albastgroeven, en eene oppervlakte van 40 vierk. mijlen.
Axiaces, 1) oude naam van den 'religol, eene
rivier van Sarmatie, ontiast zich in de Zwarte Zee.
— 2) stad van Sarmatie, tegenw. Otsjakow.
Axiaxes, oude naam van Solina, in Tartarip.
Axieros. Zie r—ABIREN.
Axim, of Aksim, stad in het stranddistrict A.,
in het land der Ashantijnen, ruim 5 mijlen ten oosten
van kaap Apollonia in Opper-Guinea, aan de Goudkust
(Afrika ),behoorde vroegeraan de Portugezen ; tegenw.
hebben de Nederlanders er het fortje St. Antoni.
Axima, lat. naam van Aime (zie aldaar).
Axiocersus. Zie r—ABIREN.
Axion,Pria m us' zoon werd doorEuripyles gedood.
Axionus, grieksch blijspeldiehter, van wien
eenige fragmenten worden aangetroffen bij Grotius.
Axiopcena, onder dezen naam had Minerva
een tempel te Sparta, hoar ter eere gebouwd door
Hercules, na de verschrikkelijke wraak, door hem genomen op Hippocoon en diens zonen.
Axiothea, nit Phlius, verkleedde zich in mansgewaad om de lessen van Plato te kunnen bijwonen,
en onderwees later de welsprekendheid aan anderen.
Axites, bijnaam van Bacchus bij de Arcadiers.
Axium, tegenw. Famieh. Zie APAMEA 3).
Axius, macedonische riviergod, trouwde met
Peribea de oudste dochter van Acessamenus ; zij baarde
hem Pelagon , die later koning der Peeoniers werd.
Axius, I) riv. in Macedonia, tegenw. de Vardar.
— 2) riv. in Syria (de Orontes), tegenw. de Aasi.
Axona, rivier in Gallia, tegenw. de Aisne.
Axum, Auxumum en Axoem, oude hoofdstad
van het koningrijk Tigre in Abyssinia, 23 mijlen
van de Roode Zee en 77 mijlen ten oosten van Sennaar, telt tegenw. slechts 600 huizen. A. heeft eene
schoone in 1657 gebonwde kerk, in welke de authentieke geschiedenis van Abyssinia, genaamd : Chronijk
van Axum, bewaard wordt,waarvan Bruce een exernplaar naar Europa heeft medegebragt. De stad is
zeer oud, en was het middelpunt van den handel in
ivoor ten tijde van Strabo ; zeer bloeijend in de 4e, 5e
en 6e eeuwen, was het de hoofdstad van een koningrijk A., hetwelk zijn gebied over een deel van Arabic
uitstrekte en zelfs eene schatting van de byzantijnsche keizers ontving. Omstreeks 330, onder koning
Alizanes, werd het koningrijk A. door de beide abyssinische apostelen Frumentius en JEdesius tot het
Christendom bekeerd, dat er spoedig algemeen ingang had gevonden. In de fie eeuw trok het koningrijk A. zich bet lot der Christenen in Arabia aan, en
werd zoodoende de tegenstander van den Islam.
De oorlogen met de Mahomedanen verzwakten het
rijk meer en meer, tot het door inwendige twisten
geheel te niet ging. In de stad A. prachtige ramen,
onder welke Salt in 1810 de beroemde inscriptie
van Axum in het Grieksch ontdekte. Zie AUXUMITEN.
Axylis, bij Herodotus Aziris, 1) klein landschap
van Cyrenaica, op de grenzen der Pentapolis, 4 mijlen
2) voornaanaste stad
ten zuidoosten van Darnis.

Sten Sture op den troon van Zweden plaatste.

van het landschap A., op de kust.

Axar. Zie ANAZARBUS.
Axel, stadje en vesting in de prov. Zeeland,

Ay
Ay. Zie At en WAY.
Ayacucho (la: Paz de), stad in Zuid-Amerika (staat Bolivia), hoofdpl. van het dept. A., ten

Ayraut
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Aymar, kronijkschrijver. Zie ADEMAR.
Aymar—Vernay (Jacques) , een hoer nit

St. Veran in Dauphine, einde 17e eeuw, beweerde
Z. 0. van het meer Titicaca, 20,000 inw.; de columdoor bovennatuurlijke middelen, niet alleen de onderaardsche wateren en de metalen, maar zelfs de
biaansche generaal Sucre behaalde bij A. op den spaanschen onderkoning La Serna eene overwinning (9 Dec.
boosdoeners te kunnen ontdekken ; doch door prins
1824), die de onafhankelijkheid van Bolivia verHendrik van Bourbon, zoon van den grooten Conde,
Sedert deze overwinning en de voor de
op eene degelijke wijze op de proef gesteld, bleek hij
zekerde.
Spanjaarden weinig vereerende capitulatie van A.
slechts een bedrieger te zijn.
werden in Spanje de aanhangers van Espartero beAymar de Monteil. Zie ADHEMAR.
stempeld met den spotnaam van Ayacuchos.
Aymon (hertog) , vorst der Ardennen, een
Ayala (P. Lopez de), bijgenaamd el Viego, d. i. Saks van geboorte, kreeg van Karel den Groote het
de Oude, spaansch minister en veldheer, geb. 1332
beheer over het land, welks hoofdstad Alby was, met
in Murcia, gest. 1407, te Calahorra, diende onder
den titel van hertog van Dordogne, en was de varier der
4 koningen van Castilie (namelijk : Peter den VVreede, vier ridders, bekend onder den naam van de vier
Hendrik van Transtamara, Johan I en Hendrik Ill),
zonen van Aymon. Zie HEEMSKINDEREN.
onderscheidde zich zoowel in de raadzaal als in het
Aymon (Jan), pastoor van Dauphine, omhelsde
leger, was gezant van Hendrik van Transtamara bij
het Calvinismus en vlugtte naar Zwitserland, vervolKarel V, koning van Frankrijk, later opperkamergens naar Holland, waar hij in het huwelijk trail. Hij
heer en kanselier onder Johan 1. Hij vertaalde vergaf te's Hage verscheidene den Heiligen Stoel zeer vijscheidene classici in het Spaansch, hijv.:TitusLivius
andige werken uit : Metamorphoses de l'Eglise romaine,
1700 ; Tableau de la cour de Rome, 1707 ; Des synodes
( Salamanca 1497),en schreef eene : Kronijk der koningen van Casti lie (Madrid 1779). Men heeftnog van hem
des Eglises reformdes de France, I 710. Nog heeft hij in
eene dichtbundel, getiteld : El Rimado de Palacio en
1718 in den Haag uitgegeven de Nerhandelingen eene ',Nationale Hymne",welke populair is geworden.
van een concilie, gehouden te Jeruzalem in 1672 en
Ayamonte, stad in Spanje, prov. Sevilla, 1673, waarvan hij de oorspronkelijke stukken nit
4 mijlen ten noordwesten van Huelva, bij den mond
de koninklijke bibliotheek had ontvreemd.
van de Guadiana ; 5500 inw. Eene kleine haven.
Ayo, rivier op Borneo (zuid- en oosterafdeeling),
Ayat,fransch dorp (dept.Puy-de-DOme),4 mijlen
ontspringt op den berg Kasale, bij de rivier Karrare,
ten N. W. van Riom ; 600 inw. Geboortepl. van Desaix.
neemt verscheidene groote zijrivieren in zich op,
Aybar, stad in Spanje, 3 mijlen ten zuidoosten doch is slechts drie dagreizen bevaarbaar, en heeft
van Pampeluna, aan de Aragon. Bij A. behaalde Johan,
vervolgens eene menigte watervallen.
koning van Navarra, de overwinning op den prins
Ayoe—eilanden, of Fan-eilanden, eene groep
van Viana, don Carlos, zijn zoon, 1452.
eilanden en klippen in de Molukschen archipel. De
Aykema, of Aikema (Tjalling), vermoedelijk A. zijn onderhoorig aan het eiland Gebeh.
een Groninger, schreef een Cronijxke van die OmmeAyoebiden, eene turksche dynastie, welke over
Egypte en Syrie regeerde, werd in 1171 door Salalanden, loopende van 1533 tot 1536 ; medegedeeld
door Brouerus van Nidek in zijne vAnalecta''.
dijn, zoon van Ayoeb gesticht, die een einde maakte
Aylesbury, engelsche stad (graafsch. Bucking- aan de dynastie der Fatimiten ; in 1254 werden de
A. op hunne beurt van hunne magt beroofd door de
ham), 5 mijlen ten N. W. van Londen; 6000 inw.
mamelukschc Bahariten. Verscheidene vorsten dezer
Aylesford, engelsch vlek. Zie AILSFORD.
Aylva, of Ailva, een zeer oud en adellijk ge- dynastic stichtten onafhankelijke staten te Aleppo,
slacht in Friesland, reeds in aanzien in de Ile eeuw,
Hama, Damascus, in Armenie en in Yemen.
heeft eene reeks van uitstekende mannen aan het
Ayolas (Juan de), spaansch landvoogd over
Buenos-Ayres in 1536, behaalde aanvankelijk groote
vaderland geleverd, waaronder Watse en Wybrand
voordeelen op de inboorlingen, en stichtte de stad
van A., beiden als onderteekenaren van het verbond
Assumption; doch in het binnenland willende doorder edelen door Alba gebannen. VOOr hen verdient
dringen, ore zoo doende eene gemeenschap met Peru
reeds melding : A. (Sjoerd van), in 1500 bevelhebte openen, werd hij met de zijnen (1538) door de
ber over het friesche leger, dat tegen de Saksen onder
wilden vermoord.
graaf George optrok, en dezen in Franeker ingesloten
Ayos, of Eyos, yolk in maritiem Nigritie, in het
hield. Deze A. kwam met zijne vrouw en 9 kinderen,
noorden, nabij de Kong-bergen. Men zegt dat hun
benevens dienstboden, jammerlijk om het levee in
den watervloed van 20 Sept. 1509. — A. (Hans koning 100,000 man op de been kan brengen.
Willem van), generaal in dienst der Vereenigde
Aypoor, of Aipoer. Zie IPOE.
Ayr, lat.Erigena,hoofdpl.van het schotsche graafNederlanden en bevelbebber van Coevorden, was een
krijgsheld van den echten stempel, die zijn naam
schap A..15 mijlen ten Z. W. van Edinburg; 9500 inw.
—A. (graa fschap), in Schotland, tusschen de graafberoemd maakte in den oorlog tegen Frankrijk van
1672 tot 1678, en van 1689 tot 1697; hij had naschappenRenfrew, Lanark, Dunfries, Galloway, de zee
genoeg alle veldslagen en belegeringen van dien tijd
van Ierland en de golf van Clyde, I I mijlen lengte bij
bijgewoond, voerde 1691 het bevel over de nederl.
5 breedte; 180,000 inw.; rijk aan mineralen; bloeijende
krijgsmagt, die naar Braband was gezonden om Spanje
akkerbouw, veel vee, en aanzienlijke nijverheid.
te helpen, en stierf even buiten Leuven door een val
Ayraut (Pierre), Petrus ,Erodius, een kundig
regtsgeleerde, geb. 1536 te Angers, gest. 1601, was
van zijn paard.—A. (Tjeerd van), geb. 20 Mrt. 1712,
eerst advokaat bij het parlement van Parijs, later
gest. 11 Sept. 1757, was een schrander staatsman,
),lieutenant-criminel" te Angers. Hij heeft Pleidooijen
en werd met verscheidene zendingen bij duitnagelaten (Parijs 1598), en werken over regtsgeleerdsche hoven belast. — A. (Hobbe van), generaal der
heid, van Welke het gezochtste is : De l'ordre et
infanterie en hevelhebber van Maastricht, verdedigde
instruction judiciaire chez les Grecs et les Romains.
(1747) die vesting zoo dapper tegen de Franschen,
Een zijner zonen zonder zijne toestemming Jena
dat Lodewijk XV hem twee metalen veldstukken en
geworden zijnde, schreef hij naar aanleiding daarvan
twee mortieren schonk, met het vereerende opschrift
een : Traild de la puissance palernelle.
Donutn virtutis Aylvce ; hij stierf 15 Dec. 1772.
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Ayrenhoff

Ayrenhoff (Corn. Herm. von), geb. 1734 te
Weenen, gest. 1819 als gepensioneerd oostenrijksch
luit.-veldmaarschalk, schreef 6 treurspelen en 9 blijspelen. A. was een tegenstander van Shakespeare
en van de door GOthe gestichte nieuwe rigting in de
duitschelitteratuur. Van A.'s ,,Sammtlichen Werke",
waaronder ook gedichten en .Brieven over Italie'',
verscheen een derde druk (6 din. Weenen 1814).
Ayrer (Jac.), notaris en procureur te Neurenberg, na Hans Sachs voornaamst dui tsch tooiieeldichter uit de 16e eeuw, stierf 1605. Al zijne werken
(Neurenb.1618, in fol.)zijn vrolijk,maar nog al plat.
Aysma, naam van 4 broeders, verkeerdelijk ook
we) Aitzema genoemd. 1) Doeke van A., 1582 grietman van Ferwerderadeel in Friesland, trad tot de
Unie van Utrecht toe. — 2) Fokke van A., sedert
1564 schepen van Leeuwarden, trad in het verbond der edelen, en werd deswege door Alba gebannen. — 3) Hessel van A., een bekwaam man, was
mede-onderteekenaar van het verbond der edelen,
en deswege door Alba gebannen. Later in het land
teruggekeerd, was hij te zeer de partij van Leycester
toegedaan, en ondervond deswege vele onaangenaamheden. — 4) Sibold van A., insgelijks gebannen als
mede-onderteekenaar van het verbond der edelen.
Aytta, naam van een aanzienlijk friesch geslacht.
A. (Bernard us Birch° van), geb. 1465, gest. als raadsheer te Hage 3 Sept. 1528, oorn en leermeester
van den volgende. — A. van Swichern (Wigle van),
meer bekend als Viglins ab Aytta Swichemius,
geb. 19 Oct. 1507, was een uitstekend staatsman,
houw en trouw aan Spanje en het Catholicismus gehecht ; doch de bloedplakkaten en de kettervervolgingen betreurde hij, en sprak daarover luide, zelfs
tegen Alba, zijne afkeuring uit ; na een nuttig en werkzaam !even stierf hij te Brussel 8 Mei 1577.
Ayutla (Plan van). Zie ALVAREZ (Juan).
Azal. Zie in het 0. T. Zachar. 14 : 5.
Azalia, Saphan's vader ; 11 kon. 22 ; 11 Chr. 34.
Azamor, stad in bet rijk van Marokko, nabij
den mond van de Morbezja, in den Atl. Occaaii; 1000
inw.; gevaarlijke en zeer weinig geschikte haven.
Azan, broeder van Aphidas en Elatus; hun vader Areas deelde Arcadia onder hen.
Azania, de zuidkust van Ethiopie (ook Barbaria
genaamd; vandaar Barbaricus sinus) van kaap Aromata
tot kaap Rhaptum, met koopstad hapta. Zie AJAN 1).
Azarija, vader van den leviet Jesua ; Neh.10 : 9.
Azara(don Jose Nicole, ridder van), spaansch
diplomat, geb. 1731 te Barbenales in Aragonie,
was sedert 1765 langen tijd gezant te Rome, waar
hij een grooten invloed uitoefende, en zooveel hij
kon de geleerden en kunstenaars beschermde;
was bijzonder bevriend met den kardinaal van Bernis
en den schilder Mengs. In zijne laatste jaren Nverd hij
herhaaldelijk met diplom. zendingen naar Parijs belast, waar hij 26 Jan. 1804 stierf. Hij heeft in het
Spaansch. vertaald het: ',Leven van Cicero van Middleton" (Madrid 1790,5 din. in 4°.) ; de ,,Geographic
van Spanje" van Bowles, en heeft de geschriften van
Mengs met een Leven van dien schilder uitgegeven.
Van een zijner broeders, don Felix, heeft men
eene belangrijke beschrijving zijner .Reizen door
Zuid-Amerika" (Parijs, 4 din. in 8..).
Azareel, naar van onderscheidene personen ;
I Chron.12 : 6,25 : 18; Ezra 10 : 41; Neh.11 : 13,12 : 36.
Azarel,overste van den Awn Dan; I Chron.27:22.
Azaria, 1) koning van Juda, versloeg de Philistijnen, overwon de Arabieren en Ammoniten. liet
de muren van Gath, Jamnie en Azoth slechten. Daar
hij zich de bediening van het priesterambt had wil-

Aziatische Genootschappen
len aanmatigen, werd hij met melaatschheid gestraft.
Men noemt hem ook Ozias.— 2) verscheidene andere
personen van dien naam in het 0. T. Zie ook ABEDNEGO.
2.
Azariahu, zoon van Josaphat ; II Chron.
2).
A
Azarneh, berg. Zie ,.ORNUS
Azaz, Bela's varier; I Chron. 5 : 8.
AZazia,1) harpspeler van David (I Chron.15 : 21) ,
—2) vader van Hosea (1Chr. 27:20). — 3) tempelopziener (II Chr. 31 : 13).
Azbuk, Neheinia's varier; Neh. 3 : 16.
Azeoytia, eene stad in Spanje. Zie AZPEYT1A.
Azeglio (Massimo Tapparelli, markies van),
geb. 1801 te Turijn, was 15 jaren oud toen hij zijnen
vader, een hoog militair uit eene oudepiemontesche
familie, die tot gezant te Rome benoemd was, derwaarts vergezelde, en zich bijzonder toelegde op
schilderkunst en muziek. Op verlangen zijn vaders
trad hij in dienst bij de kavallerie, doch nam om
redenen van gezondheid spoedig zijn ontslag. Vervolgens wijdde hij zich geheel aan de schilderkunst,
vooral uitmuntende in het landschap-schilderen, en
beoefende tevens de geschiedenis. Na den flood zijns
vaders (1830) ging hij naar Milaan, en tronwde de
dochter van Manzoni. Twee romans EttoreFieramoseo
en Nicole de Lapi) door hem in het licht gegeven en
geheel berekend om het nationale gevoel der Italianen op te wekken, maakten grouter] opgang. Zonder
ooit tot eenigerlei geheim staatkundig genootschap
behoord te hebben, was hij nogtans op zijne reizen
en door zijne veelzijdige betrekkingen zeer bevorderlijk aan de zaak van den vooruitgang. Hij zocht ook
koning Karel Albert voor het liberalismus te winnen;
hij schreef te Florence zijn voornainelijk tegen de
gebreken van den Kerkelijken Staat gerigte geschrift
Degli ultimi Iasi di Romagna, alsmede verscheidene
vlugschriften en losse stukken (bijeen uitgegeven,
Turijn 1851). Bij de optreding van Pius IX keerde
hij naar Rome terug, toog met de pauselijke troepen
tegen Oostenrijk nit, streed als kolonel in Venetie,
werd bij Vicenza, waar hij aan het hoofd van een
legioen stond, gekwetst. Na zijn herstel schreef hij
te Florence tegen de republikeinen, werd tot lid der
sard. kamer van afgevaardigden gekozen, en 7 Mei
1849 minister, aan het hoofd van een kabinet, dat
zich staande hield tot 21 Mei 1852, toen er eenige
wijzigingen in plaats hadden, ofschoon A. nog aan
het hoofd bleef. In Nov. 1852 trad hij evenwel af,
en werd, na eenige wisselingen, vervangen door graaf
Cavour. — A. (Robert Tapparelli d'), italiaansch
schilder en staatsman, wordt menigmaal met den
vorige verward. — A. (Victor Emmanuel, markies
van), werd 13 Nov. 1850 te Londen geaccrediteerd
als gezant van het hof te Turijn.
Azeka,een der steden van Juda; Jozua 10 : 10,11
en 15:35;ISam.17:1;IIChron.11:9;Neh.11:30;
Jerem. 34 : 7.
Azel,nazaat van Benjamin; I Chr. 8:37,38;9:43,44.
Azem, stad in Juda ; Jozua 15 : 29, 19 : 3.

Azen. Zie ASEN.
Azerbeidzjan of Azerbidzjan (Vuarland), eene
provincie van Perzie. Zie ADERBEIDZJAN.
Azgad, een ilex israel.gevangenen in Babylon ;
Ezra 2: 12, 8 : 12 ; Neh. 7 : 17, 10 : 15.
Aziatische Genootschappen zijn vereenigingen van geleerden en andere wetenschappelijk
gevormde manner', ten Joel hebbende het doers van
nasporingen op het gebied yen oostersche letterkunde, geschiedenis, geographie, godsdienstleer en
talen, welke vereenigingen zich gevormd hebben,
hetzij in het Oosten zelf, hetzij in Europa. De oudste
vereeniging van dien aard is het Bataviaasch genoot-
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schap van kunsten en wetenschappen (in 1781 te Batavia opgerigt). Onder de in Azie zelf bestaande A.
zijn inzonderheid van gewigt de Asiatic society of
Bengal (sedert 1784 te Calcutta), de Literary Society
of Bombay en de Literary Society of Madras. Het
eerste aziat. genootschap in Europa was de Societe
Asiatique te Parijs (sedert 1822) ,waarop weldra (1823)
de Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
volgde. Eene Deutsche Morgenlandische Gesellschaft,
die haar middelpunt te Halle en Leipzig heeft, werd
2 Oct. 1845 opgerigt. Belangrijk in hetgeen zij werken hebben zich ook reeds doers kennen de American
Oriental Society (sedert 1842) te Boston in NoordAmerika, en de Syro-Egyptian Society te Londen ;
eene 1852 te Constantinopel tot stand gekomene
Societe Asiatique zal merle krachtdadig bijdragen tot
betere bekend wording van het Oosten.
Azie (Klein-). Zie ASIA.
Azie (Oud-). Zie ASIA.
Azie (Werelddeel), het grootste vasteland der
Oude Wereld, 810,000 vierk. mijlen groot, met zijn
continentaal bestanddeel geheel in de noordelijke
heeft van het oostelijk halfrond gelegen, wordt ten
N. door de IJzee, ten 0. en Z. door de Stille Zuidzee, en de Indische Zee begrensd, terwijl het ten
W. over eene uitgestrektheid van 360 mijlen aan
Europa paalt, en benoorden de Roode Zee door de
15 mijlen breed zijnde landengte van Suez in verbinding staat met Afrika. Van Amerika is A. in het
uiterste N. 0. door de 7 mijlen breedte hebbende
Beringstraat gescheiden, terwijl in het Z. 0. eene
rijke eilanden-brug naar het vasteland van Australia
voert. Reusachtig in al zijne horizontale afmetingen,
sluit zich de trapezium-vormige massa van het aziat.
continent aan eene kolossale geleding aan, die, bij
eene kust-uitgestrektheid van 7700 mijlen, alleen
reeds eene oppervlakte van 155,000 vierkante mijlen
bedekt. In het W. strekt Klein-Azie zich met de
Sporadische eilanden en Cyprus tot aan Europa uit ;
in het Z. is Arabia, Voor-Indie met Ceylon, en AchterIndie met den oostindischen archipel of Austraal Azie
vooruitgeschoven in de goed bevolkte Indische Zee;
alleen in het 0. zijn door de schiereilanden Kamschatka en Corea, zoomede door de eilanden-rijen van
de Chinesche eilanden, van Japan, van Saghalin en
van de Curilen, wijde, diep landwaarts ingrijpende
zeeboezems als boogvormig omgrensd. In het N. zijn
de arctische kusten van Siberia wel is waar insgelijks
verbrokkeld, loch hier meer door de uitwateringen
van breede rivieren, dan wel door zeebogten, zooals
dan ook (met uitzondering van Nieuw-Siberia, Waigatsj en Nowaja-Semlja), de eilanden slechts bestaan
uit limans, dat zijn : door rivieren ontstane moerassen.
Niet minder grootsch is ook de grondvorm van A.:
het heeft het grootste laagland, het uitgestrektste
hoogland, de hoogste bergketenen met de hoogstreikende pieken van de gansche aarde. De binnenste
hooggordel splitst zich in 2 hoofd-massaas : het
hoogland van Oost- of A chter-Azie, en dat van Westof Voor-Azie. Het eerste (280,000 vierk.mijlen grout),
wordt ingesloten, ten Z. door den Himalaya, die in
hoogte van zijne pieken, waaronder de 28,000 vt.
hooge Dhawala-Giri, alle bergen van den aardbol
overtreft, en verder oostwaarts door den SioeweeSjan ; ten 0. door den Yun-Ling en den KhingganOla, aan welke zich zuidelijk het chinesche, noordelijk het manzjoerische alpenland aansluit ; in het N.
gaat bet hoogland, door de berg-landschappen van
het da-oerische alpenland, van het Altai-systeem en
van het dzoengarische bergland, van lieverlede in
laagland over, terwijl de zuidwaarts afnemende Bolar-
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Tagh den westerrand vormt. Afzonderlijke deelen
van de hoogvlakten vormen Tibet in het Z., HoogTartarije in het midden, Dzoengarie en Mongolie in
het N., van Welke het laatstgenoemde ook de woestijn
Sjamo of Gobi, den woestijngordel der Oude Wereld,
een slechts 2400 vt. hoogte hebbend plateau, omsluit.
Door den Hindoekoesj is het oost-aziat. hoogland
verbonden met dat van Voor-Azie, dat, slechts 71,000
vierk. mijlen groot en minder hoog, zich groepeert in
3 afdeelingen, t. w. : het plateau van Iran,het medischarmenische alpenland, en het boogland van Anatolie.
Het plateau van Iran (in het oosten 6000, in het
westen 4000 vt. laoog, en in bet midden gedaald tot
2000 vt.), is met onafzienbare zout-, tries- en zandwoestijnen bedekt, en aan alle zijden begrensd
door hooge bergen-rijen. Daaraan sluit zich westelijk het veelvoudig gegroepeerde medisch-armenische hoogland met de koerdische alpen-terrassen,
het alpenland van Aderbeidzjan en het armenische
bergland (met den 16,000 vt. hoogen Ararat). Uit
de laatstbedoelde rots-labyrinthen ontwikkelen zich
met eene meerendeels westelijke rigting de randgebergten, die de klein-aziatische schiereilanden in
het N. en Z. invatten, en hunne binnenwaartsche
afhellingen vereenigen tot een veelvoudig in gedaante
afwisselend en verbrokkeld plateau. De randgebergten der zuidkust zijn van oudsher bekend under den
naam van Taurus. Al de overige bergen-groepen van
Azie zijn als afgezonderde vertakkingen te beschouwen van het binnenste hoogland. Zoo op de europischaziatische landgrens de Ural (eene hoogte bereikend
van 5000 vt.), de alpenketen van den Caucasus (op
de landtong van de Zwarte en Caspische Zee) met
den 17,300 vt. hoogen Elbrus, de ketenen van den
Libanon en Antilibanon in Syria, zich verheffende
tot eene hoogte van 8000 vt., steil en terrasvormig
afdalend naar de smalle kuststreken van Phenicie en
Palestina, en over het plateau van Soristan overgaande
in het arabische boogland, dat reeds een echt afrikaansch karakter vertoont. Het voor-indische schiereiland vorint het plateau van Pecan, dat door de
ketenen van het Vindhya-gebergte en door de Maiwavoorbergen van het hindostansche laagland is gescheiden, en door de Westghat en Oostghat in het W.
van Malabar met zijne vlakke kusten, en in het 0.
van Coromandel. Als zuidelijke uitloopers van den
Sioewee-Sjan zijn de achter-indische bergketenen
te beschouwen, van welke de eene de zuidpunt van
A. bereikt, en op de Soenda- (of Sunda-) eilanden
weder te voorschijn komt en daar een vulcanisch
karakter vertoont. Voor den noorderzoom van bet
oost-aziatische hoogland ligt, met de reusachtige
uitgestrektheid van 186,000 vierk. mijlen, het siberische laagland, dat zuidwestelijk met het laagland
Turan, en met de steppen van het Caspi- en Aralmeer in verbinding staat. Voor den zuiderrand van
het continentale Hoog-Azie liggen westelijk Mesopotamie en de syrisch-arab. zandwoestijnen, oostelijk
Hindostan met de uitgestrekte vlakten van Sindh en
Bengalen ; terwijl zich In het zuidoosten van Azle de
vruchtbare vlakten ontwikkelen van China.
In een hydrographisch opzigt bevat het lage
steppenland van Turan de Caspi- en Aral-meren (de
grootste steppen-meren van den aardbol), het eerste
7000 vierk. mijlen groot en gevoed door Ural, Wolga,
Terek en Koer ; het laatste 700 vierk. mijlen groot,
met den Gihon en den Sihon als voornaamste stroomen, die er zich in ontlasten. In het westen van
Achter-Azie zijn Balkasj, Issi-Koel en Lop-Noor als
voornaamste meren te noemen, en in het zuidoosten
Khukhu-Noor en Tengri. Karakteristiek voor A. zijn
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de zich gelijkelijk ontwikkelende stroom-systemen,
als daar zijn (behalve de reeds genoernde Gihon en
Sihon) de Euphraat en Tigris, de Ganges en Brahmapoetra, de Yangtsekiang en Hoangho, de Indus
met zijne den Penzjab vormende nevenstroomen. Tot
een en het zelfde stroom-systeem behooren de siberische rivieren0b,Jenisei (met het 500 vierk. mijlen
groote Baikal-meer), Lena, Indigirka en Koluma, de
Cambodja-stroom, Menam, Thalayn en Irawaddy in
Achter-Indio, de Krisjna, Godawery, Cavery, Kistnah
en Nerbudda in Voor-Indio, de Orontes, Meander en
Kisil-Irmak, benevens verscheidene kleinere rivieren in Voor-Azie. De Doode Zee met den Jordaan
in Palestina ontlast zich niet in de zee.
Azie bezit de rijkste verscheidenheid van klimaatgordels en de grootste kontrasten in de levende natuur — van de als doodgevrorene, met ijs bedekte
siberische kusten, tot de keerkrings-zonen van Indie,
waar de palmen en bananen bloeijen. De hoofdzakelijke reden van die verscheidenheid van A.'s klimaat is te zoeken in zijne continentale ligging. De
eigentlijk tropische klimaat-gordel bepaalt zich schier
geheel tot de zuidelijke kuststreken en laaglanden ;
reeds met den 30sten graad N. B. begint de zone
der altijd groene boomen en edele vruchten, welke
zone zich echter, in tegenstelling voornamelijk met
Amerika, bijna tot aan de poolzee uitstrekt, waar,
hoezeer dan ook slechts van korten duur, de zomertemperaturen betrekkelijk hoop zijn. In het N. van
Azie neemt het continentale karakter van bet W.
naar het 0. toe, in het Z. daarentegen in de zelfde
rigting af, zoodat Arabie nog echt continentaal, de
indische archipel zuiver oceanisch is. Voor zooveel
den aard van het klimaat betreft, is het geheele
werelddeel A. in 4 hoofd-afdeelingen te splitsen.
1) In het hooge Achter-Azie zijn, wegens de drooge
lucht, de winters streng en de zomers alles verzengend, gloeijend beet. Gunstiger vertoont zich de
natuur in de aan de randgebergten gelegene boschen grasrijke landschappen van China, Manzjoerie,
Da-oerie,waar, under 40-42 gr. N. B., bij 4000 vt.
hoogte, nog 'wijnstok, katoenplant en zijdeworm
gedijen. In de dalvlakten van Tibet volgen natte
winters en heete zomers elkander op in snel kontrast.
2) In Zuid- en Zuidoost-Azie bepaalt zich de invloed van den oceaan tot de laagvlakten en kuststreken. In het laagland van Bengalen, in bet heuvelige
Tarai, in de landschappen van den indischen archipel, ontwikkelt zich uit den vochten, door eene tropische zon verwarmden grond een weelderige plantengroei. Sandel-, ebben- , tek- en acajoe-bout,
drakenboomen en eene verscheidenheid van palmen
vormen er de bosschen ; bananen en brood yruchtboomen zijn de algemeen verspreide voedings-gewassen van het tropische A., waarnevens m uskaat, kaneel,
kruidnagel, gember, peper en andere specerijen welig
tieren. De uitgestrekte rijstvelden van Bengalen, de
moerassige bosschen van Voor- en Achter-Indio zijn
bewoond door olifanten, koningstijgers, leeuwen,
panters, evers en rhinocerossen,reuzenslangen,krokodillen en vele gevreesde amphibien. Nevens de tropische gewassen, zooals katoen en suikerriet, gedijen
hier allerlei europesche planten, hoewel de rijst het
voornaamste voedingsmiddel bligt.Nevens den buffel
en den kameel zijn de europesche huisdieren verspr eid ,• in mindere mate evenwel het eerst later
ingevoerde paard. Over de tropische hoogvlakten
heerscht eene eeuwigdurende lente ; digte bosschen
van meerendeels altijd groene boomen bedekken de
berghellingen. Van bijzonder gewigt voor de jaargetijden en bet klimaat van Zuid-Azie zijn de perio-
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diek heerschende winden, de moessons of monsoens.
In Voor-Azie vormen de hooge Karala-ghats eene weerscheiding ; terwijl in deszelfs westen en in het binnenland van Hindostan het nattejaargetijde tusschen
Mei en September valt, bebben de oostkusten dat
van October tot Januarij. De chinesche laagvlakten,
ten Z. en W. begrensd door sneeuwbergen,ten O. en
Z. 0. open voor de invloeden van den oceaan, zijn
door de natuur tot de prachtigst denkbare velden
voor den akkerbouw geschapen. Op de berghellingen
van China gedijen de stof-, talk-, zeep-, was- en
kamferboom, op de naakte hoogten zelfs de rhabarher, op de voor-alpen de wilde olijfboom, in de dales
der bergstreken de theeboom.
3) Noord-Azie ligt naar het N. open voor de barre
noordenwinden, en door hooge bergen-rijen afgesneden van den zachten invloed van het zuiden. De
winters zijn tang, de zomers kort en drukkend beet,
maar tads niet in staat, den altijd bevrozen grond
tot op eene behoorlijke diepte te ontdooijen. De zone
der noordelijke woudboomen en der europesche
graansoorten is in het N. door eene linie, van de
Petsjora-bron tot op den 56sten gr. N. B. van Kamschatka's westkust, begrensd. Het voornaamste huisdier is het rendier, de bond een zeer gewaardeerd
trekdier; bet aantal pelsdieren is groot ; wat roofdieren betreft zijn wolf, beer en vos bier inheemsch.
4) In West-A. zijn het dorre en aan plantengroei
arme Arable en de naburige syrische landstreken,
ook wat het klimaat betreft, het meest verwant aan
Afrika. De dadelpalm is overal verspreid , terwijl op
de bewaterde en oceanisch gelegene terras-landschappen de koffij boom, specerijen en aromatische planten
gedijen ; gazellen en struisvogels, leeuwen, jakhalzen
en hyenaas, de kameel en een edel paardenras zijn
bier de voornaamste vertegenwoordigers van het
dierenrijk. In Mesopotamie, noordelijk Syrie en Anatolie vindt men schoone bosschen, wijn, katoen, koffij,
moerbezie-boomen, fijne vruchten, olijf- en vijgeboomen, tarwe, mass en rijst, terwijl de nog meer
bevoorregte terrassen der randgebergten van Iran
bedekt zijn met geheele bosschen van mirten- en
fijne europ. vruchtboomen, wijngaarden, rozen- en
oranje-boschjes. Het laagland van het Caspi- en
Aral-meer vertoont nog een echt aziatisch karakter
ill zijne woestijnen en schrale weilanden ; de caucasisch-armenische en anatolische booglanden kenmerken zich door het opgaande geboomte, de voedingsplanten en de akkerteelt van Europa, en vormen den
overgang tot bet aan oceanische invloeden meer
onderworpene westen van de Oude Wereld. Voegt
men nu nog daarbij, dat Azie's grond nog rijke delfstoffelijke schatten in zijnen schoot verbergt, zooals
diamanten in Indio en den Ural, — goud in China,
Achter-Indie, Japan, den archipel, den Altai en den
Ural,— zilver en koper in den Altai, ijzer en andere
gewone delfstoffen van algemeen nut (zooals tin op
Banca) in alle landen — dan zien wij in A. een
werelddeel, rijk bedacht door de natuur, en inderdaad wel geschikt om de wieg en bakermat van bet
menschdom te zijn. TerwijI het bosschen en vlakten
heeft voor bet ruwe japers- en visschers-leven, weidevelden en woestijnen your de nomaden en karavaan-reizigers, zijn de terrassen en vlakten uitnemend
geschikt voor hen, die zich willen afgeven met landbouw en andere bedrijven.
De bevolking van A. is veilig te schatten op 700
millioen menschen, die in bet W. en Z. hoofdzakelijk
tot het caucasische, in het N. en 0. meerendeels tot
het mongoolsche ras behooren. De schier ontelbare
verscheideaheden van nationaliteiten en tales, later
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zich gevoegelijk in 8 hoofdgroepen zamenvoegen.
1) De oost-aziatische groep, of de Tibetanen, Chinezen, Japannezen, Coreanen en Indo-chinezen, alien
met zeer verschillende talen, loch (met uitzondering
alleen van de Tibetanen en westersche Indo-chinezen) alien onder den invloed van de chinesche bes3having. 2) De tartaarsche groep, met de drie familien
der Toengoezen (met de Manzjoe), de Mongolen (met
de Kalmukken en Bureten) en de Turken. De Manzjoe,
hebben eene onder chineschen,de Mongolen en Kalmukken eene onder boeddhistischen invloed ontstane
litteratuur. Van de talrijke volkeren der turksche
familie, die, op weinig uitzonderingen na, alien den
Islam belijden, hebben de oost-turksche Oeigoeren
en Dzjagataiers eene tamelijk rijke, de na met Europa
in aanraking zijnde Osmanen eene nog rijkere litteratuur. 3) De siberische_of tsjoedische groep, waaronder de Samojeden, Tsjoektsjen, Oost-Jeken, Kamschadalen, Koerilen, enz. 4) De maleisch-polynezische
groep op de eilanden van den indischen archipel,
waar inzonderheid de Maleijers en de Javanen eene
litteratuur ontwikkeld hebben. 5) De bekanische
groep, met de Tarnoelen, Canarezen, Teloegoes en
Singalezen, alien tot de sfeer der indische beschaving behoorende. 6) De indo-germaansche groep,
van welker leden de indische of sanskritische, de
iransche of perzische en de caucasische (Arabieren-)
tak tot A. behooren. 7) De caucasische volkeren
(Tsjerkessen, Lesghiers, Abchasiers, enz.), waartoe
ook de Georgiers of Groeziers gerekeud worden.
8) De semitische volkeren, van welken vroeger de
Pheniciers, Joden en Syriers, later ook de Arabieren,
voor het Westen hoogst gewigtig zijn geworden.
In een godsdienstig opzigt heerschen in het 0. en
Z. en in het midden van Azie, voor verreweg het
grootste gedeelte, Brahmanismus, Boeddhismus, de
leer van Confucius en die van Laotse ; in het W., en
ten deele ook in het Z., heerscht de Islam, onder
welks druk zich in Armenie, Syrie, Koerdistan en
Indie inheemsche . christelijke sekten hebben staande
gehouden. In het N., waar de grieksche Kerk zich
met kracht uitbreidt, bestaat nog het ruwste Heidendom. De aanhangers der leer van Zoroaster (Parsis)
in Perzie en Indie zijn tot een gering aantal ingesmolten ; even zoo hebben zich ook van de Joden
slechts kleine resten in het land van hunne oorspronkelijke grootheid staande gehouden. In China, Indie
en den archipel (voornamelijk op de Philippijnsche
eilanden) bevinden zich weinige door zendelingen of
missionarissen bekeerde Christenen. Daar het beginsel van gehechtheid aan het oude, gemak-houden
en zinnelijkheid in de aziatische ontwikkeling over
het geheel genomen de hoofdrol speelt, staan de
beschaafde volken van A., bij al het verschil bunner
binnenlandsche toestanden, op eenen tamelijk gelijken trap van ontwikkeling. Hunne wetten voor staat
en huisgezin, nijverheid en handel, kunst en wetenschap, hebben zij sedert eeuwen streng vastgehouden ; daarbij hebben die wetten — in mindere mate
bij de Chinezen, in rneerdere mate bij de Indiers,
Arabieren, Perzen en Turken— een in het oog springend godsdienstig karakter. In weerwil van zoo vele
punten van overeenkomst, splitsen de aziat. beschaafde volkeren zich in drie groote groepen, t. w.:
de Oosterlingen (Arabieren, Perzen, Turken), de Indianen en de Chinezen. Nijverheid en kuustvlijt ontwikkelen zich voornamelijk bij de Chinezen, Japannezen, Indrers, Perzen, Bucharen en Osmanen ; de
Armenier drip racer bepaaldelijk handel; de Arabieren, Indo-chinezen en Tibetanen hebben, betrekkelijkerwijze gesproken, slechts luttel industrie. De
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handel, ofschoon vrij uitgebreid, is toch hoofdzakelijk landhandel, en voor het grootste gedeelte in de
handen der Bucharen en Armeniers, ook der Joden,
Banianen en Europeanen. De zeehandel wordt slechts
op beperkte schaal door Arabieren, Ban ianen,Maleijers,
Boegis en Chinezen met de digtstbijgelegene landen
gedreven, op groote schaal daarentegen door de Europeanen, inzonderheid door de Engelschen. Met de
overheersching der Europeers, zooals hoofdzakelijk
der Britten in 0ost-Indie, zijn ook de beginselen van
europesche nijverheid naar Azie overgebragt ; van
Bombay loopt zelfs reeds een spoorweg naar het binnenland van Indie.
A. is de wieg en bakermat van de geschiedenis
der wereld ; zijne kracht verspreidde zich reeds vroegtijdig over de naburige continenten. Aziaten beoorloogden Egypte en Griekenland, vormden de voornaamste kracht van het macedonische, een voornaam
bestanddeel van het romeinsche rijk. Door de volkerenpoort benoorden de Caspische Zee stroomden
herhaalde malen aziat. horden, onder anderen de
Hunnen en de ruiterdrommen van Gengiskhan en
Timoer, terwijl de Arabieren kalifaten in alle drie de
werelddeelen gesticht hadden, en het christelijke
Westen to vergeefs daartegen streed in de Kruistogten. De laatste maal dat A. zijne kracht heeft
doen gevoelen aan Europa, was met de omverwerping van het oostersch-romeinsche rijk door de
Turken. Sedert Europa toegenornen is in sterkte en
zich verstandelijk heeft ontwikkeld in hoogen graad,
werd niet alleen het aziatische naar buiten werken
gestuit, maar ook de invloed der Europeers op de in
Azie's natuurlijke bekkens zich bewegende menschenmassaas aanhoudend grooter. Na de ontdekking van
den zeeweg naar Oost-Indie plantten eerst de Portugezen, spoedig na hen ook de Spanjaarden, Hollanders, Franschen, Denen en Engelschen hunne vlag
in de kustlanden van de Indische Zee. Vooral de
Britten gaven aan hunnen invloed met verbazende
snelheid eene reusachtige ontwikkeling, stichtten
van den Ganges uit het magtige Anglo-indische rijk,
wonnen vaste punten in China, Arabie en den archipel, en hebben langzamerhand de kolonien der overige
Europeanen doen inkrimpen. Tegenwoordig bezitten,
behalve de Engelschen :1) de Portugezen nog Macao,
Diu en Goa ; 2) de Spanjaarden de Philippijnsche
eilanden; 3) de Nederlanders de Molukken, gedeelten van Celebes en Borneo en Sumatra, Java en de
Soenda-eilanden ; 4) de Franschen Pondichery, Carrical en Mahe ; en 5) de Denen de Nicobaren. Het
geheele noorden van Azie wordt overheerscht door
Rusland, aan welks schepter (nog steeds zich verzettende bergvolkeren niet medegerekend) het reeds,
bezuiden den Caucasus, Georgie en gedeelten van
Armenie onderworpen heeft.
De beschaafde volkeren van A., voor zoo ver ze
niet onderworpen zijn aan de Europeanen, zijn in
groote rijken ingedeeld, welker regeringsvorm
monarchaal en despotiek is. De westgroep, tot den
Islam behoorende, bestaat uit : 1) het Osmanische
rijk, 2) de vorstendommen van Arabie, waaronder
Maskat, 3) Perzie met de vorstendommen in Afghanistan en Beloedzjistan, en 4) de khanaten van Turkestan, waaronder Buchara. De oostgroep omvat :
1) Japan en 2) China met de rijken, die onder zijne
bescherming staan of die als vasalstaten zijn oppergezag erkennen. Tot de zuidgroep behooren : 1) in
Voor-Indie, behalve het Anglo-indische rijk, de in
meerderen of minderen graad afhankelijke Staten
Nepaul, Boetan, Nagpoer, Hyderabad, Mysore; 2) in
Achter-Indie, insgelijks ongerekend de door de in-
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lijving van Pegu (1852) vergroote bezitting der Engelschen, Birma, Siam, Anam, en de maleische staten
van het maleische schiereiland ; 3) de reeds vermelde
bezittingen der andere europesche nation. De noordgroep wordt gevormd door aziatisch Rusland.
Tot de gewigtigste bronnen, om met A. bekend te
worden, behooren de aldaar zelf verschijnende talrijke
staatkund ige en letterkundige dagbladen en tijdschriften, zoomede de verslagen van de Aziatische genootschappen ; het hoofdwerk intusschen is de Erdkunde
van Ritter ( 2e druk, dl. 1-17, Berlijn 1824-52).
Aziel, luitspeler van David; I Chron. 15 : 20.
Azillah, stad in Afrika (Marokko). Zie ARSILLE.
t
Zie A
_GINCOURT
_.
Azincourt, lat. Azincur_um.
Azinga. Zie ASEGA.
Azio, nieuwe naam van .1ctium. Zie ACTIUM.
Aziris. Zie AXYLIS.
Aziz. Zie AZYZ.
Aziza, een dergenen die in de babyl. gevangenschapvreemdevrouwen hadden genomen;Ezra 10 : 27.
Azizius, onder dezen bijnaam werd god Mars
vereerd te Edessa.
Azizus, een Tartaar,is de schrijver van eene verhandeling over de kennis van God en den mensch;
Andreas Muller gaf daarvan een uittreksel met latijnsche vertaling (Keulen 1665).:
Azmaveth, vlek in Juda; Ezra 2: 24; Neh.12 :29.
Azmaveth, verschillende personen van dien
naam ; II Sam. 23 : 31 en 1 Chron. 8 : 36, 9 : 42,
11 : 33, 12 : 3, 27 : 25.
Azmon, een der landpalen van den stain Juda ;
Num. 34 : 4, 5 ; Jozua 15 : 4.
Aznar, graaf van Vasconie (Gasgogne), werd
in 824 door Pepijn, koning van Aquitanie, belast met
Navarra te onderwerpen; hij slaagde in deze onderneming (831), doch behield de overwinning voor
zich. Hij nam den titel van graaf van Navarra aan,
welken zijne afstammelingen veranderden in dien
van koning, en werd aldus de stamheer van de dynastie der koningen van Navarra. Hij stierf in 837.
Hij stamde of van Hunald van Aquitanie.
Aznoth—Thabor, een der landpalen van den
stain Azer ; Jozua 19 : 34.
Azo, een kundig regtsgeleerde, gest. 1200 o'
1225, onderwees de regten te Montpellier en Bologna,
kort na Irnerius; hij schreef verscheidene geleerde
werken, vereenigd onder den titel van Summa Azonis,
en eene Close sur le Digeste et le Code (Spiers 1482),
Welke langen tijd zeer gezocht was.
Azoelen, in de 14e eeuw een kasteel in de prov.
Overijssel, niet ver van Mennigeschave,dat nu onder de
gemeente den Ham behoort; het kasteel A.was eenroofnest,nit hetwelk de bewoners van den omtrek zeer veel
to lijden hadden, doch 1380 werd het door Arnold van
Hoorn, 49sten bisschop van Utrecht (geholpen door die
van Deventer en Zwolle) ingenomen en geheel gesloopt.
Azof, stad in europ. Rusland (Ekaterinoslaw),
aan den Don, 4 mijlen van den mond dezer rivier in de
Zee van A., en 220 mijlen ten Z. 0. van Petersburg.
Slechte vestingwerken ; verzande haven; 5000 inw.
Gebouwd ten W.van de plaatswaarhet door de.Hunnen
verwoeste Tanais gestaan heeft; werd 1067 veroverd
door de Pelowtsen onder Azyp (of Azoef), naar Wien
het A. is genoemd ; in de 12e eeuw noemden de Gentlezen bet Tana. A. werd door Tamerlan 1392, door de
Turken 1471 ingenomen, door de Russen 1696, aan
Turki.je 1711 teruggegeven, bij de vrede van Belgrado
1739 ontmanteld, en 1774 aan Rusland afgestaan.
(Zee van), lat. Pales Mantis, golf en noordelijkst
—A.
gedeelte der Zwarte Zee, en daarmede door de straat
Jenikaleh verbonden.

Azzur
Azor, vermeld in het geslachtregister van Jezus;
Matth. 1 : 13, 14.
Azoren, of Haviks-eilanden, portugeesch Acores,
groep van 9 eilanden in den Atl. Oceaan, tusschen
Afrika en Amerika, door don Gonzalo Vallo 1448 outdekt ; het voornaamste dezer eilanden is Terceira.
Azoth, lat. Azotus,hebr. Asjdod, eene stad der
Pentapolis van Palestina, bij de Philistijnen, op de kust
van de Middellandsche Zee, ten noorden van Assalon
en ten westen van Jeruzalem (vermeld Hand. 8 :40) ;
te A. aanbad men de godheid Dagon (Zie ASDOD).
Juda's koning Azaria slechtte de muren van A.
Psammeticus koning van Egypte veroverde A .,evenzoo
Jonathan Maccabees, die het verwoestte ; door den
proconsul A.G abinius werd A. (evenals andere steden)
in 56 v. Chr. weder opgebouwd.
Azpeytia, of Azcoytia, eene stad in Spanje,
1 ã 2 mijlen ten N. W. van Tolosa. In de omstreken
hooge bergen, waarvan de Izaraiz jaspisgroeven bevat.
Azrek, rivier in Egypte. Zie BAHR-EL-AZREK.
Azria, verschillende personen; I Chron. 5 :24
en 27 :19 ; Jerem. 36 : 26.
Azrikam, vier personen van dien naam ; I Chr.
3:22, 8:38,9:14, 44; 11Chron.28:7; Neh. 11:15.
Azrun, volgens de overlevering der armenische
Christenen de tweelingzuster van Cain, die haar beminde ; doch ziende dat zij verloofd was aan zijnen
broeder Abel, sloeg hij dezen dood nit jaloezij.
Azteken. Zie M EXICO.
Azuba, I ) dochter van Silchi, was de moeder van
Josaphat,den honing van Juda (I Kon.22:42 en II Chron.
20:31).-2) de vrouwvanKaleb(IChron.2:18,19).
Azuela, eene rivier van Columbia, ontspringt
onder de evennachtslijn, loopt naar het zuidoosten,
en outlast zich in de Coca ; lengte 60 mijlen.
Azun (dal van), in de Boven-Pyreneen, opent
zich ten westen van het dal van Argeles, 2 'nip ten
zuidwesten van Argeles. Men heeft dit dal het Eden
der Pyreneen genoemd.
Azur, de vader van den valschen profeet Hananja ; Jerem. 28 : 1.
Azymgor, stad in engelsch lndie (presidentscha p Calcutta), 7 mijlen ten N. 0. van Dzjoewanpoer..
In 1801 door de Engelschen bezet.
Azyz, 1) A. Billiah, tweede fatimitische kalif
van Egypte, volgde 975 zijnen vader Moez-Ledinillah
op, was verdraagzaam en een vriend der wetenschappen, bad eene vreedzame regering, ging echter kort
voor zijnen dood om Aleppo te veroveren, hetgeen
hem niet gelukte, en stierf 996, als zijn opvolger
nalatende zijn elfjarigenzoon Hakem. — 2) A., tweede
zoon van Saladijn, bij wiens dood (1193) het door
hem gestichte groote mahomedaansche rijk verbrokkeld, en A. gebieder werd over Egypte.
Azzan, vader van Paltiel; Numeri 34 : 27.
Azzo. Zie 1) ESTE, 2) VISCONTI, 3) GLOSSATOREN
en Azo.
Azzoguidi (Taddeo), bet hoofd van de partij
der Scacchieri te Bologna, bevrijdde 1376 zijne
vaderstad van de pauselijke heerschappij, doch werd
kort daarna deswege gebannen.
Azzolini (Decio), geb. 1623 to Fermo, werd
kardinaal en door pans Alexander VII aanbevolen bij
koningin Christina van Zweden, die zich te Rome
had gevestigd ; A. werd haar vertrouweling en haar
minnaar, en bij haren dood (1689) erfgenaam van
Christina's (door hare verkwistende leefwijze overigens zeer verminderde) fortuin ; doch hij stierf reeds
in het zelfde jaar.
Azzur, een van de hoofden des yolks; Nehemia
10 : 17 en Ezech. 11 : 1.

B
B is vooral in het Spaansch eene wisselletter,
zoodat men spaansche namen, die met B. worden
geschreven, even goed kan schrijven met V, bijv.
Baldez of Valdez, Alba of Alva, enz.
B. Op munten, die niet tot de oudheid behooren,
beduidt B de 2e muntstad des rijks, bijv. op die van
het eerste koningrijk derNederlanden (1815-1830)
beduidt B. Brussel ; op pruisische munten B. Breslau ;
op fransche B. Rouaan, en Bb. Straatsburg ; op
oostenrijksche B. Cremnitz ; enz.
De voornaamste op munten en penningen, in opschriften, enz., voorkomende en dus hier te vermelden verkortingen, met B. als aanvangsletter, zijn :
B. A. (of ,B. A. V.) voor bonis auspiciis of bonis
avibus, d. onder gunstige voorteekenen.
B. C. D. voor bono corn Deo, d. i. met Gods hulp.
B. DD. voor bonis deabus, d. aan de goede godinnen.
B. D. D. voor bonis diis deabusque, d. aan de
goede goden en godinnen.
B. D. S. M. voor bene de se merento,d. zich verd ienstelijk makende.
B. M. voor bow (ook bean) mentoriw, d. hengelijker (ook zaliger) gedachtenis.
B. M. F. C. voor bene merenti faciendum curavit,d.i.
heeft voor den verdienstelijken (persoon) laten maker.
B. M. P. C. voor benemerentiponi curavit,d. heeft
voor den verdienstelijken (persoon) laten oprigten.
B. P. D. voor bono publico dedit, d. heeft ten
algemeenen nutte gegeven.
B. Q. voor bene_quiescat, d. hij ruste zacht !
Baacx (Joachim). Zie BAECX.
Baader (Frans Xaverius v.), duitsch mysticus,
geb. Munchen 1765, gest. 23 Mei 1841, hoogleeraar
in de wijsbegeerte en opper-mijnraad te Munchen ;
beoefende eerst de natuurkundige wetenschappen,
toen de wijsbegeerte en trachtte die, met behulp van
een aan waanzin grenzend mysticismus, met de leerstellingen van het Roomsch-catholicismus te vereenigen. Onder meer schreef hij : Lessen over de bespiegelende dogmatiek (1830) ; Voorbereidingsschool
tot de bespiegelende godgeleerdheid (1828) ; ook
Verhandeling over de Geestvervoering (1817). —
B. (Clemens Alois von), oudere broeder van den
vorige, geb. 8 April 1762,gest. 23 Mrt.1838,bekend
door de uitgave van .Het geleerde Beijeren". —
B. (Joseph von), 3e broeder, geb. 1763 te Munchen,
gest. 20 Nov. 1835, beroemd als ingenieur en
werktuigkundige.
Baafs (St.). Zie BAVEGEM.
Baag, goed bebouwd en vruchtbaar deensch
eiland in de Oostzee, tusschen Falster, Seeland en
Moen, behoort onder Laaland, beslaat y vierk. mijl,
heeft 2 dorpen ; bevolking 600 zielen.
Baagtie, een tot Sleeswijk behoorend vruchtbaar eilandje in de Kleine Belt, benoorden ArOe en
bewesten Funen ; vuurbaak.
Baaik, 1) bergachtige landstreek en 2) kaap
ter westkust van Nieuw-Guinea. — 3) eiland in de
Moluksche Zee, aan de oostkust van Celebes.
Baaikonka, rijkje ter zuidkust van Celebes.

Baal, d. godheid der Chaldeers, Babyloniers en Pheniciers, schijut niets anders te zijn dan
de zon. Ondertusschen wordt B. door den geschiedschrijver Josephus verward met Mars, door anderen
met Jupiter en met den phenicischen Hercules. De
Israeltten werden dikwijls afvallig van de dienst van
den waren God, orn den afgod B. to aanbidden. Er
waren verscheidene afgoden van ondergeschikten
rang, die insgelijks den naatn van B. droegen; de
voornaamste zijn : Baal-Berith, de heer van het verbond (Rigt. 8 : 33 en 9 : 4); Baal-Gad, de god van
het geluk of van de fortuin; Baal-Peor of Belphegor,
de Priapus der Moabiten (Numeri 25 : 3, 5; Deut.
4 : 3; Ps. 106 : 28; Hosea 9 : 10) ; Baal-Scaen of
Baal-Samen, de heer des hemels; Baal-Tsephon, de
god schildwacht; Baal-Zebub of Belzebub , de god
vliegenverjager (II Kon. 1 : 2, 7, 6, 16) ; enz. Ook
verscheidene plaatsen droegen naar zulk eenen afgod
haren naam : Baal-Gad, Jozua 11:17; 12:7;13 :5;
Baal-Hamon, Hooglied 8 : 11 ; Baal-Hazor, II Sam.
13 : 23 ; Baal-Hermon, Rigt. 3 : 3; I Chron. 5 : 23 ;
Baal-Meon, Num. 32 : 38, I Chron. 5 : 8, Ezech. 25 : 9;
Baal-Perazim, II Sam. 5 : 20 ; I Chron. 14 : 11;
Baal- Salisa, II Kon. 4 : 42 ; Baal- T hamar ,Rigt . 20 : 33;
Baal- Tsephon, Exod. 14:2, 9 ; Num. 33:7. De naam
Baal is een algerneene naam geworden, welken de
Chaldeers niet alleen aan goden en sterren, maar
ook aan koningen gaven (zie BELUS en BAaL-HANAN) ;
en verscheidene carthaagsche namen zijn met B. zamengesteld, bijv. Hannibal, Hasdrubal, enz. Zie ook
BAaLTIS.

Bahia, 1) stad in Juda, ook Kirjath-Jearim
genaamd ; Jozua 15 : 9, 10, 29; I Chron. 13 : 6.
—2) berg in de landpale van Juda ; Jozua 15 : 11.
Baal–Aser, of Baal Hazor. Zie onder RAM,.
Bahlath, stad door Salomon gesticht ; I Kon.
9 : 18 ; II Chron. 8 : 6.
Badlath–Beer, grensplaats van het, erfdeel
der kinderen van Simeon ; Jozua 19 : 8.
Baalbek, d. stad van den Baal of Zonnegod,
door de Grieken en Romeinen Heliopolis (d. stad der
zon) genoemd, stad in Syrie (pachalik Acre) aan den
voet van den Anti-Libanon,9 mijlen ten N. W. van Damascus. De bevolking, in 1751 nog 5000 zielen, telt er
tegenw. slechts 1200. Men ziet er heerlijke ruinen,
inzonderheid die van den tempel der Zon, waarnaar de
stad haren naam draagt. Deze kolossale tempel was gebouwd onder A ntoninus den V rome ; door Constantijn
werd die tot kerk ingerigt. B. werd veroverd door
Aboe-Obenlah, stedehoutler van Omar ; vervolgens
(1401) door Tarnerlan ; in 1759 werd het bijna
heel verwoest door eene aardbeving; het is tegenwoordig de hoofdstad der Moetoevvalis, een woest en roofzuchtig bergvolk, dat in de omstreken rondzwerft.
Baal–Hanan, 1) opvolger van Saul,als koning
van Edom; Gen. 36 : 38, 39; I Chron. 1 :49, 50. —
2) opzigter over de olijfgaarden en vijgeboomen
onder koning David ; I Chron. 27 : 28.
Baalim–Juda, stad in Juda ; II Sam. 6: 2.
Baalis, koning der Amtnoniten ; Jerem. 40:14.
Baaloth, stad in den star Juda ; Jozua 15:24.
Badltis, vrouwelijke godheid, die nevens den
Baal vereerd werd ; zij is de gewone Astarte.
25,
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Baambrugge

Babadoek

Baard (Dirk van). Zie BAERDT.
Baambrugge, dorp in de prov. Utrecht, 1 uur
gaans bezuiden Abcoude ; had in 1672 veel te lijden
Baardt (Petrus), friesch geneesheer in de le helft
van de Franschen, vooral 7 Nov.,Itoen ze van Utrecht
der 17e eeuw, was een vernuftig latijnsch en nedernaar Abcoude trokken .
landsch dichter ; vooral melding verdient hier zijn
te Haarlem, gest.1702
.
e ) geb1633
Baan (Jan dde),
Friesche Triton over 't geluckig veroverenvan de stercke
te 's Hage, en zijn zoon B. (Jacob de), geb.1673 te stadt Olinda, met alle de Forten in Fernambucq (1630,
in fol.).
Hage, gest. 1700 te Weenen, twee beroemde portretschilders ; vooral de varier, van wien wij bier verBaardwijk, een der dorpen van de zoogenaam melden het portret van Cornelis de Wit (met bijwerk,
de Langstraat,3 uren gaans bewesten 's Bosch ; bij de
de vero vering van Chatham voorstellende), welke
overstrooming van denGrootenZ .-Hollandschen waard
schilderij een der voorwendselen werd tot den oor18 Nov. 1421 werd B. verdronken, doch was een der
log van Karel II van Engeland tegen ons land in 1672;
34 dorpen, die weder droog kwamen. Geboortepl.
in dat zelfde jaar werd eene kopie van die schilderij,
van den geleerden Joannes Barwitius (16e eeuw),
die op het raadhuis te Dordrecht hing, door het
die eerst geheimschrijver van keizer Rudolf II en na
graauw aan Harden.
gescheurd
diens flood van keizer Matthias was.
Baana, 1 en 2)_naam van twee vorsten of stadBaarland, dorp op het zeeuwsche eil. Zuidhouders van koning Salomon (I Kon.4: 12 en 4: 16). Beveland ; gevecht tusschen de Zeeuwen en een troep
— 3) veldoverste van koning David (1. Chron. 11 :50).
van 3000 Vlamingen, welke laatste met een verlies
— 4) een van de hoofden des yolks (Neh. 10 : 27).
van 1300 man moesten aftrekken (12 Octob. 1295).
Baane (J. C.), verdienstelijk nederl. zee-officier,
Baarland (personen). Zie BAERLAND.
geb. 1762 te Vlissingen, ging 1780 als jong matrons
Baarle—Nassau, dorp in de prov.N.-Braband,
in zee, was naauwelijks ter reede van Batavia of moest
4 uren gaans ten Z. 0. van Breda; Diet ver van B.,
naar de fransche vloot vertrekken, die tangs de kusteti
bij het gehucht Sonderijgen, 2 Aug. 1831 de eerste
van Ceilon kruiste, woonde hier een gevecht bij tegen schermutseling van den Tiendaagschen veldtogt.
de Engelschen, nam 1784 als tweede officier deel aan
Baarn, dorp in de prov. Utrecht, 2 uren gaans
den bloedigen strijd voor Malakka, werd gekwetst bij
benoordwesten Amersfoort, werd in 1309 als stad
eene landing op het eiland Marsch, waarbij hij zich
erkend door den 50sten utrechtschen bisschop ; in den
uitstekend dapper gedroeg; wist door beleid en onoorlog van David v. Bourgondie,55sten bisschop van
verschrokkenheid 1791 een hollandsch schip te beUtrecht, die uit Utrecht verdreven was, werd de stad B.
vrijden nit de magt van een fransch fregat, dat hij
door de Hollanders, die des bisschops zijne hielden,
na een hevig gevecht op de vlugt joeg, keerde 1802
platgebrand en is sedert een dorp gebleven; bij den
in het vaderland terug, en stierflJan.1823 te's Hage
watervloed 6 Febr. 1825 had B. veel te lijden.
met den rang van kapitein-luit. ter zee.Na zijn dood
Baarsdorp (Huts te), voormalige ridderhofstede
verscheen in het licht : Reis door een gedeelte van
of kasteel, nabij het dorp B., op het zeeuwsche eil.
Relaas,
betreffende
de
waarachter
een
Ned. Oost-Indie,
Z.-Beveland ; werd in 1300 stormenderhand ingeexpeditie van Malakka, Salangoor en Riouw in 1784.
noinen door Jan, zoon van Jan II graaf van Holland.
Baano,eiland (molukschen archipel)Baarsdorp
nabij Ceram.van,.
Zie
(C. en F.
Zi —
BAERSDORP.
der
vrouwen
van
Saharann
;
I
Chr.
8
:
8.
Baart. Zie BAARDT en BAERT.
Baara, I
reeds
in
den
overouden
tijd
het
kenmerBaard,
Baart de la Faille. ZieFAILLE.
kende sieraads van het mannelijk geslacht, zoo zelfs,
Baba, 1) eilandje aan de oostkust van het oostdat alle godeii .en heroen nit de fabelleer afgebeeld
ind. eiland Timor. — 2) een der A yoe-eilanden in
werden met baarden, die ook door alle Dude volken
den molukschen archipel.— 3) stad in europ. Turwerden gedragen. De Hunnen en andere aziatische
kije, 3 mijlen benoordoosten Larissa; 2000 inw.
barbaren droegen zeer lange en dikke baarden (van4) B., lat. Lectum, stad in aziat. Turkije, 15 mijlen
daar ook de naam Longobarden voor een geheelen
bezuidwesten Gallipoli; 4000 inw.-5) stad in den
volkstam). De Gothen en Franken,daarentegen, en de
zuid-amerik. vrijstaat Ecuador.
meeste germaansche volkeren droegen geen baard,
Baba , turksch sectaris , trachtte omstreeks
maar slechts lange knevels. De Grieken droegen baarhet jaar 1240 de leer van Mahomed omver te werden tot op het tijdvak van Alexander, toes lieten zij
pen, en gaf voor zelf van God gezonden te zijn. Hij
zich scheren; doch onder de Ptoletneen kwamen de begon zijne leer te Amasia te verkondigen, verbaarden weder in zwang, even als bij de Romeinen
spreidde die door geheel Anatolie, en verwierf zich
onder de regering van Adriaan, nadat het ten tijde
eene groote menigte aanhangers, die hij wapende,en
van Scipio, op diens voorbeeld, mode geweest was
aan wier hoofd hij zich geducht maakte. De Mahozich te scheren ; onder Constantijn verdwenen de medanen werden genoodzaakt, ten einde hem te
baarden andermaal, totdat ze onder Justinianus weonderwerpen, de hulp der Franken in te roepen.
der algemeen werden. In Rusland werd de eerste
Babactes, bijnaam van Bacchus.
poging, orn de baarden te doer verdwijnen, beproefd
Baba—Dagh, I) stad in europ. Turkije (Roedoor Peter den Groote; doch vele aanzienlijke Russen
rnelie), 8 mijlen bezuidoosten Brahilow ; 10,000 inw.
betaalden liever eerie zware belasting, dan zich door
Belangrijk en vrij sterk; drip handel door de nahet scheermes van dit hun sieraad te laten berooven.
bijgelegene haven van Kara-Kermar. Nabij B. werd
In Nederland was het scheren reeds lang in zwang,
1790 het turksche leger verslagen door de Russell
wordende er dit ambacht tot op 't laatst der 18e eeuw
onder Koetoesof. — 2) bergketen in aziat. Turkije,
schier uitsluitend uitgeoefend door de heelmeesters ,zijnde eene vertakking van den Taurus; loopt door
zoodat barbier en chirurgijn bijna woorden van dine beAnatolie van het oosten naar het westen.
teekenis waren. In Parijs stonden de barbiers eertijds,
Babadoek, stad in Bulgarije, residentie van den
als de schoenpoetsers, op de hoeken der straten hun
pacha van Silistria, die de noordelijke landen van het
arnbacht uit te nefenen, totdat ze in 1674 tot een
turksche rijk beschermt en onder wiens bestuur al
geregeld corps de metier, d. glide, werden vereenigd.
de landen behooren, die zich tusschen het BalkanDe Spanjaarden droegen omstr. 1550 algemeen calgebergte, de Zwarte Zee en de rivieren Donau en
sche baarden, hetgeen Don Pedro op zware boete
Dniester uitstrekken ; in den omtrek van B. doorgaans
verbood. De Oosterlingen zweren bij hunnen baard.
talrijke zwermen groote arenden.

Babouvisten

Baba—Khan
Baba--Khan.

Zie

ETR--LIA
-CHAU! .

Babalaga–eilanden, eene groep eilanden
bewesten Celebes in de straat van Makassar.
Babao, 1) eilandje in de rivier Barito (Borneo's
Z. en 0. afd.). — 2) baai; zie KOEPANG.
Babaris, bergenrij in het landschap Tanah Laut
(Borneo's Zuid- en Ooster-afdeeling).
Babbage (Charles), professor der wiskunde te
Cambridge, geb. 1790, een der grootste engelsche
wiskundigen, benoemd door zijn werk over machinerie
en fabriekwezen, getiteld Economy of manufactures
(in het Dnitsch vertaald door Friedenberg, Berliju
1833), en door verscheidene werken meer.
Babber, ook Baber of Bebber,1) groep eilanden
in den molukschen archipel, bewesten de Tenimbereilanden. — 2) het voornaamste eiland van die groep.
Babek, bijgenaamd de losbandige en de goddelooze, een berucht perzisch bedrieger uit de 2e eeuw
der Hegira (9e eeuw van onze jaartelling), onderwees eene afschuwelijke leer, welke den moord en
de losbandigheid toeliet , en verspreidde die leer door
geweld van wapenen. Twintig jaren lang hield hij
zich staande tegen de veldheeren der kalifen, wier
rijk hij aan het wankelen bragt. Eindelijk in 837
werd hij door kalif Motassem overwonnen, die hem
de armen en beenen liet afhouwen en toen zijn romp
door Bagdad liet slepen.
Babel, d. verwarring, een naam in de Schrift
aan een zeer hoogen toren gegeven, welken de afstammelingen van Noach in de vlakte van Mesopotamie, aan den Euphraat, bouwden, ten einde den
hemel to bereiken. Reeds was deze toren tot eene
verbazende hoogte opgetrokken, toen God, om hunne
vermetelheid te straffen, hunne spraak in verwarring bragt. Volgens het verhaal van Mozes zou toen
de verscheidenheid der talen ontstaan zijn. Herodotus verhaalt, dat er in zijn tijd te Babylon een aan
Belus gewijde tempel met een zeer hoogen toren
bestond, van welks plat de Chaldeers zich alsobservatorium bedienden. Vermoedelijk was die toren op
de rumen van den ouden toren van Babel gebouwd,
zoo het niet die toren zelf was. Reeds ten tijde van
Alexander lag de Belus-tempel in rumen ; men meent
die ruinen teruggevonden te hebben in eenen ontzaggelijken puinhoop van tigchelsteenen, genaamd
Birs-Nimroed, d. i. toren van Nimrod. — Het woord
Babel in de Heilige Schrift beteekent overigens de
stad Babylon.
Babeldzuap, het grootste der West-Carolinen
of Palaos-eilanden.
Bab–El–Mandeb, d. poort der tranen, eene
zeer gevaarlijke zeeengte, door welke de Roode Zee
gemeenschap heeft met de zee van Oman. Zij is ruim
6 mijlen breed. Midden in deze straat ligt het aan
Engeland behoorende eiland Perim.
Babenberg, of Bamberg (Graven van), een
oud duitsch geslacht, welks oorsprong men doet opklimmen tot de oude frankische koningen. Hendrik,
graaf van B., droeg omstreeks 866 den titel van
hertog der ooster-Franken. Hij verdedigde de grenzen van het rijk tegen de Bohemers en de Serviers.
Leopold, graaf van B., werd 983 markgraaf van Oostenrijk ; zijn huis behield deze waardigheid tot 1246,
toen het uitstierf.
Babenhausen, 1) in den beijerschen kreis
Zwaben-en-Neuburg, heeft 1800 inw., 2 kasteelen
en schoone tuinen. — 2) stadje in de groothert.
hessische pron. Starkenburg, telt 2400 inw., was
lang een twistappel tusschen Hessen-Cassel en HessenDarmstad, totdat het aan laatstgenoemd Hessen in
1810 werd afgestaan.
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Babeuf (Fr.-Noel), een befaamd volksleider
bekend onder den naam van Gracchus, lien hij zich
zelven gaf, geb. te St. Quentin 1762, was eerst
landmeter. Als falsaris in regten vervolgd, wist hij
zich van deze beschuldiging te zuiveren. Hij was de
hevigst demagogische beginselen toegedaan, en werd
tot verscheidene hooge administrative betrekkingen
benoemd. Na den val van Robespierre gaf hij een
staatkundig geschrift uit, hetwelk hij titelde : Le
Tribun du people, par Gracchus Babeuf; hij stelde eene
nieuwe akkerwet voor, te weten de verdeeling van al
de gronden en al de rijkdommen onder de acme burgers, en viel met hevigheid het Directoire en de
raadsleden aan ; te gelijker tijd bestuurde hij de
club der Gelijken, Babouvisten genaamd, en vormde
een plan tot opstand, ten einde de constitutie van bet
jaar III omver te werpen. Deswege door een hoog geregtshof te Vendome ter flood veroordeeld,onderging
hij die straf 5 Prairial jaar V (24 Mei 1797); hij had
zich met een dolk van het leven zoeken te berooven.
Babi, naam van bijna een twintigtal verschillende
eilanden in nederl. Oost-Indie. Babi is maleisch, en
beduidt Varken; dus Poeloe Babi : Varkens-eiland.
Zie ook LIBAN, SARANBAU, SI MALOE en TOENDA.
Babia, bij de Syriers schutsgodin der kinderen.
Babicillum, oudt. de fransche stad Barbesieux.
Babin (Francois), professor in de godgeleerdheid te Angers, aldaar geb. 1651, gest. 1734, is de
schrijver van de 18 eerste deelen der: Conferences
du diocese d e Angers, alsmede van het Journaal of
Verslag van alles wat in de universiteit is voorgevallen over de wijsbegeerte van Descartes(1679 in40.)
Babinet (Jacques), geboren 5 Maart 1794 te
Lusignan, dept. Vienne, fransch geleerde, vooral verdienstelijk in optica, meteorologie, magnetismus, enz.
Babington (Zamenzwering van). Zie onder
MARIA STU ART.

Babinisehe republiek, in 1568 door den
poolschen edelman Psanka op zijn landgoed Babine
opgerigt, was een vrolijk en satiriek genootschap,
waarin looter dezulken als lid werken opgenomen,
die zich onderscheidden door iets bijzonder koddigs
of lachverwekkends.
Babo (Joseph M. von), duitsch tooneeldichter,
geb. 14 Jan. 1756 te Ehrenbreitstein, i gest. 1822 te
Munchen. — B. (Lambert von), schrijver over landen akkerbouw, geb. 1790 te Mannheim.
Baboer (Tsehir-eddin-Mohammed), a fstammeling van Tamerlan, geb. 1483, werd 1494 uitgeroepen
als Vorst der Mongolen in West-Tartarije, bragt Samarkand, dat in opstand gekomen was, tot onderwarping, ondernam de verovering van Hindostan
(1505), onderwierp Candahar, Kaboel, Delhy, Agra,
en stichtte alzoo het Mongoolsche rijk in Indie. Hij
stierf 1530, en werd op den troo p te Delhi opgevolgd
door zijn zdon Hoemayoen.Zijne dynastie heeft Langer dan twee en eene halve eeuw na hem in Indie
geregeerd tot in de 19e eeuw. B. zelf heeft het Verhaal zijner veroveringen en de ,,Geschiedenis van zijn
!even" te bock gesteld in de Mongoolsche taal. Bit
vreemdsoortige werk is in het Engelsch vertaald
(Londen 1826) door J. Leyden en W. Erskine.
Babolein, de heilige, eerste abt der abdij van
St. Maur-des-Fosses bij Parijs, een leerling van den
heiligen Colomban, was een monnik van de abdij van
Luxeuil geweest; hij stierf omstreeks 660 of 670.
Men viert zijn gedenkdag 26 Junij.
Babolna, dorp in Hongarije, 2 uren gaans van
Komorn; beroemde keizerl. stoeterij, waar echt-arabische paarden van het zuiverste ras gefokt worden.
Babouvisten. Zie BLBEUF.
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Babrius

Babrius, door verbastering Babrias en Gabrias,
grieksch dichter, die de fabelen van Esopus in
choliambische verzen overbragt. De sierlijkheid van
zijne inkleeding heeft does gelooven, dat hij geleefd
heeft ten tijde van Bion en Moschus. Anderen stellen hem ten tijde van Augustus. Men heeft van hem
slechts eenige door Suidas bewaarde fragmenten
(uitgegeven door Coray, en door Berger, Munchen
1816). InI843 heeft Mynas op den berg Athos een
volledig handschrift gevonden. Deze fabelen, tijdens
het verval van het Romeinsche rijk in proza gebragt,
zijn de grondslag der fabelen, welke wij onder den
naam van Esopus bezitten.
Babuyanen, eene aan Spanje toebehoorende,
uit 5 groote en eenige kleine eilanden bestaande
groep benoorden Manila, tusschen de Chinesche Zee
en den Staten Oceaan, met eene maleischebevolking
van omstr. 3000 zielen.
Babuer (Theodoor), of Baburen, een oud hollandsch schilder van levensgroote beelden ten halven
lijve, meerendeels wijsgeeren, kaartspelers en muzikanten.
Babylas, de heilige, een martelaar, was omstreeks 237 bisschop van Antiochie ; hij werd onder
de regering van Decius vervolgd, en stierf (251) in
de ,gevangenis, gedenkdag 24 Januarij.
Babylon, of Babel, I ) hoofdstad van Chaldea
en van geheel Babylonie,aan den Euphraat, ongeveer
ter plaatse van de tegenwoordige stad Hilleh, had
rneer dan 5 mijlen in omtrek; men bewonderde er
de prachtige kaden, 100 bronzen poorten, hangende
tuinen, welke men onder de wonderen der wereld
telde, een tempel van Belus (zie BABEL), zeer hooge
muren van buitengewone breedte en voorzien van
250 torens,vele paleizen, enz. Van deze onmetelijke
stad bestaat niets rneer, dan eenige schier onbekende
ruinen. Door Nimrod gebouwd, later door Belus vergroot, was B; de hoofdstad van Babylonie, later van
het groote rijk van Assyrie; B. verhief zich spoedig
tot den grootsten trap van voorspoed, en hield zich
op den ingenomen hoogen rang staande niet alleen
na den val van Sardanapalus (759), maar zelfs na
dien van Nabonedus of Belsazar, toen het door Cyrus
ingenomen werd (538 v. Chr.). Zelfs ten tijde van
Herodotus, die het persoonlijk bezocht heeft, was B.
nog de eerste stad der wereld, doch geraakte sedert
in verval tot op den tijd van Alexander (330). Die
veroveraar had B. tot hoofdstad van zijn rijk gekozen
en zou het prachtiger gemaakt hebben dan het ooit
geweest was, doch zijn spoedige dood en de stichling van Seleucia bragten B. geheel in verval; tijdens de verovering van het 2e Perzische rijk door
de Arabieren, bestond B. nog, doch klein en bijna
ledig. De Joden bragten eene reeks van jaren te B. in
gevangenschap door (zie BABYLONISCHE BALLINGSCHAP).
--2) Egypte had ook een Babylon, volkplanting van
het bovenvermelde, ter plaatse waar bet kanaal van
Trajanus zich in den Nijl ontlast. Men meent dit B.
in het tegenwoordige Cairo of Baboel te herkennen.
Babylonie, 1) het babylonische rijk, omstr.
2640 v. Chr. door Nimrod gesticht, had eerst
8 koningen uit de dynastie van Nimrod, vervolgens
vi gil het in handen dor Arabieren (2218), en werd
then verbrokkeld tot kleine koningrijken, onder anderen : Elam, Sennaar, Babylonie ; over het laatstgenoemde regeerden 6 arabische koningen (van Mardocentes tot Nabonad). Onistreeks 1993 trad Belus op, die van Ninive kwam, doch die Babylon tot
hoofdstad maakte van zijn rijk, genaamd het eerste
rijk van Assyrie, en tot opvolgers had Ninus, Semiramis, Ninyas en eene menigte andere onbekende

Bagaim
koningen tot op Sardanapalus, die in 759 omkwam.
Bij den val van dezen laatsten vorst ,werd het babylon.
rijk, zonder geheel onafhankelijk te zijn, afgescheiden van dat van Ninive, hetwelk een tweede rijk van
Assyrie vorinde. B. had als koningen Belesis, 759 ;
Nabonassar, 747; Nadius, Sjinzir, Porus, Iluleus,
van 733 tot 721 ; Mardokempad en 5 nog onbeduidender vorst.en tot 688 ; vervolgens ontstond er eene
volslagene regeringloosheid, weldra gevolgd door eene
geheele onderwerping aan het koningrijk Ninive.
Doch in 625 werd Ninive op zijne beurt onderworpen, en Assyrie werd een gewest van het koningrijk
Babylonie onder de koningen Nabopolassar, 625 ;
Nebukadnezar H , 605 ; Evilmerodac ,562 ; Neriglissor, 560; Laborosoarchod, 555; Nabonedus (de Belsazar nit de Schrift) van 554 tot 539 v. Chr., tot op
het tijdstip, toen het babylon. rijk veroverd werd door
Cyrus. Met den val van het achaemenidische rijk kwani
B. aan Alexander, die 323 te Babylon stierf; vervolgens aan de Seleuciden, die het anno 140 v. Chr.
aan de Parthen verloren. Later kwam het eenige
malen (bijv. onder Trajanus, 114 na Chr.), hoewel
slechts voor korten tijd, onder romeinsche overheersching ; in 650 werd B. door de kalifen veroverd,
en in 1638 werd het aan de Perzen ontweldigd door
de Turken.--2) B., lat. Babylonia, oude naam eener
landstreek van Azle, ten Z. van Mesopotamia en ten N.
van de perzische Golf, werd verdeeld in het eigentlijke Babylonie, tusschen den Euphraat en den Tigris;
Chaldea, van de zamenvloeijing der twee genoemde
rivieren tot aan de perzische Golf; en Sitacenus, ten
oosten. Voornaamste steden:Babylon, Is of YEiopolus,
Orchoe, Sitace, Ctesiphon, Seleucia.
Babylonische ballingschap, of Babylonische gevangenschap, beet de door Nebukadnezar,
koning van Babylon (nadat hij 588 v. Chr. Jeruzalem veroverd en verwoest had) bewerkstelligde wegvoering van een grout (en wel het rijkste) gedeelte
der overwonnene Joden als gevangenen naar Babylon.
Wel ondervonden de Joden bier eene zachte behandeling, en sommigen hunner klommen zelfs tot de
hoogste eere-ambten op; doch wegens de zucht naar
weelde en vermaak, die in het rijke en rnagtige Babylon algemeen heerschte, beschouwden de Joden
deze stad als een gruwel van goddeloosheid en zedebederf; vandaar dan ook in de H. S. de naam van
Babylonische hoer en (Openb. 17 : 5) ),het groote B.
de moeder der hoererijen en der gruwelen der garde",
waaraan men hoofdzakelijk de beteekenis heeft te
hechten van hafgodische stad". Cyrus, die 538 v. Chr.
het babylonische rijk veroverd had, gaf in 536 v. Chr.
vergunning aan de Joden om naar Palestina terug te
keeren. Slechts twee stammen (Levi en Benjamin)
maakten van die vergunning gebruik ; de overige
10 stammen bleven in Babylonie en Assyrie, en vermengden zich gedeeltelijk under de bewoners van
die landen ; gedeeltelijk echter vorrnden ze daar ook
afzonderlijke, op zich zelven staande gemeenten. De
gevangenschap der Joden duurde dus 52 jaren, doch
wordt gewoonlijk, volgens den Bijbel (Jerem. 29: 10),
op 70 jaren gerekend. — In de kerkelijke geschiedenis verstaat men veeltijds ook onder den naam van
Babylonische Ballingschap het verblijf der pausen te
Avignon van 1309 tot 1377.
Babys, broeder van den door Apollo levend gevilden Marsias; slechts door de voorspraak van Minerva bleef B. van een zelfde lot verschoond.
Bacam, stad in engelsch Indie,presidentschap
Bombay, nabij bet eiland Salsette; aan de Portugezen ontweldigd 1552 door de Mahratten, op wie het
vervolgens veroverd werd door de Engelschen, 1780.

Bacalar

Baccio della Porta
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Bacchus, god van den wijn, zoon van Jupiter
Bacalar, of Baclar, zeehaven in Centraal
en van de thebaansche prinses Semele. Zijne moeAmerika (Yucatan), aan den mond der riv. San Jose ;
4000 inw., zijnde hoofdzakelijk Indianen en engelsche
der, terwijl zij van hem zwanger was, omgekomen
sluikers.
zijnde, werd B. door Vulcanus uit Naar ligchaam
Baccalar y Sanna (Vincent), markies van genomen op last van Jupiter, die hem in zijne dij
St. Philippe, in Sardinia nit spaansche ouders geplaatste, waar B. het overige der negen maanden verboren, onderscheidde zich als veldheer en staatsman
bleef. Zoodra hij geboren was, werd hij toevertrouwd
onder de spaansche koningen Karel II en Filips V,
aan de handers van Ino, zijne tante, die hem met been stierf 1726. Hij heeft eene .Geschiedenis van de
hulp der nimfen opvoedde, tot hij groot genoeg gemonarchic der Hebreen" in het Latijn geschreven, . worden was 0111door de Muzen en door Silenus on( .'s Hage 1727, 2 dln. in 4°.) en »Gedenkschriften
derwezen te worden. Van zijne kindschheid af ontbetreffende Filips V" in het Spaansch.
kwam hij al de gevaren, aan welke hij door Juno, die
Baccarat, fransche stad, dept. Meurthe, 3mij- jaloersch op zijne moeder was, aanhoudend werd
len bezuidoosten Luneville; 3000 inw. en, behalve
blootgesteld. Volwassen, veroverde hij de Indien
veel andere nijverheid, de grootste kristalglas-fabriek
met een Leger mannen en vrouwen, die, in plaats van
in Frankrijk, waarin ruim 1000 werklieden bezig zijn.
wapenen, met druiven beladen thyrsen droegen en
Bacchanalien,lat. Bacchanalia, feesten van trammels; daarop ging hij naar Egypte, waar hij den
Bacchus, hadden hunnen oorsprong in Egypte, van
landbouw aan de stervelingen leerde, wijnstok plan tte,
waar zij achtervolgens in Phenicie, Griekenland en
en als god van den wijn werd vereerd. Van Egypte
Italie ingevoerd werden. In het eerst werden de B.
kwam hij naar Phrygie, waar hij in de mysterien van
alleen door vrouwen gevierd, doch naderhand werde moeder der goden werd ingewijd. In den oorlog
den ook de mannen daarbij toegelaten ; hunne tegender Reuzen veranderde hij zich in een leeuw, en
woordigheid veroorzaakte intusschen zooveel ergerdeed wonderen, aangevuurd door Jupiter, die hem
lijke ongeregeldheden, dat de romeinsche senaat geaanhoudend toeriep evoe, d. moed, mijn zoon !
noodzaakt was deze feesten te verbieden (186 v. Chr.);
Allen, die tegen de invoering waren van de eeredienst
maar deze verbodswet was niet lang van kracht, en
van B., werden strong door hem gestraft (Zie
onder het keizerrijk werden de B. op nieuw met PENTHEUS, MINEIDES en LYCURGUS van Thracie). Bacmeer buitensporigheid dan ooit gevierd.
chus gaf zich weinig aan de vermaken der liefde
Bacchanten, vrouwen, die de verborgenhe- over ; evenwel huwde hij Ariana, die door Theseus
den van Bacchus vierden. De eersten, die dezen naam
op het eiland Naxos achtergelaten was. B. wordt
droegen, waren de voedsternimfen van Bacchus, die
voorgesteld met hoornen, als zinnebeeld van kracht
hem vergezelden toen hij de Indien ging veroveren.
en magt, op het hoofd, dat omkransd is met wijnDe B. liepen bier en daar met loshangende haren,
gaardloof, klimop of vijgenbladeren; zijn gelaat is dat
half naakt of met tijgervellen behangen, het hoofd gevan een jongeling, lagchende en zonder baard; in de
kroond met klimop, en een thyrsus of eene korte la ps in eene hand houdt hij eene druiventros, of een boom,
de hand . Zij herhaalden dikwijls den kreet evoe ( moed,
waarvan hij zich als drinkbeker bedient , in de anmijn zoon !), als om de triomfen in herinnering te
dere een thyrsus, waarmede hij wijn nit de bronnen
brengen, door Bacchus op de Renzen behaald.
doet springen. Hij is gezeten nu eens op eene ton, dan
Bacchenion, zoon vanPerseus en Andromeda. weder op een wagen, getrokken door tijgers, leeuwen
Bacchiaden, of Bacchiden, aanzienlijk ge- of panters. De ouden gaven aan god B. een aantal
. slacht uit Corinthe, hetwelk van Hercules afstamde verschillende namen : Dionysus, Iacchus, Liher, Live us,
door Bacchis, zoon van Prumnis, die omstreeks 986
enz. Cicero telt 5 Bacchussen. Sommigen houden B.
v. Chr. over Corinthe regeerde. Deze familie bevoor den zelfden als de Brahma der Indiers.
stuurde de stad gedurende negen geslachten, tot
Bacchylides, grieksch lierdichter van het
657 v. Chr., toen zij van het gezag beroofd werd
ciland Ceos, bloeide omstr. 470 v. Chr. onder Hieron,
door Cypselus (zie dien naam). Volgens eenige schrijkoning van Syracuse. Van de oden, lofzangen en
vers stamden de B. van Bacchus af door eene dochter
puntdichten, welke hij gemaakt heeft, bestaan er
van dien god, Bacchia genaamd.
slechts eenige fragmenten, verzarneld door Brunck
Bacchiara (lat. Bacchi Arw), oude naam van in zijne ))Analecta grwca"; men vindt ze ook achter
Bacharach aan den Rijn.
de werken van Pindarus (Antwerpen 1567,in 120.).
Bacchides, veldheer van Demetrius Soter, Zij zijn afzonderlijk uitgegeven, met eene latijnsch.e
koning van Syria en gouverneur van Mesopotamie,
vertaling, te Berlijn door E. F. Nene, 1823.
kwani naar Judea, om er den hoogepriester Alcimus
Bacci (Andrea), geneesheer van pans Sixtus V
te herstellen. Hij bevocht Judas Maccabxus, die niet en hoogleeraar in de kruidkunde te Rome, geb. te
schroomde hem aan te tasten met eene veel gerinSt.-Elpidio in de marke van Ancona, omstr. 1530,
gere magt (hij had slechts 800 man), en die in het
gest. omstr. 1600, heeft onder meer over geneesgevecht sneuvelde. Door Jonathas Maccabeus werd
kunde en natuurlijke historie geleverd : De thermis
B. vervolgens genoodzaakt Judea te ontruimen.
(Venetic 1571, en verscheidene malen herdrukt);
Bacchiglione, lat. Medoacus minor, rivier in De naturali vinorum historid (in fol. Rome 1596).
het Lombardisch-Venetiaansche,stroonit langs VicenBaccio della Porta, meer bekend onder den
za, en langs Padua, en verdeelt zich daar in 2 arnaam van Fra Bartolomeo di San Marco, toskaansch
men, waarvan de eene zich outlast in de Brenta, terschilder, geb. 1469 te Savignano, gest. 1517 te FlowijIde andere nitloopt in de Adriatische Golf. Onder
rence, had reeds veel opgang gemaakt, toen hij,
medegesleept door de predicatien van Savonarole,
Napoleon I (1806-1814) had deze rivier haren
aan de kunst vaarwel zeide om monnik te worden.
naam gegeven aan een dept. van het koningrijk Italie,
van Welk dept. Vicenza de hoofdplaats was.
Hij trail 1500 in de orde der Dominicanen in het
Bacchis, een aan de zon gewijde stier,werd als klooster van St. Marcus te Florence, en van dat oogenafgod vereerd te Hermonthis in Egypte; het hair van
blik bezigde hij zijne penseel uitsluitend ter behandedezen stier groeide niet in de rigting zooals hij alle
ling van godsdienstige onderwerpen. Als de voorandere dieren, maar naar voren, en het [ism elken
looper van Raphael te beschouwen, was B. de eerste
dag eene andere kleur aan.
die gebruik maakte van de beweegbare ledepop.
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Bachevorth

Baccio da monte lupo, beroemd heeldBachaumont (Francois le Coigneux de), een
houwer, stierf omstr. 1533. Te Lucca en Florence
fransch dichter, geb. te Parijs 1624, gest. 1702, bevervaardigde hij een groot aantal werken van beeldhborde tot de partij der Fronde, doch onttrok zich
houw- en bouwkunde.—B. (Raphael), zijn zoon,
later aan de staatkunde, om geheel voor het vermaak
werkte in was, aarde, marmer en brons.
en de letteren te kunnen Leven. Hij was een boezemBacciochi (Marie Anne Elise Bonaparte, prin- vriend van Chapelle, met wien hij die luchtige reis
ses), zuster van Napoleon I, geb. te Ajaccio 1777,
deed, waarvan het verhaal beider naam onsterfelijk
huwde in 1797 met prins Felice Pasquale B., kwam
heeft gemaakt. B. had een aantal liederen en gedich2 jaren te Parijs ; dear trok zij de bloem der fransche
ten vervaardigd, maar verzuimd die bijeen te houden
letterkundigen tot zich, en maakte van deze haar
Zijne Voyage,en van zijne gedichten die,welke niet vervoornaamste gezelschap. In 1805 werd haar echtloren zijn, werken met de werken van Chapelle uitgeg.
genoot gekroond als prins van Piombino en Lucca,
door Lefebre de Saint-Marc (1 dl. in 12°.,1755), en
maar het souvereine gezag werd eigentlijk uitgeConstant Letellier(1826, in 8°.) —B. (L. Petit de)
oefend door prinses Elise. In 1809 werd zij door
een der voornaamste leden van het genootschap van
Napoleon tot groothertogin van Toskanen benoemd.
mevrouw Doublet, geb. omstr. 1700, gest. 1771,
In 1814 van den troon gestooten, nam zij eerst de
schreef voor het genootschap, waarvan hij lid was,
wijk naar Bologna, vervolgens naar Duitschland, en
eene snort van historisch en letterkundig dagboek,
stierf 7 Aug. 1820 bij Triest.— Prins B., geb.1762
loopende van 1762 tot 1771. Na zijnen dood verzaop Corsica, volgde zijne gemalin in hare ballingschap,
melde men zijne aanteekeningen, en gaf ze in 1777 in
en woonde na haren dood te Bologna, waar hij 27
het licht onder den titel van : Mémoires secrets pour
April 1841 stierf. — B. (Frederik Napoleon), zoon
servir a l'histoire de la republique des lettres (6 din.,
der beide vorigen, geb. in Aug. 1810 te Codroipa,
in 12°.). Na hem is dit werk voortgezet en aangestierf 7 April 1833 te Rome.—B. (Napoleone Elise),
groeid tot 36 din. Men vindt er vele opmerkelijke
dochter der beide eerstgenoemden, geb. 3 Junij 1806, anecdoten in.
trad 1825 in den echt met graaf Camerata, doch
Bachelet (Jean Louis Theodore), fransch letsedert 1830 leeft zij van hem gescheiden op hare
terkundige, geb. 1820 te Pissy-Pdville, dept. Seinegoederen in Illyrie.
Inf. , heeft verscheidene werken geschreven, waarBacenis, een groot bosch, hetwelk de Cheruscen onder : La guerre de cent ans (1852) ; Mahomet et
van de Sueven afscheidde ; waarschijnlijk het westeles Arabes; Les Francois en Italie au XVIe siècle;
lijk gedeelte van het Thuringerwoud, dat in de midLes Rois catholiques d'Espagne ou Ferdinand et Isabelle
deleeuwen Buchonia (Buchenau) heette.
(1853) ; wijders vele redevoeringen, waaronder :
Bacellara (Ant. Barbosa), portugeesch regts- Sur la formation de la nationalite francaise (1859).
geleerde, geschiedschrijver en dichter, geb. te LissaMet Ch. Dezobre gemeenschappelijk schreef B. een
bon 1610, gest. 1663, heeft uitgegeven de : .VerDictionnaire de biographie et d'histoire (1857,2 din.).
dediging van het regt van het huis van Braganza op
Bachelier (J. J.), schilder en directeur van de
den troon van Portugal", in 1641 de ),Geschiedenis
porceleinfabriek van Sevres, geb. 1724, gest. 1805,
van den braziliaanschen oorlog" en in 1659 ,,Gesch.
is beroemd geworden doordien hij op eigen kosten
van den Veldtogt van Marialva tegen de Spanjaarin 1763 eene teekenschool voor handwerkslieden
den". Hij heeft ook gedichten geschreven, welke
gesticht heeft te Parijs.
door Pereira verzameld zijn.
Bachelot de la Pylaie (A. J. M.), fransch
Bach (Joh. Sebastiaan),beroemd toonkunstenaar, kruidkundige, geb. 25 Mei 1786 te Fougêres, gest.
geb. te Eisenach 21 Mrt. 1685 uit eene familie, die
1856 te Marseille, deed vele wetenschappelijke reireeds bekend was in de 16e eeuw, en in een tijdzen, en schreef verscheidene werken, waaronder :
vak van 200 jaren wel 50 uitstekende toonkunsteFlore de Terre-Neuve et des lies Saint-Pierre etMiquelon
naars voortgebragt heeft. Hij was achtereen hof(1829 in 40.), met platen.
musicus te Weimar, organist te Mulhausen, kapelBacher—alpen, eene 17 vierk. mijlen bedekmeester van den prins van Anhalt-Kothen en comkende bergketen in Stiermarken, tusschen de Drave
ponist van den keurvorst van Saksen (tevens koning
en de Save; hoogste piek (4695 vt.) de Planinka.
van Polen). B. heeft verscheidene geachte muzikale
Bacherius (Petrus) of P. de Backere, geb.1517
werken nagelaten. Hij had elf zonen, alien begaafde
te Gent, en aldaar gest. 12 Febr. 1601, dominicaner
musici ; hij stierf te Leipzig 28 Julij 1750.
monnik, voor zijnen tijd schrander theologant, sierBach (Aug.), hoogleeraar in het oude regt aan lijk dichter, groot redenaar, goed taalkenner en boeide universiteit te Leipzig, geb. 1721 te Hohendorp jend predikant, doch hevig uitvarende tegen alle
in Meissen, gest. 1759, is de schrijver van verscheiketterij, was eenigen tijd hoogleeraar der theologie
dene werken over regtsgeleerdheid en taal- en oudte Leuven, en heeft een aantal geschriften in het licht
heidkunde, waarvan de voornaamste zijn : ,,Geschiegegeven.
denis der Romeinsche regtspleging" (in het Latijn,
Bacherus (Wolfert), een der klerken van den
1756, 6 maal herdrukt) en een »Commentarium op
raadpensionaris Johan de Witt, was met hem medede werken van Trajanus" (Leipzig 1747).:Hij heeft ook
gekomen naar de gevangenpoort te Hage, waar
verscheidene werken van Xenophon uitgegeven.
Johan dacht zijnen broeder Cornelis of te halen ; B.
Bacharach, romantisch aan den Rijn gele- werd eenige oogenblikken daarna door de Witt uitgegene nude stad in de pruisische Rijnprovincie, 5 mijzonden ore een afschrift van de sententie tegen den
len ten Z. 0. van Coblentz ; 1500 inw.; leisteengroeruwaart .; toen B. daarmede terugkwam, kon bij
ven ; wijnbouw. Deze stad draagt haren naam naar een
reeds niet meer door het gepeupel heen, dat voor de
steen vol opschriften, die zich in de nabijheid bevindt
poort was aangegroeid.
en die bekend is onder den naam van Bacchi Arco.
Bachet de Meziriac,geb.te Bourg-en-Bresse
Nabij B., op de hoogte, ligt de rume van de burgt
1581, schreef in bijna alle talen, en onderscheidde
Stahleck, welke burgt (1156 gebouwd, 1689 verzich, even als door taalgeleerdheid, ook door wetenwoest) eertijds de residentie was der paltsgraven,
schappelijke kennis. Hij stierf 1638.
eer deze te Heidelberg resideerden.
Bachevorth, oude naam van Amersfoort.

B achiene

Bachiene (Wilhelm Albert), geb. 24 Nov. 1712
te Leerdam, gest. 6 Aug. 1783 als professor en predikant te Maastricht, was een bekwaam aardrijkskundige, en gaf in het licht : Heilige Geographic of
aardrijkskundige beschrijving van het joodsche land,
alsmede der andere landen in de H. Schrift voorkomende (Utrecht 1765-68, 3 din., met 12 kaarten) ;
De Antiquisimo Astrononzice et Geographiw Conzmutio

(Utr. 1765) ; en behalve verscheidene andere aardrijksk. werken ook een veal vermeerderden druk van
J. Hubner's Algemeene Geographic (6 dln., 1769).
Bachmann (Karl Friedr.), prof. der philosophic te Jena, geb. 24 Junij 1785 te Altenburg,
gest. 20 Sept. 1855, schreef (ondermeer) System der
Logik (Leipz. 1828) ; Anti-Hegel (Jena 1835). —
B. (Gottlob Ludw.Ernst), geb. 1 Jan. 1792 te Leipzig, deed vele wetenschappelijke reizen, gaf te Leipzig in het licht Die agypt. Papyrus der Vaticanischen
Bibliothek, en nicer andere geschriften, werd 1832
prof. der klassieke letterkunde te Rostock, en schreef
daar zijn Scholia in Homeri Iliadem (Leipz. 1835
—38).
Bachtensteen, of St. Aagtenhuis, ook klooster
der Zwarte Zusters, een klooster te Middelburg, reeds
1368 bewoond; den 12 Sept. 1554 gaf Georgius van
Egmond, 60ste bisschop van Utrecht., vergunning
om B. in te rigten tot een schuttershof.
Bachtiaren, een oorlogzuchtig en dapper
bergvolk in de hooglanden van Loeristan in Perzie,
ongeveer een half millioen zielen stark, onder eigene
khans, en zich door eigene zeden en gewoonten van
de overige Perzen onderscheidende ; zij moeten gijzelaars leveren aan den schach van Perzie, die ook
eene lijfwacht van B. houdt.
Bach-Vs Gravenhoeve, klooster van Graauwe Zusters te Middelburg, gesticht 1473, werd 8 Sept.
1808 voor afbraak verkocht.
BaCk(George),marine-officieren zeevaarder in de
noordpoolstreken, geb. 6 Nov. 1796 te Stockport,
vergezelde Franklin en Richardson, en werd 1833
uitgezonden oat 'den als verongelukt beschouwden
kapitein Ross op te' sporen. Op zijnen togt ontdekte
hij 1834 in de noordpoolstreek, behalve het Waldeslei- en Artillerie-meir, de groote Thlewi-Sjoch
(Vischrivier) of Backstroom, die door hem gevolgd werd tot aan de IJszee, waarop hij, door het
ijs belet vender te gaan, terugkeerde ; in weerwil dat
Ross inmiddels reeds teruggekomen was, bleef B.
zijne nasporingen tot 1837 voortzetten, en keerde
eerst toen in den treurigsten toestand in Engeland
terug.
Back (Abraham de) oak wel A. de Bak, geneeshear te Dordrecht in het begin der 18e eeuw, en
beoefeuaar van de dichtkunst. —B. (Jan de), 1729
secretaris en griffier bij den raad van het Huis van
Oranje, werd 1747 geheim-secretaris van Willem IV,
werd tot behandeling van de gewigtigste zaken gebruikt, had een groot aandeel in het bewerken van
de omwenteling 1748 en veel ins toed op het lot van
den staat.Ook bij prinses Anna nog lang in vertrouwen, werd hij echter kort voor Karen flood onverwacht uit al zijneambten ontslagen (15 Sept. 1758),
en stierf 1 Julij 1766.
Backer (Jacques de), kunstschilder nit de vlaamsche school, geb. 1530 te Antwerpen, gest. 1560. —
B. (Jacob), geb. 1609 te Harlingen, gest. 27 Aug.
1651, was een der voornaamste portretschilders van
zijnen tijd. — B. (Adriaan), neer (broederszoon) van
den vorige, geb. 1643 te Amsterdam, en aldaar gest.
1686, historic- en portretschilder. B. (Jan Aukes),
ieefde in de laatste helft der 18e eeuw, was eerst een
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welgesteld koopman te Harlingen, legde zich met zoo
veal ijver op de letterkunde toe, dat zijne zaken in
de war liepen, en sleet de vele laatste jaren van zijn
leven met rondtrekken van stad tot stad, om voor de
boekhandelaars tooneelstukken en romans te vertalen
en verzen te maken, alias te leveren binnen zooveel
of zooveel tijd, gelijk een kleermaker aanneemt een
broek klaar te maken.
Backere (P. de). Zie BACIIERIUS.
Bac—Khin, d. i. Noordstad, stad in het achterindische rijk Noord-Anam of Tonkin, aan de bevaarbare rivier Song-Foi, met 60,000 inw., een prachtig
paleis van den onderkoning, en levendigen handel.
Backhuysen (Ludolf), schilder uit de vlaamsche school, geb. te Emden 18 Dec.1631, gest.1709,
muntte uit in zeestukken; aanvankelijk op het bureau
bij zijn varier, die secretaris der staten-generaal van
Holland was, zeide hij het buralisten-leven vaarwel,
om zijn aanleg voor de schilderkunst te volgen,
en vormde zich zonder meester. Zie ook BARINIZEN.
Back Land, in britsch Noord-Amerika, is eene
streak lands om den noordpool-cirkel, in 1831 het
terrain geweest der nasporingen van kapitein Back.
Backnang,wurtembergsche stad in den Neckarkreis, aan de Murr ; 5000 inw.
Backwoods, d. Achterbosschen, noemden
de bewoners van Nieuw-Engeland de ontzaggelijke
bosschen, die voorheen de landen ten westen van het
Alleghani-gebergte bedekten. Sedert die bosschen
geveld zijn, echter, bedoelt men met B. de onbebouwde streken in het westen der Vereenigde Staten
van N.-Amerika; de daar wonende blanken heeten
Backwoodsmen, d. Achterbosch-bewoners, en worden ook Squatters genoemd.
Baclaos, oude naam van Bakal in N.-Braband.
Bacler d'Albe (baron Aubert Louis), schilder
en ingenieur-geograaph, geb. 1761, te Saint-Pol in
het fransche dept. Pas de-Calais, gest. 1824, was
eerst bij het departement van oorlog geplaatst als
chef der geographer, later directeur van het topographisch kabinet,' 803 marechal de camp. Zijne Carte
du theatre des campagnes de Bonaparte en Italie

(54 bladen, 1802) is een geacht werk. Van zijne penseal heeft men de schilderij Bataille d'Arcole en een
groot aantal geachte landschappen.
Bacmeister (Hartman L. Christ.) , directeur
van de duitsche school te St. Petersburg en lid der
akademie van wetenschappen aldaar, geb. te Heroburg 1736, gest. 1806, heeft nitgegeven de : .Russische bibliotheek voor de kennis van den tegenwoordigen staat der letterkunde in Rusland" (Petersburg
11 dln., van 1777 tot 1788) ; .Verkorte aardrijkskunde van het russische rijk" (Petersburg 1772);
•Verzameling van memorien en authentieke stukken
betretfende de geschiedenis van Peter I" (Riga 1785).
Bacodurum,oude naatn van Passau in Beijeren,
Bacon (Roger), beroemde engelsche monnik,
bijgenaamd Doctor mirahilis" wegens zijne bewondering verdienende kunde, geb. 1214 te Ilchester in
Somerset, gest. te Oxford 1292 of 1294, trad, na te
Oxford en te Party, gestudeerd te hebben,in de orde
der Franciscanen, vestigde zich te Oxford, en legde
zich met ijver toe op de beoefening van alle in zijnen
tijd bekende wetenschappen, inzonderheid op de
natuurkunde, en was al spoedig in kennis verre zijne
eeuw voorutt . Eenige zij ner geestelijke broeders,
misschien naijverig op zijne verdtensten, en hovendien
tegen hem verbitterd omdat hij hunne loshandige
zeden had gelaakt, beschuldigden hem van tooverij,
ofschoon hij zelf tegen de tooverkunst geschreven
had hij werd tot gevangenisstraf veroordeeld, en
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sleet het grootste gedeelte van zijn lang Leven in den
kerker. Bij de troonsbeklimming van pans Clemens
V, die hem zeer toegenegen was, herkreeg hij z ij ne
vrijheid; doch na den dood van dien verlichten pans
stond hij onder Nicolaas III aan nieuwe vervolgingen
bloot en werd in het klooster der Franciscanen te
Pals opgesloten, waar men hem tiers jaren gevangen hield. Slechts weinige jaren TOor zijn dood, nadat
pans Nicolaas IV gestorven was, verliet hij dezen
kerker. Hij was de uitvinder van de vergrootglazen;
ook van den telescoop, van de luchtpomp en van
eene ontbrandbare, met phosphorus overeenkomende
zelfstandigheid; zelfs wil men, dat reeds hij het buskruid uitgevonden had : men vindt ten minste plaatsen in zijne werken, waar deze verschillende uitvindingen vrij naauwkeurig beschreven worden. Sedert
1267 stelde hij de verbetering van den kalender voor.
Zijne grootste verdienste is, dat hij van de zuiver
bespiegelende methode afgezien en met woord en
eigen voorbeeld geijverd heeft voor bet raadplegen
van de ondervinding. Hij was intusschen niet geheel
en al vrij van de dwalingen van zijn tijd:hij geloofde
aan de goudmakerij en sterrewigchelarij. B. heeft
over bijna alle vakken van wetenschap geschriften
nagelaten. Zijn voornaamste werk is : Opus majus
(nitgeg. door Samuel Jebb, Londen 1733, in fol.),
door hem opgedragen aan pans Clemens IV, en waarin
hij zijn geheele leerstelsel zamenvatte; twee omwerkingen, door hem daarvan gemaakt onder de names
van Opus minus en Opus tertium, zijn in manuscript
gebleven.
Bacon (Francis), beroemd engelsch wijsgeer,
geb. 1561 te Londen, was de zoon van Nicolaas Bacon,
zegelbewaarder onder Elizabeth. Van zijne kindschheid of onderscheidde hij zich door de snelle ontwikkeling van zijn verstand, en reeds vroeg stelde hij
zich ten doel eene hervorming te bewerken in de
beoefening van de wetenschappen ; doch door wereldsche zorgen werd hij lang daarin belemmerd. In
zijne jeugd vergezelde hij den gezant van Engeland
naar Frankrijk aan het hof van Hendrik III. Door den
dood zijns vaders naar zijn land teruggeroepen, werd
hij advokaat, en wijdde zich met goeden uitslag aan
de regtsgeleerdheid. Evenwel de voorkeur gevende
aan eene staatkundige loopbaan, wendde hij alle
pogingen aan om eenig belangrijk ambt te erlangen,
en sloot zich met dit doel aan den graaf van Essex
aan ; hij liet zich ook kiezen tot lid van het Huis der
gemeenten (1592).Evenwel kon hij onder Elizabeth
niet vooruit komen, ofschoon om de guest dier
vorstin te winnen, zich er toe leende, de veroordeeling te regtvaardigen van den ongelukkigen Essex,
die zijn weldoener geweest was; hij ontving daarvoor
slechts den eertitel van raadsman of advokaat der
koningin in buitengewone dienst. Hij troostte zich
over deze miskenning door de beoefening der wetenschappen, en begon toen aan zijne werken, die hem
vereeuwigd hebben. Na Elizabeth's dood werd B. door
Jacobus I, die de geleerden begunstigde , achtereenvolgend beroemd tot solliciteur-generaal (1607),
attorney-generaal (1613), lid van den geheimen raad
(1616) , zegelbewaarder (1617), en opperkanselier (1618) ; hij werd bovendien verheven tot baron
van Verulamium en tot b-.rggraaf van St.Albans. Hij
ondersteunde krachtig de pogingen des konings, om
de koningrijken Engeland en Schotland te vereenigen,
en voerde nuttige verbeteringen in.Doch naauwelijks
had hij twee jaren de functien van opperkanselier waargenomen, of hij werd door de Gemeenten beschuldigd zich door geld te hebben laten omkoopen tot het
verleenen van ambten en privilegien ; hij werd dien
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ten gevolge door het hof der pairs veroordeeld tot
gevangenzetting in den Tower van Londen en eene
geldboete van 40,000 pond sterling; hij werd bovendien van al zijne waardigheden en openbare functièn
vervallen verklaard (1621). Het parlement wilde door
dit strenge vonnis niet zoozeer Bacon als Bacon treffen, wiens misdaad op verre na zoo groot niet was als
men die had voorgesteld ; doch men wilde zoodoende
eene ernstige les geven aan den gunsteling van Jacobus, Buckingham, wiens beschermeling B. was, en
wiens kwade praktijken bij B. geen tegenstand hadden gevonden (zie BUCKINGHAM). Weinige dagen na
B.'s veroordeeling gaf de koning hem de vrijheid
terug, en schonk hem de geldboete kwijt ; en eenige
jaren later (16'24) werd zelfs de vervallen-verklaring
van eer en titels opgeheven. Bacon verscheen eater
niet meer op het staatstooneel, en wijdde de laatste
jaren van zijn 'even aan zijne wijsgeerige werken. Hij
stierf in 1626, ten gevolge van overmatigen ijver in
het nemen van natuurkundige proeven. Bacon heeft
geschriften over regtsgeleerdheid, staatkunde, geschiedenis, zedekunde en wijsbegeerte nagelaten.
Vooral de laatstbedoelde hebben hem beroemd gemaakt. Ze zijn alien zamengevat in een groot werk,
door den schrijver Instauralio genoemd en bestaande
uit zes afdeelingen, namelijk : het overzigt der wetenschappen, de nieuwe teem ijze, de verzameling
der daadzaken en waarnemingen, de kunst om de leerwijze op de bijeengebragte daadzaken toe te passen,
de voorloopige resultaten der leerwijze, de bepaalde
resultaten of tweede wijsbegeerte. Van deze zes afdeelingen zijn er slechts Brie voltooid geworden, het
1ste in de verhandeling: De dignitale et augmentis
scientiarum (welke eerst in het Engelsch verscheen
1605, later in het Latijn 1623) ; het 2de in Novum
Organum (1620, Latijn), waarin de schrijver tegenover de oude logica van Aristoteles eene nieuwe
logica stelde ; het 3de in verscheidene verhandelingen, die den titel dragen van »Natuurlijke geschiedenis", zooals Sylva Sylvarum (na zijnen dood verschenen, 1627, in het Engelsch), Historia vitae et
mortis (1622), Historia ventorum (1622), Historic
densi et sari (na zijnen dood uitgekomen 1658). Van
de andere afdeelingen zijn slechts onvoltooide schetsen overgebleven. B. is de schepper van de proefondervindelijke wijsbegeerte. Behalve de Instauratio
heeft Bacon de ,,Proeven over zedekunde en staatkunde" geschreven, die beroemd zijn mn den stijl en
de daarin vervatte gedachten (eerst in het Engelsch
1597 en 1623, na zijnen dood in bet Latijn vertaald
onder den titel van Sermones /ideles 1638) ; eene
kleine verhandeling ; De sapientia veterum (1609);
de »Geschiedenis van Hendrik VII" (1622 in het
Engelsch; 1638 in het Latijn). Hij heeft ook eenige
wijsgeerige werkjes nagelaten, in 1653 door Isodorus
Gruter uitgegeven onder den titel van Scripta in
naturali et universali philosophia (1 deel in 18°.,
Amsterdam) ; wijders de redevoeringen door hem
gehouden als solliciteur en attorney generaal en ook
als lid van het parlement, en eindelijk een aantal
brieven, die veel licht over zijn !even en karakter
verspreiden. In de geschriften van Bacon bewondert
men zoowel den stijl als de gedachten. Zij zijn vol
nieuwe verhevene heelden en gelukkig gekozene vergelijkingen. De beste uitgaven van zijne volledige
werken zijn die van Londen (1740, 4 dln. in fol.;
1765, 5 dln. in 4°.), en die door Basil Montaigu
geleverd (17 dln. in 8°., Londen 1825-1835) ;
laatstgenoernde is de schoonste van alien.
Bacon (John), beroemd engelsch beeldhouwer,
get,. 1740 te Londen, gest. aldaar 1799.
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Bacot (Gerrit Jacob George), geb. te Doornik,
1770 predikant te Eenrum in Groningerland. Zijn ijveren voor de zaak der zoogenaamde Patriotten, berokkende hem na de omwenteling van 1787 vele vervolgingen, 1788 redde hij zich door de vlugt ; terwijl hij zich
bij den graaf van Steinfurt als gouverneur over diens
kinderen in veiligheid be y ond, werd hij 5 Mrt. 1789
bij vonnis van het hof van ,Groningen ten eeuwigen
dage nit die prov.gebannen; later naar Duinkerken vertrokken, rigtte hij daar eene protestantsche gemeente
op; keerde na de omwenteling terug in Groningen,
vervulde verscheidene betrekkingen, en stied eindelijk
1818 alsraadheer in het Hooge Geregtshofte 's Hage.
Bacqueville. Zie BASOUEVILLE.
Bacs, 1) comitaat van Hongarije, aan deze zijde
van den Donau, tusschen de cotnitaten Pesth, Csongrad,en Klein-Cumanie, is-tegenw.een bestanddeel van
het wojwoodschap Servie, en was in de omwenteling
1848 en 1849 het tooneel van zeer bloedige gevechten.
2) vroeger hoofdpl. van hetcomitaat B., ruim 5 mijlen ten zuiden van Zombor ; 7000 inw.
Bacsanyi (Janos), hongaarsch dichter, geb.
11 Mei 1763 te Tapolcza, rigtte te Kaschau, waar hij
een post bekleedde, het Magyar Museum op (1788
—92), ontving 1793 wegens een vrijzinnig dichtstuk zijne demissie, bragt 1794-96 wegens deelneming aan eene zamenzwering in gevangenschap op
den Spielberg door. In vrijheid gekomen, al spoedig
weder genoodzaakt te vlugten, nam hij de wijk naar
Parijs, werd ten gevolge van den vrede van Parijs nitgeleverd,waarop hem Lintz als verblijfplaats werd aangewezen, waar hij 12 Mei 1845 stierf, na in 1827 een
bundel met al zijne gedichten te hebben uitgegeven,
Bactra, oorspronkelijk Zariaspa, tegenw. Balk,
hoofdstad van Bactriana, aan den Bactrus, eene kleine
rivier, die zich in den Oxus outlast. B. werd door
Ninus ingenomen, die, zegt men, deze verovering aan
de bekwaamheid van Semiramis te danken had.
Bactria, het zelfde als Bactriana.
Bactriana, een landschap van Azie, zijnde het
tegenw. khanaat Balk, in onafhankelijk Turkestan,
was eertijds veel grboter. Het grensde ten Z. aan de
Paropamisische bergen en den Indus,ten N.aan Sogdiana, ten 0. aan Scythië. Er zijn zeer hooge bergen ;
klimaat is afwisselend, over het algemeen eer
koud dan warm ; de bevolking was oorlogzucht?g,
bestaande uit gemengde rassen, waarin het scytische
element echter de overhand had. B. vormde een der
groote satrapien van de perzische monarchie. Ten
tijde van Alexander vermoordde Besus, satraap van B.,
Darius zijn meester, ten einde de souvereiniteit in
zijne satrapie magtig te worden en er een onafhankelijk rijk van te maken, doch het gelukte hem niet:
Alexander voegde dit land bij zijne veroveringen.
De Seleuciden behielden het tot onder de regering van
Antiochus Theos, in 256 v. Chr. Nu hernam B. deszelfs onafhankelijkheid en had achtereen 6 grieksche
koningen : Theodotus1 (256), Theodotus II (243),
Euthydemes (221) , Menander (195) , Eucratides I
(181) en Eucratides II (147-141 v. Chr.) : dit
noemt men het grieksche rijk van Bactriana. Deze
greco-bactrische koningen hadden de grenzen van
hun rijk uitgebreid ten koste van Indie eenerzijds, van
Sogdiana en van de Scythen andererzijds,doch hoofdzakelijk ten koste van de Seleuciden. Bij hunnen
val maakten de A rsaciden van Parthie zich meester
van al hunne veroveringen in het westen ; in '121
namen de Scythen bet overige in bezit en stichtten
een nieuw koningrijk Bactra, dat in de uitgestrektheid zijner grenzen veelvuldige wisselingen onderging.
Baculard d'A'rnaud. Zie ARNAUD.

Baczko (Ludwig von), geb. 8 Junij 1756 te
Lyk in Oost-Pruisen, had eerst het ongeluk gedeeltelijk lam, en na te Koningsbergen volbragte studie
blind te worden, wijdde zich desniettemin aan het
yak der letterkunde, werd 1816 directeur van het
blinder-instituut te Koningsbergen, en stierf 27 Mrt.
1823. Zijne tooneelspelen en romans zijn allen vergeten ; maar blijvende waarde heeft zijne Geschichte
Preussens (6 dln., Koningsbergen 1792-1800) en
menig ander historisch werk van zijne hand. Zijne
Geschichte meines Lebens (3 dln., Koningsb. 1821)
gaf zijn zoon in bet licht.
Badajoz, lat. Pax Augusta (door de Mooren
genoemd Beledain, d. Grond der gezondheid), eene
spaansche stad , hoofdpl. der prov. B., aan de Guadiana,
36 mijlen ten Z. W. van Madrid; 14,500 inw.; is een
der bolwerken van Spanje aan de zijde vanPortugal ;
heeft eene citadel, twee forten, een arsenaal, eene
brug van 620 ellen, die door de Romeinen gebouwd
moet zijn. B. drijft levendigen handel met Portugal. De
koning van Spanje en de regent van Portugaiteekenden er 6 Junij 1801 een tractaat, dat de voorlooper was
van den vrede Nan Madrid, en bij hetwelk Spanje en
Portugal het verbond met Engeland lieten varen, om
er een aan te gaan met Frankrijk. In 1808 barstte
hier de opstand tegen Napoleon uit; 1811-12 doorstond Badajoz drie opeenvolgende belegeringen ; door
maarschalk Soult op de Spanjaarden veroverd (8 Maart
1811), werd het door de Engelschen (6 April 1812)
eerst na 2 rnoorddadige belegeringen ingenomen.
Badaksjan, I) landstreek van Azie in het
zuiden van Groot-Bukharije,gescheiden van chineesch
Turkestan door het gebergte Beloer, en besproeid
door de Dzjihoen. — 2) hoofdstad dezer landstreek,
aan de Dzjihoen, ten noordoosten van Balk. Eene
sterke en volkrijke stad, omringd door hooge bergen.
Badallochio (Listo), genaamd Rosa, bekwaam
graveur en schilder in het begin der 17e eeuw, geb.
te Parma, graveerde met Lanfranco den Bijbel van
Rafael in 23 bladen.
Baden (groothertogdom), een der staten van
den duitschen bond, grenst ten W. aan Frankrijk,
waarvan het door den Rijn gescheiden is, ten N. aan
Hessen, ten 0. aan Wurtemberg en ten Z. aan Zwitserland en het meer van Constantz ; het heeft eene
lengte van 35 mijlen, bij eene breedte, die afwisselt
tusschen 3 en 16 mijlen, en telt ongeveer 1,500,000
inw. ; hoofdstad Carlsruhe. Het groothertogdom is
sedert 1832 ingedeeld in 4 kreisen : de Meir-kreis
(hoofdpl. Constantz),Bovenrijn-kreis (hoofdpl. Freiburg, Freiburg in de Breisgau), Middenrijn-kreis
(hoofdpi.Carlsruhe),Benedenrijn-kreis ( hoofdpl.Man beim). De voornaamste steden na dereeds genoemde
zijn : Baden, Durlach , Kehl, Rastadt , Reichnau,
Zahringen, en vooral Heidelberg , beroemd door
zijne universiteit. In het noorden vindt men groote
vruchtbare vlakten, in bet zuiden hooge bergen ;
een groot gedeelte van het land is bedekt door
het Zwarte Woud. Gematigd klimaat ;schoone wijngaarden vrij rijke zilver- , koper-, lood- , ijzer- ,
kobalt- en kolenmijnen. De bevolking belijdt deels
de roomsch-katholieke, deels de hervormde godsdienst. Het groothertogdom Baden heeft sedert
1818 den constitutionelen regeringsvorm ; desniettemin is het in 1848 beroerd geworden door een
bloedigen opstand. (Men moet het groothertogdom
niet verwarren met het markgraafschap Baden, dat er
slechts de kern van uitmaakte, en begrensd werd
door de rivieren Hintz en Schwartzbach.)
De eerste markgraaf van B. was Herman II, een
kleinzoon van Berthold 1, hertog van Zahringen en
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Carinthia ; hij regeerde van 1074 tot 1130, en nam
1130 bij den landdag van Bazel den titel van markgraaf aan. Zijn grondgebied werd verscheidene malen
onder zijne afstammelingen verdeeld, waardoor verscheidene takken van het huis van Baden ontstonden. Herman IV en Hendrik, zoon van HermanIII,
werden ten gevolge van eene verdeeling, die in 1190
plaats had, de stamheeren van twee nieuwe linien,
die van Baden-Baden en Baden-Hochberg.Christoph I,
die van 1503 tot 1527 regeerde, bragt het grootste
gedeelte der. bezittingen van het huis Baden weder
bijeen ; loch na hem vormden zich andermaal twee
nieuwe linien : die van Baden-Baden, waarvan Bernhard, oudste zoon van Christoph, het hoofd was; en
die van Baden-Durlach, welke Ernest, zijn tweeden
zoon, tot hoofd had. De linie Baden-Baden stierf
eindelijk 21 Aug. 1771 uit, en al de staten van Baden
werden op nieuw onder een hoofd vereenigd (zie
numero 3 hieronder). Na den vrede van Luneville nam de markgraaf (Karel Frederik) den titel van
keurvorst aan (1803). In 1806 trad hij toe tot het
Rijnverbond, waarvoor hij door keizer Napoleon met
den titel van groothertog en eene vermeerdering van
grondgebied werd begiftigd. Na den slag van Leipzig
(1813) trad het groothertogdom Baden toe tot den
Duitschen bond, van welken het nog deel uitmaakt.
De meestbekendebadensche vorsten zijn: 1) LodewijkWilhelm, markgraaf van Baden-Baden, bekend onder
den naam van Prins van Baden, beroemd als veldheer,
geb. 1655, gest. 1707. Hij diende eerst onder Montecuculli tegen Frankrijk ; later beoorloogde hij de Turken (in 1683 hielp hij Sobieski in het ontzet van
Weenen), en na hen verscheidene nederlagen toegebragt te hebben, behaalde hij op hen (1691) de bebeslissende overwinning van Salankemen. Met minder geluk voerde hij den oorlog tegen Frankrijk's
veldheeren Villars en Catinat, en verloor in 1702
den slag van Friedlingen. — 2) Karel Wilhelm, of
Karel III, markgraaf van Baden-Durlach, geb. 1679,
gest. 1746. Hij diende eerst onder den prins van Baden (zie hierboven) ; later, bij den vrede van Rastadt,
trok hij zich in zijne staten terug. Hij legde er de
grondslagen van de stad Carlsruhe (1715), en stelde
bij die gelegenheid de Orde der Getrouwbeid in.
3) Karel Frederik, markgraaf, later groothertog van
Baden-Durlach, geb. 1728, erfde 1746 de staten van
Karel Wilhelm, zijn grootvader,, en voerde er de
domeinen van Baden-Baden bij, die hem 1771 bij
erfopvolging ten deel vielen. Deze uitstekende vorst
werd betrokken in de gebeurtenissen van de fransche omwenteling, waardoor hij zijn grondgebied op
den linkeroever van den Rijn verloor; maar hij werd
daarvoor rijkelijk schadeloos gesteld door Napoleon,
die zijne staten vergrootte,en hem in 1806 den titel
van groothertog schonk, terwijl zijn kleinzoon, KarelLodewijk-Frederik, in het huwelijk trad met Napoleon's aangenomene dochter, Stephanie (dochter van
Claudius Beauharnais, en kleindochter van gravin
Fanny de Beauharnais). Karel Frederik stierf
10 Junij 1811. — 4) Karel Lodewijk Frederik, zijn
kleinzoon, volgde hem op, schonk aan zijn rijk de
constitutie van 22 Aug. 1818, en stierf kinderloos
8 Dec. van het zelfde jaar.— 5) Lodewijk-WilhelmAugust, oom en opvolger van den vorige, geb. 9 Febr.
1763, stierf kinderloos 30 Md. 1830.— 6) Leopold
von Hochberg, halve broeder van den vorige, zijnde
een zoon van Karel Frederik (door dezen in morganatisch huwelijk verwekt bij eene Geyer von Geyersberg), had de smart, in 1848 zijn land in opstand te
zien, en stierf 22 April 1852. Zijn oudste zoon Lodewijk (geb. 15 Aug. 1824), die hem opvolgde als
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groothertog, leed aan gekrenktheid van geestvermogens, zoodat diens broeder prins Frederik (geb.
9 Sept. 1826) het regentschap aanvaardde.
Baden , 2) lat. Aurelia aquensis of Thermce
inferiores, ook Baden-Baden genoemd, met 7000 inw.,
fraaije stad in bet groothertogdom B., aan de Oelbach, in den Middelrijn-kreis, 4 mijlen ten noordoosten van Straatsburg, en 4 mijlen ten zuidwesten
van Carlsruhe, is beroemd door de vele gezondheidsbronnen; aan welke de stad haren naam ontleend
heeft, en die een groot aantal reizigers derwaarts
lokken. Het is de verzamelplaats der hooge kringen
van Frankrijk, Duitschland en Engeland. Baden was
reeds in de 3e eeuw bekend ; het ontving den naam
Aurelia ter eere van keizer Aurelius Alexander( Alexander Severus) ; was langen tijd de residentie der markgraven van Baden en de hoofdstad van het geheele
markgraa fschap.
Baden, 3) lat. Aquw Pannonicw, stad in Oostenrijk, 3 mijlen ten zuidwesten van Weenen ; 2400
inw. Men vindt er 16 inrigtingen voor warme baden;
dit B. is een der oudste badplaatsen,en was als zoodanig reeds in de eerste eeuw na Chr. aan de Romeinen
bekend.
Baden, 4) lat. Aquw Helvetica, of Verbigence,
zwitsersche stad (kanton Aargau), aan de Limmat,
mijl ten N. W. van Zurich ; 2500 inw.; beroemde
gezondheidsbronnen. Baden was van 1426 tot 1711
de zetel van den bond. Eugenius van Savooije teekende er 7 Sept. 1714 den vrede tusschen het Duitsche rijk en Frankrijk, vrede van Baden genaamd.
Baden (Frederik van) ,56e bisschop van Utrecht.
Zie FREDER1CUS.
Baden,deensche geleerden-familie.—B. (Jacob),
geb. 4 Mei 1735 te Wordingborg, gest. 5 Julij 1804
als prof. der welsprekendheid en latijnsche taal te
Koppenhagen, schreef, onder meer, eene .Deensche
Spraakkunst" en een ,,Latijnsch en Deensch Woordenboek". — B. (Torkel), broeder van den vorige,
geb. 1734, heeft veel geschreven over landbouw. —
B. (Jacob Gustaaf Lodewijk), oudste zoon van den
eerstgenoemde, geb. 1764, gest. 1840, bekend als
deensch geschiedschrijver door zijne Danmarks Riges
Historic (5 dln., Koppenh. 1829-32). — B. (Torkel), des vorigen broeder, geb. 27 Junij 1765, smaakvol oudheidkenner, schreef onder anderen Kort Begreb
af det graske Maleries Historie. Zijne uitgave der tragedien van Seneca (Leipz. 1821) is een degelijk philologisch werk.
Badens (Franciscus), geb. 1571 te Antwerpen,
kwam in het begin van Nov. 1576 met zijne ouders
naar Amsterdam; en B. (Jan),geb. 18 Nov. 1576 te
Amsterdam, twee brooders, beiden verdienstelijke
schilders; Jan werd bij zijn terugkeer uit Italie op
de nederlandsche grenzen door eene bende krijgsy olk mishandeld, en stierf aan de gevolgen van den
schrik (Amsterdam 1603).
Badenweiler, • dorp in het groothertogdom
Baden, aan den voet van den 4356 vt. hoogen Belchen,
3 mijlen ten zuidwesten van Freiburg ; warme bronnen
in de gerestaureerde oude romeinsche bad-inrigting
Augusta Rauracorum

Badi el Zeman, laatste afstammeling van
Tamerlan, regeerde in Khorazan, werd door de usbekscheiTartaren overwonnen, en Ilan) de wijk naar Perzie;
docb nadat Tauris door sultan Selim I was verrneesterd,
werd B. naar Constantinopel overgebragt, en stierf
daar 1517.
Badia, stad in het Lombardisch-Venetinansche,
aan de rivier de Etsch, 3 mijlen ten W. van Rovigo ;
3500 inw.
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Badia y Leblieh (Domingo), ook bekend
Badong, of Bali Badong,1) een der acht onder
onder den naam van Ali-Bey, een spaansch officier,
afzonderlijke radjaas staande rijken op het soendasche
geb. 1 April 1767, gest. 1818; hij bereisde Afrika
eiland Bali ; bevolking 130,000 zielen, die deels het
en Arabia, en liet zich overal voor een Musulman
Brahmanismus , deels het Boeddhismus belijden;
doorgaan. Eindelijk in Constantinopel verraden
B. is schatpligtig aan het nederlandsche gouverneals vermomd Christen, ruimde hij in allerijl die
ment.-2) de hoofdstad van het rijk en voornaamste
stad, werd bij zijn terugkeer zeer gunstig ontvangen
handelplaats in het zuiden van Bali, met zeehaven.
door Joseph Napoleon (destijds koning van Spanje),
—3) Badong heeten ook eenige eilandjes, die in de
moest na de Restauratie Spanje verlaten,en ging toen
straat van Lombok eene kleine haven vormen tegennaar Frankrijk, waar hij in het licht gaf Voyages
over de zuidkust van het eiland Pandita.
di Ali-Bei en Afrigue et en Asie pendant les annees 1803
Badonviller, stad in het fransche departement
1807 (Parijs 1814,3 dln. in 8 0 .);men vindt daarin beMeurthe, I mij1 ten zuidoosten van Blamont, aan de
langrijke bijzonderheden, welke geen enkel Christen
Blette ; 2000 inw. en fabrieken.
tot daartoe had kunnen kennen ; het boek werd
Bad-orde,werd 1399 ingesteld door Hendrik IV,
overgezet in de meeste europ. talen. Onder den naam
koning van Engeland, en aan 36 edelen geschonken,
van Hali-Osman ondernam hij later eene tweede refs die met hem een bad hadden genomen, na den genaar het Oosten, vertrok in Aug. 1818 van Damascus
heelers nacht, die zijne zalving voorafging, gewaakt
om andermaal de bedevaart naar Mekka te doen, loch
te hebben. Door George I in 1725 hernieuwd, werd
stierf in het begin van Sept., op twee dagreizen afde B. in 1815 herschapen in eene orde voor militaire
stands van Meserib.
verdienste. Zij telt 72 grootkruisen, 130 commanBadie, of Badin, eilandje in de bogt Datoe, bij
dears en een onhepaald getal ridders. De grootde noordwestkust van Borneo.
kruisen dragen een rood lint met eene medaille in
Badioeassen. Zie BAJOCASSEN.
geemailleerd good, op welke een schepter tusschen
Badirii, 1) berg op Java, residentie Pasoeroe- eene roos en een distel, te midden van drie keizerswan. — 2) landschap ter westkust van Sumatra,
kroonen ; bet levies is : Tria juncta in uno. Sedert
resid. Tapanoeli, aan de baai van Tapanoeli ; steen1847 worden er ook niet-militairen in opgenomen.
kolen- en tinmijnen.
Baduhenna, Baduhennce Sylva, vermoedelijk
Badis,lat. Parietini, spaanscb Vales de la Gomera,
ter plaatse van Holtpade in het tegenw. kwartier
zeer oud plaatsje (600 huizen) op de kust van het
Zevenwolden, was een groot bosch, betwelk het land
koningrijk Fez, bezuiden bet eiland Person de Velez
der Friezen bedekte, aldus genoemd naar eene godde la Gomera.
heid,Pada geheeten, die misschien niets antlers was
Badius (Jodocus en Conradns),beroemde druk- dan bet verpersoonlijkte bosch. 900 Romeinen werkers uit de 16e eeuw. Jodocus, geb. 1462,in bet dorp
den er in een gevecht (28 na Chr.) door de:Germanen
Assche bij Brussel (vandaar zijn bijnaam Ascensius),
gedood. Sinds lang bestaat dit bosch niet meer.
gest.1535, onderwees eerst te Lyon de fraaije letteren
Beabius, 1) Cn. B. Tamphilus, romeinsch trien rigtte omstreeks 1512 eene drukkerij op te Parijs.
buun 204 v. Chr., 199 praetor loch niet gelukkig in
Hij had tot schoonzonen Robert Etienne en Michel
den oorlog tegen de lnsubriers, 189 v. Chr. consul
Vascosan.
Conradus, geb. omstr. 1500 te Parijs,
en gelukkig in den uorlog tegen de Liguriers —
gest. omstr. 1568, nam Robert Etienne, zijn schoon2) M. B. Tamphilus, broeder van den vorige, was
broeder, tot deelgenoot in de zaak; hij vertaalde in
pr ae tor 192 v. Chr. Bij het uitbarsten van den oorlog
het Fransch den Alcoran des Cordeliers van Erasmus
tegen Antiocbus van Syria stale hij met een leger
Alber (Geneve 1556).
naar Griekenland over, om Philippus van Macedonia
Badjoa, volkrijke stad ter westkust van Celebes, te helpen ; hij veroverde verscheidene steden, totdat
en voornaamste handelsplaats der Boniers, ligt in
consul Man. Acilius het bevel overnam, waarop B.
het oosten van het rijk Boni, en was dikwijls de
verder den oorlog medemaakte als proprietor. Later
verblijfplaats der bonische vorsten. Aan de noordwas hij romeinsch gezant bij Philippus en Eumenes.
zijde is B. vereenigd met het dorp Bena; klipachtige
Onder B.'s consulaat (181 v. Chr.) werd bet graf
kust.
van Numa teruggevonden, met 14 boeken van Numa;
Badjoelmati, onbevaarbare rivier op Java, 180 v. Chr. voerde B. bevel in Ligurie, van waar de
resid. Bezoeki, ontspringt op den berg Kokosan, en
bevolking, die zich zonder tegenweer onderwierp,
stort zich bij den noordelijken ingang van straat
gedeeltelijk werd overgebragt naar Samnium, om
Bali, bij kaap Sandano, in zee.
zoodoende aan hunne gedurige pogingen tot opstand
Badoe, eilandje in de Welkomsthaai, nabij de voor goed een einde te maken.
westkust van Java.
Bcula, 1) stad der A usetaniers in tarraconenBadoelnen, of Badoewies, een volkstam op sisch Hispania. — 2) stad in Hispania Btica, beJava, resid. Bantam, belijders van bet Boeddhismus,
noorden den Bwtis, bekend door de veldslagen van
zijn zindelijk, arbeidzaam en goedhartig, spreken het
Scipio in den tweeden punischen oorlog (209 en
Soendaasch zuiver, en verbannen voor immer uit
207 v. Chr.).
hun midden ieder, die zich slechts aan eene kleine
Baecx (Joachim), of Baacx, geb. 10 Aug. 1548
misdaad schuldig maakt ; moord, diefstal en echtte Utrecht, gest. aldaar als pastoor 24 Sept. 1619,
breuk zijn bij de B. onbekend.
was een godvreezend, geleerd en welsprekend man ;
Badoekan, rivier op het eiland Banka, stort heeft verscheidene roomsch-kathol. boeken geschrezich bij Tandjong Katjar in zee.
ven in het Hollandsch ; in het Fransch Le Balai des
Badoel, of Badoe, eilandje. Zie BADGE.
Consciences (Brussel 1610).
Badoero (Peter), doge van Venetie, gest. 942,
Baelen (Pieter Christoffel van), of P. C. van
was de zevende van zijn geslacht, die tot deze waarBalen, geb. te 's Hertogenbosch, gest. aldaar omstr.
digheid werd verheven. De republiek had aan hem
1633, schreef eene beschrijving van zijne geboortewijze hervormingen te danken, zoomede de bekrachstad, getiteld Urbs Sylvwducensts.
tiging van hare vrijheden door Berenger II, koning
Baena, lat. Castra Viniana, spaansche stad, prov.
van Italie. Door B. bekwam Venetie ook bet regt
Cordova, 15 mijlen ten zuidoosten van Cordova ;
om geld te munten.
11,000 inw.; in de omstreken vindt men zout.
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Baena, 1) zoon van Rimmon, was krijgsoverste
van Isboseth, die verraderlijk door B. en diens broeder
Rechab vermoord werd, waarvoor zij door David
beloond dachten te worden ; doch deze lief hen tot
straf voor hun gruwelstuk ter dood brengen, H Sam. 4.
— 2) varier van David's veldoverste Heleb ; II Sam.
23 : 29. — 3) een der wedergekeerden uit Babel;
Ezra 2 : 2 en Neh. 7 : 7. — 4) de vader van Zadok ;
Neh. 3 : 4.
Baer (Karl Ernst von), natuur-onderzoeker,geb.
17 Febr.1792 in Esthland,1817 prosector te Koningsbergen, 1819 professor der zoOlogie, 1826 directeur
der snijkamer aldaar, werd 1834 als bibliothecaris
der akademie van wetenschappen naar Petersburg
beroepen. Van zijne vele geschriften noemen wij
Epistola de ovi mammalium et hominis genesi (Leipzig 1827) ; verder: Entwickelungsgeschichte der Thiere
(2 dln. , Koningsb. 1828-37) ; Geschichte der
Entwickelung der Fische (Leipzig 1835) ; Ueber
doppelleibige Misgeburten oder organische Verdoppelungen in Wirbelthieren (Petersb. 1 845 ) .

Baerdt, of Baard (Hobbe van), burgemeester
van Harlingen en lid der gedeputeerdestaten,medeonderteekenaar van de acte van afzwering van den
koning van Spanje 21 Mei 1584. —B. (Dirck van),
achterkleinzoon van den vorige, geb. 30 Julij 1619,
deed 23 Aug. 1672 met 450 friesche burgers eene
landing nabij Blankenham, rukte op Blokzijl aan, en
ontweldigde dit aan de Munsterschen. Hij stierf in
Dec. 1692. — B. (Petrus) ; zie BAARDT.
Baerentsz (Willem). Zie BARENDSZ (W.).
Baerland (Hugo van), een der medepligtigen
aan den moord van graaf Floris V, werd deswege te
Dordrecht geradbraakt. — B. (Adriaan van), geb.
1488 te Baarland op het eil. Zuid-Beveland, gest.
1542 als hoogleeraar te Leuven, heeft in keurig Latijn
een aantal werken geschreven, waaronder : De rebus
gestis Ducum Brabanti(e (Leuven 1532 ; Brussel
1665) ; De urbibus inferioris Germanise;; Chronicon
Ducum _Brabantice (Antwerpen 1551) ; De Comitibus
Hollandice (Leyden 1584; Frankfort 1585) ; De
Episcopis .Ultrajectinis (Leyden 1584) ; De Ducibus
Venetis ; enz. Al zijne historische werken bijeen verschenen 1603 in 8 0. te Keulen bij Bernardus Gualterus. — B. (Hubert van), of Hubertus Barlandus,
heeft als bekwaam geneeskundige veel over dat vak
geschreven; te Bazel had hij vriendschappelijken
omgang met Erasmus; in 1530 was hij dokter te
Namen.
Baerle (Kaspar van), of Casparus Barlseus, geb.
12 Febr. 1584 te Antwerpen, gest. 14 Jan. 1648 als
hoogleeraar der wijsbegeerte te Amsterdam, was een
geleerd man en tevens een goed dichter ; van zijne
vele werken noemen wij : Hisloria realm per octennivm
in Brasilia geslarum sub Prw fectura comitis
Johannis Maurilii, etc. (Amst. 1647, met platen).

Baersdorp (Cornelis van), geb. te Baarsdorp
op Zuid-Beveland, was lijfarts van keizer Karel V,
van diens zuster koningin Eleonora van Frankrijk
en van Maria, koningin van Hongarij6; hij stierf te
Brugge 1565.— B. (Filips van), Heer van Schellebroek, zoon van den vorige, was 1577 mede-onderteekenaar van de Unie van Brussel.
Baert (Adriaan), geb. 1638 te Alkmaar, gest.
als pensionaris van Delft 28 Julij 1698, was in 1684,
tijdens den hevigen twist met den stadhouder, met
twee anderen gecommitteerd om de papieren der
stad Amsterdam en die van den pensionaris Jacob
Hop te 's Hage te verzegelen.— B. (Dirk van); zie
BAER DT.

Bmtica en

Zie BET1CA en BETis.

Bag
Zie BAEcX.
Baex (Joa c him).
hi Zi
Baeza, 1) B., lat. Beatia, spaansche stad, prov.
Jaen, ten noordwesten van Ubeda, 11,000 inw.
gothische kathedraal, leerscholen der Jezuiten en van
het oratorium, eene fraaije fontein. Belangrijk was
B. reeds ten tijde der Romeinen; later de residentie
van verscheidene moorsche kalifen en koningen,
telde B. destijds 150,000 inw. 2) B., stad in N ieuwGranada, 13 mijlen ten zuidoosten van Quito, 1559
door Gil Ramirez d'Avalos gesticht, werd later door
de Indianen bijna geheel verwoest.
Baeza, koning van Israel, was eerst veldheer
van koning Nadab, zoon van Jeroboam. Hij smeedde
eene zamenzwering tegen dezen vorst, doodle hem
bij het beleg van Gibbethon, en zat als overweldiger op den troon van 942 tot 919 v. Chr. Hij
roeide het geheele geslacht van Jeroboam uit, bezoedelde zich met misdaden, en gaf zich aan de afgodendienst over. Hij werd door Asa, koning van
Juda, verslagen. (Zie 1Kon. 15: 16-33, 16:1-13,
21 : 22; II Kon. 9 : 9; II Chron. 16 :1, 3, 5, 6;
Jerem. 41 : 9).
Bafa, lat. Paphos, stad ter zuidwestkust van het
eiland Cyprus, behoort aan Turkijè, heeft eene verzande haven en een fort op eene rots. In de omstreken fraai rotskristal, hekend under den naam
van diamanten van Bafa ; ook amianth ; merkwaardige door de kunst gevormde grotten.
Baffelt, of Baffelo, of Bafflo. Zie BAFFLO.
Baffin (William), bekwaam engelsch stuurman,
geb. 1584, vergezelde van 1612 tot 1616 Hudson en
de andere engelsche zeevaarders, die het noorden van
Amerika onderzochten, en drong door tot in de baai,
aan welke de geographen zijnen naam hebben gegeven. Hij stierf 1622 bij het beleg van Ormus, door
de Engelschen ondernomen. Hij had kaarten geteekend, die verloren zijn geraakt, en een journaal zamengesteld, van hetwelk eenige fragnienten voorkomen in de verzameling reizen van Purchas.
Baffinsbaai, eene groote golf, aan de trust van
Noord-Amerika, staat door de straat van Davis in
gemeenschap met den At1.0ceaan, door die van Cumberland en Hudson met de zee van Hudson, en door
die van Lancaster en Barrow met de noordelijke IJszee ; wordt B. genoemd naar Wm. Baffin.
Baffin—Parry (archipel van), algemeene benaming voor al de eilanden, die zich tusschen de Baffinsen Hudsonsbaai, ten zuiden van de straat van Lancaster en Barrow uitstrekken, en die door Parry ontdekt werken (1822-1829). De voornaamste eilanden
van lien archipel zijn : Cockburn, Southampton, Winter, Mansfield, James,Nieuw-Galloway en noordelijk
Somerset.
Bafflo, dorp in de groninger Ommelanden, 5 uren
gaans benoordwesten Appingedam, is vermaard als
de geboorteplaats van Rudolphus Agricola. In den
Kersvloed van 1717 werd B. vreeselijk geteisterd, en
had het verlies van veel vee en een aantal menschenlevens to betreuren.
Baffo (de sultane), eene jonge Christin van zeldzame schoonheid, uit het venetiaansche geslacht Baffo,
was de dochter van een gouverneur van Corfu, werd
op zee door de Turken gevangen genomen en naar
Constantinopel gevoerd. Zij geviel aan Amurat III,
wiens geliefdste sultane zij werd, en die haar tot aan
zijnen dood beminde. Zij was (bij hem) moeder \ an
Mahomed III, onder wiens regering zij den zelfden invloed uitoefende als vroeger, en lien zij eerst verloor
onder Acliniet, die haar naar het nude serail verwees.
Bag, eiland in nederl. 0. I., ten westen van
Nieuw - Guinea, staat onder den sultan van Tidore.
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Bagelen, of Baglen, ook Bagelon en Bagelein,
Baga, of Bagasis, een der steden in Numidie,
een der rijkste en vruchtbaarste residentien, in welke
die door keizer Justinianus weder werden opgebouwd ;
het werd door de inwoners Theo-dorias genaamd, ter Java is ingedeeld, op de zuidkust van het eiland.
Vroeger behoorde B. tot de Vorstenlanden, doch
eere van Theodora, des keizers gemalin.
Bagacum, stad in belgisch Gallie, tegenw. sedert 1830 na den Javaschen oorlog staat het
Bavay.
onder het regtstreeksche gezag van het nederlandsA
Bagadois, het land der Vasaten, een fransch gouvernement.
landschap in het oude Aquitanie (hertogdom Guyenne,
Bagendit, of Bagindit, een vischrijk mein op
Java in de Preanger regentschappen.
beneden-gedeelte).
Bagford (John), geb. 1751 te Londen, was
Baganza, riv. in Italie, ontspringt op Mont
Valoria, en stort zich bij Parma in de Parma.
schoenmaker, doch werd boekverkooper, en had zooveel koopmans-kennis van oude boeren en hand, Bagaria, dorp of stadje bezuidoosten Palermo ;
9000 inw., fraaije buitenplaatsen.
schriften, dat men hem the erudit bookseller, d. i. de
Bagaudarum Castrum, het tegenwoordige geleerde boekverkooper, noemde.
Saint-Ma ur- des-Fosses.
Bagger (Joannes), geb. 23 Aug. 1646 te Lund,
gest. 30 Aug. 1693, luthersch predikant te KoppenBagauden. Deze naam, welken men afleidt van
hagen en bisschop van Seeland. Toen de Calvinisten
het celtische Bagad, troep, werd gegeven aan gallische -boeren uit de omstreken van Lutetia (Parijs),
door de herroeping van het edict van Nantes uit
die, door een zekeren Amandus aangevoerd, onder
Frankrijk werden verdreven, werd B. door zijn gouDiocletianus in opstand kwamen, en 285 door diens
vernement geraadpleegd (1684) of men hen in Deambtgenoot Maximianus werden onderworpen. Eene
nemarken kon ontvangen; het bisschoppelijkantwoord
poort vanParijs,naar de zijde van St.-Maur-des-Fosses,
was, dat de Lutherschen zich daardoor de eeuwige
ontving daarnaar den naam van porta Bagaudarum,
verdoemenis op den hals zouden halen, en zoodoende
later bij verkorting porta Bauda, ter plaatse van het werd B. oorzaak, dat 40,000 fransche fabriekanten,
tegenw. plein Baudoyer. —B. noemde men ook de kunstenaars en geleerden niet de wijk namen naar
gewapende boeren, die later in opstand kwamen Denemarken, maar naar het meer verdraagzame
under de namen van Jacquiers en Pastoureaux
Nederland en gedeeltelijk ook naar Pruisen. —
(zie die woorden).
B. (Karel Christiaan), deensch dichter, geb. 10 Mei
1807, gest. 25 Oct. 1846 te Odense, begon 1833
Bagdad, 1) hoofdstad van het pachalik Bagdad in het zuidelijk gedeelte der provincie Irak-Arabi
zijne letterk. loopbaan, en heeft veel geschreven ;
(aziat. Turkije) aan den Tigris; 60,000 inw. Hooge
zijn meest bekende werk is Min Broders Levnet, dat
steenen muren, greaten en verschillende vestinghij 1835 onder het pseudoniem Johannes Herring
in het licht gaf.
werden. Schoone bazars, eenige fraaije huizen en
schipbrug over den Tigris. Verscheidene gedenkBaggesen (Jens), deensch dichter, geb. 15
teekenen en praalgraven, het ;paleis van den pacha
Feb. 1764 te Korsor op het eiland Seeland, dooren het tolkantoor. Des zomers drukkende hitte en
reisde Frankrijk, Italie, Duitschland, zoomede Zwitde verzengende wind samoem. Bedrijvige nijverserland, waar hij de kleindochter van den beroemden
heid, eene kanongieterij, handel met Perzie, TurHaller huwde, en stierf 3 Oct. 1826 te Hamburg. Zijne
kestan, Arabie en Indie. Bagdad werd in 762 in
Poetische Werke in deutscher Sprache werden bijeen
de omstreken van het oude Seleucia door kalif Aboeuitgegeven (Leipz. 1836) door zijne beide zonen, die
Giafar-Almansor gesticht, in de 9e eeuw door Haook eene editie van al zijne deensche produkten beroen al Radzjid tot hoogen luister gebragt, en was
zorgden. — B. (KarelReinhold),zoon van den vorige,
gedurende 5 eeuwen de hoofdstad van het arabiaartsdiaken te Bern, is ook als schrijver bekend. —
B. (Frederik Lodewijk Haller), een andere zoon van
sche rijk (na Damascus , Koefa, Hazjemiah). In
1258 door Hoelagoe, in 1534 door de ottomaniJens B.,geb. 1797 op Augustenburg,schrijver van het
belangrijke werk Den Danske Stat, is luit.-kolonel en
sche Turken veroverd, kwam B. omstreeks 1623 in
opstand, hield een langdurig beleg uit,en werd eerst
bekend door zijn aandeel aan de krijgsverrigtingen
in 1638 door Amurat IV ingenomen.H2):hetpachain 1848 en als deensch commissaris voor de grenslik B., tusschen de pachaliks Erzerum, Diarbekir, Iran
regeling tusschen Holstein en Sleeswijk.
en de perzische golf, ongeveer het oude Babylonie en
Baghermê, of Mesna, stad in Afrika, hoofdstad
van het rijk B. in Midden-Nigritie, tusschen Darfoer,
een gedeelte van Assyrie en Mesopotamie, beslaat
112 mijlen lengte bij 70 mijlen breedte en telt
Darkoella, Boernoe, de rivier Wadi-el-Ghazel en
Berghoe.
1,000,000 inw. Het klimaat is des zomers zeer heet.
Ten noorden heeft men de bergen van Koerdistan
Bagirathi, eene rivier, die in het Himalayaen verschillende vertakkingen van den Taurus. Het
gebergte ontspringt, en die, met de Alakananda verland wordt door verscheidene zeer vermaarde
eenigd, den Ganges vormt.
rivieren besproeid : Tigris, Euphraat, Khaboer, enz.
Baglawang. Zie BAGELAWANG.
De grond is vruchtbaar langs de rivieren, op anBaglen. Zie BAGELEN.
dere plaatsen onvruchtbaar en schraal. Ten westen
Baglioni (J. Paul), uit een beroemd geslacht
liggen woestijnen, uit welke zwermen roofzuchtige
te Perugia, maakte er zich omstr. 1500 van het
Bedoeinen komen. De pacha van Bagdad is bijna
opperbewind meester, en verklaarde zich onafhanonafhankelijk van de Porte. In het pachalik Bagdad
kelijk van den H. Stoel. Hij had de pausen Alexanlagen al de beroemde steden der oudheid : Babel,
der VI, Julius II en Leo X te bestrijden, werd herNinive, Seleucia, Ctesiphon.
haalde malen verdreven, doch telkens weder in zijn
Bage (Robert), engelsch boekdrukker en ver- gezag hersteld. Om een einde aan zijne dwingelandij
dienstelijk romanschrijver, geb. 1728 te Darley, gest.
te maken, lokte Leo X hem naar Rome, en liet hem
1801.
onthoofden (1520). B. had eerst deel uitgemaakt van
Bagelawang, of Baglawang, ook Tonin-eilan- die benden avonturiers, welke de Italianen condottieri
den genoemd, eilandjes in den Soenda-archipel,
noemen. Eenige jaren na zijn flood kwam zijn neef
bezuiden Celebes.
Rudolf B. weder in het bezit van de opperheer.e
Bage –Le–Chatel. Z ie
schappij in Perugia (1534 en 1540).
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Baglivi

Baglivi (George), beroemd italiaansch geneesheer, geb. in 1668 te Ragusa, werd te Lecce opgelei, ontving de lessen van Yalsalva en Malpighi,
en werd door Clemens XI beroemd tot hoogleeraar
in de heel- en ontleedkunde bij het collegie de la
Sapienza te Rome. Hij wordt als het hoofd der Solidisten beschouwd. Hij stierf op 38-jarigen leeftijd
in 1706. Zijne werken zijn verzameld onder den
titel van : Opera medico-practica (herdrukt Parijs,
1788 door Rinel, 2 din. in 8°.).
Bagnacavallo, lat. Tiberiacum, stad in den
Kerkelijken Staat, 2 mijlen ten westen van Ravenna;
7000 inw.
Bagnacavallo,ital. schilder,wiens ware naam
was Bartolommeo Ramenghi, geb. omstreeks 1486
te Bologna, gest. 1542 ; zijne ouders waren afkomstig uit Bagnacavallo (vandaar zijn bijnaam) ; B. was
een der uitstekendste leerlingen van Francia en Rafael,
Bagnaloeka,1) stad in europ. Turkije (Bosnie),
hoofdpl. van het livah B., 5 mijlen tea zuidoosten
van Gradiska; 7000 inw.; 40 moskeen, bazars en
warme bronnen. — 2) het livah B. vorrnt hetgeen
men gewoonlijk turksch Croatie noemt. Zie CROATIe.
Bagnan, of Bagoewan, eilandjes ten N. N. 0.
van Borneo, in de Soelo-Zee.
Bagnara, I ) stad in het Napelsche (Calabrie
ulteriore la), aan de zee, 1, mijl ten westen van Scilla;
6000 inw.; muskaatwijnen. — 2) stad in den Kerkelijken Staat, 2 mijlen ten noordwesten van Faenza;
5000 inw.
Bagneau, een der eilandjes aan de kust van
Hyéres (Frankrijk, dept. Var).
Bagnbres de Bigorre, lat. Vicus Aquensis
of Aqua Bigorronum, stad in het fransche dept.
Boven-Pyreneen, aan de Adour, 22 mijlen ten zuidoosten van Tarbes; 8000 inw.; zeer talrijke en zeer
beroemde warme bronnen. Men vindt er romeinsche
opschriften. B. was eene der voornaamste steden van
het oude land van Bigorre.
Bagneres de Luchon, lat.Aquw Convenarum,
stadje in het fransche dept. Boven-Garonne, in het
dal van Luchon, I mijl van de spaansche grenzen ;
3000 inw., waaronder vele cretins of cagots ; B. heeft
warme bronnen, was reeds ten tijde der Romeinen
als badplaats bekend.
Bagneux, 1) dorp in het fransche dept. der
Seine, ten Z. van Parijs; 700 inw.; buitenplaatsen.2) plaatsje in het dept. Ceite d'Or ; zie BAIGNEUX.
Bagno, naam der straf-inrigtingen voor de tot
dwangarbeid veroordeelden, sedert 1748 in Frankrijk
bij de wet geregeld. 2) italiaansch woord voor
Bad, is in het meervoud, (Bagni) met deze of gene
bijvoeging, de naam van verscheidene badplaatsen in
Italie, als : Bagni di Lucca, Bagni di Pisa, B. della
Poretta, B. alla Villa, B. caldi, B. in Romagna; enz.
Bagnoles, 1) bezocht dorpje in het fransche
dept. Orne, 7 uren gaans van Alencon ; laauwwarme
zwavelbronnen, met veel middelzout bezwangerd. —
2) B. les Bains, veelbezocht dorpje in het fransche
dept. Lozêre, met matig-zwavelhoudende bronnen,
vooral heilzaam your jichtlijders. Zie BAGNOLS 2).
Bagnolet, dorp in het dept. der Seine, 7 mijlen ten N. 0. van Parijs ; schoone buitenplaatsen en
gipsgroeven ; vischteelt.
Bagnolo, italiaansche stad, in het Napelsche,
2 mijlen ten westen van Santo-Angelo dei Lombardi.
Bagnols, 1) stad in het fransche dept. Gard, bij
de Céze, 7 mijlen ten noordoosten van Nimes; 5000
inw. Geboorteplaats van Rivarol. — 2) B. les Bains,
lat. Balneolum,dorp in het dept. Lozére, met bezochte
zwavelbronnen ; het zelfde als BAGNOLES 2).

Bahama
Bagoas, een egyptisch gesnedene en veldheer
van den perz. koning Artaxerxes Ochus. Zie ARSES.
Bagoelet , riviertje in aziat. Turkije; oudt.
Pactolus.
Bagoewan. Zie BAGNAN.
Bagoren, een stam der Hunnen.
Bagradas, 1) tegenw. de Nabon, grensrivier
tusschen Persis en Carmania, valt in de Perzische
golf. 2) tegenw. de Mezdzjerda, eene rivier in
Afrika, ontspringende in den Atlas, doorstroomde
Zeugitana, en wierp zich in de Middell. Zee tusschen Utica en Carthago. Aan deze riv. doodden de soldaten van Regulus eene zeergroote slang (255 v. Chr.).
Bagraditen, beroemd vorstengeslacht in Armenie en Georgie, leidt zijnen naam af van Bagrad,
aan Wien de armenische koning Walarschag (149
—127 v. Chr.) bet regt verleende, de koningen van
Armenie bij hunne troonsbeklimming te kroonen.
De Bagradiet Aschot ontving 885, onder gehoudenheid tot betaling van eene jaarlijksche schatting, van
de kalifen de koninkl. kroon, en werd zoodoende de
stichter van de dynastie der B. in Armenie, welke
zich onder velerlei wisselingen staande hield tot 1045.
De B. of Bagratiden in Georgie, waarmede de russische
prinsen Bagration in verband staan, stammen af van
Wasag, den Zen zoon van Aschot, sedert 743 stadhouder in Armenie.
Bagration (Peter, prins), een der voornaamste
veldheeren van Rusland, geb. 1765 in Georgie, gesproten uit het geslacht der Bagratiden, dat langen
tijd over dit land regeerde, diende eerst onder de
bevelen van Soewarof in Polen (1794), en in Italie
(1799), doch ten gevolge van eenige tegenlieden, viel
hij met genoemden generaal bij Paul I in ongenade.
In 1805 door keizer Alexander weder aangesteld,
voerde hij het bevel over een korps van het leger, dat
onder de bevelen van Koetoesof tot bijstand van
Oostenrijk was gezonden, en overlaadde zich met
roem door zijnen terugtogt naar Moravie. Hij onderscheidde zich nog in de veldslagen van Austerlitz,
Eylau en Friedland ; werd met het opperbevel belast
over het tweede leger van het westen, tijdens den
inval der Franschen in Rusland, nam een loffelijk
aandeel in de veldslagen van Smolensk en Borodino
(Moskowa) en werd 7 Sept. 1812 in laatstgenoemden slag doodelijk gekwetst. Hij stierf kort daarna
(7 Oct.) te Simo.
Baguala (Pas van), of Baguela, smalle landstrook
of landengte, waardoor de twee schiereilanden Hitoe
en Leitimor (van Amboina, in den Molukschen
archipel) verbonden zijn. Reeds 1683-1687 begon
men daze landengte door te graven; doch Coen het
werk tot een derde gedeelte gevorderd was, staakten
de inlanders den arbeid, bewerende dat ze onder
het graven bloed ontdekt hadden. In 1824 was men
andermaal van regeringswege op de doorgraving
bedacht, doch het is er niet toe gekomen.
Baham, naam van twee der Z uidwester-eilanden in nederl. 0. I., namelijk B. Besar en B. Ketjil,
beiden behoorende tot de Matabella-groep, residentie
Banda.
Bahama, of Groot Bahama, een der Lucayoeilanden, in de zee der Antillen,is vruchtbaar, goed
besproeid, doch weinig bevolkt. Het behoort aan de
Engelschen. Men geeft den naam van Bahama-eilanden of archipel van Bahama aan de geheele groep
der Lucayo-eilanden (zie LUCAYO-EILANDEN). Het
gouvernement der Lucayo-eilanden in engelsch
Amerika wordt ook gouvernement van Bahama genoemd. De groote zandbank, gelegen ten noorden
van Cuba en ten zuiden der Floriden, wordt onder-

Bahaman
scheiden in groote bank van B. en kleine bank van B.
met het kanaal der Voorzienigheid er tusschen. De
groote bank heeft 80 mijlen lengte bij eene breedte
van 27 mijlen, en op dezelve liggen het eiland der
Voorzienigheid, het Lange eiland, het Groene eiland,
de Roquillos, de Mitnbres, enz.; op de kleine bank
(33 mijlen lang, 11 mijlen breed) liggen : GrootBahama, Abacou, Guana en de Galapagos. Tusschen
Cuba en de groote bank van Bahama strekt zich een
groot kanaal nit, oud kanaal van Bahama geheeten;
tusschen de beide bank en van Bahama en de oostkust van Florida is het nieuwe kanaal van Bahama,
ook wel golf van Florida genoemd ; ze staan met
elkander in gemeenschap door het kanaal van Sandarem. Het nieuwe kanaal wordt door den grooten
stroom, Gulf-Stream geheeten, doorsneden.
Bahaman, eene weldoende godheid der oude
Perzen,volgde onmiddellijk op Ormuzd.Deze god sternt
de menschen tot goedheid, bedaart den toorn, zendt
overvloed over de aarde, waakt over de kudden en
alle huisdieren, en ontvangt de zielen der regtvaardigen bij hunne intrede in het koningrijk der hemelen.
Bahan, naam van twee rivieren in nederl. 0. I.
1) in Borneo's Zuid- en Ooster-afdeeling, 2) ter
westkust van het eiland Banka.
Bahar, ofBehar, 1) stad in engelsch Indie, 7 mijlen ten Z. 0. van Patna; telt 5000 huizen ; eertijds
de hoofdpl. van geheel Bahar en tegenw. van CutchBahar. — 2) B., oude provincie van Hindostan, tusschen Nepal ten noorden, Berar ten zuiden, Bengalen ten oosten en Oude ten westen, 57 mijlen lang
bij 41 breed ; 500,000 inw. Oude hoofdplaats Bahar;
later Patna. De grond is vlak, vruchtbaar en wordt
besproeid door den Ganges. Vroeger was B. onafhankelijk en bekend onder den naam van rijk van Magada.
Het behoort sedert 1765 aan de Engelschen, en maakt
deel uit van het presidentschap Calcutta.
Bahariten, naam van de Iste dynastie der
Mamelukken, die in Egypte regeerden. Deze Mamelukken waren oorsprt onkelijk jonge Turken, die de
Tartaren aan egyptische kooplieden handen verkocht.
De soedan Malek-Saleh, uit de dynastie der A yoebiden, kocht ze, ten getale van duizend, van deze
kooplieden terug, en liet ze in eene vesting, gebouwd
aan den oever der zee (arabisch Bahr of Bahar)
in den wapenhandel oefenen ; vandaar hunne benaming Bahariten, d. zeelieden. Eindelijk maakten
zij zich van het opperbewind meester, en benoemden een hunner, Noereddin-Ali, tot opperhoofd,
die den titel aannam van soedan van Egypte (1254).
De B. hebben zich staande gehouden tot 1382, toen
het oppergezag overging in handen van de Mamelukken-Bordzjiten (zie MAMELUKKEN).
Bahawalpoer, een rijk, schatpligtig aan het.
koningrijk Kaboel, maakte deel uit van het groote
land van Moeltan, en werd 1769 door BahawalKhan gesticht; hoofdplaats Bahawalpoer aan de Gharra,
12 mijlen ten zuidoosten van Moeltan.
Bahia (d. baai), of San Salvador, lat. Soteropolis,
stad in Brazilie, hoofdstad van de prov. Bahia, 43
mijlen ten N. 0. van Rio-Janeiro, aan de Allerheiligenbaai ; 120,000 inw., heeft eene uitmuntende haven,
eene beurs, scheepstimmerwerven en een zee-arsenaal
en is de voornaamste versterkte plaats des rijks,
zoomede de voornaamste koopstad ; B. drip een levendigen handel; men vindt er veel vreemde kooplieden.
In 1549 gesticht door Thomas de Souza, den eersten
kapitein-generaal van Brazilie, was B. tot 1771 de
hoofdstad van Brazilie ; tegenw. is het na Rio-Janeiro
nog de eerste stad des rijks.

Bahrain
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Bahlingen, stad in het wurtembergsche Z wartewoud -district, bestaat slechts uit eene straat, strekt
zich uit in een dal van het zuidelijk deel der Rauhe
Alp, wordt besproeid door de Eyach, heeft 3500 inw.,
en in de nabijheid zwavelbronnen met bad-inrigtingen.
Bahoe, 1) landschap in het noorden van het
rijk Koetei (in Borneo's Z. en 0. afdeeling).
2) kaap ter westkust van Sumatra, in het westen
van Atj in.
Bahr, ook Baar of Baer, eertijds een sterk kasteel in het graafschap Zutphen, werd 1495 belegerd
door hertog Karel van Gelder, geholpen door den
Heer van Bronkhorst en de steden Zutphen en Doesborgh. Heer Jan van Egmond, de eigenaar van het
kasteel, verdedigde bet kloek, zes weken lang ; toen
moest hij voor de overmagt bukken, en het kasteel
werd tot den grond geslecht.
Bahr (Job. Christian Felix), geheimhofraad,
prof der klassieke letterkunde en opperbibliothecaris te Heidelberg, geb. 13 Junij 1798 te Darmstadt,
heeft zijnen roem voornamelijk gevestigd door zijne
heldere Geschichte der riim. Literatur (Carlsruhe
1828 ; 3e druk 2 din. 1844-45), benevens daarbij
behoorende supplementer en nieuwe Abriss der riim.
Literaturgeschichte (Heideib. 1833), en door zijne de
volledigste verklaringen gevende bewerking van Herodotus (4 din., Leipzig 1832—.35). Met Schlosser
en Muncke gezamentlijk sedert 1834, en geheel alleen sedert het jaar 1837 , redigeerde B. de
Heidelberger Jahrbacher.
Bahr, arabische naam voor : groote stroomendwaterplas, beteekent : zee, meer, rivier, enz.
Bahr-Abad, landstreek in Arabie. Zie BARRIA.
Bahr-el-Abiad, d. witte rivier, beet de
Nijl in het boven-gedeelte van zijnen loop tot zijne
vereeniging met den Bahr-el Azrek.
Bahr-el-Azrek, d. blaauwe rivier, lat.
Astapus, neemt zijnen oorsprong in Abyssinie, doorstroomt het meer Dembea, besproeit de provincien
Godjam, Damot en andere abyssiniscbe landstreken,
stort zich vervolgens in de Sennaar, en vereenigt
zich met den Nijl, ten Z. van Halfay, na de rivieren
Dender, Rabad, Roma, Yaboeos en Toemas in zich
opgenomen te hebben. De B. heeft een zeer snellen
stroom en watervallen, waarvan er een 93 ellen hoog
is; de geheele lengte der riv. wordt geschat op 51
mijlen. Men heeft lang den B. voor den eigentlijken
Nijl gehouden. In het land zelf wordt de B. door
sommigen Nijl of Blaauwe NIP genoemd ; anderen
geven aan den Nijl zelven, na de vereeniging der twee
rivieren, den naam van Bahr-el-Azrek. Zie NIJL.
Bahr-el-Jeba, een hinnenmeir in Syrie, ten
oosten van Damascus.
Bahr-el-Kolsum, de noordwestelijkste golf
van de Roode Zee.
Bahr-ek-Loet, arabische naam voor de Doode
Zee. Zie ASPHALT/TES LACUS.
Bahrain, of Hadjar, landstreek in Arabie, in
de Lahsa, langs de perzische golf. De bevolking leeft
van de visscherij, en meer nog van zeeroof. Somtijds
geeft men den naam van Bahrain aan geheel Lahsa. —
Aan de kust van dit land is eene eilandengroep, ook
B. of Aval geheeten, welke vermaard is door de
parelvisscherij. Deze eilanden, vroeger van de Portugezen, behooren tegenwoordig aan de Engelschen.
De voornaamste zijn : Arad, Tarout,Samahe en Bahrain (grieksch : Tylos). Op dit laatste bevindt zich
de hoofdstad Bahrain of Manaina met 50,000 inw.,
veel handelsvertier en eene goede haven. De overige
eiland-bevolking woont in de stad Ruffin en in nog
15 andere kleinere plaatsen.
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Bahrdt

Bahrdt (Karl Friedrich), protestantsch godBaikal, 1) een groot meer, of liever eene zee, in
geleerde, geb. 1741 te Bischofswerda in Saksen,
aziat. Rusland (Irkoetsk), heeft eene lengte van
gest. 23 April 1792, verkondigde denkbeelden, die
82 mijlen bij eene breedte van 5 a 12 mijlen, en
naar het socianismus of zelfs naar het zuivere deisworth doorstroomd door de Beneden-Angara, die zich
mus zweemden, hetgeen hem aan vele vervolgingen
vervolgens in de Jenissei stort. In weerwil van zijne
blootstelde. Hij onderwees de theologie te Leipzig,
ontzaggelijke uitgestrektheid heeft dit meir zoet waErfurt en Giessen; genoodzaakt elk dezer steden
ter; in hetzelve ligt een vrij groot eiland, Olkhon
als ketter te verlaten, ging hij naar Marschlin in
genaamd. Dit meer is zeer diep en op vele plaatsen
Zwitserland, waar hij zich door zijne staatkundige
voor de .scheepvaart zeer gevaarlijk ; de oevers zijn
schotschriften nieuwe vervolgingen op den hats
over het algemeen hoog en steil. — 2) B., gehaalde, en hield ten slotte eene tapperij nabij Halle.
bergten Tangs de beide oevers van het meer B., zijn
Van zijne talrijke werken hebben het meest de aaneene vertakking van het Toegnoe-gebergte en eene
dacht getrokken : .Proeve van een stelsel van bijvoortzetting van het Altai-gebergte.
belsche dogmatiek", 1769 ; .Nieuwe openbaringen
Bailam. Zie AMANIC/E
van God", 1773, die door het hoog geregtshof werBailey (John), schotsch landhouwer en werkden veroordeeld ;- ),Geloofsbelijdenis", 1779; ' de Altuigkundige, was de eerste, die, op het laatst der
manak der Ketters", 1781 ; ),De wet der godsdienst",
18e eeuw, den ploeg inrigtte naar zuiver wiskunstige
1788, een schotschrift, waarin hij den spot drip met
regelen (Bailey-ploeg).
eene wet, door den koning van Pruisen uitgevaarBaillet (Adrien), vruchtbaar fransch schrijver nit
digd ; en eene .Geschiedenis van zijn leven en zijne
de 17e eeuw, geb.1649 nabij Beauvais, gest.1706,was
denkbeelden", 1791.
eerst dorpspastoor, en werd later bibliothecaris van
Bahrein. Zie BAHRAIN.
Lamoignon. Van zijne vele werken vermelden wij
zijne Histoire de Hollande (onder het pseudoniem
Bahros . Zie BAROS .
Bahurim,eene plaats die vertneld wordt II Sam. .La Neuville", 4 din. in 12 0., 1590); Vies des saints
3 : 16; 16 : 5; 17 : 18; 19 : 16.
(3 din. in fol., 1701 ; di kwijls herdruktonaar te Rome
AJA .
op den Index geplaatst) ; Histoire des de'indMs du Pape
Balea, stad in het oude Italie. Zie BAJA.
of khagan der Avaren, omstr.626.
h
Baian, hoofd
lioniface VIII avec Philippe le Bel, \r oi de France
Zie AvAREN.
(verscheen 1717 na B.'s flood).
Baias, ook Byass en Payas, een stadje in noonBailleul, stad in Frankrijk, dept. du Nord,
delijk Syrie, pachalik Aleppo, aan de golf van Skaii11,000 inw.; veel fabriekwezen en kunstvlijt.
deroen, nabij de uitwatering van een riviertje, verBailleul, koning van Schotland. Zie Baum.moedelijk de oude Issus; B. heeft een fort en eene
Bailli, een titel, in Frankrijk oorspronkelijk
ondiepe haven. Benoorden B. liggen de ruinen van
gedragen door de koninklijke commissarissen, die
de oude stad Issus, en tusschen B. en Skanderoeri
namens de kroon de klagten van bet yolk tegen de
werd de tweede veldslag geleverd, waarin Darius heeren ontvingen. Hunne regtsmagt was in het eerst
verslagen werd door Alexander den Groote.
zeer tritgebreid ; doch het misbruik, dat zij er van
Baier (J. .1.) een duitsch geneesheer en natuur- maakten, noodzaakte de koningen die magt te bekundige, geb. 1677 te Jena, gest. 1735, oefende zijn perken, en omstreeks de 16e eeuw waren zij niets
yak uit te Halle, Neurenberg, Regensburg en Jena,
meer dan beambten van justitie. Sommige bewaaren werd professor in de geneeskunde te Altorf. Zijne
ders van kasteelen, die tot gevangenis gebruikt werOryctographia norica (Neurenberg 1708 , in 4 0 .;
den, droegen insgelijks den titel van B. Eindelijk
herdrukt 1758 met bijvoegsels, in fol.) is zeer geacht.
hadden ook de voornaamste hoofden of kommandeurs
Baif (Jean Antoine de), fransch dichter nit de der orde van Malta dezen naam aangenomen.zoo bijv.
16e eeuw, geb. te Venetie 1532, gest. 1589, was de
de Bailli de Suffren. Vroeger aan het hof der grieknatuurlijke zoon van den benedictijner abt Lazarus
sche keizers was Bajulos de hoofd-opzigter over de
de B., insgelijks een dichter, die onder Frans I gekinderen; het was ook de door de Venetianen benoemd
zant was te Venetie en in Duitschland. Hij trok gees
wordende overman over de vreemde kooplieden; en
partij van de voordeelen, welke zijne geboorte hem eindelijk werd de naam van Balio ook gegeven aan
aanboden, doch wijdde zich aan de dichtkunst, verden venetiaanschen gezant.
bond zich met Ronsard, en viel even als deze in het
Baillie (Joanna), engelsche dichteres, geb.1762
zonderlinge. Hij liet er zich op voorstaan fransche
te Bothwell bij Glasgow, gest. Febr. 1851 te Hampverzen te schrijven in de voetinaat der Grieken en
stead; al hare Poetical works verschenen te Londen
Romeinen, en een nieuw alphabet nit te vinden. Hij
1851. — B. (Matthew), broeder van de vorige, geverkreeg 1570 de magtiging eene akademie voor dichtneesheer en pathologisch ontleedkundige, geb. 27
kunde en muziek te stichten,welke akademie,de eerste
Oct. 1761 te Shots in het schotsche graafschap
die te Parijs werd opgerigt, niet kon blijven bestaan.
Lanark, gest. 23 Sept. 1823 te Londen, werd 1781
De Oeuvres de J. A. de Bail' verschenen te Parijs 1575.
demonstrator der anatomie, later lijfarts van koning
Baignes, fransch plaatsje even ten Z. W. van George III. Van zijne vele verdienstelijke geschrifton
Barbezieux, dept.Charente; 400 inw. ; oude abdij, verscheen eene complete editie 1825 te Louden.'
gesticht door Karel den Groote.
I3aillou (Guillaume de), fransch geneesheer,
Baigneux-les-Juifs, plaatsje in het fran- geb. 1538, gest. 1616, werd 1601 door Hendrik IV
sche dept. Cote d'Or, 1 mijl bezuiden Chatillon-sur- benoemd tot eersten geneesheer van den dauphin.
Seine; 470 inw. B. was de laatste plaats, welke de
De complete werken van B. zijn dikwijls herdrukt
onder den titel van : Opera medica oninia Ballonii ;
in 1431 verdrevene Joden verlieten,waaraan het zijnen
naam ontleend heeft.
men vindt daarin belangrijke aanteekeningen over
Baigorry,dal in Frankrijk, dept. der Beneden- epidemische ziekten; zelfs de keelziekte, die nu
Pyreneen, besproeid door de Nive, ontleent zijnen
croup heet, schijnt B. reeds gekend te hebben.
naam aan den berg Baigoura, 4 mijlen bewesten MauBailly (J. Sylvain), geb. te Parijs 15 Sept. 1736.
leon ; het is . 2 mijlen tang en breed ; de voornaamste
Zijn vader, schilder en bewaarder der schilderijen
plaats is St.Etienne-de-Baigorry. Men vindt er kopervan Versailles, bestemde hem tot de schilderkunst ;
rnijnen, welke niet meer geexploiteerd worden.
B. gaf de voorkeur aan letteren en wetenschappen. Hij

Baily

Baius

werkte aanvankelijk voor het tooneel; doch met den
geleerden Lacaille in kennis gekomen, wijdde hij
zich geheel en al aan de sterrekunde, en werd al
spoedig het lidmaatschap der akademie van wetenschappen waardig geacht (1763). beoefende in-,
tusschen de letterkunde met goed gevolg, vervaardigde Eloges, onder welke men die op Leibnitz en
op Lacaille opmerkte (1770), en schreef het groote
werk, waarmee hij hoofdzakelijk zijn naam beroemd
heeft gemaakt, nl. zijne Histoire de l'astronomie,
bestaande nit : .Geschiedenis der nude sterrekunde" (1775), ,Geschiedenis der hedendaagsche
sterrekunde" (1778-83), .Geschiedenis der indische en oostersche sterrekunde" (1787). In dit werk
had hij het bestaan van een oorspronkelijk yolk aangenomen, dat van den aardbol zou verdwenen zijn,
en aan hetwelk men de meeste der groote ontdekkingen zou moeten toeschrijven ; dezc bewering wikkelde hem in levendige geschillen, en gar aanleiding
tot de 'Brieven over den oorsprong der wetenschappen" en over de 'Atlantis van Plato", die hij 1777
uitgaf. De opgang, lien de .Geschiedenis der sterrekunde" maakte (zijnde zoowel een letterkundig als wetenschappelijk werk), verschafte hem den zetel in de
fransche Academie (1784) en in de .Academie des
Inscriptions" (1785). Ter zelfder tijd werd hij door
de akademie van wetenschappen belast met de zamenstelling van twee belangrijke verslagen, het eene
over het dierlijk inagnetismus (zie MESMER), het
andere over het ontwerp voor een nieuw ziekenhuis.
Toen de omwenteling uitbrak, werd Bailly ontrukt
aan de letteren, in welke hij tot hiertoe zijn geluk
had gevonden, en meegesleept in de staatkundige
loopbaan, welke voor hem zoo noodlottig moest worden. Gedureiide eenigen tijd was hij zeer gezien;
1789 werd hij door de kiezers van Parijs benoemd
tot afgevaardigde bij de staten-generaal, welke vergadering hem vervolgens tot voorzitter koos ; hij
presideerde in die beruchte zitting in de kaatsbaan
(bekend als Jeu-deL Paume), in welke de afgevaardigden zwoeren niet uiteen te zullen gaan, alvorens
aan Frankrijk eerie staatsregeling gegeven te hebben
(20 Junij 1789). Den 16 Julij 1789 werd hij tot
maire van Parijs benoemd. Na de vlugt en inhechtenisneming van Lodewijk XVI zich genoodzaakt ziende
de dreigende zamenscholingen op het veld van Mars
(ten doel hebbende te eischen dat de koning van den
troon vervallen wierd verklaard) met geweld uiteen
te drijven, verloor Bailly eensklaps de volksgunst.
Hij legde zijn ambt als maire neder, en verliet heimelijk de hoofdstad ; doch 1793 werd hij te Melun
herkend, naar Parijs gebragt, en wegens zijn gedrag
op het veld van Mars door het revolutionaire geregtshof ter dood veroordeeld, welk vonnis den 11 November werd voltrokken. Zijne beulen verlengden
zijnen doodstrijd, door de teregtstelling van de eene
plaats naar de andere over te brengen, en overlaadden hem met beleedigingen. Toen zijne door regen
en koude verstijfde ledematen werktuigelijk beefden,
zeide een hunner : .Ei, Bailly! beeft gij ?" .Ja,"
antwoordde de grijsaard zeer bedaard, .maar het is
van koude." Behalve de werken van Bailly, reeds vermeld, heeft men van hem na zijnen dood uitgegeven

Bainbridge (John), beroemd wis- en sterrekundige, geb. 1582 te Ashby in het engelsche graafschap Leicester, stierf 3 Nov. 1643 als hoogleeraar
te Oxford ; onder vele geachte astron. werken van
zijne pen merkt men ook op de beschrijving van de
komeet van 1618.
Baini (Giuseppe), directeur der pauselijke kapel
te Rome, de uitstekendste ital. muziekgeleerde van
den lateren tijd, geb. te Rome 1775, gest. 10 Mei
1844, is niet alleen beroemd als componist, maar ook
als geschiedkundige op het gebied der muziek, inzonderheid door zijne Memorie storico-critiche della

Essai sur l'origine des fables et des religions anciennes
(1798, 2 dln. in 8°.) ; Mentoires dun tentoin de la
revolution (Parijs 1804, 3 dln. in 8°.) ; en Recueil
de pieces interessantes sur les sciences, etc. (1810).

Bally (David), kunstschilder, geb. 1584 te Leyden, deed van 1608 tot 1613 eene kunstreis door
Duitschland en Italie, en vestigde zich toen te Leyden als portret- en historie-schilder.
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vita e delle opera di Giov. Pierluigi da Palestrina

(2 dln. Rome 1828; in het Duitsch vertaald Leipzig 1834).
Bains, 1) stadje in het fransche dept. Vosges,
3 mijlen ten Z. W. van Epinal; 2000 inw.; warme
en minerale bronnen. — 2) dorp in het dept. Illeet-Vilaine, 1 mijl van Redon; 3500 inw.; warme
bronnen.-3) B. les Bains, dorp in Frankrijk, dept. der
Oostelijke Pyrenean, 4 mijlen ten Z. W. van Perpignan; 1800 inw.; een fort, aan welks voet zich twee
warme zwavelbronnen bevinden ; een militair hospitaal, genaamd HOpital d'Amdlie-les-Bains.
Baira, de god des vuurs, bij de Laplanders.
Bairactar, d. vaandeldrager, is de eernaam
van den door zijne geestkracht bekenden grootvizier
Mustapha, die (geb.1755) 1806 pacha van Roestsjoek
werd, en onder sultan Mustapha IV,als veldheer tegen
de in opstand gekomene Serviers uitgezonden, met
20 a 30 duizend man aan den Donau stond, toen de
te Constantinopel toenemende regeringloosheid hem
deed besluiten (Julij 1808) met zijne armee naar de
hoofdstad op te rukken, en Mustapha IV te noodzaken de kroon terug te geven aan den om zijne
wijze hervormingen door de oude partij van den troon
gestooten Selim III, die gevangen zat, en die 28 Julij
1808, toen het dreigende lager tegen het serail oprukte, onthoofd werd op last van Mustapha IV. Dit
belette ,niet dat laatstgenoemde gevangen gekomen
en afgezet werd, waarop Mahmoed II den troon beklom en B. tot grootvizier benoemde. Reeds spoedig
echter kon B. zich niet meer staande houden tegenover de niagtige nude partij, die een opstand bewerkte
(14 Nov. 1808), waarbij B. zijn leven dacht te redden door te vlugten in een huffs, dat tot buskruidmagazijn diende. Toen hij, daar aangevallen,na den
heldhaftigsten tegenstand niet langer zijn val kon
beletten, liet hij zich met zijne vervolgers in de lucht
vliegen.
Bairam, twee mahomedaansche feesten. Zie
BEIRAM.

Bairam—Kalassi, een vlek in aziat. Turkije
(Biga), aan de golf van Adramiti. Men vindt er de
rumen van Assus.
Baireuth. Zie BAYREUTH en ANSPACH.

Bairiseher Hiesel. Zie BEIJERSCHE.
Bairoet, lat. Berytus, syrische stad, 14 mijlen

ten N. 0. van Acre ; 12,000 inw.; geheel verzande
haven (eene naburige, zeer veilige, kleine baai diem
tot ankerplaats); fonteinen, door Dzjezzar aangelegd,
en hooge torens. In 1840 werd A. gebornbardeerd en
op Mehemed-Ali veroverd door de Engelschen.
Base (de), eene rivier in Frankrijk, ontspringt
op de heidevelden van Lannemezan, dept. BovenPyrenean, loopt tangs Trie, Miranda, Valence, Condom
en Nerac, neemt de Barsolle, de Baise-Devant en de
Gelize in zich op, en stort zich, na een loop van 32
mijlen, nabij St. Leger in de Garonne.
Baith, eene plaats vermeld Jezaia 15 : 2.
Baius of de Bay (Michel). Zie BAJUS.
26
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Baja

Baja, I) groot marktvlek in het comitaat BicsBodrogh, oostenrijksch wojwoodschap Servie, aan
den Donau, met 16,000 inw., stoomvaart-station en
uitgebreiden graanhandel.-2) B.,lat. Baice,napelsche
stad, 2 mijlen ten Z. W. van Napels, met veiliger
haven dan die van Napels, en een fort, gebouwd door
Karel V. De stad bestaat uit ellendige huisjes, die
tusschen de prachtige ruinen verspreid staan. Onder
het romeinsche rijk eene fraaije stad, trapswijze op
den half cirkelvormigen heuvel gelegen, van waar
men de zee kon overzien, had B. destijds zeer beroemde baden. De mode bragt mede, dat ieder rijke
Romein er zijne buitenplaats had en er het najaar
kwam doorbrengen. Er zijn nog ruinen van zeer
groote schoonheid overgebleven; doch het grootste
gedeelte is door de zee verzwolgen. Men vindt er
echter nog de overblijfselen van de baden van Nero,
van een paleis van Julius Cesar, der tempels van Venus, Diana, Mercurius, enz. Te B. is keizer Adriaan
gestorven.
Bajaderen. Zie BAYADEREN.
Bajan, 1) eilandje in nederl. 0. I. in de straat
Gaspar, bij de noordkust van het eiland Lepar. —
2) rivier in het landschap Boenoet (Borneo's westerafdeeling).
Bajang, landschap op Sumatra's westkust.
Bajanismus. Zie BAJUS.
Bajasid, versterkte stad in de oude armenische
provincie Bakewant, in het vroeger tot Erzeroem
behoord hebbende pachalik B., digt bij de grenzen
van Perzie ; het pachalik B. heeft 18,000 inw., meerendeels Koerden en Armeniers. In 1828 werd stad en
pachalik B. door russische troepen bezet gehouden,
en te gelijk eene volkstelling volbragt.
Bajasid. Zie BAJAZET.
Bajazet I, bijgenaamd de Bliksem, turksch sultan, geb. 1347, zoon van Amurat, na den dood
zijns vaders 1389 als diens opvolger uitgeroepen, liet
dadelijk zijn oudsten broeder worgen, die hem den
troon wilde 'betwisten. Hij maakte groote veroveringen, ontna 'm den christen-keizers Bulgarije, Macedonia en Thessalia (1391-93), onderwierp het
meerendeel der vorsten van Azle; vervolgens in Europa teruggekeerd, versloeg hij bij Nicopolis aan den
Donau een verbonden leger van hongaarsche, poolsche en fransche kruisvaarders (1396). Door zooveel
voorspoed stout geworden, belegerde hij Constantinopel, en dwong keizer Manuel hem eene schatting
te betalen. Dock hij werd in zijne veroveringen gestuit
door Tamerlan, die zijne staten overweldigde,hem in
den slag van Ancyra versloeg (1402) en hem gevangen
nam. Men zegt dat Tamerlan hem allerlei vernederingen deed ondergaan : zich van zijn ligchaam bediende als van eene voetbank om te paard te stijgen,
hem dwong gedurende de maaltijden onder tafel te
zitten en zich te voeden met de stukken die op den
grond vielen, en hem in eene ijzeren kooi opsloot,
in welke de ongelukkige vorst zich om het leven
bragt door zich tegen de ijzeren tralien te werpen.
Meer waarschijnlijk intusschen is de lezing, dat de
tartaarsche veroveraar hem behandelde met onderscheiding, en dat B., na acht maanden gevangenschap,
in het kamp van Tamerlan aan eene beroerte stierf.
— B. II, geb. 1447 , zoon van Mahomed II, volgde
zijn vader als sultan op (1481),verdreef zijn broeder
Zizim, die hem de kroon betwistte, uit zijne staten, en
vervolgde hem tot aan het hof der europ. vorsten
(zie Zizim). Hij vi gil de Mamelukken van Egypte aan,
doch zonder hen te kunnen vernietigen ; gelukkiger
in Europa, versloeg hij de Moldaviers,en onderwierp
Bosnia en Croatia. Na 30 jaren geregeerd te hebben,

Bajza
deed hij afstand van den troon, en Wilde er zijn
oudsten zoon Achmet op plaatsen ; doch Selim, zijn
tweede zoon, maakte zich van de kroon meester
(1512), na zijnen broeder door middel van vergif te
hebben omgebragt. — B., won van Soliman I en
Roxelane.Naijverig op zijn broeder Selim (Selim II),
dien Soliman had bestemd om hem op te volgen,
deed B., zelfs nog gedurende het leven van hunnen
vader, de wapenen tegen dien vorst opvatten. Nabij
Iconium overwonnen, nam hij de wijk bij den koning
van Perzie ; doch deze liet hem in den kerker werpen, en leverde hem aan de beulen over, door Soliman gezonden om hem ter dood te brengen; B. werd
dadelijk geworgd (1559).—B., zoon van Achmet I
en broeder van Amurat IV. De achterdochtige Amurat, naijverig op dien jongen vorst, die schoone hoedanigheden aan den dag legde, liet hem ondanks de
smeekingen van de sultane Kiosem, hun beider moeder, ter dood brengen, waarbij B. zich echter zoo
kloek te weer stelde, dat vier zijner moordenaars er
het leven bij inschoten.
Bajer, een der Kei-eilanden in nederl. OostIndie, residentie Banda.
Bajocassen, of Badiocassen, een yolk in Gallia
(Lyonnensis 2a), langs het Kanaal (Armoricanus
tractus), ten W. der Lexovii, ten 0. der Unelli, had
tot hoofdpl. Baiocassum, ook Aregenus of meer nog
Augustodurus genaamd, het tegenw. Bayeux.
Bajoe, bogt in de westkust van Sumatra, in het
noorden der Brandewijns-baai ; is slecht beschut
tegen de veel dear heerschende en gevaarlijke westenwinden.
Bajorauna, of Bajorzuna, oudtijds eene groote
en volkrijke pleats in Friesland, werd omstreeks 880
door de Denen en Noormannen platgebrand, zoodat
men niet eens meer weet waar B. gestaan heeft.
Bajum, voormalig nonnenklooster in Friesland
bij het dorp Winsum, was 1186 gesticht door Jetmerus, den eersten abt van Lidlum; het lag op eene
terp, en werd uit dien hoofde ook wel Michielsberg
genoemd ; het werd in den tachtigjarigen oorlog
verwoest.
Bajus of deBay (Michel), geb. 1513 te Melun
bij Ath in Henegouwen, gest. 1589, eerst professor, vervolgens kanselier van de universiteit te Leuven en inquisiteur-generaal, was een voorlooper van
Jansenius, toonde weinig ingenomen te zijn met de
leer der vrijheid van den mensch, en was het omtrent verscheidene punten eens met de leer van Calvijn. De universiteit van Leuven verbood hem te
onderwijzen ; de Sorbonne sprak 1560 de censuur
over hem nit; en bij zijne bul van 1 October 1567
veroordeelde Pius V als kettersch, 76 uit B.'s werken getrokkene stellingen. Bajus had intusschen talrijke aanhangers. Zijne werken zijn te Keulen gedrukt, 1696. Ducbesne heeft de .Geschiedenis van
het Bajanismus" geschreven, 1731.
Bajza (Anton), hongaarsch schrijver, geb. 31 Jan.
1804 te Szucsi in Hertes, was door de uitgave van
verscheidene bellettristische, poezij- en tooneelwerken van gunstigen invloed op de ontwikkeling
der hongaarsche letterkunde. Ook door eenige oorspronkelijke historische geschriften en door de
Mrténeti KOnyvtar (d. i. historische bibliotheek),
zijnde eene hongaarsche vertaling van geschiedkundige werken, maakte hij zich zeer verdienstelijk. Door Kossuth werd hij 1848 aangesteld ale
redacteur van het half-officiele bled Kossuth Hirlapja,
en schreef dat bled met veel talent ; na de omwenteling liet B. niets meer van zich hooren, en stierf
in Maart 1858.

Bakker

Bakacs
Bakacs (Thomas), hongaarsch staatsman, zoon
van een lijfeigenen hoer nit ErdOd, wist zich door
zijne talenten te verheffen tot primaat en pauselijk
legaat in Hongarije en alle onderhoorige landstreken,
terwijl hij zelfs tweemaal, hoezeer dan ook beide
keeren te vergeefs, naar de pauselijke waardigheid
streefde. In 1513 predikte hij eene kruisvaart tegen
de Turken; loch de zaamgestroomde scharen keerden zich tegen den adel, hetgeen aanleiding gaf tot
den burger-oorlog, die 1517 door Johannes Zapolya
gedempt werd. B. zelf, die beschouwd werd als de
oorzaak van al de gruwelen, door de boeren in dezen
oorlog gepleegd, stierf in hoog aanzien (1521), en liet
aan zijne erfgenamen, de familien Erdodi en Pale,
een onmetelijk vermogen na. Door baron EotvOs is
B. en zijn tijd tot onderwerpgekozen van een roman,
getiteld •De boeren-oorlog in Hongarije" (3 din.,
Pesth 1850).
Bakan, eilandje in de straat van Karimata, beoosten het eiland Billiton.
Bakanang, een landschap op Sumatra's westkust.
Bakar,1) eilandje bij de westkust van Sumatra,
in de Tapanoeli-baai. — 2) B., of Buccari, stad en
vrijhaven, met 5000 inw., aan eene bogt van de
Quarnero-golf, in Croatia.
Bakara, hooge berg op Sumatra, in de Battalan den.
Bakau, 1) eilandje in den Lingga-archipel, benoorden het eiland Lingga (nederl. O. I.).-2) stad
in Moldavia, aan de Bistritza ; 2000 inw.
Bakbakkar, een der Leviten ; I Chron. 9 :15.
Bak—Boelan, 1) rivier in Azie, besproeit de
steppen der Kirghizen, loopt naar het W., vervolgens naar het Z. W., en stort zich na een loop van
60 mijlen in een zoutmeer. —2) De Atsji Bak-I3oelan
(of bittere Bak-Boelan) is eene rivier,die uitloopt in
de Tsoewi.
Bakbuk, een der babylonische gevangenen
Ezra 2 : 51 ; Neh.
Bakbukja, een der Leviten ; Neh. 11 : 17 ;
12 : 9, 25.
Bake (Laurens), beer van Wulverhorst, geb. te
Amsterdam, verdienstelijk nederlandsch dichter in
de laatste heeft der 17e eeuw.— B. (John). geb. te
Leyden 1 Sept. 1787, professor der grieksche en
latijnsche letterkunde aan de leydsche hoogeschool,
en een der uitstekendste latinisten van ons land,
bezorgde de uitgave van verscheidene geleerde werken : van Posidonius (1810), van den sterrekundige
Cleomedes (1820, door B. verrijkt met belangrijke
critische commentarien) ; in zijne Selectica hypomnemata (3 dln. 1837-44) leverde hij uitmuntende
philologische opstellen; van Cicero gaf hij 1842 uit
De legibus ; gezamentlijk met Geel, Hamaker en
Peerlkamp de geachte Bibliotheca criticanona (5 din.,
Leyden 1825-31) ; hij stierf Maart 1864.
Bakeele, vrij diepe baai ten oosten van Laykenpunt (zuidkust van Celebes).
Bakel, dorp in de Meijerij van 's Hertogenbosch
4 wren gaans benoordoosten Eindhoven, met 250 inw.;
reeds in 721 was B. bekend onder den naam Baclaos ;
5 Jan. 1511 werd het platgebrand door de Geiderschen uit Roermond en Venlo ; in Sept. 1599 had
B. veel te lijden van de Spanjaarden.
Bakenes, of Backenes, ook Bakenisse, 1) voormalige buurt langs het Spaarne in Noord-Holland,
ter plaatse waar thans nog binnen de stad Haarlem
de Bakenesser kerk staat. — 2) voormalig adellijk
huis in Kennemeriand bij Haarlem, naar Welk huis
een oud adellijk geslacht zijnen naam droeg.
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Baker, rivier op Celebes, in de Minahassa.
Baker (Richard), engelsch geschiedschrijver,
geb. 1568 in het graafschap Kent, gest. 1645, was
onder Jacobus I opper-sherif van het graafschap Oxford. Hij bragt zijne laatste jaren in de gevangenis
door, gegijzeld voor schuld. In 1641 gaf hij in het
licht eene •Kronijk der koningen van Engeland, sedert
bet tijdperk van de heerschappij der Romeinen tot
aan den dood van Jacobus I", welk werk verbazenden opgang maakte.— B. (Thomas), engelsch oudheidkundige,geb. 1656,gest.1740,gaf 1699 in het licht
•Overdenkingen over de wetenschap en over de noodzakelijkheid der Openbaring", in het Fransch vertaald door Berger, onder den titel van Traits de
l'incerlitude des sciences (Parijs 1714, in 12 . .). —
B. (Henry), engelsch natuurkundige, geb. in het
begin der 18e eeuw, gest. 1774, lid van het koninklijk genootschap en van dat der oudheidkundigen,
heeft zich met vrucht op microscopische onderzoekingen toegelegd, en uitgegeven •Het Microscoop
bevattelijk gemaakt voor iedereen".
Bakewell (Robert), beroemd engelsch veefokker, gel). 1726 te Dishley, graafschap Leicester,
gest. 1793, heeft veel gedaan voor de veredeling der
huisdieren, vooral van het rundvee. Zijne voor de
landhuisboudkunde belangrijke ervaringen heeft hij
medegedeeld in de Domestical encyclopedia (dl. 1).
Bakhtsje—Serai, d. i. de stad der tuinen,
stad in europ. Rusland (in de Krim), 3 mijlen ten
Z. W. van Simferopol; 14,000 inw.; badinrigtingen,
moskeen en een paleis der oude khans van de Krim.
Bakhuizen (L.). Zie BACKHUYSEN.
Bakhuizen van den Brink (Reinier Cornelis), geb. 28 Fehr. 1810 te Amsterdam, studeerde
theologie en letteren, eerst te Amsterdam, toen te
Leyden, waar bij in laatstgemeld vak den doctoralen graad nam. Sedert 23 Jan. 1854 rijksarchivaris, heeft hij zoowel in die betrekking als door
verscheidene geschriften vele diensten aan de geleerde wereld bewezen. Under zijn toezigt (en verrijkt met belangrijke aanteekeningen vanzijne hand)
werd eene nederlandsche vertaling bewerkt van John
Lothrop Motley's beroemd boek De opkomst van de
Nederlandsche Republiek (2e druk 4 din. 's Hage 1860)
met het vervolg daarop Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden sedert den dood van Willem den
Zwijger tot op de Synode van Dordrecht (3 's Rage

1863).

Bakit, rivier ter westkust van bet eiland Banka,
ontlast zich in de Klabat-baai.
Bakkar, eilandje in de Indische Zee, bij kaap
Batoe Manna (Sumatra's westkust).
Bakkau, een der Batoe-eilanden in de Indische
Zee, ten westen van Sumatra.
Bakher (Meindert Meeuwsz.), geb. te Amsterdam, uitvinder (17e eeuw) van de zoogenaamde
kameelen of scheepsligters, waarmede de zwaarste
oorlog- en koopvaardijschepen over bet Pampus in
de Zuiderzee geligt werden. Na de opening van het
Noordhollandsche kanaal maakte men van dergelijke
kameelen geen gebruik meer: dock ze vonden navolging in andere landen. — B. (Pieter Huisinga).
geb. 1713 uit eene groninger familie, koopman te
Amsterdam, waar hij 1801 stierf, was een geleerd
man en goad dichter; hij was de vriend en schoonbroeder van den geschiedschrijver Jan Wagenaar,
met wiens zuster hij gehuwd was.—B. (Cornelis),
verdienstelijk schilder, inzonderheid van miniatuur-portretten, geb. 7 Junij 1771 to Goedereede,
gest. 9 Jan. 1849 te Rotterdam. — B. (Gerbrand),
geb. 1 Nov. 1771 te Enkhuizen. gest. 15 Junij 1828
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Bakkereel

Balak

te Groningen, waar hij sedert 2 Mei 1811 hoogDresden, Dessau, Cethen, keerde in het begin van
leeraar in de genees-, heel- en verloskunde was ;
Maart 1849 heimelijk naar Dresden terug, waar hij
heeft vele geachte werken geschreven, waaronder
gedurende de Mei-catastrophe eenigermate de rol
ook Natuur- en geschiedkundig onderzoek aangaande
van dictator speelde, werd te Chemnitz in hechtenis
den oorspronkelijken stam van het menschelijk gegenomen, en eerst naar Dresden, vervolgens (28 Aug.)
slacht (Groningen 1810). — B. (Jan de), ook Jan
naar den Konigstein gebragt. In 1850 werd hij ter
van Woerden genoemd, omdat hij aldaar geboren
dood veroordeeld, Welk vonnis bij wijze van gratie
was (in Junij of Julij 1499), en ook onder den ververanderd werd in levenslange gevangenschap ; daarlatijnschten naam van Joannes Pistorius bekend,was
na aan Oostenrijk uitgeleverd, stond hij ook hier te
pastoor te Woerden, omhelsde opentlijk de leer van
refit en werd veroordeeld ; en eindelijk uitgeleverd
Luther, na eerst heimelijk in het huwelijk te zijn
aan Rusland. Wat er verder met hem geschied is
getreden, werd deswege gevankelijk naar 's Gravenweet men niet met zekerheid.
hage gevoerd, en aldaar ter dood veroordeeld en
Bakon, rivier op het eiland Karimata, residentie
15 Sept. 1525 levend verbrand ; hij was de eerste
Pontianak (nederl. 0. I.).
martelaar voor de zaak der Kerkhervorming in ons
Bakongang, groot dorp en haven op Sumaland. — B. (Frans-de) ; zie ARTOPXUS. Zie wijtra,koningrijk Atjin, 3 mijlen ten oosten van Troemon.
ders op BACKER.
Bakony, een met de Alpen zamenhangend,
Bakkereel (Guiliam en Gilles),twee broeders, 12 mijlen lang en van 2 tot 5 mijlen breed zijnde
geb. te Antwerpen omstreeks de helft der 17e eeuw;
laag-bergachtige boschstreek in de hongaarsche cobeiden schilders, de een van landschappen, de andere
mitaten Zala en Vesprim ; dit met heerlijke eiken,
van beelden.
beuken en linden prijkende boschland herbergt zeer
Bakkeveen, buurt in de prov. Friesland, veel wild, en vcrschaft voedsel aan talrijke kudden
kwartier Zevenwolden, ruim 5 uren gaans ten N. O.
varkens, die hier gemest worden. Het bosch is
van Heerenveen ; in 1231 gevecht tusschen de Friestaats-eigendom en werd voorheen door eigene grazen en Drenthenaars, waarbij eerstgenoemden de
ven (Comites de Bakony) beheerd.
nederlaag leden ; in 1503 groote veenbrand ten geBakoo, rivier in het rijk Matan (Borneo's westervolge van lange hitte.
afdeeling).
Bakkong, rivier in het-noorden der LampongBakori, eilandje bij de oostkust van Celebes ;
sche districten (Sumatra) ; ontlast zich met twee
het tusschen beiden liggende vaarwater is slechts
armen in de Toelang Bawang.
voor kleine vaartuigen geschikt.
Bakkum, buurt in N.-Holland ; 4 uren gaans
Bala, 1) een der steden in den stam Juda ; zie
benoorden Haarlem ; bij de belegering van Haarlem
Jozua 19 : 3. — 2) engelsche stad (prinsd. Wallis),
(1573) werd B. door de Spanjaarden uitgeplunderd.
hoofdpl. van het graafschap Merioneth, 27 mijlen ten
Bakoe, stad in aziat.Rusland (Sjirwan),aan de W. van Louden; 2000 inw.
Caspische Zee, op 't schiereil. Apsjeron, 5 mijlen ten 0.
Balaitm, de zelfde als BILEAM.
van Sjamakie; versterkte plaats der Iste klasse, met
Balabak, nederl. 0. I. eiland in de Chinesche
eene haven, de beste aan de Caspische Zee; een door Zee, benoorden Borneo.
Abbas II gebouwd paleis voor den schach, grooten
Balabalakan, of Kleine Paternosters (ook
bazar, karavanserai, armenische kerk, en den vuurBalabakan, Balabalega of Balabalagan, eene groep van
tempel Atezj-ga, een der heiligdommen van de Gue13 eilandjes, omringd door koraal- en zandbanken,
bren. B. heeft'6000 inw., en drijft een aanzienlijken
ligt ten westen van Celebes ; het meest oostelijk gehandel met Astrakan, vooral in steen-olie, waarvan
legene eiland dezer groep, in de straat van Makassar,
te B. rijke bronnen aanwezig zijn. Eertijds was B. een beet insgelijks B.
klein onafhankelijk khanaat, en werd later een vasalBalachna, of Balakhna, versterkte stad in bet
staat van Perzie, dat het 1723 afstond aan de Rusruss. gouvernement Nisjnei-Nowgorod, aan de Wolsen, het zich liet teruggeven in 1735, en het zich
ga ; 3500 inw., eenigen handel, zoute bronnen.
eindelijk voor goed zag ontweldigen (1801).
Balaclava, d. Schoone Sleutel, het Symbolon
Bakoengan, berg in het rijk Djembrana (west- der Grieken, stad en haven in de Krim, op de zuidkust van het eiland Bali).
kust, 2 mijlen bezuiden Sebastopol. Den 25 Oct.
Bakoenin (Michael), geb. 1814, zoon van een 1854 sloegen de hier gelegerde Engelschen een bloegrondeigenaar te Torsjek in bet russ. gouvernement
digen aanval of van de Russen.
Twer, genoot zijne opleiding in het kadettenhuis te
Baladan, 1) II _on. 20: 19 Ziie B ERODACH
Petersburg, werd toen vaandrig bij de garde-artilleBALADAN. - 2) Jezaias 39: 1 ; zie MERODACH BALADAN.
rie, loch nam reeds spoedig zijn ontslag, en ging
Baladea, naam lien de inboorlingen geven aan
1841 naar Berlijn, 1842 naar Dresden, zich bezighet eiland Nieuw-Caledonie.
houdende met philosophie en zich voornamelijk aanBalaghat, eene oude prov. van Indie, tusschen
sluitende aan Ruge, in wiens ),Deutsche Jahrbiicher"
Haiderabad, de noordelijke Circars, Salem, Maissoer.
hij schreef onder den naam van Jules Elysard. In
Kanara en Bedjapoer ; 55 mijlen lang bij 44 breed;
1843 ging hij naar Parijs, waar hij omgang had met
maakt deel uit van het berg-plateau van Decan.
de Polen, even als later in Zwitserland met de ComHoofdstad Bellary. Rivieren : Kistnah, Toembedra,
munisten. Daar hij aan de oproeping om naar RusPennaar en Tsj ioerawati. De grond is zeer vruch tbaar ;
land terng te keeren Been gevolg gaf, werken zijne
men vindt er uitgestrekte bosschen ; diamanten, kobezittingen aldaar verbeurd verklaard. In 1847 hield
per, salpeter. B. behoort aan de Engelschen, en maakt
hij te Parijs bij het Polen-banket eene redevoering,
deel nit van het presidentschap Madras.
welke zijne uitzetting uit Frankrijk ten gevolge had,
Balaguer, lat. Bergusium, eene spaansche stad
terwijl het russische gouvernement tevens eenen
(Barcelona), aan de Segre, 3 mijlen ten N. 0. van
prijs uitloofde voor zijne uitlevering. Hij nam de
Lerida ; 3700 inw.
wijk mar Brussel, waar hij zich tot de FebruarijBalak, de zoon van Zippor, was koning der Moaorawenteling schuil hield, woonde in Junij 1848 het
biten ; hij wordt vermeld : Numeri, hoofdst. 22, 23
Slaven-congres bij, vertoonde zich daarna in Berlijn,
en 24 ; Jozua 24 : 9 ; Rigt. 11 : 25 ; Micha 6 : 5 en
van waar hij in Oct. verbannen werd, vervolgens te
Openb. 2 : 14. Zie BILEAM.

Balakhissar
Balakhissar, of Balikessri,stad in Klein-Azie,
westelijk van Brussa, met eene druk bezochte jaarmarkt (half Augustus) ; in de nabijheid warme minerale bronnen.
Balaloewan, vuurspuwende berg op Sumatra,
in het koningrijk Atjin.
Balam, nederl. 0. I. eiland in de lndische Zee,
bewesten Sumatra.
Balamata, rivier ter westkust van het nederl.
0. I. eiland Boero.
Balambangan, 1) B., of Blambangan, bij de
Maleijers genaamd Berobangan, eiland in de Chinesche Zee, voor de golf van Maloedoe, benoordoosten
Borneo; vruchtbaar, boschrijk, en heeft twee havens.
B. is onbewoond ; behoort aan den sultan van Soelo,
door wien het 1762 afgestaan werd aan de Engelschen, die er 1773 eene kolonie vestigden, Welke
1775 door de Soloers vernield werd. Eene nieuwe
nederzetting, in Oct. 1803 beproefd, werd in het volgende jaar reeds weder verlaten, wegens ongezondheid van het klimaat. — 2) B.; zie BALAMBOEANG.
Balamboeang, 1) B., of Balamboang, ook
Balambangan, landschap op de zuidoostkust van Java,
eertijds een magtig rijk, doch door vele oorlogen geteisterd en in eene woestenij herschapen.-2) voormalige hoofdplaats van bovenstaand landschap. —
3) rivier op Java, ontlast zich in de straat Bali.
4) baai aan Java's oostkust, in de straat Bali ; wordt
ook Pambang-baai genoemd.
Balane, eene hamadryade, een der acht dochters van Oxylus.
Balanea, tegenw. Banias, stad en haven van
Phenicie, ten N. van Aradus.
Balang, of Groot-Balang, nederl. 0. 1. eiland
bij de westkust van Celebes.
Balangiar, eene stad in westelijk Turkestan
(europ. Rusland), in de fie eeuw hoofdstad der
Khazaren, door Chosroes gebouwd aan een der monden van de Atel (Wolga).
Balante, I1) - vruchtbaar landschap, waar veel
ijzer wordt gevonden, ter oostkust van Celebes. —
2) rivier in het landschap B. — 3) straat tusschen
Celebes' oostkust en het Banggaai-eiland Paling.
Balaruc, fransch dorp, dept. Herault, aan den
vijver van Thau, 3 mijlen ten Z. W. van Montpellier; 600 inw.; warme bronnen, die beroemd zijn als
middel tegen chronische ziekten en verstoppingen.
Balas (Alexander), een syrisch usurpator. Zie
ALEXANDER (blz. 123).
Balasore, of Balassor, eene zeestad van Indie
(Orissa), hoofdpl. van het district B., aan de BoeriBellane ; 10,000 inw.; behoort sedert 1803 aan de
Engelschen.
Balassa (Balnit, graaf van Gyarmati en PAW,
de oudste hongaarsche lierdichter van eenige beteekenis, streed voor den pretendent Bdkesi, trad
vervolgens in koninklijke dienst, en vond zijnen dood
(1594) bij de bestorming van Gran, na eenige dagen
te voren nog ridderlijke en vaderlandsche liederen
te hebben vervaardigd. De le druk van zijne populair
gewordene gedichten verscheen 1572 te Krakau.
Balaton, duitsch Platten, lat. Volcew paludes,
meir in Hongarije, staat door de Sio in gemeenschap
met den Donau, en neemt 9 rivieren in zich op.
Balbatro (Claude), geb. 1723 te Dijon, eerst
aldaar organist, vervolgens te Parijs, waar hij 1799
stierf, was de eerste die de piano-forte invoerde in
plaats van het clavecimbaal.
Balbek. Zie BA5LBEK.
Balben (De), of Balbi, waren een magtig geslacht nit Chieri. Zie CBIEBI.

Balboa
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Balbi (Hieronymus),venetiaansch letterkundige,
hoogleeraar in de letteren en in de regten, eerst te
Parijs (1485), vervolgens te Weenen en te Praag,
had veelvuldige geschillen met zijne ambtgenooten.
Hij omhelsde later den geestelijken stand in Hongarte, waar koning Ladislaus hem de opvoeding
zijner kinderen toevertrouwde, en werd eindelijk
bisschop van Gurck in Carinthia. Hij stierf 1535.
Men heeft van hem:De rebus Turcicis (Rome 1526).
— B. (Gaspard)', venetiaansch reiziger en handelaar, vertoefde 9 jaren (1579-1588) in Indie, en
gaf bij zijne terugkomst het .Verhaal van zijne reis"
in het licht (Venetia 1590). — B. (Adriano), een
statisticus, geb. 25 April 1782 te Venetia, en aldaar
gest. 14 Maart 1848, was eerst lector te Murano
(1808),toen te Fermo (1811 ),werd 1813 als hoogleeraar der statistiek naar Padua beroepen, doch kon
deze betrekking wegens de staatkundige gebeurtenissen niet aanvaarden ; in 1815 verloor hij ook zijne
betrekking te Fermo, en kreeg toen eene aanstelling
bij de toldirectie te Venetia. Van hier ging hij naar
Portugal, en leefde vervolgens tot 1832 te Parijs,
waar hij zeer belangrijke statistieke werken uitgaf
over Portugal, Frankrijk, Rusland, Engeland, enz.,
alsook zijn beroemden Atlas ethnographique du globe
(Parijs 1826). Later werd hij te Weenen benoemd
tot Raad voor de geographie en statistiek. Zijn meest
bekende werk is zijn Abregd de geographie (3e druk,
Parijs 1838) .Alzijne verspreide geschriften zijn bijeen
uitgegeven in 5 dln. (Turijn 1841-2), getiteld
Scritti geografici, statistici, etc.
Balbinus (Decimus Claudius), romeinsch keizer, was eerst senator, en werd met Maximus Pupianus door zijne ambtgenooten gekozen am den woesteling Maximinus te bestrijden (238). Zij voerden
het bewind met vrij veel beleid, maar werden na eene
regering van eenige maanden vermoord door de Pretorianen, willende deze geen keizers erkennen, die
zij niet zelven gekozen hadden. B. en zijn ambtgenoot werden vervangen door den jongen Gordianus.
Balbo (Cesare, graaf), italiaansch staatsman en
schrijver, geb. 1789 te Turijn, eerst auditeur in den
franschen staatsraad, vervolgens herhaalde malen
gebruikt als keizerl. fransch regerings-commissaris
in Italie, na den val van Napoleon tot 1821 gezantschapssecretaris van Sardinia te Londen. Van 1821
tot 1823 leefde hij te Turijn gebeel voor de wetenschap, schreef eene Geschiedenis van Italie tot op
Karel den Groote, vertaalde Leo's geschrift over de
lombardische steden, en gaf door de Speranze d' Italia
(d. i. Italie's Hoop) aan de gematigd-liberale partij
een middelpunt (1843). Ook zijn compendium der
ital. geschiedenis vond allerwege goedkeuring (5e
druk, Bastia 1849). Medewerker aan het turijnsche
dagblad 41 Risorgimento", was hij tevens de leider
der gematigde liberalen, en trad in de italiaansche
zaken vooral sedert 1847 op den voorgrond. Van 16
Maart tot 8 Julij 1848 was hij president van den
ministerraad, zonder portefeuille, nam daarna geen
deel meer aan de staatszaken, en stierf 3 Junij 1853.
Balboa (Vasco Nunez de), spaansch officier,
geb. 1475 te Xerez-de-Badajoz, maakte eenige veroveringen in Amerika, in de omstreken van de landengte van Panama, en was de eerste die met Peru
hekend werd. In 1513 toog hij naar deze rijke landstreek ; doch geen genoegzame troepen bij zich hebbende, trok hij weldra terug. Toen werd hij door
den gouverneur Pedrarias Davila, die naijverig was
op zijnen in te oogsten roem, van weerspannigheid
beschuldigd en onthoofd (1517). Hij was de eerste,
die de Stille Zuidzee gezien had.

Balbriggan

Baldo

Balbriggan, eerie zeeplaats in Ierland, prov.
Leinster, graafschap Dublin; de haven ligt beschut
door eene kaai, met vuurbaak ; 2400 inw., die meerendeels van de vischvangst leven.
Balbuena (don Bernardo de), spaansch dichter, geb. 1568 te Valdepelias,gest. 1627 als bisschop
van Puertorico. Sleeks Brie zijner werken zijn bewaard gebleven, namelijk eerie beschrijving van
Mexico La grandeza mejicana (Mexico 1609) ; eene
herder-novelle El siglo de oro (Madrid 1608) ; en
een heldendicht in 24 boeken El Bernardo, 6 sea la
victoria de Boncesvalles (beste editie Madrid 1808).
Balbus, gebergte in Afrika, werwaarts Massanissa de wijk nam, nadat de numidische koning
Syphax hem de nederlaag toegebragt had.
Balbus (C. Cornelius), geboortig nit Gades in
Spanje, werd anno 40 v. Chr. consul. Hoewel een
vreenadeling zijnde, had hij zich door zijne verdiensten
den titel van romeinsch burger waardig gemaakt,
die hem 71 v. Chr. was toegekend ; en toen die
titel hem betwist werd, sprak Cicero te zijnen voordeele eene pleitrede uit, welke wij nog bezitten. —
B. (C.), nit Gades in Spanje, neef van den vorige,
om hem van zijnen oom te onderscheiden Junior
bijgenaamd, nam deel aan de oorlogen van Cesar in
Egypte en Spanje, werd pontifex, en 40 v. Chr.
qu re stor onder Asinius Pollio. Aan zijne geboortestad
gaf hij groote uitbreiding en eene haven; doch hij
behandelde zijne medeburgers met zooveel strengheid en willekeur, dat hij your hunne woede naar
Afrika moest vlugten. In het jaar 19 v. Chr. kwam hij
weder te voorschijn, behaalde als proconsul eene
overwinning op de Gararnanten in Afrika, en liet
13 v. Chr. te Rome een schouwburg bouwen. —
B. (T. Ampius), in 62 v. Chr. volkstribuun; bekleedde later ook de pnetuur.—B. (M. Attius) ; zie
ATTIUS 7). — B. Zie BALBEN en CHIERI.
Balby, vormt met Hexthorpe eene gemeente
van 700 zielen in het engelsche graafschap York.
Hier hadden de eerste bijeenkomsten plaats van de
Kwa kers.
BalclUtha, oude gaelische naam van de stad
Dumbarton (er is bij Ossian sprake van een B. als
eene groote stad, Welker ondergang hij betreurt).
Balcombe, eene gemeente in het engelsche
graafschap Sussex ; 900 zielen ; bij B. loopt de Londen-Brighton-spoorweg door een tunnel, die 1140
engelsche ellen lang is.
Baldaus (Philippus), eigentlijk Ph. Baelde,
geb. Oct. 1632 te Delft, ging 1655 als predikant
naar Oost-Indic, bleef daar tot 1666, keerde toen
naar Nederland terug, en werd 1669 predikant te
Geervliet, waar hij 1672 stierf. In 1672 verscheen
te Amsterdam in het Licht B.'s voor dien tijd zeer
verdienstelijk werk Beschrijving der Oost-Indische

Balde (Bernardinus), of Baldi, abt van Guastalla,
italiaansch geleerde, geb. te Urbino 9553, gest. 1617,
beoefende met vrucht de letteren en wetenschappen.
Onder andere werken, heeft men van hem een italiaansch dichtstuk op de ,,Zeevaart" (1590), alsmede
,,Commentarien op Vitruvius" (Augsburg 1612), en
op de ,,Mechanische problemen" van Aristoteles
(Maintz 1621). — B. (Jacob), een duitsch Jezurt
en latijnsch dichter, geb. 1603 te Ensisheim in den
Boven-Elzas, gest. 8 Aug. 1668 te Neuburg in den
Palts, leefde aan het hof van Beijeren. Men noemde
hem den Horatius van zijn land. Vooral bekend is
zijn Solatium podagricorum (Munchen 1661) ; een
zijner dichtstukken, in elegische verzen, getiteld
Urania vicirix, behaagde Alexander VIII zoozeer, dat
deze pans hem eene gonden medaille schonk. Al de
werken van B. zijn 1729 te Munchen gedrukt
(8 dln. in 8°.). Er bestaat eene Bloemlezing uit, in
een deel (Zurich 1805).
Balde de Ubaldis (Pietro), geb. te Perugia
1340, gest. 1400, was hoogleeraar in de regten te
Perugia, Padua en Pavia,en werd de mededinger van
Barthole, wiens leerling hij geweest was. Zijne werken beslaan 3 dln. in fol.
Balderic, 1) kronijkschrijver, geb. te Meunsur-Loire omstr. 1060, was abt van Bourgueil, vervolgens (1107) bisschop van Dol. Onder den titel
van Historice Hierosolymitance libri IV heeft hij geschreven de geschiedenis van den eersten kruistogt
(1095-99),opgenomen in de verzameling van Bongars. — 2) een andere B., gest. 1112, heeft zaamgesteld eene DKronijk van Kamerijk", van Clovis tot
het jaar 1070.
Balderik, in 918 opvolger van Radboud, was
de 15e bisschop van Utrecht, en een even dapper
krijgsman als vroom geestelijke. De Noormannen,
die Utrecht overweldigd hadden, dreef hij -weldra
van daar ; in 966 tong hij naar Italie om een mondgesprek te houden met keizer Otto I, die hem het
muntregt verleende en verscheidene andere privilegien. De giften, door Karel den Gr. aan de kerk van
Utrecht geschonken, werken bevestigd aan bisschop
B.; hij stierf te Utrecht 7 Jan. 977.
Balderik, graaf van Uplade, leefde eerst eenigen tijd in ontucht met Adela,de dochter van Wichman graaf van Hameland, en trouwde later met bar;
beiden stierven omstreeks 1020. Met B. en Adela
eindigde het doorluchtige en Bens zoo magtig geweest zijnde geslacht der graven van Hameland. Zie
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kusten, Malabar en Coromandel benevens het eilancl
Ceilon, waarachter eene Malabaarsche Spraakkunst,

, en in een aanhangsel eene beschrijving van vele fabelen, ontleend aan de afgoderij van de bevolking in die
oorden.
Baldasseroni (Giovanni), geb. ontstr. 1790
te Livorno, doorliep verscheidene atnbtsbetrekkingen, totdat hij sedert 1845 met der daad, en sedert
1847 ook met den titel,aan het hoofd stood van het
ministerie van financier. Bij racer dan een ministeriéle crisis hield hij zich staande, totdat de republikeinsche demonstratie van 24 Julij 1848 hem
deed vallen. Toen de groothertog naar Gaeta getogen
was, ward B. derwaarts ontboden, en trad 24 Mei
1849 als conseil-president aan het hoofd van het
ministerie.

WICHMAN.

Baldewijn. Zie BOUDEWIJN.
Baldez (Francisco), of Valdez, een aanzienlijk
Spanjaard en bevelhebber der spaansche troepen in
1574 bij bet beleg van Leyden, dat hoofdzakelijk
opgebroken ward op aanhoud en van Magdalena Moons,
eene haagsche juffer, met wie B. in liefde-betrekking
stood, en die hij dan ook na de opbreking van het beleg naar Antwerpen liet komen waar hij met haar in
het huwelijk trad. Hij stierf kinderloos 1580.Zie ook
MOONS (itlagdalena).
Baldinucci (Filipo)), italiaansch schrijver,
geb. te Florence 1624, gest. 1696,heeft over de geschiedenis der kunst een zeer geacht werk geschrevan, getiteld Notizie de' professors del disegno, enz.,
loopende van 1260 tot 1670 (Florence 1681-1728)
en eene ,,Geschiedenis der graveerkunst" (Florence
1686).
Baldo, gebergte in het Lombardisch-Venetiaansche, loopt over eene uitgestrektheid van ruim 4
geographische mijlen tusschen het meer Garda en de
rivier de Etsch.

Balduinus

Baliol

Balduinus. Zie de verschillende artikels BalfrOesj, stad in de perzische prov.
BOUDEWIJN.

Baldur, een scandinavisch held, zoon van Odin,
is de Apollo van het Noorden. Hij is de god der
welsprekendheid en tevens de schutspatroon van den
vrede, de vroomheid en de gematigdheid. Hij stied*
door eene werpspies, waarmede hij door Hodur (den
god van het toeval) in een steekspel werd doorboord.
Bale, fransche naam voor de zwitsersche stad
Bazel.
Bale (J.),Joannes Balceus, engelsch godgeleerde,
geb. 1495, gest. 1563, in de roomsch-katholieke
godsdienst opgevoed, omhelsde de leer der Hervormden, hetgeen hem onder de regeringen van Edward VI
en Maria aan vele onaangenaamheden blootstelde,
weshalve hij zich in vrijwillige ballingschap begaf.
Bij de troonsbestijging van Elizabeth keerde hij naar
Engeland terug, en werd met een canonicaat begiftigd. Men heeft van hem : eene ),Opsomming van de
schrijvers van Groot-Britannie",in het Latijn (Wezel,
1519 ; herdrukt met bijvoegsels te Bazel 1557) ; en
in bet Engelsch (Londen 1538) eenige tooneelstukken, ontleend aan de gewijde geschiedenis.
Balearisehe eilanden (De) in de Middellandsche Zee, aan de kusten van Spanje, tot welk rijk
zij behooren, maken de generale capitanerie der Balearen en het generaal intendantschap van Palma uit.
Men onderscheidt ze in twee groote (Majorca en Minorca, door de Romeinen Gymnesice insulce genoemd)
en drie kleine (Ivica, Formentera en Cabrera, bij de
Romeinen Pityusce insulce geheeten) ; gezamentlijke
bevolking 250.000 zielen. De grond is zeer vruchtbaar. De bewoners der B. waren in de oudheid bekend als de beste boogschutters der wereld, van daar
de naam Balearen (van het grieksche woord balli3,
schieten). De B. werden onderworpen, eerst door de
Carthagers, later (123 v. Chr.) door de Romeinen.
Omstreeks de 5e eeuw werden ze overweldigd door
de VandaIen, daarna kwamen ze achtereenvolgend
onder de heerschappij der Gothen, der Arabieren,
van Karel den Groote, der Zeiriten, der Almoraviden,
en eindelijk (1259) onder het gezag van Jayme I,
koning van Aragonie. Onder de opvolgers van laatstgenoemden behoorden ze nu eens aan de aragonesche vorsten, dan weder aan prinsen uit hunne dynastie. Karel V bragt ze eindelijk voor goed onder
de kroon van Spanje.
Balechou (J. J.), een fransch graveur, geb. te
Arles 1715, gest. te Avignon 1765, was lid der
akademie van schilderkunst; doch verscheidene
proefdrukken van het portret van August van Saksen
achtergehouden en die te zijnen voordeele verkocht
hebbende, werd hij van de lijst der leven van de akademie geschrapt.
Balega, 1) rivier, en 2) bosch op het nederl.
0. I. eiland Madura ; de rivier ontlast zich in de straat
van Madura.
Balen (Matthijs), geb. I Oct. 1611 te Dordrecht,
gaf 1677 eene Beschrijving der stad Dordrecht in het
Licht. — B. (Matthijs), kleinzoon van den vorige,
geb. te Dordt 24 Febr. 1684, verdienstelijk landschap-schilder. — B. (Henrik van) kunstschilder,
gest. 1632, was de eerste leermeester van Antony
van Dijk.
Balfe (Michel William), engelsch componist,
geb. 15 Mei 1808 te Dublin, is de schrijver van de
muziek voor een aantal operaas (The Gipsy ; Les
quatre fils d' Aymon ; enz.) en sedert 1845 directeur
van de ital. opera te Londen.
Balfourier (A. P. E.), fransch landschapschilder, geb. 11 Aug. 1816 te Montmorency.
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deran, aan de Babul, over welke bier eene brug ligt,
ruim 2 mijlen van de uitwatering in de Caspische
Zee, en 17 mijlen ten N. 0. van Teheran; de bevolking werd in 1822 geschat op 200,000 zielen, doch
is sedert aanmerkelijk verminderd door de pest. Bezuiden B., op een door schach Abbas kunstmatig
aangelegd eilandje, staat de ruine van een paleis.
B..drijft een algemeenen handel op groote schaal.
Balguy (John), anglikaansch godgeleerde, geb.
1686 te Sheffield in het engelsche graafscbap York,
gest. 1748, heeft in het licht gegeven : 'Brieven aan
een deist over de schoonheid en voortreffelijkheid
der zedelijke deugden" (1726, in 8°.) ; ,Grondslag van
het zedelijk goed-zijn of Grondig onderzoek naar den
oorsprong van onze denkbeelden over de deugd" (1728,
in 8°.) ; 'Nasporingen aangaande de zedelijke volmaaktheden van God, inzonderheid met betrekking
tot de schepping en de Voorzienigheid" (1730, in 4°.);
wijders ,,Predication".
Bali,1) B., ook Klein-Java geheeten,een der Soenda-eilanden, door de straat Bali van Java gescheiden;
15 mijlen lang en 11 breed; bevolking ongeveer
800,000 zielen ; het behoort aan de Nederlanden, en is
zeer vruchtbaar, doch wegens de vulkanische gesteldheid van den grond zeer onderhevig aan aardbevingen ; vooral die van 22 Nov. 1815 heeft vreeselijke verwoesti n gen aangerigt. De inlanders, Balinezen
genoemd, zijn een schoon menschenras, doch onrustig
van aard; herhaalde malen, zelfs nog onlangs, is het
noodig geweest, dat de nederlandsche land- en zeemagt de Balinezen zijn gaan tuchtigen voor hunne
ontrouw aan het nederl. gezag. Het eiland B., ofschoon betrekkelijk niet groot, is ingedeeld in acht
onafhankelijke rijkjes, die dikwijls elkander beoorlogen ; de namen van die rijkjes zijn : 1) Boleling
of Bleling; 2) Karang Asam ; 3) Bangli of Taman
Bali ; 4) Tabanan ; 5) Mengoewi of Mengoei ; 6) Kalongkong of Klonkong; 7) Gianjar; 8) Badong of
Bali Badong. Twee andere vroeger insgelijks onafhankelijke rijkjes (Djembrana en Pajangan) zijn
tegenw. bij de andere ingelijfd.
Bali, 2) B., of Bally, ook Loboagee of LaboeHadji, stad ter oostkust van het eiland Lombok, aan
de straat Alfas (nederl. 0. 1.).
R
.e —ADONG.
Bali Badong. Zie
Bali Kambang, 1) een meir op Java, resid.
Pakalongan (Dieng-gebergte). — 2) eiland in de
Indische Zee, bezuiden de residentie Pasoeroewan
op Java; met zware rotsen en talrijke vogelnestklippen.
Balikessri. Zie BALAKHISSAR.
Balimoetz, rijkje op Borneo, behoorende tot
de Vorstenlanden van Bandjermasin.
Balinezen, inboorlingen van het eiland Bali.
Zie BALI.
Balingkan, voormalig rijkje op het eiland Bali.
Balinus (Joannes), geb. te Vdsoul in Frankrijk
in het laatst der 16e eeuw, gest. te Wezel, bragt het
grootste gedeelte van zijn leven in de Nederlanden
door, als kapellaan van het bourgondiscbe legioen
van Claudius de Bya ; hij heeft geschreven De belle
Belgico, auspiciis ducis Ambr. Spinulce (1609).
Baliol of Bailleul (Johan), koning van Schotland. Toen na den dood van Alexander III een aantal mededingers, waaronder ook R. Bruce, elkander
de kroon betwistten, besloot men zich te onderwerpen aan de keus die Edward I, koning van Engeland,
zoude doen; hij besliste ten gunste van Baliol, zijnde
deze door zijne vrouw de naaste bloedverwant van den
laatsten koning van Schotland (1291). J. Baliol was
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Balipang

aanvankelijk het gedweee werktuig van Edward's wil ;
doch then hij later met lien vorst in onmin geraakt
was en tegen hem een traktaat had aangegaan met
Frankrijk, werd er een inval gedaan in zijn land ;
hij leed eene duchtige nederlaag, werd te Dunbar gevangen genomen, en genoodzaakt afstand van
den troon te doen (1296). Van zulk een zwakken
vorst niets te vreezen hebbende,schonk Edward hem
de vrijheid weder, hem Normandie aanwijzende, om
daar zijne overige levensdagen te slijten. Hier stierf
B. in 1314. — B. (Edward), zoon van den vorige,
keerde 35 jaren later,op aansporing en met den bijstand van Edward III, naar Schotland terug, versloeg
D. Bruce, die zich van het bewind meester gemaakt
had,en leverde zijn ongelukkig land (1332) aan den
engelschen monarch over. Na eene schandelijke regering van tien jaren deed hij afstand van den troon
(1342). Hij stierf 1363.
Balipang, nederl. 0. I., eiland in de baai van
Soembawa, aan de noordkust van het eiland Soembawa.
Balista. Zie BALLISTA.
Balize, 1) rivier in Yukatan, outlast zich in de
baai van Honduras. — 2) stad aan den mond der
rivier B.; zie HONDURAS.- 3) dorp in Noord-Amerika,
staat Louisiana, aan de zuidzijde van den ,,Noordoost Pas", zijnde die mond der Mississipi-rivier,die
bet meest bezocht wordt door europesche schepen.
Baljuw, het zelfde als het fransche BAILLI. De
baljuws werden aanvankelijk, na de 10e eeuw, door
den graaf van Holland aangesteld ; later behoorde
het aanstellen van eenen B. tot de heerlijke regten,
doch hij vonnisde in naam der Hooge Overheid.
Balk, 1) zie BALKH. — 2) dorp in Friesland,
3 uren gaans van Sneek, 21 u. van Lemmer, aan
weerszijden van de vaart de Lits ; B. had veel te
lijden in den tijd der Schieringers en Vetkoopers,
welke laatsten onder Ygo Galama in 1487 B. grootendeels in de asch legden; niet lang daarna werd
het geteisterd door de tegenpartij, namelijk door het
krijgsvolk van Agge, abt van Hemelum, dat te B. ingelegerd werd. Na langzamerhand wederopgekomen
te zijn, werd het 1583 uitgeplunderd door de Spanjaarden, toen die nit Groningerland een inval in
Gaasterland deden.
Balkan, of Emineh-Dagh, lat. Hcemus, bergketen in europisch Turkije, sluit zich naar het W.
door het Dinarische gebergte aan de Alpen aan, strekt
zich nit tot aan de Zwarte Zee, en scheidt Bulgarije
van het oude Thracie. Deze bergen zijn het bolwerk
van Constantinopel, aan de zijde van Rusland.
Balkasj, of Balkhazji, een 30 mijlen lang en
15 mijlen breed binnenmeir in Dzoengarije, in noordwestelijk China, doorsneden door verscheidene rotswanden, neemt in zich op de rivieren Erglietoe,
Moupty, Ayagoes, Karatal en Aksoe, heeft zoet water
en is zeer vischrijk.
Balkh, 1) 1B., of Balk, lat. Bactra of Zariaspa.
stad in onafhankelijk Turkestan, aan de Hask ; 7000
inw.; drip een tamelijk levendigen handel, voornamelijk in zijden stofien. De Oosterlingen houden B.
voor de eerste stad die bestaan heeft, en noemen het
Omoel-Reland, d. Moeder der steden. Het werd
ingenomen 1221 door Gengis-khan, 1369 door Tamerlan. B. is de hoofdpl. van een khanaat. — Het
khanaat B. gelegen tusschen dat van Bokhara ten
N. en dat van Herat ten W., was eertijds magtig.
Na de hoofdpl. B. zijn de voornaamste steden : Khoendoez, Khoeloem, Gorei en Talikhan. Zie ook BACTR A.
— 2) B., russische stad; zie ANDREEVA.
Balkhazji. Zie BALEASJ.

Balleydier
Ball (John) ,engelsch priester,leerling van Wiclef,
verschafte zich een grooten aanhang door zijne sermoenen tegen de rijken en grooten.In de gevangenis
geworpen, werd hij door zijne aanhangers bevrijd,
kwam met hen koning Edward II belegeren in den
Tower te Londen, en noodzaakte hem den aartsbisschop van Canterbury en verscheidene hooge waardigheidbekleeders uit te leveren,die dadelijk werden
vermoord. In 1381 werd B. op nieuw gevangen genomen, en ter dood gebragt.
Balla; 1) een der Batoe-eilanden in de Indische
Zee, bewesten Sumatra. — 2) berg in Borneo's
wester-afd., op den regter-oever van de Melawi.
Ballanche (Pierre Simon), geb. 4 Aug. 1776
te Lyon, schreef vele wijsgeerige werken, waarvan
het voornaamste is Essai de palingdnesie sociale. Al zijne werken bijeen verschenen in 4 dln. (Parijs 1831) ;
B. stierf aan eene borstkwaal 7 Aug. 1847.
Ballenstedt, stad in het hertogdom AnhaltBernburg, aan de Getel; 2400 inw. De graven van
Aschersleben lieten zich gemeenlijk ook graven van.
B. noernen. Een hunner, Albrecht de Beer, is de eerste markgraaf van Brandenburg, die regtstreeks leenman van het rijk is geweest (1134-42); hij gaf de
meeste uitbreiding aan de magt van 't ascanische
huis, dat thans nog in Saksen en Anhalt regeert.
Balleny—eilanderi heeten 5 in de zuidelijke
IJszee gelegene, in 1838 door de Engelschen ontdekte
eilanden van vulkanischen oorsprong, met reusachtige berghoogten, waaronder er van 12,000 Vt., en
volstrekt geen plantengroei.
Ballerbosch, of Ballerholt, oudtijds een bosch
in Drenthe, bij bet gehucht Balloo.
Ballerkule, of Ballerkoele, d. Kuil bij Balloo,
eene door heuvelen omringde laagte nabij het gehucht Balloo, prov. Drenthe; in de B. hielden oudtijds, tot in 1399, de 24 Etten hunne zittingen, welke
na de Kerkhervorming in het klooster te Assen worden gehouden, totdat 1791 de eeuwenoude Etstoel
door een Hof van Justitie werd vervangen.
Ballesteros (don Francisco), spaansch veldbeer, geb. te Saragossa 1770, was door zijn moed en
door in alles gelukkig te slagen, tijdens den inval der
Franschen,spoedig opgeklommen tot luitenant-kolonel; doch toen het opperbevel over de spaansche
legers in 1812 aan den hertog van Wellington werd
opgedragen, weigerde hij eenen vreemdeling te gehoorzamen en werd naar Ceuta verbannen. Bij den
terugkeer van Ferdinand in Spanje (1815), werd B.
met de ministeriele portefeuille van oorlog belast,
doch behield die slechts een jaar. In 1823, na den
intogt der Franschen in Spanje, nam B. het bevel
over de troepen van het constitutionele leger, bestemd om Navarra en Aragonie te verdedigen, doch
teekende weldra met den hertog van Angoulême,
erne capitulatie, die hem tot volslagen werkeloosheid
doemde. Door alle partijen beschuldigd, nam B. de
wijk naar Frankrijk, waar hij 29 Junij 1832 stierf.
Balleydier (Alphonse), fransch letterkundige,
geb. omstr. 1820, gest. te Lyon 1859, werd 1858
benoemd tot historiograaph van den keizer van
Oostenrijk.13ehalve zijne Histoire politique et militaire
do people de Lyon (3 din., 1845-6), handelende
over de gebeurtenissen van 1789 tot 1795, heeft hij
na de Februarij-omwenteling een aantal werken in
anti-revolutionairen geest geschreven, als : Turin
et Charles Albert (1848) ; la Garde mobile et la garde
rdpublicaine (1848) ; Histoire de la rtivolution de Rome
(2 dln., 18,51; 4e druk 1854) ; Hist. des Hvolutions
de l'empire Autriche (2 dln., 1853) ; Histoire de la
guerre de Hongrie en 1848-1849 (1853) ; enz.

lallinashe
Ballinasloe, stad in de iersche provincie
Connaught, graafschap Galway, op den regter-oever
van den Suck, met 5000 inw. en de grootste veeen wolmarkten van Terland.
Ballista, een der dertig tirannen, die zich onder
Galienus met het keizerlijk purper bekleedden, had
als veldheer groote diensten onder Valerianus bewezen en den perzischen koning Sapor verslagen. Bij
den dood van den overweldiger Macrianus liet hij
zich te Emesa in het Oosten als keizer uitroepen,
doch werd door een soldaat vermoord (264).
Ballon, 1) kantonshoofdpl. in het fransche
dept. Sarthe, aan de Orne, 1 mijl ten Z. 0. van Beaumont-le-Vicomte; 3500 inw.— 2) vogesische berg;
zie VOGESEN.
Ballonius, geneeskundige. Zie BAILLOU.
Ballu (Belie de). Zie BELIN.
Ballum, dorp op het friesche eiland Ameland ;
even bezuiden B. stond het oude slot der familie
-Cammingha, zijnde een groot kasteel, dat in 1829 is
gesloopt.
Bally. Zie BALI 2).
Ballyshannon, stad in de iersche provincie
Ulster, graafschap Donegal, aan eene bogt der atlantische kust ; 4000 inw.; goede haven, druk handelsverkeer, linnen-vervaardiging en visscherij. In de
nabijheid de beroemde spelonk het vagevuur van
den heiligen Patrick.
Balme, 1) fransch dorp in het dept. Isere, 2 mijlen ten N. 0. van Cremieu, bij de Rhone; met eene
grot, die vroeger onder de zeven wonderen van Dauphine gerekend werd, en overblijfselen van het kasteel der dauphins van het Viennesche. — 2) de Pas
van Balme, overtogts-punt van den tak der Alpen,
die de grens vormt tusschen Savooije en BenedenWallis in Zwitserland; men heeft bier een heerlijk
gezigt over het dal van Chamouny, een gedeelte van
Vallorcine en de Berner Alpen; in de pas van B. ontspringt de Arve.
Balneolum r latijnsche naam voor Bagnols les
Bains.
Baloemoe, mderl. 0.1. eiland in de zee van
Flores, ten zuiden van Celebes.
Baloenana, een der Banggaai-eilanden in de
Moluksche Zee (nederl. 0. 1.).
Balsa, stad in Lusitanie ; tegenw. Tavira.
Balta, stad in het russ. gouvt. Podolie, aan de
Kodyma, bezuiden Olgopol; 7500 inw.; aanzienlijke
hand elsbevvegi ng.
Balten was de naam van een beroemd geslacht
bij de Westgothen, dat wedijverde met het geslacht
der Amalen (zie dat woord). Volgens eenige schrijvers, zijn de B. onder den verbasterden naam van
hoax in Septimanie of Languedoc blijven bestaan.
De Heeren van Baux, die later in het koningrijk
Napels eene adellijke familie hebben gevormd, bezaten uitgestrekte landgoederen nabij Arles, en waren
onafhankelijk van de graven van Provence.
Balten (Pieter), geb. 1540, gest. 161 , schilder
an landschappen en inzouderheid boerenkermissen
enz.; was sedert 1579 lid van het schildersgilde te
Antwerpen.
Balthasar (Flores), ook Balteser of Baltesers.
leefde in de laatste helft der 16e eeuw te Delft,
waar hij goudsmid was, doch werd later landmeter
en graveur van landkaarten en platte-gronden, die
door hem op de plaatsen zeiven geteekend werden,
en die uitmuntten door naauwkeurigheid ; hij stierf
Dec. 1616.
Balthazar. Zie BELSAZAR.
Balthazar Gerards. Zie GER ARDS.

Baltistan
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Baltia, oude naam van Scandinavia, hetzij het
dien naam droeg naar de Balten (het aanzienlijkste
der gothische geslachten) of wel naar de Belten of
zeeengten, die tusschen het scandinavische schiereiland en Denemarken in zoo grooten getale aanwezig zijn. Het eenlettergrepige ball of belt vindt men
ook nog in den naam Baltische Zee (voor Oostzee).
Zie ook ABALUS.
Baltimore,1)noord - amerikaansche stad in Maryland (Vereenigda Staten) aan de Patapsco, 7 mijlen
benoordwesten Washington, met eene groote en gemakkelijke haven ; de bevolking, die in 1792 naauwelijks 13,000 zielen bedroeg,was in 1840 reeds tot
103,313 geklommen, en tegenw. (1864) bedraagt die
216,000 zielen. B. is in rang de derde stad der Vereenigde Staten en een van de meest handeldrijvende
havens der wereld; vooral een ontzaggelijken handel
in meal en tabak; het heeft sedert 1812 eene hoogeschool. Gesticht in 1729 (zie het tweede B. bieronder) speelde B. eene groote rol in den onafhankelijkheids-oorlog ; ward 1814 aangetast door de Engelschen, die ecbter afgeslagen warden en hunnen
genera•al (Ross) daarbij verloren. In de stad B. een
schoon monument ter eere van Washington, en een
ander gedenkteeken, Battle-monument genaamd, opgerigt ter gedachtenis aan den gelukkigen afloop in
1814. — 2) stadje in Ierland, graafschap Cork,
9 mijlen bezuidwesten Cork; 1000 inw. Door een
iersch edelman (lord Calvert, graaf van Baltimore),
geboortig uit dit stadje, ward Maryland het eerst
bevolkt; uit erkentelijkheid heeft men zijnen naam
geschonken aan het Baltimore in de Vereenigde Staten.
Baltimore (graaf van). Zie CALVERT.
Baltische Zee, meer gebruikelijk Oostzee genoemd, lat. Codanus sinus, eene groote golf van de
Noordzee, met welke het in gemeenschap staat door
het Kattegat en de 3 zeeengten, genaamd de Sond,
de Groote Belt en de Kleine Belt, wordt begrensd ten
N. door Bothnia, ten Z. door Mecklenburg en de pruisische staten, ten W. door Zweden, en ten 0. door
Rusland. Men onderscheidt de B. in de eigentlijke
Oostzee ten Z., de Bothnische golf ten N. en de golf
van Finland ten 0. In de eigentlijke Oostzee heeft
men de Lijflandsche golf. Bijna geen eb en vloed ;
groote haringvangst. Op de kusten van Pruisen en
Koerland vindt men barnsteen.In de eigent1.0ostzee
ontlasten zich de Oder, de Weichsel, de Memel en
de Dwina. Dat gedeelte derB., dat tusschen Zweden en
Denemarken ligt, vroor geheel en al digt in de jaren
1623 en 1670.De voornaamste eilanden in de B. of
Oostzee zijn : Seeland, Funen, Bornholm, Samsoe,
Moen, Langeland en Laaland (deze behooren tot Denemarken); 0 Gottland, Euland en Hwen (beh.tot Zweden) ; de Alands-eilanden en Dagii benevens Euzel
(beh. tot Busland) ; en eindelijk het tot Pruisen behoorende eiland Rtigen. Tot de voornaamste handelshavens der B. of Oostzee behooren : (in Denemarken)
Kopenhagen,Flensburg,Sleeswijk en Kiel; (in Duitschland) Travemunde, Wismar, Rostock, Straalsund,
Stettin, Swinemunde, Dantzig, Weichselmunde, Elbing, Koningsbergen met Pillau en Memel; (in Rusland) Riga, Reval, Narwa, Kroonstad en Sweaborg ;
(in Zweden) Stokholm, Carlscrona en Ystad.
Baltistan, ook Klein-Tibet genaamd, een rijkje
in het noordwestelijk gedeelte van Tibet, tangs den
Indus, tusschen Turkestan, Ladakh, Cashmere en
Ghilgit, met eene bevolking van omstr. 500,000 zielen van den mongoolscben stam; de hoofdstad is
Iscardo. Dit vroeger door zelfstandige vorsten geregeerde land maakt tegenw. deel nit van de engelsche
bezittingen.
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Baltsjik

Baltsjik, stadje in Roemelie (europ. Turkije),
3 mijlen ten N. 0. van Varna. In de nabijheid lag
Tomi, vermaard door de ballingschap van Ovidius.
Baltus (J. Francois), een geleerd Jezuit, geb.
1667 te Metz, professor der fraaije letteren te Dijon
en der godgeleerdheid te Straatsburg, stond aan het
hoofd van verscheidene collegien, en stierf 1743 te
Reims als bibliothecaris van het collegie daar ter
stele. In zijn werk Reponse a l'Histoire des oracles (van
Fontenelle), Straatsburg 1708, 2 dln. in 8°. beweert
hij, dat de orakelen het bedrog zijn van den duivel en
niet van de heidensche priesters. Men heeft ook van
hem: Defense des saints Peres accuses de platonisme,
(Parijs 1711,in 40 .) ; enz.
Balue (Jean la), kardinaal en minister van staat
onder Lodewijk XI, geb. 1421 in Poitou, wist zich
door zijn werk-ijverig en intrigerend karakter in de
gunst te brengen bij Lodewijk XI; werd tot bisschop,
aalmoezenier des konings, intendant van financier
benoemd, en bezat gedurende verscheidene jaren
al het gezag van een eersten minister. Hij liet de
Pragmatieke Sanctie opheffen, en werd deswege door
het hof van Rome met den kardinaalshoed begiftigd.
Buitendien voerde hij met de hertogen van Berri en
Bourgondie (de vijanden des konings) eene geheime
briefwisseling, door welke hij hun de geheimen verried van den staat. Zijne brieven onderschept zijnde,
wilde Lodewijk XI hem in regten doer vervolgen,
doch de pans verzette zich daartegen, onder het
beweren, dat een kardinaal niet te regt kon staan
voor eene wereldlijke autoriteit. Toen liet Lodewijk XI hem zonder vorm van proces gevaugen zetten (1469), en hield hem, zegt men, 11 jaren opgesloten in eene ijzeren kooi. Eindelijk (1480) werd
B. op aandrang van den pans op vrije voeten gesteld
en vertrok naar Rome, waar hij met eerbewijzen werd
overladen, en waar men zich niet ontzag zelfs, hem
(1484) als legaat a latere near Frankrijk te zenden ;
doch hier werd hij zoo slecbt ontvangen, dat hij zich
verpligt zag naar Italie terug te keeren, waar hij
1491 stierf, nadat hij door Innocentius VIII tot bisschop van, Albano was aangesteld.
Baluffi (Gaetano), italiaansch kardinaal, geb. te
Ancona 29 Maart 1788, ging als nuntius van pans
Gregorius XVI naar Amerika, als secretaris medenemende den abbe Mastal Ferretti (later pans Pius IX).
B. heeft geschreven eene ,,Kerkelijke geschiedenis
van Amerika" (Rome 1848), waarin vele onuitgegevene dokumenten zijn opgenomen, door den schrijver
verzameld te Santa-Fe de Bogota.
Baluze (Etienne), geleerd historiograaph, geb.
te Tulle 1630, gest. te Parijs 1718, was bibliothecaris van Colbert, hoogleeraar in het kanonieke regt
aan het collegie van Frankrijk (1670), vervolgens
inspecteur over die inrigting. In zijne Histoire de
la maison d'Auvergne een en ander gezegd hebbende
ten voordeele van de regten van den hertog van Bouillon op dat graafschap, ontnam Lodewijk XIV hem
zijnen leerstoel en verbande hem uit Parijs (1708),
waar hij eerst in 1713 kon terugkeeren. Zijne voornaamste werken zijn : Regum francorum capitularia
(1677, 2 dln. in fol.; in 1780 met bijvoegsels van
Chiniac herdrukt) ; Conciliorum nova collectio (1683,
I dl. in fol.) ; Vies des papes d'Avignon (1693, 2 dln.
in 40 .); deze drie werken staan op den Index. Wijders : Histoire gdnealogique de la maison d'Auvergne
(1708, 2 dln. in fol.) ; Miscellanea (1678-1715,
7 din. in 8°.; met bijvoegsels herdrukt te Lucca 1761,
4 dln. in fol.). Bovendien heeft B. deuitgave bezorgd
van een aantal zeldzame en voor de kerkelijke geschiedenis kostbare werken.

Bamberg
Balzac, vlek in het fransche dept. Charente,
1 mijl van Angouléme, met het kasteel van Balzac,
aan hetwelk de beroemde Balzac (zie het eerste
artikel hieronder) zijn naam heeft ontleend.
Balzac, naam van verscheidene fransche familien. — B. (Henriette de), markiezin van Verneuil,
was de minnares van Hendrik IV. — B. (Marie
Touchet de), was de maitresse van Karel IX van
Frankrijk. — B. (Guillaume Guez de), gest. 1560,
stond per in de gunst bij Hendrik IV.—)3.(J.Louis
Guez de), zoon van den vorige, is een der schrijvers,
die het meest hebben bijgedragen tot de vorming
der fransche taal; hij was 1596 te Angouleme geboren. Na twee jaren (1621-23) als agent van kardinaal La valette te Rome doorgebragt te hebben,
kwam hij naar Parijs, waar hij zich weldra door zijne
geschriften deed kennen, en de gunst verwierf van
Richelieu, die hem de titels bezorgde van historiograaph en staatsraad, met eene jaarwedde van 2000
livres, terwijl B. tevens een der eerste leden van de
fransche Academie werd. Het verblijf te Parijs moede
geworden wegens de aanvallen, tegen zijne werken
gerigt door eenige priesters (zie D. GouLu), vertrok
hij naar zijn landgoed Balzac, aan de oevers van de
Charente, en wijdde zich daar nagenoeg uitsluitend
aan godvruchtige oefeningen. Hij stierf 1655. Zijne
werken, meerendeels afzonderlijk verschenen in Elzevier-editien, zijn door den abbe Cassaigne bijeen
uitgegeven (2 dln. in fol., Parijs 1664). Zijn roem
werd voornarnelijk gevestigd door zijne .Brieven",
waarvan de eerste verschenen in 1624, en in welke
hij aan de fransche taal eene sierlijkheid en eene
harrnonie gaf, die men tot dusverre nog in geen
ander werk in proza had ontmoet. In 1822 verschenen Oeuvres choisies van B. (2 dln. in 8°.; daarin
zijn de .Brieven" niet opgenomen). — B. (Honore
de), fransch romanschrijver, geb. 20 Mei 1799 te
Tours, gest. 18 Aug. 1850, schreef eerst onder gefingeerde narnen een dertigtal romans, die geen opgang maakten, werd toen uitgever van boeken, welk
yak niet gelukte ; nu wekte hij 1829 ae aandacht
door zijn roman Les derniers Chouans ou la Bretagne en
1800, werd vervolgens meer en meer beroemd door
zijne meestal de vrouwen hekelende romans, en gaf
eindelijk eene complete editie van zijne werken nit
onder den titel La Comedie humaine.— B. (Laura),
zuster van den vorige; zie SURVILLE.
Baize (J. E. P. en J. A. R), twee kunstschilders, beiden nit fransche ouders te Rome geboren,
de eerste 25 Aug. 1815, de tweede 4 Mei 1818.
Bamba, of Pamba, rijkje in Zuid-Nigritie (in
bet zuidelijk gedeelte van Congo), schatpligtig aan
den koning van Congo, heeft tot hoofdstad Bamba.
Bambara, een rijk in Midden-Nigritie, tusscheu
Biroe, Massina, Baedoe, Garoe, Doeara en Kong, beslaat 82 mijlen lengte bij 55 mijlen breedte ; voornaamste steden zijn Sego en Dzjennee. Het wordt
doorstroomd door de Dzjoliba; in sommige streken
heeft het woestijnen. De slavers van B. als handelsartikel waren het meest gezocht.
Bamberg, stad in Beijeren (Boven-Mein), aan
de Regnitz, 5 mijlen bewesten Baireuth, hoofdpl.
van den kreis Boven-Main ; 20,000 inw.,eert museum
van natuurlijke historie, veelzijdige nijverheid ,kanonen klokken-gieterijen. De 1647 door bisschop Otto
gestichte universiteit werd 1S03 opgeheven.Eertijds
was B. de hoofdpl. van een in 1007 door keizer
Hendrik II gesticht souverein bisdom, coat eene bevolking had van 200,000 zielen ; die souverei!te kleine
staat is later bij Beijeren ingelijfd, zijnde het bisdom
toen tot een aartsbisdom verheven. Zie BABENBERG.

Bamboccia

Banchem
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Ban, 2) B.,of Banus, noemde men in Hongarije en
in de oostelijke grensprovincien van het Germaansche
rijk een militairen bevelhebber, bestuurder van een
banaat, dien men ongeveer gelijk kan stellen met een
markgraaf. In rang volgde hij onmiddellijk op den
koning, en stond gelijk met den paltsgraaf. Door de
veroveringen der Turken zijn de banaten van Wallachije, Bulgarije, Bosnie en Servie aan Oostenrijk
ontweldigd. Tegenwoordig bestaat er nog slechts een
bambocciaden.
Bamboek, een rijk in westelijk Nigritie, tus- wezentlijke Banns, namelijk die van Croatie. Dat
schen de Ba-Fyn of Boven-Senegal en de Falemeh, is Temeswar een banaat wordt genoemd, is louter uit
hoofde van deszelfs hoedanigheid als grensprovincie,
20 mijlen lang en 15 mijlen breed ; de bevolking
doch nergens vindt men melding gemaakt van een
(bestaande nit Mandingoos) is 60,000 zieleti sterk.
banns van Temeswar. De banns van Croatie is de
Voorheen maakte B. een deel uit van het rijk Saloem.
derde der hongaarsche baronnen ; hij heeft bovendien
Voornaamste plaatsen : Farbana en Natako. Men vindt
het bevel over de militaire districten Gradiska en
er veel goud.
Brod. Zie BANAAT.
.0 -AMBOCC1A.
R
Bambeots. Zie
Banaat, 1) B. van Croatie. Zie het 2e art. BAN en
Bamian, een bergpas, die zich, in den vorm van
CARLSTADT-VARASD1N. - 2) B. van Temeswar, eene
een tusschen steile rotswanden ingesloten vruchtoude landstreek van Hongarije, tusschen de Maros,
baar dal, ter hoogte van 8496 vt. over den HindoeKoeh uitstrekt en den weg vormt van Kaboel naar de Theiss, den Donau, Transylvanie en Wallachije.
Turkestan. Dit dal was eertijds de voornaamste zetel Hoofdplaats Temeswar. Deze landstreek vormt tegenwoordig de comitaten Temeswar, Torontal, Krassova
van het Boeddhismus, en prijkte dan ook met een
en het Generalaat van het banaat.
aantal daarop betrekking hebbende afgodsbeelden,
Banaat (Generalaat van het), in het Duitsch
monumenten, grotten, cellen en beeldhouwwerken,
Banal-Grenze, een der 4 afdeelingen van de militaire
totdat de Mahomedanen deze eeredienst onderdrukgrenzen ; de voornaamste plaatsen zijn : Temeswar
ten en al die gedenkteekenen en zinnebeelden ver(de hoofdplaats),Pancsova,Karansebes,Weisskirchen
nielden. Ook de grafsteden en moskeen en andere
gewro,chten van bouwkunst der Mahomedanen lig- en Mehadia.
Baiialbufar, stad op het eiland Majorca,3mijlen
gen in talrijke mitten door het dal verspreid, nadat
henoordwesten Palmas ; 5000 inw.; marmergroeven.
hunne stad Ghalghaleh in 1221 door Gengis-Khan
Bananas—eilanden, kleine cilanden-groep
verwoest is geworden. Deze pas is de eenige over
den Hindoe-Koch, die met zwaar geschut en wagens aan de westkust van Afrika, aan de Sierra-Leonakust voor kaap Schilling en de Scherbro-baai, bekan worden bereden; de B. is dan ook, zoowel in een
staat uit een groot en Brie kleine eilanden,benevens
strategisch opzigt als in dat van handelspolitiek,van
verscheidene rifler! van vulkanischen oorsprong. De
het grootste gewigt.
Bamilaji, een der Batjan-eilanden in den Mo- vier eerstgenoemden zijn bewoond en vruchtbaar,en
hebben een gezond klimaat. Op het grootste, Banalukschen archipel.
Bamoth, 1) een der legerplaatsen in de woes- nas geheeten, hebben de Engelschen eene nederzetting.
tijn ; Num 21 : 19, 20. — 2) eene stad in den stam
Ruben (Jezaias 15 : 2), ook Bamoth-Baal genoemd
Bananen-eiland. Zie PISANG.
Banass, naam van twee rivieren in Indie : 1) ont(Jozua 13 :17). ,
Bampang, oftBanpang,rivier op het eil.Celebes, last zich, na eenen loop van 66 mijlen, in de Tsjemgouvt. van Makassar, stroomt door het regentschap boel, na Mewar, Adzjmir en Bedzjapoer besproeid te
hebben. — 2) stroomt door Adzjmir en Guzera, heeft
Oedj ongloi.
Bampton, engelsch vlel: in Devonshire, 1 mijl eene lengte van 25 mijlen, en loopt dood in het moeten Z. 0. van Dulverton ;1700 inw.; warme bronnen. ras Rin.
Banbridge, vlek in de iersche prov. Ulster;
De Saksen en Britonen leverden elkander pier in 614
3000 inw.; het middelpunt van den linnenhandel
een bloedigen slag, waarbij de Saksen 20,000 man
in het graafschap Down.
verloren.
Banbury, stad in het engelsche graafschap
Ban, I) beteekende aanvankelijk , in de ineest
Oxford, 4 mijlen benoorden Oxford ; 7400 inw.;
algemeene opvatting, de afkondiging van een edict,van
bloedige slag tusschen de aanhangers der huizen
eene wet, van een vonnis, kortom iedere openbare
York en Lancaster (1469).
bekendmaking; vervolgens werd de beteekenis nitBancal des Issarts (J. Henri), lid der Congestrekt ook tot het afgekondigde of bekend getnaakte
ventie, geb. in Auvergne 1750, was notaris te Parijs
zelf, en in dien zin noemde men Rijksban iedere vertoen de omwenteling uitbarstte. Hij vereenigde zich
ordening, bekrachtigd door een edict van den keizer,
en (in Frankrijk) koninklifice ban de reglementen of met hare beginselen, en werd 1792 te Puy-de-Mime
gekozen tot afgevaardigde bij de conventie, in welke
verordeningen der kroon, en zelfs de wegens overbetrekking hij blijk gaf van veel gematigdheid. Hij
treding van die voorschriften aan de overtreders opwas een der commissarissen, die naar het leger van
gelegde boete. Het woord Ban beteekende ook de
het Noorden werden gezonden, om zich meester te
oproeping,waarbij de leenheer zijne leenmannen opmaken van den persoon van Dumourier (zie dien
riep 0113 zich onder zijne banier te komen scharen.
naam). Zelf gevangen genomen door genoemden
Van het woord »Ban -, in dezen zin genomen, zijn
generaal, en overgeleverd aan de Oostenrijkers, bleef
afgeleid de woorden ),banier" en ,,baanderheer". OveB. gedurende bijna 3 jaren in gevangenschap. Bij
rigens, daar de adel alleen de krijgsdienst verrigtte,
zijne terugkomst werd hij lid van den raad der Vijfmaakte men een onderscheid tusschen de eigentlijke
honderd, verliet echter weldra het openbare leven
of eerste Ban (bestaande nit deregtstreeksche vasallen,
(1797),en vestigde zich te Clermont, waar hij 1826
die door den koning zelven werden opgeroepen) en
stierf.
de tweede Ban (bestaande nit de achter-leenmannen,
Banchem (J. v.). Zie BANKHEM.
die opgeroepen werden door hunne suzereinen).
Bamboccia (Van Laar, wegens zijne mismaaktheid bijgenaamd), een hollandsch schilder, geb. 1613
te Laren bij Naarden, bragt 16 jaren te Rome door
in den kring der beste meesters, en vestigde zich
1639 te Haarlem, waar hij 1673 stierf. Deze meester
muntte vooral nit in het voorstellen van jagt- en
vischpartijen en dorpsfeesten; dit laatste genre heeft
bij de Italianen naar hem den naam behouden van
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Banchi

BanChi(Seraphin),een dominicaner uit Florence,
werd door Ferdinand I, groothertog van Toskanen,
naar Frankrijk gezonden, oni de woelingen ten tijde
van de Ligue van nabij gale te slaan ; zoo doende
kwam B. te Lyon in aanraking met Barriêre, die hem
zijn plan mededeelde om Hendrik IV te vermoorden,
welk plan echter verijdeld werd, doordien B. dadelijk van zijne ontdekking kennis gaf aan den koning
(zie BARRIERE). Bij wijze van belooning hood men B.
het bisdom Angouléme aan ; loch hij vergenoegde zich
met een gering jaargeld, begaf zich in een klooster
van zijne orde te Parijs, waar hij 1622 stierf.
Banck (Laur.), hoogleeraar in de regten te
Franeker, geb. te Norkoping in Zweden 1615, gest.
te Franeker 13 Oct. 1662, heeft onder vele andere
geschriften uitgegeven : De tyrannide papa in reges
christianos (Franeker 1649) ; Taxa S. cancellarice
Apostolicw (1652)-; beide werken staan op den Index.
Ook verscheen nog van hem : De duellis (1658).
Bancoelen. Zie BENKOELEN.
Bancoorah, of Bankoerah, ook West-Burdwan,
een district van britsch India, presidentschap Bengalen, sterk bevolkt, bergachtig en overdekt met
bosch- en bamboes-groei. De hoofdplaats B. ligt
11 mijlen bewesten Burdwan.
Bancok, stad in het koningrijk Siam. Zi e BANKOK.
Bancroft (George) , amerikaansch g-eschiedschrijver, geb. 3 Oct. 1800 te Worcester in Massachusetts,studeerde eerst te Exeter en te Cambridge,
vervolgens 1818 te Gottingen, had te Berlija omgang
met Hegel, Schleiermacher, W. von Humboldt en
anderen, bereisde Duitschland, Frankrijk en Italie,
en keerde eindelijk naar Amerika terug ; na verscheidene andere betrekkingen bekleed te hebben, werd
hij in 1846 als gezant naar Engeland gezonden, waar
hij tot 1849 bleef. Hij heeft zich blijvenden roam
verworven door zijne History of the United States of
Northarnerica (1834-40), en zijne History of the
revolution in Northarnerica (Boston 1850).
Banda—eilanden, ook Bandasche eilanden
of Muskaatnoot-eilanden genaamd, eene eilandengroep in den Molukschen archipel, waarvan de voornaamste zijn*: Neira of Banda-Neira en Key. De
hoofdplaats der geheele groep is Nassau, op het
eiland Lonthoir of Banda-Lonthoir, gemeenlijk GrootBanda geheeten.Deze eilanden warden in 1512 ontdekt dooreen Portugees, met name Albreu of Albreus.
De Portugezen vestigden zich op de B. in 1524. Zij
werden er 1599 verdreven door de Hollanders, die
al de inboorlingen uitroeiden en deze eilanden heden
ten dage nog bezitten. Van 1810 tot 1814 waren de
B. in de magt der Engelschen.
Banda Oriental. Zie U RUGUAY.
Bande noire, d. Zwarte bende, deze benaming gaf men in Frankrijk aan die vereenigingen
van speculanten, die zich sedert de groote om wenteling, dus sedert het laatst der 18e eeuw, gevormd
hadden om kasteelen, oude abdijen en de kostbaarste gedenkstukken van kunst te koopen, met het
doel ze te sloopen of te exploiteren.
Bandeira, of Bandera, naam van twee bergen
op het Bandasche eiland Groot-Banda :1) op de noordkust, 2) in het midden des eilands. — bergje op
Sumatra's westkust, beoosten Natal. — 4) een der
pieken van den Rindjani, op het nederl. 0. I. eiland
Lombok. — 5) B., of Papenberg, een berg op de
westkust van het eiland Banda-Neira ; eertijds stond
hier eene stad (Ratoe genaamd), die in 1609 door
de Hollanders verwoest werd.
Bandelang, een der Zeven-eilandjes, aan de
westkust van Sumatra.

Bandong
Bandello (Matteo), italiaansch romanschrijver, geb. 1480 te Castelnuovo in het Milanesche,
werd dominicaner, onderwees de fraaije letteren te
Mantua, en gaf les aan de beroemde Lucretia Gonzaga. Toen de Spanjaarden zich (1525) meester
gemaakt hadden van Milaan, was hij genoodzaakt
zich in ballingschap te begeven. Met generaal Cesar
Fregoso nam hij de wijk naar Frankrijk, en werd
door Hendrik II (1550) tot bisschop van Agen benoemd ; vijf jaren later legde hij dit ambt neder, en
stierf omstr. 1561.
Bander, benaming van verscheidene baaijen
en inhammen aan de kusten van Arabia, en elders
in zuidwestelijk Azie, beteekent : haven of ankerplaats.
Bandiera (Attilio en Emilio);twee afstammelingen van een der oudste familien van Venetia, zonen
van den oostenrijkschen schout-bij-nacht B., marineluitenants in oostenrijksche dienst. Terwij1 de vader
een verklaard aanhanger was van Oostenrijk, gingen
de beide zonen den tegenovergestelden wag, hadden
1842 omgang met Mazzini, en wierven zelfs in de
oostenr. marine aanhangers voor de italiaansche republiek. Verdacht geworden bij de policie, vlugtten zij
naar Corfu. Door den nood gedwongen en door valsche berigten van eenen opstand in Calabrie misleid,
beproefden zij 16 Junij 1844 met 20 medgezellen
eene landing bij den mond van de rivier Nieto in
Calabrie. In henna verwachting, dat zij zich slechts
zouden behoeven te vertoonen om het yolk te wapen te doen snellen, zagen zij zich bedrogen. Een
hunner medgezellen, met name Boccheciampe, had
hen verraden ; bij het vlek San-Giovanni in Fiore
warden zij door eene veel talrijkere magt gevangen genomen,en reeds 25 Julij 1844,met zeven hunner partijgangers, te Consenza doodgeschoten.A an hunne overige partijgangers ward een jaar later gratie verleend.
Bandinelli (Baccio), italiaansch beeldhouwer
en schilder, geb. te Florence 1487, gest.1559, heeft
onder meet verdienstelijks eene zeer geachte kopij
vervaardigd van den beroemden »Laocoon".
Bandini (Angelo Maria), italiaansch geleerde,
gab. te Florence 1726, gest. 1800, was kanunnik en
bewaarder van de Laurentijnsche bibliotheek in zijne
geboorteplaats. Men heeft van hem een »Leven van
Amerigo Vespucci" (Florence 1745) ; »Proeve van
de florentijnsche letterkunde in de 15e eeuw"
(Florence 1747); eene .Beschrijving van de obelisk
van Augustus, teruggevonden op het veld van Mars"
(Rome 1750) ; een »Catalogus der grieksche, latijnsche en italiaansche handschriften in de Laurentijnsche bibliotbeek" (Florence 1764-1768) ; eene
menigte levensschetsen van personen, die in de geschiedenis van Italie eene gewigtige plaats bekleeden,
en verscheidene geleerde editien.
Zi P ANDITA.
Banditti,eiland. Zie
Bandjermasin. Zie BANJERMAS1NG.
Bandon, 1) rivier in het zuiden van Ierland,
graafschap Cork, ontspringt in de Carberry bergen,
bij Dunmanway; ontlast zich in den Atl. Oman, en
vormt de haven van Kinsale.-2):vlek met 8000inw.,
aan de rivier B.
Bandong, of Bandoeng, 1) een der vruchtbaarste, hoogst gelegene en derhalve koelste regentschappen op Java (Preanger Regentschappen) ; bevolking geschat op 240,000 zielen. — 2) hoofdpl.
van het regentschap B. ; ongezond wegens de omliggende moerassen; hevige brand 22 Aug. 1836.
3) berg in hat zuidwesten van het regentschap B. -4) rivier op Java, residentie Bagelen. -- 5) naam
van vier verschillende dorpen op Java. — 6) een der
Kei-eilanden, in den Molukschen archipel.

Banias

Bandt
Bandt (de), of de Band, ook de Bant, was in
890 een eilandje behoorende tot de Groninger Ommelanden, vermoedelijk de tegenw. noordoostelijke
hoek van Oostergoo in Friesland, welke door aanslibbing met de 1592 nieuw ingedijkte landen van
Oost-Dongeradeel is vereenigd, en Welk gedeelte nog
tegenwoordig de Bandt wordt genoemd.
Bandtke (George Sam.), of Bandtkie, poolsch
geschiedschrijver,geb.24 Nov. 1768 te Lublin, werd
1804 rector te Breslau, 1811 bibliothecaris en professor aan de universiteit te Krakau, waar hij 11 Junij
1835 stied. Zijn xPoolsch-Duitsch Woordenboek"
(2 din., Breslau 1806), zijne .Poolsche Spraakkunst
voor Duitschers" (1808), en zijne Dzieje narodu
pOlskiego, d. Lotgevallen van het poolsche yolk
(3e druk, Breslau 1835) leveren het bewijs, dat hij
een grondig kenner is van de poolsche taal en ge-schiedenis. — B. (Joh. Vincent), jongere broeder
van den vorige, geb. 1783, hoogleeraar in de regten
te Warschau, heeft naam gemaakt door vele juridische geschriften, maar vooral door zijn Jus polonicum
(Warschau 1831).
Banduri (D. Anselmus), een benedictijner,
geb. te Ragusa 1670, gest. te Parijs 1743, was hoogleeraar der kerkelijke geschiedenis te Pisa, werd
door den groothertog van Toskanen naar Parijs gezonden om er zich op de studie der oudheden toe
te leggen ; de hertog van Orleans koos hem (1724)
tot zijn bibliothecaris. Men heeft van B. : Imperium
orientale, sive Antiquitates Constantinopolitance (1711,
2 din. in fol.) ; Numismata imperatorum Boma a
Trajano Decio ad Paleologos Augustos: accessit Bibliotheca nunzmaria, etc. (Parijs 1718, 2 dln. in fol.).

Bandusia. Zie —AB1NUM.
Baner (Johan Gustayson), gewoonlijk genoemd
Banier, zweedsch veldmaarschalk, geb. 23 Junij 1595,
was de leerling in de krijgskunde van Gustaaf-Adolf,
vergezelde dien monarch naar Polen en Duitschland,
blonk in verscheidene veldtogten uit, en vooral in
den slag bij Leipzig' (1631), nam Maagdenburg in,
en werd te Neurenberg gevaarlijk gekwetst. Na den
Hood van Gustaaf-Adolf voerde B. het opperbevel
over het zweedsche leger, versloeg de Keizerlijken
te Wittstock in Brandenburg (1626), en dreef hen
terug tot in Bohemen. Hij stierf 10 Mei 1641 te
Halberstadt, te midden vau zijne schitterende loopbaan. Hij was een der bekwaamste veldheeren van
Zweden.
Baneteh, eiland bij de oostkust van Celebes,
in de Moluksche Zee.
Banff, 1) stad in Schotland, met 7000 inw.,
ligt 8 mijlen benoorden Aberdeen, en is de hoofdpl.
van 2) het graafschap B., dat, tusschen de graafschappen Aberdeen, Elgin, Inverness en de straat
van Forth ligt, 13 mijlen lang en 6 mijlen breed is,
en kalksteengroeven en minerale bronnen heeft.
eene oorspronkelijk duitsche (grafelijk
Hadolth'sche) familie, die zich in de 12e eeuw in
Zevenbergen nederzette, en, toen een barer leden
(Stephanus) in 1282 banns in Hongarije werd, den
naam aannam van B. (zijnde eene zamentrekking
van Bani filii, d. Zonen van Banns). Dit geslacht
heeft in den loop der eeuwen, en zelfs nog in de
omwenteling van 1848, verscheidene hooge waardigheidbekleeders voortgebragt.
Bangalore, stad in britsch Indie, de grootste in
Maissoer of Mysore, ligt 14 mijlen ten N. 0. van Seringapatnam ; 65,000 inw. B. is omringd door dubbele
wallen,en heeft eene citadel, waarin het paleis van Tippoe Saib; het is de zetel van den britschen resident ;
het werd 1791 door de Engelschen vermeesterd.
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Banggaai, of Bongay, 1) in de Moluksche Zee
eene groep van ruim 40 groote en een aantal kleine
eilanden, van welke er slechts vier (Peling, Banggaai, Labobo en Pankoeloe) bewoond zijn. — 2) het
eiland, waarnaar de Banggaai-eilanden hunnen naam
dragen; het werd, met verscheidene der omliggende
eilanden, 1580 veroverd door Baboe, koning van
Ternate; bij den opstand van Kaitspili Saidi tegen
den koning van Ternate (1655) werd B. ook door
dien opstandeling bemagtigd; doch in 1655 werd
het door de Vlaming, nederl. gouverneur in 0. I.,
hernomen.— 3) landschap op de oostkust van Celebes.
Bangil, 1) goed bevolkt regentschap op Java, op
den noordwesthoek der residentie Pasoeroewan.
2) hoofdplaats van het regentschap B.; 16 Oct.1706
bloedig gevecht der Hollanders tegen het inlandsche
hoofd Soerapati, die daarbij gewond werd en 15 Nov.
stied; in 1712 werd B. door de zonen van Soerapati heroverd. — 3) rivier in het regentschap B.,
ontlast zich in de straat van Madura.
Bangkalang, 1) district en 2) stad op het
eiland Madura ; de stad staat waarschijnlijk op de
plaats van het oude Arosbaja; in 1747 werd er door
de Hollanders een fort gebouwd. — 3) rivier op
Madura, ontspringt te Potjong, en ontlast zich bij
Bankalang. — 4) district in Borneo's Zuid- en Oosterafdeeling, landschap Tanah Boemboe. — 5) meir in
Borneo's Z. en 0. afdeeling, district Kahajan Oeloe.—
6) baai en 7) eilandje aan Sumatra's oostkust, in de
straat van Malakka. — 8) een der Banggaai-eilanden
in de Moluksche Zee.
Bangkela, het grootste der Bangkela-eilanden,
zijnde eene groep eilandjes in de Moluksche Zee,aan
de oostkust van Celebes, behoorende onder bet gehied van den sultan van Boeton.
Bangli, of Taman Bali, rijkje op het nederl.
0. I. eiland Bali ; 30,000 zielen.
Bangor, 1) stad in het engelsche graafschap
Wallis, 6 mijlen ten N. 0. van Caernarvon, aan eene
baai; 7000 inw. ; vroeger eerie vrije rijksstad; werd
1210 door koning Johannes I verbrand. Digt bij B., in
welks nabijheid voortreffelijke leigroeven liggen, ligt
sedert 1850 de beroemde Britannia-brug, die zich
-honderd voet boven de zee verheft, en waarvan de
bouw circa zeven en een half millioen guldens heeft
gekost.-2) havenstad in Ierland, graafschap Down,
op de zuidkust der Carrickfergus-baai ; 2900 inw.3) stad in den staat Maine (N.-Amerika) ; 15,000 inw.
Bani, verscheidene personen van dien naam in
het O. T.: It Sam. 23 : 36; I Chron. 6 : 46; 9 : 4 ;
Ezra 2 : 10, en 10 : 29, 34, 38; Neh. 3 : 17; 8 : 8;
9 : 4, 5 ; 10 : 13, 14; 11 : 22.
Banianen, ook Waishyas genaaml, eene handeldrijvende caste onder de Hindoes. Zij hebben
eenige bijzondere bijgeloovigheden en vormen eene
sekte, die verspreid is door geheel Aziè, vooral in
het noorden van Indie en in Cambay. Zij erkennen
een God als schepper, doch bidden tevens den duivel aan,gelooven aan de zielsverhuizing, en eten nooit
het vleesch van eenig dier; zij wasschen zich elken
dag tot aan de lendenen, daarbij een stroohalm in
de hand houdende om den boozen geest te verdrijven ; zij beschouwen alle menschen, die eene andere
godsdienst belijden, als onrein, en vermijden alien
omgang met hen.
Banias, 1) B., lat. Paneas,00k Ccesarea Philippi,
stad in Syrie (Damascus), 7 mijlen ten Z. W. van
Damascus'; ruinen van eenen tempel van Augustus,
gebouwd door Herodes. — 2) B., eene andere stad
in Syrie, 12 mijlen ten N. 0. van Tripoli, is het oude
Balanea.
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Banier

BanierofBannier,zweedsch veldheer.Zie BANER.
Banier (de abbe Antoine), een geleerd mytholoog, geb. 1673 te Dallet in Auvergne, gest. 1741,
ontving de wijding en kwam reeds vroeg naar Parijs,
waar hij onderwijzer werd bij de kinderen van den
president Dumetz ; al zijne ledige urea besteedde hij
aan de beoefening en verkiaring van de fabelleer. In
I 611 gaf hij in het licht Explication historique des
Fables; dit belangrijke bock werd gedurende zijn
geheele leven door hem omgewerkt, en 1738 verscheen de derde druk, getiteld La Mythologie et les
Fables expliquees par l'Histoire (3 dln. in 4 0.). Men
heeft nog van hem eene vertaling der Gedaanteverwisselingen van Ovidins (Amsterdam 1 732, Parijs
1738) en eenige uitgaven, onder anderen die, welke
bij met Lemascrier in het licht gaf : Ceremonies et
coutumes religieuses des diltdren,ts peuples van J. F.
Bernard (Parijs 1741, 7 dln. in fol.).
Banim (Jose), iersch romanschrijver, geb. 1800,
gest. I Aug. 1842, schreef uitmuntende tafereelen
uit het leven en de geschiedenis van Ierland, t. w. :
Tales of the O'Hara family, in 2 serien (Londen
1825 en 1827); The battle of the Boyne; en vele
andere. Niemand heeft den ierschen Boer zoo levendig en waar geschilderd als B.
Banjak, of Poeloe Banjak, d. Veel Eilanden,
eene groep van 53 eilandjes en een dertigtal klippen
zonder naam in de Indische Zee, bij de westkust van
Sumatra, tegenover den mond der rivier Singkei.
Banjaloeka, goed versterkte hoofdplaats van
het zandsjak B. in het westelijk gedeelte van Bosnie,
aan de Berbas, in een vruchtbaar dal, met 16,000
inw., eene citadel, vele moskeen en baden, groote
buskruidfabriek en vrij levendigen handel.
Banjermasing, of Bandjermasin, 1) koningrijk in Borneo's Zuid- en Ooster-afdeeling ; bevolking
120,000 zielen ; reeds in 1606 dreven de Hollanders
handel op B., doch wegens de verraderlijke inborst
der inlanders waren die betrekkingen 1669 geheel
afgebroken; in 1707 werden alle in B. verblijf houdende Engelschen vermoord ; in 1726 werd de vaart
op B. door de Hollanders hervat, en 1733 werd een
nieuw verdrag met de inlanders aangegaan ; in 1787
stond de sultan van B. zijn rijk aan de Hollanders
af, die het 1809 weder verlieten, doch na de bezetting der Engelschen in 1816 terugkeerden, en 1817
het kontrakt met den sultan vernieuwden.-2) hoofdplaats van het rijk B.; 30,000 inw. 3) rivier in
het rijk B., ontspringt uit het meir Koetei Lama.
Banjoemaas, of Banjoemas, d. Goudwater,
1) residentie op Java, een der volkrijkste en vruchtbaarste en best bebouwde gedeelten van de vroegere
Vorstenlanden, staat sedert 1830 na den Javaschen
oorlog regtstreeks onder nederlandsch gezag. —
2) hoofdplaats van de residentie, op den regter-oever
van de rivier Serajo.
Banjoewangi, of Banjowangi, d. Welriekend water, 1) adsistent-residentie en regentschap in
Java's oosthoek, van bet overige gedeelte des eilands
door eene grenslijn van digte bosschen gescheiden,
zeer bergachtig en tamelijk vruchtbaar. Een der rivieren, die dit landschap besproeijen (namelijk de
Soengi-Poeti of Kali-Poeti, d. i. Witte Riviera heeft
de bijzonderheid, dat Naar water van tijd tot tijd van
kleur verandert: ziet het groen, dan is het ondrinkbaar en schadelijk voor de gezondheid ; ziet het
daarentegen wit, dan is het drinkbaar en onschadelijk. — 2) hoofdplaats van de ads.-res. B. en haven,
aan de straat Bali, met ruim 7000 inw. — 3) rivier
in de ads.-res. B., ontspringt op den berg Merapi,
en outlast zich in de straat Bali.

Bankhem
Bank (van Bahama, van Newfoundland, enz.).
Zie BAHAMA, NEWFOUNDLAND, enz.
Banka, eiland in de Indische Zee, gelegen beoosten en nabij Sumatra, is circa 30 mijlen lang en
5 mijlen breed ; bevolking (Maleijers, Chinezen, en
Orang-Goenoengs genaamde inboorlingen) 40,000
zielen. De grond is vruchtbaar; er zijn rijke tinmijnen. Voorheen behoorde B. aan den sultan van
Palembang,door wien het 17 Mei 1812 werd afgestaan
aan de Engelschen, die het op hunne beurt 8 Aug.
1814 hebben afgestaan aan de Hollanders.
Bankahoeloe, b erg en dorp. Zie ANKAHOELOE.
Bankbán, of de banns Bank, bekend d oor zij nen
stouten aanslag tegen Gertrude, gemalin van den liongaarschen koning Andreas II. Deze koningin, eene
dochter van den hertog van Meranie, had haren broeder Eckart in de gelegenheid gesteld de schoone
vrouw van den banns Bank te verkrachten. De in
zijne eer gekrenkte echtgenoot stelde zich dadelijk
aan het hoofd der misnoegden in den lande en bestormde bet koninklijk kasteel, waarbij de koningin
aan stukken werd gehakt, terwijl Eckart het ontkwam
en naar Stiermarken vlugtte. De banns Bank moest
deze daad met zijn leven boeten.
Banken. De eerste bank werd in de 12e eeuw
opgerigt door de Venetianen ; in 1407 die te Genua ;
die te Amsterdam in 1609, te Hamburg 1619 en de
bank van Engeland in 1694.
Bankert (Joost van Trappen), denkelijk de vader der beide hieronder vermelden, was uit geringe
ouders te Vlissingen geboren, en reeds in 1624 kapitein ter zee ; in 1628 hielp hij Piet Hein de spaansche Zilvervloot vermeesteren, had eene roemrijke
loopbaan, zoo ook deel aan de overwinning in 1639
door Tromp behaald op de spaansche vloot in Duins.
In 1646 werd B. door de West-indische Compagnie
met eene vloot naar Brazilie gezonden ; in weerwil
van zeer ongunstige omstandigheden handhaafde hij
schitterend zijnen mem ook op dezen togt, die echter noodlottig voor hem werd, daar hij op de terugreis aan eene beroerte overleed. — B. (Adriaan),
geb. te Vlissingen, in 1666 luitenant-admiraal, woonde als zoodanig ill dat zelfde jaar den zwaren zeeslag
bij tegen de Engelschen onder admiraal Monk; in
1667 kwam B. zich bij de zegevierende hollandsche
vloot te Chatham voegen, en zeilde met 14 schepen
nog verder den Teems op ; blonk door zijne heldhaftigheid nit in 1672 tegen de engelsch-fransche
vloot ; streed met den grooten de Hinter dapper in
1673 tegen de engelsche vloot ; vergezelde de Ruiter in 1674 op eenen roemrijken togt naar de fransche kust; en stierf 1684 te Middelburg.—B. (Johan),
denkelijk een broeder van den vorige, was kapitein
ter zee, en sneuvelde 13 Junij 1665 in den slag tegen
de Engelschen, den zelfden dag toen Wassenaar
Obdam met zijn schip in de lucht vloog.
Bankhem (Johan van), in 1672 schepen van
's Gravenhage, een doodvijand van Johan en Cornelis
de Witt, had eenige kapiteins der haagsche schutterij overgehaald, dat ze de De Witten niet levend zouden laten ontkomen, en toen de broeders in handen
van het gepeupel waren gevallen, werd dit door B.
in persoon aangehitst om hen te vermoorden. Eene
maand later werd B. tot baljuw van den Haag benoemd ; doch maakte zich aan zooveel schandelijkheden schuldig, dat hij 1680 in hechtenis genomen
en door het geregtshof van Holland ter dood veroordeeld werd. Hij vond middel om te ontsnappen,
werd ecbter te Amsterdam achterhaald en naar
's Hage teruggebragt, waar hij, eer de schavotstraf aan
hem voltrokken werd, op de Gevangenpoort stied.

Bankoerah

Bar-sur-Seine
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Bantz, of Banz, ook Klooster Bantz, kasteel en
heerlijkheid in den beijerschen kreis Oberfranken,
(sedert 1766), 10 mijlen bezuiden Siam, aan den
vroeger Benedictijner-abdij, met belangrijke wetenmond van den Meinam in de golf van Siam. Men
schappelijke verzamelingen, tot welke op onbekrompene wijze toegang verleend werd, en daardoor de
schat de bevolking op ongeveer 400,000 zielen, zijnde
Siamezen, Birmanen, Maleijers en Chinezen, die op
bakermat van vele geleerden. De abdij werd in de
het water leven. De huizen zijn van hout, met uitlie eeuw gesticht, begon echter pas in de 12e eeuw
zondering van het koninklijk paleis en een zeer te bloeijen, werd vervolgens in den Boeren-oorlog
1525 verwoest, doch 1529 gereorganiseerd. De Deropmerkelijken aan Boeddha gewijden tempel. B. drip
tigjarige oorlog verwoestte alles andermaal, en de
veel zeehandel.
Banks (sir Jozef), geleerd natuurkundige, geb. abdij kwam eerst in het laatst der 17e eeuw in het
hezit der geestelijkheid, doch werd 1802 opgeheven.
te Ravesby-Abbey in Lincolnshire 1743, gest. 19 Junij
De rijke verzamelingen kwamen deels naarBamberg,
1820, legde . zich van jongs of aan op de beoefening
deels naar Munchen. Het kasteel werd gekocht door
der natuurlijke geschiedenis toe, en besteedde eene
aanzienlijke fortuin aan de bevordering van deze
hertog Wilhelm van Beijeren, die het zeer liet verwetenschap. Hij bezocht 1763 Labrador en Newfraaijen. In de kerk het gedenkteeken ter eere van
maarschalk Berthier.
foundland, vergezelde Cook op zijne reis rondom de
Banus. Zie BAN 2).
wereld (1768-1771) en bragt van dezen togt overBao, een rijkje. dat deel uitmaakt van het kovloedige bouwstoffen merle. Vervolgens deed hij
ningrijk Annam, is schatpligtig aan Tonkin.
(1772) op eigen kosten eene reis naar de Hebriden
Baol, rijkje in westelijk Nigritie, tusschen den
en naar IJsland. In 1778 werd hij benoemd tot voorOceaan ten W. en de rijken Sin, Saloem en Kayor, met
zitter van het koninklijk genootschap te Londen
en 1797 tot raadsheer des konings, en verwierf bij
welk laatste B.tegenw.vereenigd is.Hoofdstad Lambay.
Baoesk, dorp in Koerland (europ. Rusland),
George III een grooten invloed, waarvan hij zich
nooit anders bediend heeft dan om de geleerden te 5 mijlen ten Z. 0. van Mittau, aan de Micha en de
beschermen. Geschreven heeft B. weinig; doch hij
Memel; 950 inw.; overwinning van Peter den Groote
op de Zweden (1705).
legde kostbare verzamelingen aan, welke openstonBaour—Lormian (Louis), uitstekend fransch
den voor ieder, die ze wilde raadplegen, en de rijkste bibliotheek van werken over de natuurlijke wedichter, geb. 1770 te Toulouse, sedert 1815 lid der
tenschappen, welke destijds bestond. Hij heeft deze
Academie, gest. 1854 te Parijs. Gedurende denlaatbibliotheek aan het britsche museum vermaakt.
sten tijd van zijn leven was hij blind, en vervaardigDryander heeft er een catalogue van uitgegeven de toen zijn dichtstuk Job, waarin overal het talent
van den meester nog doorstraalt.
(5 din. in 80., 1796-4800).
Bapaume, I) stad in het fransche dept. Pas_.
Zi Zie
R ANER
Banner,o f Barmier.
Bannockburn, stad in het schotsche graaf- de-Calais, circa 3 mijlen ten Z. 0. van Arras; 3000
schap Stirling, 1 mijl ten Z. 0. van Stirling. In 1314
inw. De vroegere vestingwerken zijn in 1847 geversloeg R. Bruce bier Edward II ; in 1488 werd
slecht ; eerst sedert 1659 behoort B. aan Frankrijk.
Jacobus III hier verslagen en gedood door zijn tegen
— 2) vlek in het dept. der Beneden-Seine, even
benoorden Rouaan.
hem in opstand zijnden zoon.
Bapten, priesters van de godin Cotytto; zij
Banquo, than of koninklijk opperste van eene
provincie in Schotland, onder de regering van koning
vierden de feesten dezer godin des nachts, onder
Duncan, in den aanvang van de elfde eeuw; door dansen en allerlei buitensporigheden.
Baptiste van Mantua, een dichter. Zie BATTISTA.
zijne dapperheid bewees hij in den beginne groote
diensten aan zijn land, en versloeg een leger der Denen,
Baptiste Lulli, een componist. Zie LuLu.
die er eenen inval waren komen doen ; doch later
Baptisten (Kettersche). Zie WEDERDOOPERS.
Bar, 1) stad in europ. Rusland (Podolie), aan
werkte hij de eerzucht in de hand van Macbeth, die
zijnen koning vermoordde en zich van den troon
de Row, 4 a 5 mijlen ten Z. W. van Litin; 2400 inw.;
meester maakte. B. zelf viel eenigejaren later als het
op eene rots gebouwde citadel. Pulawski, Krasinsky
slagtoffer van Macbeth's argwaan.
en verscheidene andere poolsche patriotten, proBantam, I) stad op het eiland Java, hoofdstad testeerden hier tegen de moscovische inmenging in
van het oude koningrijk Bantam, 11 mijlen bewesten
het gouvernement van Polen , en proclameerden
Batavia ; was eertijds bloeijend ; haven en reede zijn
29 Febr. 1768 de zoo vermaarde vConfederatie van
verzaud en overdekt met koraalbanken.-2) koningBar", die het sein werd tot de oorlogen van Polen
voor zijne onafhankelijkheid. — 2) zie ANTIVARI.
rijk op den westhoek van het eiland Java,ten 0. be3) graafschap, later hertogdom. Zie BARROIS.
grensd door de provincie Jacatra of Batavia; beslaat
Bar—le—Duc,ofBar - sur - Ornain,vroeger hoofdeene lengte van 19 mijlen, heeft eene bevolking van
250,000 zielen, en behoort sedert 1683 aan de Neplaats der fransche prov. Barrois, tegenw. hoofdpl. van
derlanden.
het Maas-dept., aan de Ornain, 32 mijlen beoosten
Banten—eilanden, groep eilandjes in de Parijs; 15,000 inw.; geboortepl. van maarschalk
baai van Tomini, bij de oostkust van Celebes.
Oudinot, wien bier een standbeeld opgerigt is.
Bar—sur—Aube, hoofdpl. van het arrondisBantia, stad in de nabijheid van Venusia, aan
den ' voet van den Mons Vultur, in eene boschrijke
sement van dien naam, aan de Aube, in het fransche
streek van Apulie ; beet tegenwoordig Santa Maria
det. Aube, 6 mijlen ten Z. 0. van Troyes; 4000 inw.
di Vanze. Van bijzonder gewigt voor de oudheidInae nabijheid van Bar-sur-Aube leverden de Geallikunde is de in later tijd gevondene tabula Bantina, eerden beslissende veldslagen, 29 Jan. 1814 aan maarwelk steenschrift in de oscische taal de stedelijke
schalk Mortier en 27 Fehr. 1814 aan generaal Oudinot.
regten vermeldt.
Bar—sur—Ornain. Zie BAR-LE-Due.
Bar—sur—Seine, hoofdpl. van het arrondisBantry, stad in bet iersche graafschap Cork,
3 mijlen benoorden Baltimore, aan de baai B. Tweesement van dien naam in het fransche dept. Aube,
maal (1689 en 1796) beproefde eene fransche vloot
aan de Seine, 4 mijlen ten Z. 0. van Troyes; 3000
bier eerie landing.
inw.; eene fraaije brag, en schoone wandelplaatsen.
Bankoerah. Zie BANGOORAH.
Bankok, hoofdstad van het koningrijk Siam
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Baraba, of Barabiaskische steppe, eene steppe
in aziat. Rusland, welke zich 100 mijlen lang en
60 mijlen breed uitstrekt door de gouvernementen
Tomsk en Tobolsk ; deze steppe wordt begrensd door
de rivieren Irtisch en Obi, de bergen van de Altaiketen, en de rivieren Tara en Tovi; zij wordt besproeid door verscheidene rivieren, en door vele
meerendeels zouthoudende meren. De sedert 1767
hier gevestigde kolonisten drijven landbouw, vee- en
paardenteelt.
BarabAs (Nicolaas), uitstekend portretschilder,
in 1810 uit zeer behoeftige ouders geboren in het
Szeklerland in Zevenbergen, bezocht Rome, en werd
1837 te Pesth lid der hongaarsche akademie.
Bar—abbas , de gevangene , wiens loslating
verlangd werd door dejoodsche menigte, die daarentegen verlangde dat Christus zou worden gekruisigd ;
Matth. 27 ; Mark. 15 ; Luk. 23 ; Joh. 18.
Barabra, een in noordelijk Nubie wonende
volkstam, die zich door eene van het Arabisch ten
eenenmale verschillende taal (de NObinga-taal) onderscheidt en wier schedelvorming, gelaatstrekken
en hair evenzeer van die der Arabieren, als van die der
Negers verschillen. Ze zijn 130,000 zielen stork,
bewonen het Nijldal van Assoedn tot Seboewa, en
zijn in den laatsten tijd zelfs voorwaarts gedrongen
tot Edfoe (of Edfu) in Opper-Egypte. Sterk gebouwd,
vlug, donker van huid, en over het algemeen met
schoone gelaatstrekken, zijn ze werkzaam van aard
en eerlijk.
Baracheel, vader van Elihu; Job 32 : 2, 6.
Barachia, vader van Zacharia; Matth. 23: 35.
Baradlo. Zie AGTELEKER HOHLE.
Baraguay d'Hilliers (Louis), generaal van
het eerste fransche keizerrijk, geb. 1764 te Parijs,
bij het uitbarsten van de omwenteling luitenant,
adjudant van Crillon en van Labourdonnaye, kolonel
bij de Rijn-armee, brigadier en chef van den algemeenen staf bij Custine, hij wiens val er tegen B.
eene aanklagt gedaan en B. in hechtenis genomen
werd. Bij de armee van het binnenland aangesteld,
kwam hij in verdenking de section begunstigd te
hebben. Bonaparte plaatste hem evenwel bij de armee
van Italie. Hier werd B. divisie-generaal, was kommandant van Venetie, behulpzaam bij de inflame van
Malta, en zou de tropheen naar Parijs brengen, doch
werd door de Engelschen gevangen genomen ; later
kwam B. bij de Rijn-armee, en voerde 1799 bevel in
Graauwbunderland. In 1808 was hij andermaal
kommandant van Venetie ; 1809 beyond hij zich bij
Eugenius en was opperbevelhebber in Tirol, 1810 in
Spanje, 1812 in Rusland, daarna gouverneur te Berlijn, waar hij 1813 stierf.—B. d'H. (Achille, graaf),
zoon van den vorige, geb. te Parijs 6 Sept. 1795,
werd van de militaire school te St. Cyr undergouverneur 1832 en gouverneur 1836,divisie-generaal 1843, weerstreefde als kommandant te Besancon
de Februarij-omwenteling, was als afgevaardigde ter
nationale vergadering bet hoofd der streng-conservativen, in Nov. 1849 kommandant in Parijs; was
een dergenen, die den staatsgreep van 2 Dec. 1851
deden gelukken, waardoor het tweede fransche keizerrijk ontstond ; in den oorlog met Rusland, aan het
hoofd der Oostzee-expeditie, vermeesterde hij de
vesting Bomarsund, en werd daarvoor (28 Aug. 1854)
maarschalk van Frankrijk. Bij den veldtogt in Italie
onderscheidde hij zich door het gevecht bij de inname van Melegnano (8 Junij 1859), en had een
belangrijk deel aan den slag bij Solferino.
Barak, een veldheer der Israeliten (Rigteren,
kapittels 4 en 5, en Hebr. 11 : 32). Zie oak DEBORA.

Barbadoes
Baralt (Rafael Maria), amerikaansch schrijver
geb. te Maracaibo ill Venezuela in het begin der
19e eeuw, hield een geruimen tijd verblijf te Parijs,
waar hij in het licht gaf Resumen de la historia de
Venezuela (1841, 3 dln.), loopende tot het jaar 1837.
Van Parijs begaf hij zich naar Madrid, waar hij mederedacteur werd van den Clamor publico.
Barante (Amable Guillaume Prosper Brugiére,
baron de), fransch staatsman en geleerde, geb. 1782
te Riom in Auvergne uit eene oud-adellijke familie,
bekleedde verschillende aanzienlijke betrekkingen,
en was onder de Julij-regering eerst fransch gezant
te Weenen, daarna tot 1840 te Petersburg. Vooral
als letterkundige en als geschiedschrijver is B. beroemd. Uit de talrijke menigte zijner verdienstelijke
pennevruchten zullen wij slechts vermelden : De la
litterature francaise pendant le I8me siècle (Parijs
1809 ; 6e druk 1841); Histoire des dues de Bourgogne
de la maison de Valois (13 dln., Parijs 1824); Histoire
de la convention nationale (4 dln., Parijs 1851).
Baranya, een comitaat van Hongarije, tusschen
de comitaten Tolna en Bacs, tusschen de Drave en
den Donau ;11 mijlen lang en 8 mijlen breed ; 290,000
inw. Hoofdpl. Fiinfkirchen.
Barathra, was eene moerassige streek tusschen
Pelusium en den mons Cassius.
Barathrum, was eene diepte (in de nabijheid
van Athene), in welke de misdadigers werken neergestort.
Baratier (J. Ph.), een kind, beroemd door zijne
vroege ontwikkeling, geb.1721 te Schwabach in het
markgraafschap Anspach, zoon van een uitgeweken
fransch predikant, sprak op vierjarigen leeftijd
Fransch, Latijn en Duitsch, en verstond op zijn
7e jaar Grieksch en Hebreeuwsch ; bij bestudeerde
de rabbinale boeken en de kerkelijke geschiedenis,
en schreef op zijn. 10e jaar verscheidene geleerde
werken over die vakken. Later legde hij zich toe op
de beoefening der wiskunde en sterrekunde, vond
nieuwe berekeningen uit, of vond er ten minste uit
zich zeiven vele, die reeds bekend waren ; voerde
eene methode in om de lengte op zee te bepalen, en
werd op zijn 14e jaar lid der Akademie te Berlijn.
Hij omvatte irr zijne studien tevens het gemeene refit,
de letterkunde en de archeologie in haren ganschen
omvang. Hij had reeds werken vol geleerdheid uitgegeven (zoo bijv. Disquisitio chronologica de successione
antiquissima Romanorum pontificum ; Utrecht 1740)
toen een vroege dood (1740) hem op 19-jarigen
leeftijd aan de wetenschap ontrukte. De eenige leermeester, lien hij gehad had, was zijn vader. Zijn levee
is beschreven door Formey (Utrecht 1741).
Baratynski (Jewgennij Abraham), russisch
dichter, tijdgenoot en vriend van Poesjkien, eerst
page, vervolgens oflicier in Finland, waar hij zijn
grout dichtstuk Eda vervaardigde; daarna ontslagen
uit de dienst, schreef hij »De Heidin", een uitmuntend stuk, vol poëzij, waarin de aanzienlijkste standen der russische maatschappij geschilderd zijn met
meesterlijk talent ; al zijne werken bijeen verschenen
in 2 dln. 1833.
Barbacoas, stall in Nieuw-Granada, 25 mijlen
ten Z. W. van Popayan, aan de zamenvloeijing van
den Telembi en den Guaxi; rijke goudmijnen in den
omtrek.
Barbadoes, een der engelsche Antillen, 8 vierk.
mijlen grout ; 136,000 zielen ; hoofdpl. Bridgetown
met 35,000 inw.; behoorde eerst aan de Portugezen,
die het ontdekt hadden, doch is sedert 1624 in het
bezit van de Engelschen. Men moet B. niet verwarren
met Barbuda.

Barbrra
Barbara, de heilige, maagd en martelares, was
de dochter van een dweepziek aanhanger van het
Heidendom, met name Dioscurus, te Nicomedia iii
Bithynie. Zij onderging of te Nicomedia Of te Heliopolis den marteldood omstr. 306, onder de regering
van Galerus (of, als wij afgaan op Baronius, in 235
onder de regering van Maximinus). Volgens de legende
eischte haar vader, dat zij het door haar omhelsde
Christendom zou afzweren, en toen zij dit weigerde,
sneed hij haar met eigen hand den hals af, doch
werd onmiddellijk na het volbrengen van dit gruwelstuk door den bliksem des hemels doodgeslagen. Uit
lien hoofde vvordt de heilige B. aangeroepen wanneer het onweert; zij is ook (waarom weet men niet)
de beschermheilige der kanonniers; op de fransche
oorlogschepen draagt dan ook de kruidkamer naar
haar den naam van Sainte-Barbe ; haar kerkelijke
gedenkdag is 4 December.
Barbara van Cilley. Zie SIEGMOND (keizer),
en PODIEBRAD.
Barbara—convent (St.), naam van verscheidene voormalige nonnenkloosters in de Nederlanden, als : te Amersfoort, te Amsterdam, te Delft, te
Gouda, te 's Gravenhage en te Leyden.
Barbaria. Zie AZANIA en AJAN.
Barbaro, adellijk venetiaansch geslacht, uit hetwelk vele beroemde mannen zijn gesproten, t. w.
B. (Josaphat), die van 1436 tot 1475 verscheidene
reizen deed door Perzie, India en Turkije, waarvan't
verhaal in bet licht verscheen te Venetie (1543). —
B. (Hermolao), geb. 1493, werd door den senaat
van Venetie belast met verscheidene gewigtige zendingen bij de keizers Frederik III en Maximiliaan, en
door pans Innocentius VIII benoemd tot patriarch
van Aquilea. Hij beoefende met goed gevolg deletteren ; men heeft belangrijke werken van hem over
Dioscorides, Aristoteles en Plinius (Rome 1472),
(Daniel), geb. 1513, gest. 1570, werd arnbassa—B.
deur in Engeland, en beoefende insgelijks de letteren ;
van hem bestaat,onder meer,eene geachte itaLvertali ng
van Vetruvius, met comment. (Venetie 1556, in fol.).
Barbarossa (Frederik), keizer. Zie FREDERIK I.
Barbarossa,bunaam (omdat beiden een rooden
baard hadden) van twee broeders, die in den 16e eeuw
over Algiers geregeerd hebben. Zij waren de zonen,
zegt men, van een grieksch renegaat. De eerste,
Aroedzj (of beter Oroezj) B., had lang als kaper ter
zee gevaren en zich berucht gemaakt door zijne
stoutheid en bekwaamheid, toen hij zich (1516)
meester maakte van de stad Algiers, waar hij den
arabischen sheik Selim (of Salem-ebn-Temi) van
den troon wierp, die door de Mooren was gekozen
om de stad tegen de Spanjaarden le verdedigen, en
die zijne hulp ingeroepen had. Reeds had B. een
aantal veroveringen gemaakt, toen Karel V, ziende
dat hij gevaar liep zijne afrikaansche bezittingen te
zullen verliezen, eene aanzienlijke strijdmagt uitzond
tegen B., die dan ook (1518) te Tlemcen door de
Spanjaarden werd verslagen en gedood. — De tweede
B., Khair-Eddiu,00k genaamd Hariadan of Sjeredin,
was de grootste zeevaarder van zijnen tijd (alleen
Doria kon met hem gelijkgesteld worden). Hij volgde
zijnen broeder op in het bewind over Algiers; doch
vreezende, dat hij zich niet zou kunnen staande
houden, stelde hij zich onder de bescherming van
Selim, den sultan van Constantinopel, en erkende
dezen als souverein van Algiers, ofschoon zelf het
bewind over de stad blijvende voeren. Soliman II
benoemde hem tot admiraal over zijne geheele zeemagt. Door dezen B. werd Algiers versterkt ; Tunis
en Bizerte ouderwierp hij aan de Porte, en werd pas
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in 1535 in zijne veroveringen gestalt door de wapenen van Karel V. Bij wijze van wedervergelding
stak hij daarop naar Italie over, behaalde bij Ambracia
een voordeel op Doria, nam (1539) stormenderhand
Castel-Nuovo in, versloeg de Christenen bij het eiland
Candia, en kwam naar Marseille om de fransche vloot
tegen Karel V bij te staan. Hij stied te Constantinopel
1546, ten gevolge van zijne buitensporige leefwijze.
In 1781 verscheen in Frankrijk eene levensbeschrijving van dezen B., waariu men trachtte te bewijzen,
dat hij van fransche afkomst was, een heer van Saintonge en lid der familie Authon. In 1839 verscheen
te Parijs eene oude vertaling van eene arabische
kronijk der 16e eeuw, bevattende eene geschiedenis
der beide gebroeders B.
Barbaroux (Charles), geb. 1767 te Marseille,
was 1789 advokaat aldaar, en omhelsde alseen heet•
hoofd van den echten stempel de zaak der omwenteling, redigeerde te Marseille een democratisch
dagblad, dat een grooten invloed uitoefende, en werd
1789 benoemd tot gemeente-secretaris in zijne geboorteplaats. In 1791 met eene bijzondere zending
van wege de stad Marseille naar Parijs gezonden,
werd hij daar de ziel der Marseillanen, en had met
dezen een groot aandeel aan de gebeurtenissen van
10 Augustus, werd benoemd tot afgevaardigde bij
de Conventie, onderscheidde zich op de tribune
evenzeer door zijne welsprekendheid, als door de
schoonheid van zijne gestalte, trad tot de partij der
Girondijnen toe, en verklaarde zich opentlijk als
tegenstander van Marat en Robespierre. In het proces
tegen Lodewijk XVI drong hij er op aan, dat er een
beroep zou worden gedaan op het yolk. Den 31 Mei
werd hij als koningsgezinde en vijand der repuhliek
vogelvrij verklaard ; hij zocht eene schuilplaats in
Calvados, en ging te Quimper scheep naar Bordeaux;
doch naauwelijks daar aangekomen, werd hij gearresteerd en (25 Junij 1794) onthoofd. Hij was pas
27 jaren oud, en heeft gedenkschriften nagelaten,
die door zijnen zoon in het licht zijn gegeven in de
verzameling (rMemoires relatifs a la revolution") van
Baudouin 1822. — B. (Charles Oze), zoon van den
vorige, geb. 16 Aug. 1792 te Marseille, sedert 8 Febr.
1858 senateur, na verschillende ambten te hebben
bekleed, heeft behalve de Gedenkschriften zijns vaders ook eigene werken in het licht gegeven, bijv.
Histoire des Etats- Unis (1824) ; Voyage de La Fayette
en Anzerique en Menzoires d'un sergent ; alien dikwijls
berdrukt.
BarbariO, of Barbaresken-Staten,noemt men,
naar de oorspronkelijke bewoners (de Berberen), de
kustlanden van noordwestelijk Afrika, het Atlasland
en, door bepaalde grenzen van hetzelve gescheiden,
Tripolitanie. Tot het eerstgenoemde behooren : het
gebied van Marokko, het rijk van Sidi Hezjdm en
eenige Opperhoofden, Algerie en Tunis. Als een geheel beschouwd, grenst B. ten W. aan den Atl.
Oceaan, ten N. aan de Middell. Zee, ten Z. aan de
woestijn van Sahara, ten 0. aan den meridiaan van
het voorgebergte el-Mellah, die de kalkvlakte der
Akaba, welke zich tusschen het plateau van Barka
en Alexandria uitstrekt, in tripolitaansch en egyptisch
gebied splitst. Door talrijke van den Atlas parallel
uitloopende ketenen wordt B. doorsneden van den
AtL Oceaan ten W. tot aan de groote golf ten 0.; en
de bedoelde parallel-ketenen worden weder door
eene menigte dwarsketenen met elkander verbonden.
Deze gebergte-massaas zijn over het geheel genomen
verbrokkeld en steil. Eene menigte bergstroomen,
nagenoeg alien met eenen slechts korten loop, besproeijen het land ; ze ontlasten zich deels in de zee
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of in de talrijke zoutmeren, deels loopen ze dood in
het zand der woestijnen. Het klimaat komt op de
noorderhelling van het geheele Atlasland overeen
met dat van het zuiden van Spanje en Portugal. Aan
gene zijde van den Balád-el-Dzjerid vormt het den
overgang tot de keerkringshitte der Sahara. Een
groot gedeelte des lands, dat zich in de oudheid
onderacheidde door bloeijenden akkerbouw en groote
vruchtbaarheid, is voor den landbouw bij uitnemendheid geschikt. De plantengroei is, vooral in de vlakten en dalen, eene zeer rnenigvuldige en rijke. De
bosschen bestaan meerendeels uit kurk-eiken met
zeer donker loof, hier en daar ook uit ceders, populieren , vijgeboomen , mirten, oleander en laurierboomen; in de oazen tieren het weligst de dadelboom
en andere palmen. In Januarij beginnen de weilanden groen te worden, en komt de grootst denkbare
verscheidenheid van de heerlijkste bloemen te voorschijn. De bebouwde vlakten leveren nagenoeg alle
europesche graansoorten in ruimen overvloed. Het
dierenrijk is hier, wat de gewone huisdieren betreft,
vertegenwoordigd door schaap, paard, muilezel, kameel, enz., alien van schoonen ligchaamsbouw ; van
wilde dieren ontmoet men apen, leeuwen, luipaards,
evers, jakhalzen en hyenaas; behalve tam gevogelte
heeft B. overvloed van moeras- en watervogels, meerkoeten, arenden en gieren. Velerlei vischsoorten bevolken zoowel de rivieren, inzonderheid in Marokko,
als de aangrenzende gedeelten der zee. Koraalvisscherij
is aan de noordkust een belangrijke tak van bestaan.
Nuttige, metalen zijn rijkelijk aanwezig, loch men
heeft er zich nog niet yea op toegelegd ze te winnen ; zout is een der voornaamste produkten; beuevens graniet, gneis en porphier, maakt kalksteen het
hoofdbestanddeel der bergen uit; andere mineralen
zijn : koper, ijzer, lood, mangan- ,tin- en antimoniumerts, zwavel en verscheidene marmersoorten.
De oorspronkelijke bewoners des lands, de Berberen, zijn meer naar het binnenland teruggedrongen;
onder de geimmigreerden van vroegeren tijd zijn het
voornamelijk de Arabieren, die de vruchtbare vlakten bewonert ; nevens hen bestaat, als een yolk van
gemengd ras, dat der Mooren, die hoofdzakelijk verblijf houden in de steden. Joden vindt men er overal,
en -wet inzonderheid in de zeesteden. Het getal der
europesche immigranten begint, sedert de verovering
van Algerie door de Franschen, meer en meer toe te
nemen. De taal, die het meest is verspreid, is het
Arabisch.
De landstreken van B. zijn reeds sedert overouden
tijd bekend ; de Pheniciers moeten reeds omstr.
1000 jaren v. Chr. koloniên en steden op de noordkust van Afrika hebben gesticht, waaronder het later
zoo beroemd gewordene Carthago. Van de oostzijde
af coloniseerden, in de 7e eeuw v. Chr., de Grieken het,
plateau van Barka, de pentapolis van Cyrenaica; vender in het binnenland huisden de Numidiers en
Mooren in onafhankelijke stammen en zonder eenige
beschaving. Na den tweeden punischen oorlog traden
ook de Romeinen op als kolonisten van Noord-Afrika ;
weldra hadden zij, na herhaalde overwinningen op
de zich tegen hen verzettende numidische stammen,
het geheele noorden van Afrika, van de Groote Syrte
tot aan den Atl. Oceaan, als het grootste en schoonste
wingewest des rijks, onder hunne heerschappij. Velerhande grootsche werken van bouwkunst en de ruimen
van eenmaal bloeijend geweest zijnde steden getuigen
nog heden ten dage van het schitterende tijdperk
van Rome's grootheid. Bij de deeling van het Romeinsche rijk viel de provincie Cyrenaica aan het
oostersch-rom. rijk ten deel, terwijl de overige weste-
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lijke provincien van Noord-Afrika aan het westerschromeinsche rijk verbleven. Nadat zich omstreeks
lien tijd het Christendom met verbazende snelheid
in Noord-Afrika verspreid had, en de banden, die
de romeinsche heerschappij bijeen hielden, meer en
meer begonnen te verslappen, werd bet land in 429
eene ligte prooi der Vandalen, die het in bezit hadden tot 533, toen aan hunne overheersching een
einde werd gemaakt door Belisarius, den veldheer
van keizer Justinianus. Het grieksch-romeinsche
gezag moest echter al spoedig voor dat der meer en
meer voorwaarts dringende Arabieren wijken, en
werd 692 door Hassan, den veldheer van kalif Abdel-Malek voor goed vernietigd. Na verscheidene
binnenlandsche oorlogen, en nadat vele inheemsche
dynastien meerendeels slechts kortstondig geregeerd
hadden, werd later, van de 13e eeuw af, de grond
gelegd tot de hedendaagsche Barbaresken-rijken; zoo,
namelijk, vormden zich als onafhankelijke rijken
Algiers, Oran,Boedzjia,Tenez,enz. De latere toestanden
van deze landen ondergingen van tijd tot tijd aanmerkelijke wijzigingen, deels door de Turken, die
voornamelijk het oostelijk gedeelte van B. aan hun
gezag onderwierpen, deels door de afbreuk, die de
Christen-rijken toebragten aan de mahomedaansche
overheersching in Noord-Afrika en Spanje.
Barbastro, stad in Spanje aan de Cinca, 6 rnijlen ten Z. W. van Huesca; 6000 inw.; werd 1064
ingenomen door Sancho Ramirez.
Barbauld (mevrouw), van zich zelve Anna
Lzetitia Aikin, geb. 20 Junij 1743 te KidworthHarcourt in het engelsche graafschap Leicester, gaf
eerst (Londen 1773) hare Poems nit, die nog in het
zelfde jaar een derden druk beleefden ; en daarop
volgden (1773) met een even gunstig onthaal, de
Miscellaneous pieces in prose. In 1774, na hare
echtvereeniging met Rochemont B., predikant bij de
dissenter-gemeente te Palgrave in Suffolk, begon zij
daar eene kostschool, schreef vele werkjes voor de
jeugd, zoo bijv. Hymns in prose, een boekje dat in
verscheidene talen overgezet is, en bezorgde ook de
uitgave van eene .Bloemlezing" van stukken voor
lectuur, en (1810) de verzameling British novellisis.
Eene bloemlezing uit al hare geschriften leverde
.The female speaker" (1811) ; hare biographie en
eene volledige editie barer werken leverde Lucie
Aikin (Londen 1825). Mevrouw B. stierf 9 Maart
1825.
Barbault (J.), bouwmeester uit de 18e eeuw,
heeft in het licht gegeven : Les plus beaux monuments
de Rome ancienne et de Rome moderne (Rome 1763
en 1778, in fol., met ophelderenden tekst bij de
platen) ; Recueil de divers monuments de l'Italie (in
166 platen, met bijbehoorenden tekst; Rome 1770 in
fol.) ; Monuments antiques, egyptiens, grecs, romains
et etrusques (Rome 1783, in fol., 94 platen).
Barbaz (Abraham Louis), geb. 1770 te Amsterdam, en gest. aldaar 14 Julij 1833, een vruchtbaar tooneeldichter, die meerendeels navolgingen
geleverd heeft van fransche stukken.
Barbazan, fransch dorpje in het oude land van
Bigorre (dept. Haute-Garonne), y mijl beoosten
St. Bertrand ; 500 inw. Uit dit dorp waren de sires
de Barbazan afkomstig.
Barbazan (Arnauld Guilhem de), fransch generaal wider Karel VI en Karel VII, bekend onder
den bijnaam van Chevalier sans reproche, uit eene
aanzienlijke familie in het land van Bigorre, onderscheidde zich reeds op zeer jongen leeftijd (1404)
in een gevecht van zes fransche ridders tegen zes
engelsche ridders. In de burgeroorIogen, die bet
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gevolg werden van den waanzin van Karel VI, bleef
hij getrouw aan de koningsgezinde partij, en behaalde
verscheidene voordeelen op den hertog van Bourgondie. In 1420 verdedigde hij Melun tegen de
Engelschen, en werd gevangen gehouden in weerwil
van de capitulatie, waarbij zijne vrijheid was bedongen. Door Lahire uit zijne gevangenschap bevrijd,
behaalde hij 1430 eene schitterende overwinning op
de Engelschen en Bourgondiers te Croisette in Champagne. Hij stierf in het volgende jaar aan de wonden,
door hem ontvangen in den slag van Bullegneville
(bij Nancy), dien Rene van Anjou had geleverd in
weerwil dat B. het hem had ontraden.
Barbazan (Etienne), fransch schrijver, geb.
1696 te St. Fargeau, bij Auxerre, gest. 1770, kwam
reeds vroeg naar Parijs, waar hij zich toelegde op de
beoefening van de oude fransche schrijvers (van de
12e tot de 16e eeuw), en gezamentlijk met den abbe
de la Porte en met Graville vervolgde hij het Recueil
alphabëtique de pieces historiques, begonnen door den
abbe Pérau (24 dln. in 12 0., Parijs 1745 en volgende
jaren). Onder meer andere werken, waarvan er
velen in manuscript zijn gebleven, schreef hij ook :
Fabliaux et Contes francais des-12e, 13e, 14e et 15e
siêcles (gedrukt Parijs 1756,3 dln.in 12 0 .) ; L'ordène
de chevalerie; Instruction d'un pore a son /ils (1759).
Barbe, eilandje met rotsen en bosch in de rivier Saone, behoort tot het fransche Rhone-departement.
Zi BARBARA.
Barbe (Sainte). __e
Barbe—Marbois (Francois, markies van) , geb.
1745 te Metz in Frankrijk, gest. 1837, was eerst
secretaris van legatie en vervolgens fransch zaakgelastigde in Duitschland, consul in de Vereenigde
Staten, intendant op St. Domingo (1785), minister
van Frankrijk bij den rijksdag te Weenen en to
Regensburg ; ambteloos burger gedurende de Conventie, werd hij maire van de stad Metz in 1795, was
vervolgens lid en president van den Raad der Oudsten.
Na 18 Fructidor jaar V werd hij naar Sinnamary
gedeporteerd. In 1800 nit de ballingschap teruggeroepen, werd hij lid van den raad van state, directeur
(en vervolgens minister) van de schatkist (1801-6),
bekwam zijn ontslag wegens eene verkeerdheid in zijn
beheer, werd echter 1808 president van de rekenkamer, en I 813 senateur. Onder Lodewijk XVIII
werd hij zegelbewaarder ; doch een vijand zijnde van
alle reactie, behield hij die waardigheid slechts een
korten tijd, en werd weder president van de rekenkamer, dat hij bleef tot in 1834, toen hij deze betrekking nederlegde. Hij heeft vele werken van
staathuishoudkundigen en anderen aard geschreven,
waaronder eene Histoire de la Louisiane (Parijs 1829) .
Barbeau de la Bruybre (Jean Louis) , geb.
1710 te Parijs, gest. 1781, gaf 1750 in het licht een
Mappemonde historique, om met een oogopslag de
omwentelingen to kunnen zien, die de volken beleefd
hebben; doze soort van tabellarisch overzigt is later
nagevolgd door Priestley, Chantreau, Goffaux en
anderen. Aan B. heeft men ook verbeterde uitgaven
to danken van de Tablettes chronologiques van LengletDufresnoy (1763), van de Geographie van la Croix,enz.
Barberini, een florentijnsch geslacht, afkomstig
uit Barberino in Toskanen, heeft zijn room voornamelijk to danken gehad aan prins Antonio I B., die
eene uitmuntende opvoeding liet geven aan de zonen
zijns brooders, van welke de jongste, Rafael B., een
beroemd ingenieur werd en door hertog Alba als
gezant werd afgevaardigd naar koningin Elizabeth ;
de andere zoon, Maffeo B., zat als Urbanus VIII op
den pauselijken stool van 1623 tot 164 4. Doze paus
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overlaadde zijne neven met gunsten en rijkdommen ;
Brie hunner (een Francesco en twee Antonioos) werden met den kardinaalshoed begiftigd, en de vierde
(Taddeo) werd benoemcl tot opperbevelhebber over de
pauselijke troepen. De zooeven genoemde Francesco II B. (kardinaal sedert 1623) stichtte de beroemde Bibliotheek Barberini van 60,000 boeken en
9000 manuscripten, en vertaalde Marcus Aurelius.
De genoemde Taddeo B. trail in den echt met Anna
Colonna, en bragt door dit huwelijk het hertogdom
Palestrina en de bezittingen der Colonnaas aan zich,
waardoor tegen de familie B. de afgunst werd gaande
gemaakt van de familien Este, Farnese en Medici,
hetgeen er niet op verbeterde toen de Barberini,
misbruik makende van hunnen invloed, den hertog
van Parma (Eduard Farnese) van de hertogdommen
Castro en Ronciglione zochten to berooven, en den
pans overhaalden om aan dien hertog den oorlog to
verklaren, welke oorlog niet zeer scliitterend voor
de B. eindigde (1644), en ten gevolge waarvan zij,
algemeen gehaat om hunne knevelarijen, door pans
Innocentius naar Frankrijk werden gebannen, waar
Antonio B. (ook als geleerde beroemd) bisschop van
Poitiers werd, zich later met den paus verzoende, en
naar Italie terugkeerde, waar hij 1677 stierf. Naauwelijks 109 jaren na den dood van pans Urbanus VIII
was de mannelijke lime van het geslacht B. uitgestorven. Cornelia Constantia B. was 1728 in den
echt getreden met Julio Cesare Colonna, prins van
Carbagnano en hertog van Barsanello, die het geslachtwapen en den naam der B. bij de zijnen voegde;
doze lime word t thans (helft 19e eeuw) vertegendigd door don Francesco 1V B. Onder de bezittingen
der familie B. behoort een der prachtigste paleizen
van Rome, versierd met tal van kunstgewrochten,
tot dat einde uit Rome's antieke monumenten weggeroofd, waaruit het spreekwoord is ontstaan Quod
non fecerunt Barbari, fecere Barberini, d. wat de
Barbaren niet gedaan hebben, hebben de Barberini
gedaan. In dit paleis had Thorwaldsen een geruimen
tijd zijn atelier.
Barberino di val d'Elsa, vlek in Toskanen,
3 mijlen van Florence, heeft zijnen naam gegeven
aan het van bier afkomstige geslacht Barberini.
Barbès (Armand), fransch republikein, geb.
18 Sept. 1809 to Pointe-a-Pitre op het eiland Guadeloupe, nam deel aan al de revolutionaire bewegingen
van onzen tijd in Frankrijk, bestuurde de 12 Mei 1839
ondernomene poging tot opstand to Parijs, word
deswege in hechtenis genomen, en als leider van dien
opstand door het hof der pairs beschouwd als oorzaak van den dood van luitenant Drouineau, die op
zijnen post aan de opstandelingen weerstand had
geboden en daarbij was gesneuveld. B. werd ter dood
veroordeeld ; doch koning Lodewijk Filips veranderde die straf in deportatie; bij ontstentenis echter
van eene plaats werwaarts B. to deporteren, werd
het vonnis feitelijk gewijzigd in levenslange gevangenschap. Door de Februarij-omwenteling werd B.uit den
kerkerbevrijd.Benoemd tot kolonel van het 12e legioen
der parijsche nationale garde, zond het departement
Aube hem als afgevaardigde naar de Nationale Vergadering ; en toen doze overhoop werd geworpen door
het yolk (15 Mei 1848), begat B. zich naar 't stadhuis ;
daar bezig eenradicaal gouvernement zamen to stellen,
werd hij echter overvallen, in hechtenis genornen, en
2 April 1849 veroordeeld tot deportatie, welk vonnis,
al weder om bovenvermelde reden, stilzwijgend werd
gewijzigd in levenslange gevangenschap op het eiland
Bell e-Ile-en-mer,van waar B.in een partikulieren brief
in bet laatst van 1854 de tevredenheid uitsprak, die
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20 Junij 1806 te Parijs. — B. (Nicolas Alexandre),
hi) als Franschman gevoelde , dat de fransche vaned
zich ontrold hadden tegen Rusland;hij hoopte, schreef geb. omstr. 1800 te Parijs, broeder van de twee vorigen en zoon van den eerstgenoemde, verdienstelijk
hij,dat de fransche wapenen zegevierend hunnen ouden roem zouden handhaven en dat hunne zegepraal landschapschilder. — B. (Henri Auguste), fransch
dichter, geb. 28 April 1805 te Parijs, maakte kort na
bevorderlijk zou zijn aan de zaak der beschaving.
de Julij-omwenteling door eenige scherpe hekeldichDeze brief werd, geheel buiten weten en tegen de beten spoedig naam. In La Cat* (1831) geeselt hij de
doeling van B., openbaar gemaakt ; en partij trekkende
intriganten, die zich gedurende de 3 Julij-dagen onvan de daarin uitgedrukte vaderlandsche gevoelens
zigtbaar hadden gehouden, maar na de behaalde overbeval keizerNapoleon III zijne oogenblikkelijke invrijwinning als gulzige gieren te voorschijn kwamen om
heidstelling. Tegen deze gratie protesteerde B., en hij
het hardst. Al zijne geschriften bijeen onder den titel
kwam opzettelijk naar Parijs om die te weigeren en
van Jambes (1831) ; later verschenen nog meer satiren
zich op nieuw gevangen te stellen, daar hij geenerlei
van hem. — B. (Paul Jules), geb. 1822 te Parijs,
gunst hoegenaamd van Napoleon III begeerde. Toen
vruchtbaar fransch tooneelschrijver. — B. (Louis
men hem echter tegen zijnen wil de vrijheid liet,
Stanislas Hippolyte), fransch geestelijke en letterbegaf hij zich vrijwillig in ballingschap, enleeft sedert
kundige, geb. 30 Aug. 1808 te Orleans, uit eene
als stil en vergeten burger te 's Gravenhage.
familie, waartoe Maria Anna B. behoord heeft (beBarbesieux. Zie BARBEZIEUX.
Barbeu Dubourg (Jacques), genees- en kend door hare tragedian, in de 18e eeuw) ; hij
heeft, onder meer, geschreven Biographic du clergC
kruidkundige, geb. 1709 te Mayenne, gest. 1779 te
contemporain (1841 en v., 10 dln.).
Parijs, waar hij als geneesheer practiseerde en verscheidene werken in het Licht gaf, waarvan de voorBarbier d'Aucourt (Jean), advokaat bij het
parlement te Parijs, geb. 1641 te Langres, gest.
naamste zijn : Le Botaniste francais (1767, 2 dln.)
1694, is vooral bekend als criticus ; werd 1683 lid
en Des usages des plantes (2 dln.). Hij stond in beder Acaddmie ; was een ijverig Jansenist, en schreef
trekking met Bolingbroke en Franklin.
Barbeyrac (Jean),fransch moralist en publicist, een aantal vlugschriften, in proza en in verzen,tegen
de Jezuiten.
geb. 15 Maart 1674 te Beziers uit protestantsche ouders, verliet Frankrijk bij de herroeping van het edict
Barbieri (Giovanni Francesco). Zie GUERC1NO.
van Nantes, en onderwees eerst de letterkunde te BerBarbiers (Anthonie), een brabandsch historieschilder, gest. 1726. — B. (Pieter), zoon van den
lijn, toen de regten en de historie te Lausanne, ernvorige, geb. 1717 te Amsterdam, oprigter van eene
delijk het openbaar regt te Groningen, waar hij stierf
fabriek voor geschilderde waaijers te Amsterdam,
3 Maart 1744 ; hij had te Amsterdam verscheidene
schreef een aardig dichtwerkje, getiteld.Rampzalige
werken uitgegeven, hetzij door hem in het Fransch
verandering van menschen in beesten, enz." ; hij
vertaald en verrijkt met geachte aanteekeningen,
stierf 7 Sept. 1780. — B. (Bartholomeus), zoon
hetzij door hem zelven geschreven ; van laatstbedoelvan Pieter, geb. 1740 te Amsterdam, gest. aldaar
den noemen wij Traite' de la morale des Peres (gedr.
18 Jan. 1808, gaf les in het bouwkundig teekenen,
1728; op den Index te Rome geplaatst) en Histoire
waarin hij zeer bekwaam was. — B. (Pieter Bardes anciens traités (1739).
Barbêzieux, stad in Frankrijk, dept. Charente, tholomeuszoon), geb. 25 Jan. 1772 te Amsterdam,
4 mijlen bezuidwesten Angoulême; 4000 inw.; was gest. 10 Sept. 1837, verdienstelijk schilder van landschappen en historie-stukken.—B. (Pieter) Junior,
vroeger eene heerlijkheid, lang aan de familie Rochezoon van den laatstgenoemde, geb. 27 April 1798 te
foucauld b'ehoorende, vervolgens aan Louvois, die
Haarlem, gest. 29 Nov. 1848 te Zwol, was teekenaan een zijner zonen den titel gaf van markies van B.
Barbêzieux (Louis Francois Marie Letellier, meester en van 1826 tot 1846 leeraar aan de school
voor beeldende kunsten te 's Bosch. — B. (Pieter),
markies van), zoon van den markies van Louvois,
een zoon van Pieter Anthonie's zoon hierboven gegeb. 1668. Na zijns vaders dood werd hij, ofschoon
pas 23 jaren oud, door Lodewijk XIV tot minister
noemd, geb. 26 Oct. 1749 te Amsterdam, gest.1842;
van oorlog gekozen, toonde zich die keuze aanvanverdienstelijk landschapschilder. — B. (Bartholokelijk waardig, cloth begon al spoedig de pligten van
meus), zoon van den vorige,geb.1784 te Amsterdam,
beloofde even als zijn vader een uitstekend landzijn ambt te verzaken om het vermaak na te jagen,
en stierf (1701) op 33-jarigen leeftijd, ten gevolge
schapschilder te warden, doch stierf 28 April
van zijne uitspattingen.
1816.
Barbie du Bocage (Jean Denis), fransch
Barbo, invloedrijk geslacht in Venetia, uit hetaardrijkskundige, geb. 28 April 1760 te Parijs, gest.
welk verscheidene beroemde mannen zijn gesproten,
28 Dec. 1825, leerling van Anville en vriend van
zoo bijv. Pietro B., pans geworden onder den naam
Barthelemy, is vooral bekend door zijn schoonen
van Paulus II.
Atlas du Voyage d'Anacharsis, en zijne Kaarten bij
Barbora, stad in oostelijk Afrika, op de kust
Choiseul-Goutlier's •Voyage pittoresque en Grace'";
van Adel, aan eene baai der zee van Oman.
in 1809 werd hij professor bij bet College de France,
Barbosa, naam van verscheidene Portugezen,
en rigtte het Geographisch genootschap op. — Ook
die in regtsgeleerdheid of letteren naam gemaakt
zijne zonen : Jean Guillaume (geb. 1793) en Alexanhebben. De meest bekende is Diego B. Machado,
dre Frederic (geb. 1798, gest. 1835), zijn als aardabt van Sever, geb. '1682 te Lissabon, gest. 1770 ;
rijkskundigen beroemd.
van hem bestaat eene •Portugesche Bibliotheek"
Barbier (Antoine Alexandre), fransch biblio(Lissabon 1741-59, 4 dln. in fol.), met levensgraaph, geb. 1765 te Coulommiers, gest. 6 Dec.1825
schetsen der schrijvers.
te Parijs, sedert 1807 bij Napoleon I en na de RestauBarbot (Pierre), fransch kunstschilder, geb.
ratie bij Lodewijk XVIII bibliothecaris, is vooral
1798 te Nantes.
gunstig bekend door zijn Dictionnaire des ouvrages
Barbou, eene fransche boekdrukkers-familie :
anonytnes et pseudonymes (Parijs 1806, 4 dln. ; herB. (Jean), stamvader van het geslacht in de 16e eeuw
drukt 1822-27 met talrijke bijvoegingen van zijnen te Lyon.— B. (Hugues), zijn zoon, rigtte de drukzoon Louis Nicolas B., geb.4Nov.1799) —B. (01i- kerij te Limoges op.
Beroemder werden hunne
vier Alexandre) broeder van Louis Nicolaas, geb.
afstarnmelingeu, die zich in de 18e eeuw te Parijs
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vestigden, inzonderheid B. (Joseph Gerard), die
sedert t755 de voortzetting leverde van de 1743
door Coustelier aangevangene serie van latijnsche
classici in 12.. (77 din.).
Barbour (John), oudste nationale dichter der
Schotten, geb. omstr. 1315, gest. 1396, schreef omstr.
1375 zijn (ook als taalkundig gedenkstuk belangrijk)
dichtstuk The Bruce (uitgegeven door Pinkerton in
3 din., Edinb. 1790).
Barbuda, een tot de Kleine Antillen behoorend
eiland in engelsch West-India, benoorden Antigua,
groot 2 vierk. mijlen, bevolkt met 2500 zielen; behoort sedert 1650 aan de Engelschen ; is omringd
door gevaarlijke riffen, en heeft geen eigentlijk gezegde haven; gezond klimaat; teelt katoen, tabak,
indigo en suikerriet.
_
Barby, stad in het pruis. regeringsdistrict
Maagdenburg, op den linkeroever van de Elbe, nabij
den mond van de Saale; 4000 inw.; was voorheen
de hoofdpl. van een graafschap A., dat vervolgens
aan Keur-Saksen kwam, 1807 bij het koningrijk
Westfalen gevoegd werd, en sedert dit te niet is
gegaan deel uitmaakt van Pruisen.
Zi R
BARCA.
Barca, 1 di k Zie
Barca, of Barcas, aanzienlijk carthaagsch geslacht, van hetwelk Hamilcar B. het hoofd was. Dit
geslacht vormde eene magtige partij, die tegenover
de familie Hanno stond, en een onverzettelijken afkeer
had van al wat romeinsch heette. Hasdrubal en de
beroemde Hannibal behoorden tot dit geslacht.
Barcani. Zie BARKANEN.
Barcellos, stad in Portugal, prov. Douro-Mi nho,
op den regter-oever van den Cavado,1 miji bewesten Braga; 6000 inw., vele kerken en kloosters,
en aanzienlijk handelsverkeer.
Barcelona, 1) B., lat. Barcino of Barcinum,
zeer versterkte hoofdplaats van de spaansche prov.
Catalonia, nabij den mond van den Llobregat, bij
wijze van amphitheater aan een Bassin van de Middell.
Zee gelegen , 62 mijlen benoordoosten Madrid ;
179.000 inw. (met inbegrip van de voornaamste
harer voorsteden Barceloneta , 192,000 inw.), is
een der belangrijkste steden van geheel Spanje.
Onder de openbare gebouwen onderscheiden zich
vooral de kathedraal, het kasteel der oude graven van B., het stadhuis en de bears. Te B. vindt
men ook eene universiteit, verscheidene openbare
boekerijen en archief-verzamelingen, waaronder het
kroon-archief van Aragonie. De nijverheid is er
veelzijdig bloeijend. Door zijne ligging aan de zee en
eene ruime haven begunstigd, was B. reeds in de
rniddeleeuwen cm der aanzienlijkste koopsteden aan
de Middell. Zee; de zeelieden van B. onderscheidden
zich steeds door hunne bekwaambeid. Omstreeks
230 v.Chr. gesticht door Hamilcar Barca (naar wien
het zijnen naam draagt) behoorde B. achtereenvolgend aan de Carthagers, Rorneinen, Gothen, en aan
Frankrijk onder Karel den Gr. ; vervolgens word het
de hoofdpl. van een graafschap,onderhet oppergezag
van Frankrijk, waaraan het graafschap B. onderworpen
bleefzelfs nadat het 1137 met Aragonie was vereenigd,
Coen Raymond-Berenger, graaf van B. den troon van
Aragonie had beklommen. AlphonslI, zoon van Raymond, maakte zich 1182 van Frankrijk onafhankelijk;
loch daze usurpatie werd eerst bij den vrede van
Corbeil (1258) erkend, en van dat tijdstip of verdwijnt de geschiedenis van het graafschap B. in die
van Aragonie, waar de dynastic van B. regeerde tot
in 1412 (zie .ARAGON1e). In 986 werd de stad B.
veroverd door de Arabieren, in 1697 door de Franschen ; in den spaanschen erfopvolgings-oorlog werd

Barclay

421

B. door den franschen maarschalk hertog van Ber.
wick genomen, en gedwongen zich over to geven
aan Filips V; van 1809 tot 1814 was de stad in de
magt der Franschen. In 1821 werd B. verschrikkelijk geteisterd door de gale kooris; en in den spaanschen burger-oorlog was B. herhaaldelijk (1842,
1843, 1856) het tooneel van bloedige gruwelen.
Barcelona, 2) hoofdplaats van de venezuelaansche prov. aan de Neveri, met de voornaamste
haven der prov. in de bogt nabij den mond dezer riv.
in de Caraibische Zee, telt 6000 inw., en drip handel
met inheemsche produkten. Van de prov. B., die
omstr. 55,000 inw. heeft, is slechts het kleinste
gedeelte bebouwd ; het noordelijk gedeelte dezer
prov. bestaat meest nit ilanos en mesas, die bijzonder geschikt zijn voor veeteelt en paardenfokkerij ;
de algemeene ontwikkeling is er zeer belemmerd,
deels door de gedurige burgeroorlogen, deels door
herhaalde aardbevingen.
Barcelone, fransch dorp, dept. Gers, aan de
,dour, 6 mijlen benoordwesten Mirande; circa 1000
inw.
Barceloneta. Zie BARCELONETTE
Barcelonette, I) voorstad van Barcelona in
Spanje. -- 2) stad in een heerlijk dal van het fransche dept. Neder-Alpen, aan de Ubaye, met 2500
inw., is omstr. 1225 gesticht door RaymondBerenger, graaf van Provence, die haar B. noemde,
omdat hij zelf afstamde van de graven van Barcelona.
Herhaalde malen werd B. genomen en hernomen
door de Franschen en door de hertogen van Savooije,
en bleef ,ten slotte (1713) aan Frankrijk. B. is de
geboortepl. van J. A. Manuel.
Barcelore, stad in het engelsch-indische
presidentschap Madras,op de kust van Malabar, met
eene haven en veal handel in rijst en peper; B. heeft
vroeger eerst aan de Portugezen en daarna aan de
Hollanders toebehoord.
Barcelos. Zie BARCELLOS.
Barchou de Penhoen (A. T. H. baron),
gob. 28 April 1801 to Morlaix, gest. 29 Julij 1855
to Saint-Germain en Laye, heeft als kapitein van den
staf den veldtogt in Algerie rnedegemaakt, en is een
der eerste redacteurs geweest van de .Revue des
Deux-Mondes". Van zijne vele geschriften noemen
wij Souvenirs de l'expedition d' Afrique (1832) ;

Guillaume d' Orange et Louis Philippe (1835) ; Histoire
de la conquéte et de la (ondation de l'empire anglais
dans l'Inde (1841, 6 din.) ; L'Inde sous la domination
anglaise (1844, 2 din.); enz.

Barchochebas. Zie BAR ■ COCIIBA.
Barcine, carthaagsch geslacht. Zie BARCA.
Barcino, stad in Hispania; tegenw. Barcelona.
Barcinum, de zelfde stad als Barcino.
Barck (Aernt), een der onderteekenaars van
het verbond der edelen.
Barclay (Alexander), engelsch dichter en vet.tater, geb. ornstr. 1470, gest. 1552, was eerst benedictijner, vervolgens franciscaner; hij bereisde Holland, Frankrijk, Duitschland en Italie, en droeg door
zijne geschriften veal bij tot vorming van de engelsche
taal.
Barclay (John), latijnsch dichter, geb. omstr.
1582 to Pont-a-Mousson in Lotharingen ; om niet
gedwongen to worden in de orde der Jezuiten te
treden, nam hij 1603 de wijk naar Engeland, waar bij
zijnen tegen de Jezuiten gerigten roman Euphormionis
Satyricon (Londen 1603) aan Jacobus I opdroeg, en
er (1605) zijne Conspiratio anglicana en (1614) zijn
Icon animorum op liet volgen. In 1615 begaf hijzich
naar Rome, waar hij 12 Aug. 1624 stied. In het
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zelfde jaar verscheen te Parijs zijn latijnsch werk
Argenis, een roman, waarin hij de ondeugden en kuiperijen schetst aan de hoven ; deze roman was de
lievelings-lectuur van Richelieu, en is dikwijls herdrukt en in bijna alle europesche talen overgezet.
Barclay (Robert), apostel der Kwakers. geb.
1648 te Gordonstown in het schotsche graafschap
Murray, werd eerst te Parijs roomsch-katholiek, en
om.helsde later de leerstellingen der Kwaker-gemeente.
Hij was naauw bevriend met William Penn (zoon van
den admiraal), bereisde Engeland,Holland en Duitschland, en schreef verscheidene werken, om de leerstellingen der Kwakers behoorlijk te doen kennen;
de voornaamste zijn : Truth against calumnies en
An apology for the true christian divinity, as the same
is preached and held forth by thepeoplein scorn called
quakers. Hij stierf 1690 te Ury bij Aberdeen.

Barclay de Tolly (Michael, prins), russisch
generaal, geb. 1755 in Lifland, stamde af van eene
schotsche familie, die zich in Mecklenburg en in
Lipand had gevestigd, trail reeds vroeg in krijgsdienst, streed roemrijk 1788-90 tegen Zweden,
1792 en 1794 tegen Polen. In 1806 kommandeerde
hij bij Poettoesk de voorhoede, en verloor in den
slag bij Eylau eenen arm. In 1810 werd hij minister
van oorlog, doch viel in ongenade na het verlies van
den slag bij Smolensk, en zag zich vervangen door
Koetoesof (Kutusow). Onder diens opperbevel kommandeerde B. bij Mosaisk den regtervleugel, werd
na Koetoesof's dood wederom met het opperbevelhebberschap bekleed, dat hij ook in den russischduitschen bevrijdings-oorlog behield. Hij bevocht
eene overwinning op den franschen generaal Vandamme bij Kulm, droeg veel bij tot den afloop van
den slag bij Leipzig, droeg Frankrijk binnen,leverde
verscheidene moorddadige gevechten, en dwong (30
Maart 1814) Parijs tot capitulatie. Ter belooning van
zijne diensten werd hij tot veldmaarscbalk en prins
verheven, en stierf 1818 te Insterburg, na 39-jarige
dienst.
Bar-Cochba, d. Sterrenzoon (met dezen
weidschen 'naam op zich toepassende de voorspelling, Numeri 24 : 17, van de uit Jacob opgaande
ster), een berucht joodsch bedrieger, die zich met
behuip van den rabbijn Akiba voor den Messias
uitgaf, was de aanvoerder der Joden in hunnen
laatsten grooten opstand onder keizer Adriaan. Hij
behaalde aanvankelijk belangrijke voordeelen op de
Romeinen, liet zich tot koning uitroepen en geld
munten, doch moest wijken your Julius Severus,
den veldheer van Adriaan ; ell nadat Jeruzalern op
hem was veroverd, vond hij (Aug. 135) den dood,
toen ook zijne laatste vesting (Bether) in harden
der Romeinen viel. Van dat tijdstip dagteekent het,dat
de Joden voor goed uit Jeruzalem werden verdreven.
Bard. Zie het meervoud BARDEN.
Bard, sardische stad, 2 mijlen Lenoordwesten
Ivrea, aan de Dora Baltea, bij den ingang van het dal
van Aosta. Bij 13. was een fort gebouwd, dat onneembaar werd geacht, doch dat (1800) door de Franschen
veroverd en geslecht werd.
Bard (Joseph), vruchtbaar fransch letterkundige, geb. omstr. 1800 te Beaune, dept. COte-d'Or,
schreef (onder een aantal werken van verschillenden
aard) : Manuel general darcheologie sacree (1844).
Bardanes,1) beyelhebber over de troepen van
Irene,lietzich omstr. 803 tot keizer van het oosterschrom. rijk uitroepen, te gelijk met Nicephorus, die
hem al spoedig overwon, en die hem toen van het
gezigt liet berooven.— 2) keizer; Zie PHILIPP1CUS.-3) koning der Parthen ; Zie VARDANES.

Bardes
Bardas, 1) patricier in het oostersch-rom. rijk,
was een broeder van keizerin Theodora, de gemalin
van Theophilus, door wien B. benoemd werd tot
voogd over zijnen zoon, den jongen keizer-Micbael
(842). Nu evenwel maakte B. zich meester van het
gezag; Theodora, aan wie hij alles te danken had,
werd door hem uit het paleis verdreven; en 24jaren
lang wist B. zich te handhaven. Michael, eindelijk
het juk moede, liet hem (866) door Basilius vermoorden: B. was een begunstiger van wetenschappen
en letteren ; hij maakte zijnen neef, den beroemden
Photius, patriarch van Constantinopel. — 2) naam
van twee veldheeren in het grieksche keizerrijk
(R. Phocas en B. Sclerus), die elkander het keizerschap betwistten onder de regering van Basilius II
en Constantijn IX. Beiden lieten zich herhaalde
malen tot keizer uitroepen, om telkens het purper
weder af te leggen; eindelijk verzoenden hij zich met
elkander, om vereendfien gemeenschappelijken vijand
te bestrijden ; doch B. Phocas stierf door vergif,toen
hij op het punt stond om slag te leveren. B. Sclerus
maakte vrede met den keizer, werd met hooge eereambten begiftigd, en stierf aan het hof (990).
Barden noemden zich reeds ten tijde der Romeinen de zangers der Gathers en overige celtisehe
volkeren, die bij de godsdienstige en feestelijke plegtigheden, onder begeleiding van de harp of chrotta,
de laden der goden en helden bezongen, en die,
wanneer de krijgslieden ten oorlog gingen,medetogen,
om hunnen moed aan te vuren in den strijd enhunne
schitterende wapenfeiten over te brengen aan de
nakomelingschap. In Schotland en in het prinsdom
Wallis hebben zich de barden-zangen het langst doen
hooren ; de namen van Fingal en Ossian, twee caledonische barden, zijn wereldberoemd. Owen Jones
heeft eene verzameling geleverd van de gedichten
der gallische harden ; ook verdient bier melding
David Williams' ar Bardoniath cimraey, d. nasporingen betreffende de Barden (Dolgelly 1828). Bij
de oude Germanen was de naam van Barden ten
eenen male onbekend ; het is dus zeer onjuist van
de B. der oude Duitschers te spreken, al heeft Mopstock zich die fictie veroorloofd.
Bardes (Willem Dirksz.), geb. 1496 te Arnsterdam, gest. 1568 te Delft, was sedert 1542 schout
der stad Amsterdam, toen de burgemeester Hendrik
Dirksz, uit een persoonlijken haat, hem 1550 deed
beschuldigen van ketterij, door eenige lieden die hij
daartoe had omgekocht ; doch B., vernemende dat
men hem aan de Inquisitie zocht over te leveren,
vervoegde zich bij de landvoogdes te Brussel, zich
beklagende dat men hem door lasteringen in het
verderf zocht te storten, en verkreeg van haar, dat
er gemagtigden naar Amsterdam wierden gezonden,
om de getuigen te onderzoeken, wier verklaringen
weldra bleken valsch en verzonnen te zijn. Zij bekenden omgekocht te wezen, en werden naar verdiensten gestraft. De burgemeester en de pastoor,
die beiden, als daarin de hand gehad hebbende,insgelijks waren gevat, werden de eene met betaling van
eene geldboete en de andere met eene scherpe vermaning B. werd in 1566 andermaal beschuldigd, nu van deelname in de opscbudding van
dat jaar; hij werd voor den raad van beroerte gedaagd, wreedelijk gepijnigd en vrijgesproken. Doch
daarna opentlijk de partij tegen Spanje gekozen hebbende, zag hij al zijne goederen verbeurd verklaard
en zich zelven in armoede gedompeld. Dit trof hem
zoo gevoelig, dat het hem eel's! zijne gezondheid, toen
zijne verstandelijke vermogens en eindelijk zijn leven
kostte. — B. (Willem), zoon van den vorige, liet zich
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door het treurig lot van zijn varier niet afschrikken
om de spaansche dwingelandij te helpen bestrijden.
Hij beyond zich met eenige andere ballingen (1578)
te Amsterdam, om de hervorming aldaar voor te bereiden en in te voeren; dit op den 26 Mei van dat
jaar zonder bloedstorting naar wensch gelukt en de
spaanschgezinde regering de stad uitgeleid zijnde,
werd B. tot burgemeester aangesteld. In 1586 verzette bij zich manmoedig tegen de verderfelijke oogmerken van den graaf van Leicester, die ze niettemin doordreef, maar zijn gezag toch niet lang kon
handhaven. B. is herhaalde malen burgemeester van
Amsterdam geweest.
Bardesanes, eigentlijk Bar-Deisan, een Syrièr
van geboorte, was een gnosticus te Edessa op bet
laatst der 2e eeuw, die zijne leerstellingen voornamelijk in hymen verspreidde, en daardoor tevens
een der eerste syrische hymnen-dichters werd. Bij
Eusebius (Prcep. VI, 10) vindt men een schoon frag.ment van B. over de voorbeschikking. De aanhangers van B., de Bardesanisten, hebben zich
nooit van de regtgeloovige Kerk afgescheiden, en
zijn blijven bestaan tot in de 5e eeuw.
Bardimi, of Barthel, een illyrische Slavenstam,
berucht door hunne woeste wreedaardigheid. Marius
bediende zich van hen tot de tenuitvoerlegging van
zijne bloedige bevelen. Toen hunne baldadigheid
alle perken te baiter' dreigde te gaan, liet Sertorius
hen, ten getale van vier duizend, om hals brengen.
Bardili (Christoph Gottfr.,), philosooph, geb.
28 Mei 1761 te Blaubeuren in Wurtemberg, sedert
1794 prof. der wijsbegeerte te Stuttgart, gest..1808.
Hij was een tegenstander van Kant, blijkens zijn geachten Grundriss der ersten Logik (Stuttg. 1800).
Bardin (Jean), historie-schilder, geb. 1732 te
Montpellier, behaalde 1764 met zijne schilderij Tullius den grooten prijs, ging zich te Rome verder
bekwamen, en werd 1788 directeur der schoone
kunsten te Orleans. David en Regnault waren zijne
leerlingen. Hij stierf (1809) blind en in diepe armoede.
Barditus, i) oorlogskreet der oude Germanen,
begon met een dof gebrom, hoe langer hoe harder,
totdat het eindelijk een oorverdoovend wild geschreeuw was. — 2) oorlogskreet der Romeinen bij
het begin van een gevecht.
Bardowick, vlek in de hanoversche landdrostij Luneburg, aan den llmenau, 1700 inw., is
een der oudste plaatsen in bet noorden van Duitschland, en was eertijds het middelpunt van deszelfs
handel, en door zijn rijkdom en aanzien de roem van
al de noordduitsche steden. Karel de Gr. stichtte
hier een bisdom, en verleende aan B. groote privilegien. In 1189 werd B. stormenderhand veroverd
en geheel verwoest door Hendrik den Leeuw, wien
het gedurende zijne afwezigheid in Engeland afgenomen was. Een gedenkstuk van B.'s vroegeren
luister is de schoone gothische domkerk.
Bardwan, klein district ten noordwesten van
Calcutta, digt bevolkt en bij uitstek vruchtbaar ; behoort sedert 1760 aan de Engelschen.
Barea Soranus, bestemd voor de waardigheid van consul in het jaar 52 na Chr., diende onder
Nero, die hem haatte, als proconsul in Klein-Azie,
waar zijne onkreukbare regtvaardigheid hem zeer
betnind maakte. Daardoor kwam hij in verdenking.
Aangeklaagd van eerzuchtige plannen, waarbij zijn
leerleester Egnatius Celer als getuige tegen hem optrad, werd hij ter flood veroordeeld ; het zelfde vonnis trot tevens zijne dochter, omdat zij (heette het)
de eerzuchtige plannen haars vaders had helpen bevorderen.

Barendsz
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Barbges—les—Bains, fransch dorpje, dept.
H.-Pyrenees, tusschen 2 bergketenen, aan den Gave
de Bastan, heeft slcchts gene straat en 400 inw.
warme zwavelbronnen, vooral beroemd als heilzaam
bij wooden die veroorzaakt zijn door vuurwapenen.
In de nabijheid de prachtige waterval van Gavarnie.
Bareily, stad in het engelsch-indische presidentschap Calcutta, 28 mijlen benoordoosten Agra,
aan de zamenvloeijing van de Dhara en de Goela ;
70,000 inw.
Barend (Doove). Zie D1RKSZ (B.).
Barendrecht, naam van twee voormalige
heerlijkheden in Zuid-Holland, t. w.:Oost-B., waartoe ook de buurt van dien naam behoorde, en West-B.,
waaronder het dorp van dien naam, 2 a 3 wren gaans
benoordwesten Dordrecht.
Barendse (Jan), bijgenaamd Jan de Lapper,
geb. te Haarlem, diende in den eersten oorlog tegen
Engeland als bootsman op een der schepen onder
M. H. Tromp. De kapitein en de luitenant gesneuveld zijnde, wilde de bemanning zich overgeven aan
den vijand; doch B. greep eene brandende lout, en
dreigde, dat hij het schip lieverin de lucht liet springen; daarop nam hij bet bevel op zich, boorde het
eerste engelsche schip, dat op hem afkwam, in den
grond, schoot een tweede reddeloos, en deed wonderen van dapperheid. Toen Tromp, na afloop van
den strijd, de kapiteins bij zich aan boord seinde,
was hij niet weinig verwonderd ook den bootsman
in eene sloep te zien opdagen ; doch na de toedragt
van de zaak te hebben medegedeeld, nam B. zitting
in den scheepsraad, en werd door 's lands Staten
vereerd met een gedenkpenning aan eene gouden
keten en eene aanzienlijke gratificatie. Kort na het
sluiten van den vrede nam B. zijn ontslag, en yestigde zich weder te Haarlem in een pothuis als schoenlapper. Tromp, bij het uitbarsten van den tweeden
oorlog met Engeland naar 's Hage ontboden, had te
Haarlem eenig oponthoud, herkende B. en wenschte
hem weder in dienst te nemen; B. was daartoe bereid als men hem een schip toevertrouwde met den
rang van kapitein; Tromp wilde hem wel als luitenant zien te plaatsen, doch het antwoord van B. was
kortweg : .Keen, kapitein of schoenlapper!" kort
daarop ontving B. dan ook eene aanstelling als kapitein op het schip .Maarsseyeen" van 42 stukken,
waarmede hij 1658 onder Wassenaar-Obdam naar
Dantzig stevende; in dezen en in volgende togten
overlaadde hij zich met roem, totdat in een der zeeslagen tegen de Engelschen hem een arm afgeschoten
werd ; daarop liet hij zich aan den mast vastbinden,
en vuurde zijne bemanning tot volharding aan, totdat een tweede kogel hem het hoofd wegnam.
Barendsen (Dirk), of Barends, voornaam schilder, geb. te Amsterdam 1534, hield eenige jaren
verblijf in Italië, en stierf 1592 te Amsterdam; in
het rijks-museum aldaar hangt een door B. geschilderd portret van den hertog van Alba.
Barendsz (Willem), of Baerentsz, de kloeke
hollandsche zeeman, die 5 Junij 1594 met een paar
andere schepen den eersten togt naar de noordpool
ondernam, van waar ze 16 Sept. te Amsterdam
terugkeerden. Met 14 schepen ondernam hij 2 Julij
1595 een tweeden togt derwaarts, en 18 Nov. liepen
zij, andermaal onverrigterzake terugkeerende, de
Maas weder binnen. Het doel, om door het noorden
eenen zeeweg te vinden naar Tartarije en China,
werd nog niet opgegeven ; en nogmaals ondernamen
twee schepen eene ontdekkingsreis tot dat Joel: het
eene onder B. en Jacob van Heemskerk, het andere
onder Jan Cornelisz Rijp. Deze twee schepen liepen
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18 Mei 1596 in zee, en deden dien merkwaardigen togt, op welken B. '20 Junij 1597, den zesden
dag na het eind igen van zijne overwintering op NovaZembla, ten gevolge van de nitgestane ongemakken, den geest gal. Deze togt is door Tollens in zijn
dichtstnk De Overwintering op Nova-Zembla vereeuwigd.
Barere de Vieuzac(Bertrand),geb. 10 Sept.
1755 te Tarbes, advokaat te Toulouse, 1789 afgevaardigde, 1792 lid der Conventie; ofschoon gematigd liberaal huldigde hij het Schrikbewind,en werd
deswege bijgenaamd de Anacreon der guillotine;
gedurende de Honderd Dagen afgevaardigde, na de
2e Restauratie gebannen, woonde te Brussel tot I 830,
keerde 1831 naar Frankrijk terug, stierf 14 Jan.
1841 in zijne geboorteplaats en heeft 'Gedenkschriften" nagelaten (2 din. Parijs 1842).
Bareste (Eugene), fransch letterkundige en
publicist, geb. 5 Aug. 1814 te Parijs, schreef (onder
sneer) : Biographie des hommes du peuple (1834;
2e druk 1852).
Baresund, haven in Finland, prov. Nyland.
Baretoen (AI-), lat. Parcetonium, stad in NederEgypte, aan de Middellandsche Zee, 30 mijlen bewesten Alexandria.
Baretti (Giuseppe Marc-Antonio) , italiaansch
schrijver, geb. 25 April 1719 te Turijn, hield van
1745 tot 1751 afwisselend verblijf te Turijn en te
Venetia, waar zijnepazien opzien verwekten, en waar
bij (1748) eene vertaling van Corneille uitgaf. Vervolgens was hij 9 jaren directeur van den ital. schouwburg te Londen, gaf toen te Milaan (1762) de Lettere
famigliari in het Licht, moest deswege de wijk semen naar Venetia, waar hij zich door zijne periodieke Frusta letteraria nieuwe vervolgingen op den
hats haalde. Toen begaf hij zich weder naar Engeland, en stierf 1789 te Londen, na nog verscheidene reizen gedaan te hebben. Zijn
en Italiaansch-Eng. Woordenboek" werd in der tijd
zeer geprezen.
Barfleur, lat. Vallis Cereris, ook Baralletunz,
kleine fransche haven, Kanaal-dept., 3 mijlen beoosten
Cherbourg ; 990 inw. Hier, zegt men, rustte Willem
de Veroveraar zich toe tot zijnen togt naarEngeland.
Vroeger eene aanzienlijke stad, werd B. (1346) door
Edward III ingenomen en verwoest.
Barfod (Paul Fred.), deensch schrijver, geb.
1811 bij Grenaae in Jutland, vestigde zich 1828 als
stillevend geleerde te Kopenhagen. Zijne dichterlijke pennevruchten en vooral zijne historische
werken (zGeschiedenis van Denemarken en Noorwegen onder Frederik III"; ,Biographie van de
familic Ranzau"; »De Joden in Denemarken") getuigen van historische studie en levendige, ofschoon overdragtelijke voorstelling. Sedert den dood
van Frederik IV radicaal demo,craat, werkte 13. door
zijn 1839 opgerigt driemaandelijksch tijdschrift
Brage og Idun in den geest der scandinavische
eenheid.
Barge, piernonteesch vlek, prov. Coni, aan den
voet van den Mombracco en op den linkeroever van
den Giardon; 4000 inw.; leigroeven.
Bargemon, fransch dorp, dept. Var ; 2000 low.;
geboorteplaats van Moreri.
Bargoesin, of Bargusinsk, russische stad in
het gouvt. Irkoetsk, aan de rivier B. In de nabijheid
de onder den naain van Bargusinische badenbekende
warine bronnen en bitterzout-meren.
Bargusièrs waren een yolk in tarraconensisch
Hispania, tusschen de Ilergeten en Ausetaniers, ten
noordoosten van den lberus.

Baring
Bargylia, stad in Carle, in den binnensten
hoek van de golf B. (ook iasische golf genaamd). In
197 werd Philippus Ill van Macedonia door de Romeinen gedwongen de tot dusverre bezet gehoudene
stad over te geven, waarop dezelve vrij werd verklaard. De in de nabijheid aanwezige statue van
Artemis Cindyas, ofschoon onder den blooten hemel
staande, werd nooit nat.
Barhebroeus, d. zoon van den Hebrar,
bijnaam van Gregorius Aboelfaradzj-ben-el-Haroen,
geb. 1226 te Malatia in Klein-Azie, verwierf nitstekende bekwaamheid in de syrische, arabische en
grieksche talen, alsook in wijsbegeerte, godgeleerdheld en geneeskunde, was sedert 1246 bisschop van
Gula, vervolgens van Aleppo, eindelijk van 1264 tot
aan zijnen dood (1286) maphriaan,d. wijbisschop,
van de jacobitische Kerk. Van zijne geschriften is
het meest bekend de in het Syrisch geschrevene
vKronijk-, waarvan hij zelf een uittreksel heeft gemaakt in bet Arabisch, dat door Edm. Pockocke in
bet Latijn vertaald en uitgegeven is onder den tad
van Historia compendiosa dynastiarum historiam
universalem complectens (2 din. in 4°., Oxford 1665),
in het Duitsch vertaald door Bauer (2 dln. Leipzig
1783).
Bari, 1) Terra di Bari, prov. in bet zuidw. gedeelte van het Napelsche, tusschen de Basilicata, de
Capitanata, de Terra d'Otranto en de Adriatische
Zee, beslaat ruim 80 vierk. mijlen met circa 500,000
inw., waaronder vele Arnauten. Besproeid door den
Ofanto, en doorsneden door vertakkingen van de
Apennijnen, is de grond bij uitstek yruchtbaar; wijn,
katoen, olijf-olie en zuidervruchten; belangrijke
zoutwerken ; zijdeteelt, schapenfokkerij en visscherij. — 2) B., lat. Barium, hoofdplaats van Terra di
Bari, op eene landtong aan de Adriat. Zee, 29 mijlen
benoordoosten Napels, met 22,000 inw. Ofschoon
onderworpen aan de Romeinen, behield Barium zijne
eigene magistratuur. Na den val van het Rom. rijk
vial B. in de handen der Sarracenen, vervolgens in
die der grieksche keizers; het werd in de Ile eeuw
veroverd door de Noormannen, die er de boofdstad
van hun hertogdom Apulie van maakten, en behoorde vervolgens aan de koningen van Napels. Driemaal werd B. verwoest ; en het is de geboortepl. van
Piccini.
Bariah , een der afstammelingen van koning
David ; I Chron. 3 : 22.
Barile, napelsche stad in de Capitanata, 1 mij1
bezuidoosten Melti ; 3000 inw.; grieksche kolonie
van het oostersch-romeinsche rijk ; grieksche ritus
tot in de 17e eeuw.
Baring (fima Baring Brothers and Co.), een der
voornaamste koopmanskantoren van Londen en van
de geheele wereld. John B., zoon van Frans B., die
predikant was te Bremen, vestigde in de 18e eeuw
een klein koopmanskantoor te Exeter in bet angelsche graafschap Devon. Van zijne 4 zonen John,
Thomas,Francis en Charles, rigtten Francis en John
het tegenw. kantoor op in Londen. Francis B. (Feb.
18 April 1740), een warm aanhanger van Pitt en lid
van den Raad der Oostindische Compagnie, werd
29 Mei 1793 tot baronet verbeven. Door zijn geschrift Observations on the establishment of the Bank
of England (Londen 1797) had hij een belangrijk
deel aan de toelichtingen op de beperking van de Bank
in 1797. Hij stierf 1810, behalve 5 dochters nalatende
5 zonen: Thoinas,Alexander,Henry,Wi Mani en George.
De drie oudste waren deelhebbers in de zaak.Henry B.
(de 3e zoon),geb.1776, trad nit de firma,ging met lord
Macartney naar China,kwam in de factorij derOostindi-

Baring-eilanden
sche Compagnie te Canton, en stierf 1848 (zijn zoon
Henry Bingham B., geb. 18 3, is majoor en een van
de lords der Schatkist). — B. (William), 4e zoon
van sir Francis, geb. 1779 en gest. 1820, was een
geruimen tijd in China, even als zijn jongste broeder
B. (George), geb. 1781, die na zijn terugkeer in
Engeland den geestelijken stand omhelsde, en de
oprigter werd van eene vrijö kerk in Exeter. —
B. (Thomas), de oudste zoon van sir Francis, geb.
1776 en gest. 1848, erfde in 1820 den titel zijns
vaders, werd 1830 lid van het Lagerhuis,doch werd
1832 als zoodanig vervangen door kolonol Grey.
Zijne beroemde schilderijen-verzameling werd na
zijnen dood in openbare veiling gebragt en dus versnipperd. — B. (Alexander), lord Ashburton, 2e zoon
van sir Francis, geb. 1773, verliet 1830 de firma, om
eene staathuishoudkundige en diplomatieke loopbaan in te treden, waarin hij veel deed voor de handelsvrijheid, werd muntmeester en president van de
kanier van koophandel, doch trad als zoodanig 1835
af; hij was steeds op de zijde der whigs; in 1835
werd hij, met den titel van baron Ashburton van
Ashburton, tot peer verheven ; met bekwaamheid
vereffende hij 1842. de geschillen tusschen Engeland en Noord-Amerika, en stierf 12 Mei 1848. —
B. (Francis Thornhill), zoon van Thomas bovengenoemd en erfgenaam van de baronie, trad in de
staatsdienst, werd 1830 raad bij het ministerie van
financien, later minister van dat departement, en 1853
eerste lord der admiraliteit. — B. (Thomas), broeder van den vorige, is lid der firma en tevens lid
van bet parlement.—B. (William Bingham), baron
Ashburton, geb. 1799, is lid van den geheimenraad ;
zijn broeder B. (Francis), geb. 1800, lid van het
Lagerhuis en hoofd der handelsfirma, is de vermoedelijke erfgenaam van den lordstitel. — De deelgenooten in de firma (helft 19e eeuw) zijn : Joshua
Bates uit Boston, directeur; Thomas B. (de 2e zoon
van sir Thomas B.), Charles Baring-Young (een
neef), en Russel Sturgis uit Boston.
Baring—eilauden, ook Lili-eilanden genaamd, eene talrijke en goed bevolkte groep, die in
noordelijke en zuidelijke B. onderscheiden wordt,
ligt bij de westkust van Celebes (nederl. 0. I.).
Barisan, eene bergketen, die zich over de geheele lengte van het eiland Sumatra uitstrekt.
Barium, stad der Peucetiers. Zie BART 2).
Barjesus, een valsche profeet bij de Joden,
werd te Paphos met blindheid geslagen door Paulus,
omdat hij dezen beletten wilde het Evangelie te prediken; B. wordt ook genoemd Elymas; Hand. 13:6.
Barjols, fransche stad, dept. Var, 2 mijlen benoordoosten Brignolles ; 4000 inw.; onderaardsche
kapel met opmerkelijke stalactiten.
Barjonas (Simon), d. i. Simon Jonaszoon, de
eigentlijke naam van den apostel Petrus; Matth.16 :17.
Barka, plateau van Barka, wordt het boogland
genoemd, dat zich tusschen de Groote Syria of de
Sidra-golf en Egypte uitstrekt, ten noorden aan de
Middell. Zee, ten zuiden aan de woestijn van Libye
grenst, en welks noordelijke randen een bij uitstek
vruchtbaar bergland vormen, terwijl daareutegen het
bovenste, aan gene zijde van den zuiderrand van den
Dzjebl-el-Achdar gelegene gedeelte of een naakt
rots-plateau is of een alien boschgroei missend groen
vlakland,gunstig voor de veeteelt en schapenfokkerij
der nomaden-stammen. Slechts ongeveer het vierde
gedeelte van dit groote plateau is bebouwd, namelijk
bet met buitengewone vruchtbaarheid gezegende
Cyrenaica der ouden, ook genaamd de Pentapolis van
Libya. De hoofdstad is Benghazy of Bernik (oudt.
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Berenice) ; andere steden zijn : Tolemeta of Barka
(oudt. Ptolemais), Grennah of Curin (oudt. Cyrene),
Lebedah of Lebda (oudt. Leptis magna), Darnis,
Massakhit, enz. De woestijn van B. loopt in bet zuiden in die van Sahara uit. Over het geheel is deze
landstreek een toonbeeld van verwaarloozing. De bevolking (geschat op 400,000 zielen) bestaat uit Arabieren en Berberen; ze staan onder afzonderlijke
beys, die ondergeschikt en schatpligtig zijn aan den
pacha van Tripoli.
Barkanen, lat. Parcani, een parthisch yolk,
aan de grenzen van Hyrcanié ; over de B. regeerde
Astyages als stadhouder, nadat hij door Cyrus overwonnen was. De B. leverden 12,000 man aan de
armee van Darius Codomannus.
Barkani, of Parkani, stad in bet hongaarsche
comitaat Gran, aan de zamenvloeijing van den Donau
en den Gran, behoorde eertijds aan de Turken, die
er in 1594 een beleg doorstonden, en die het in
1684 overgaven aan de Keizerlijken, na eerst onder
de muren van B. eene nederlaag te hebben geleden.
Barkeler Meer is de naam van een in bet
oldenburgsche amt Jever gelegen binnenmeer, historisch bekend geworden doordien de tot bet Christendom bekeerde bevolking van den Heiden-apostel
bisschop Willehadus van Bremen in dit meer den
doop ontving.
Barker (Edward Henry), engelsch philoloog,
geb. 22 Dec. 1788 te Hollym in Yorkshire, bezorgde
de uitgave van verscheidene oudeklassieken,leverde
eene nieuwe bewerking van Stephanus' Thesaurus
linguw grwcw (13 din. Londen 1816-28), schreef
verscheidene werken meer, verloor zijne fortuin met
processen, en stierf in den diepste armoede 21 Mart.
1839 te Louden. — B. (John), beroemd engelsch
fruitkweeker, 1799 agent der 0. I. Compagnie te
Aleppo, 1826 engelsch consul te Alexandrie, later
consul-generaal in Egypte, vestigde zich 1837 in de
nabijheid van Antiochiè, en leefde daar voornamelijk
van de ooftboomkweekerij. Vooral verdienstelijk
maakte hij zich door de aankweeking van perziken
en abrikozen ; hij stierf 5 Oct. 1850 te Suedia. —
B. (Matthew Henry), engelsch novellist, als scbrijver van zee-romans gunstig bekend onder den naam
van The old sailor, geb. omstr. 1790, arm gestorven
29 Junij 1846.
Barkiaroc, schach van Perzie nit de dynastic
de Seldzjoeciden, zoon van Malek-Schach, beklom
1093 den troop , doch was weldra genoodzaakt zijn
rijk te deelen met zijne twee broeders Mohammed
en Sandzjar ; hij stierf 1105.
Barkok,soedan van Egypte, hoofd eener dynastic van circassische Mamelukken in Egypte, was
aanvankelijk slaaf, verbief zich tot de hoogste rangen in de krijgsmagt der Mamelukken, en stiet
soedan Hadzji, nit de dynastic der Bahariten, 1382
van den troon. Hij had te kampen met menigen
opstand, doch bedwong die alien. Hij herstelde de
orde in het rijk, en liet 400,000 stukken goudgeld
als een spaarpenning na, toen hij 1399 stierf en opgevolgd werd door zijn zoon Faradzj.
Barkos een der babylonische gevangenen :
Ezra 2 : 53; Neh. 7 : 55.
Barlaam, geleerde monnik der Basilius-orde,
geb. omstr. 1300 in Calabria ult., gest. 1348. Naar
Griekenland gegaan om daar de grieksche taal te
leeren, die destijds iii Italic geheel onbekend was,
ging hij tot de grieksche Kerk over, en stond in hooge
gunst hij keizer Andronicus den Jonge, die hem omstr.
1339 naar Rome zond, om hulp te verzoeken tegen
de Turken en Bulgaren, en zoo mogelijk eene ver-
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eeniging van de beide kerkgenootschappen te beBarlovento (Ilhas). Zie BOVENWINDSCHEwerken. Later, toen hij de monniken van den berg
EILANDEN.
Athos bestreed, die beweerden dat het licht van den
Barlow (Lucia of Maria),00k Walters genaamd,
geboortig uit het engelsche graafschap Pembroke,
berg Thabor de ongeschapene glorie Gods was, viel
was de maitresse van Karel II ; kort voor konings
hij in ongenade, en zag zich genoodzaakt Constantinopel te verlaten.Toen keerde hij terug naarItalie,
vlugt uit Engeland schonk zij hem (20 April 1649)
een zoon, die Lang den naam droeg van James Crofts,
werd weder roomsch-katholiek, en door Clemens V
doch later de vermaarde hertog van Monmouth werd.
benoemd tot bisschop van Hieracium. Van zijne vele
Lucy B. was een geruimen tijd in Holland woongeschriften vermelden wij .Tegen het primaat van
den Pans", in het Grieksch (gedr. Hanover 1608).
achtig ; .doch zich in 1656 onvoorzigtiglijk naar EnBarlaam en Josaphat heet een der meest geland gewaagd hebbende, werd zij op bevel van
Cromwell in hechtenis genomen, en bleef in den
verspreide geestelijke romans uit de middeleeuwen;
Tower te Londen gevangen zitten tot 1660, toen zij
het grieksche origineel (Duitsch van Liebrecht, Munster 1847) werd niet geschreven door Joannes bij 's konings herstelling op den troon in vrijheid
Damascenus, maar door een oostersch,waarschijnlijk
kwam. Zij werd daarna bijna als eene koningin beethiopisch, Christen. Uit eene latijnsche overzetting, handeld door Engeland's grooten, doch stierf reeds
binnen de twee jaren na hare bevrijding.
die in de middeleeuwen zeer verspreid was, ontstonden eerst 3 oudfransche bewerkingen in verzen,
Barlow (Joel), amerikaansch dichter en staatsman, geb. 1755 te Reading in Connecticut, maakte
en eenige vrije vertalingen in proza. In het begin
der 14e eeuw werd naar een noordfransch of prozich reeds 1778 door American Poemsbekend,diende
in den vrijheids-oorlog alsveldprediker,practiseerde
vencaalsch origineel de italiaansche Scoria de S. B.
vervolgens als advokaat, schreef 1787 een groot
vervaardigd, terwijl Rudolf van Ems zijn dichtstuk
Barlaam and Josaphat (uitgeg. door Pfeiffer, Leipz.
dichtstuk The vision of Columbus, en begaf zich toen
met eene zending van wege de Ohio-commissienaar
1845) naar den latijnschen tekst bewerkte. De lat.
Engeland en naar Frankrijk. Als volbloed-republitekst was ook gevolgd in de spaansche Historia de
B. y J. van Juan de Arze Solorzano, in de boheemkein trail hij bier in betrekking met de Girondijnen,
sche en poolsche editien, alsook in de oudnoorgaf 1791 zijn gedicht The conspiracy of kings uit, erweegsche Barlaams och Josaphats Saga (Christiania
langde in Frankrijk het burgerregt, schreef in Savooije
zijn geliefkoosd komisch heldendicht Hasty pudding,
1852 gedr.) van koning Hakon Sverresson. Zelfs in
woonde vervolgens eenige jaren in Parijs, tot hij
de Tagala-taal werd dit boek overgezet op de Phi1795 amerikaansch consul in Algiers werd. Naar
lippijnsche eilanden, en aldaar gedrukt.
Parijs teruggekeerd 1797, was hij te vergeefs werkBarlmus (Caspar). Zie BAERLE (Kaspar van).
zaam om de tusschen Frankrijk en de Vereenigde
__e
Barlandus (11 h
Zi BAERLAND.
R
Barlaymont (Karel, baron [later graaf] van), Staten bestaande geschillen uit den weg te ruimen,
keerde 1805 naar Amerika terug, en gaf 1807 te Phiraadsman van Hips II van Spanje bij de landvoogdes
ladelphia, onder den titel van The Colomniad, eene
der Nederlanden, en hevig tegenstander van Willem I
pracht-editie in het licht van zijn Nizioen van Coen bet verbond der edelen ; toen deze hun smeeklumbus". In 1811 werd hij gezant bij het fransche
schrift kwamen indienen, was hij het, die de mingouvernement, en Octob. 1812 door Napoleon uitacbtende woorden uitte : ,,Het zijn maar Geuzen !"
genoodigd om eene conferentie met hem te komen
(zie GEUZEN) Hij had ook de hand in de veroordeehouden te Wilna ; op deze reis stierf B. 22 Dec.
ling van de graven van Egmond en Hoorn ; hij was
1812 te Zarnawicza bij Krakau.
stadhouder .van Namen, waar hij 1579 stierf. —
13armann (Georg Nic.), geb. 19 Mei 1785 te
B. (Gilles van), graaf van Hierges, oudste der zeven
Hamburg, waar hij instituteur was tot aan zijnen
zonen van den vorige, sneuvelde in het zelfde jaar
dood 28 Febr. 1850, vertaalde veel voor de pens,
1579 bij het beleg van Maastricht. — B. (Lancelot
schreef een aantal romans en tooneelstukken, ook
van), graaf van Megen, de vijfde zoon van Karel,
vele bijdragen in tijdschriften ; hovendien ook eene
speelde eene verraderlijke rol, totdat hij eindelijk
Hamburgische Chronik , een Homonymikon, eene
opentlijk de zijde van Spanje koos; hij stierf op
Spanische Sprachlehre, enz.
jeugdigen leeftijd 1578 aan eene hevige ziekte, die
hij opdeed bij het beleg van Philippeville. —B.(FloBarmeciden, d. zonen van Barmek, speelden eene groote rol onder de eerste abbassidische
ris), heer van Floyon, en na den dood zijnerbroeders
kalifen. I) De eerste der B., waarvan de gesehiedenis
beer van Hierges en Haultepenne, was de.zesdezoon
gewag maakt, is Khaled, zoon van Barmek. Hij werd
van Karel, teekende ook het verbond der edelen mee,
omstr. 750 tot de waardigheid van grootvizier verdoch koos later, even als zijne broeders, de zijde van
heven door Aboel-Abbas, lien hij op den troon had
Spanje ; schandelijker nog was het van hem, dat hij
helpen brengen, en behield die waardigheid eenigen
behulpzaam was Michel Renichon om te koopen om
tijd onder Almanzor, van Wiens roemrijke regering
prins Maurits te vermoorden. Met hem stierf in 1620
Khaled als het ware de ziel was. Vervolgens (765)
het mannelijk oir van dit geslacht B. uit.—B. (Claude
werd hij gouverneur van Mossoel, en 778 belast met
van), heer van Haultepenne, jongste zoon van Karel,
de opvoeding van den troon-opvolger Haroen-alspeelde almede eene verraderlijke rot eer hij opentlijk
Razjid, doch stierf reeds kort daarna. — 2) Jahia,
als spaanschgezinde optrad ; hij was een dapper veldde zoon van Khaled, voerde de magt en het aanzien
beer, die voor de Spanjaarden vele voordeelen beder B. ten toppunt, droeg er kracbtig toe bij, om
haalde, totdat hij bij het bestoken van Hohenlo, die
de kroon te verzekeren aan Haroen, die naauwelijks
de schans te Engelen belegerde, 1587 sneuvelde.
Barletta, napelsche stall in Terra di Bari, aan de den troon had beklommen (786) of hij maakte uit
erkentelijkheid Jahia vizier; en grootendeels aan
Adriat. Zee, met 19,000 inw., haven, kasteel, beziensdezen vizier is de glorie te wijten van de regering
waardige kathedraal en het groote metalenstandbeeld
van Haroen-al-Razjid. — 3) Fadbi, en 4) Djafar
van keizer Heraclius. Gesticht in de elfde eertw,:1250
(de Giafar uit de .Duizend en een Nachten"), twee
door Frederik H verfraaid en vergroot, werd B.in de
der vele zonen van Jahia, deelden in de zelfde gunst
15e eeuw beschouwd als een der bolwerken van Italie;
en magt als hun vader; zij werden de .Klein-Viziers"
het werd 1503 ingenomen door Gonzalvo van Cordova.
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genoemd. Fadhi was het hoofd van de regterlijke
magt ; Djafar, over het paleis van den kalif gesteld,
was des vorsten vriend en vertrouweling, en werd
tevens belast met de opvoeding van ilaroen's zoon
Al-Mamoen. Na 17 jaren van weergaloozen voorspoed werd het geslacht der B. eensklaps ten val
gebragt door dien zelfden Haroen-al-Razjid, die zooveel aan deze familie te danken had. Djafar, naauwelijks 37 jaren oud, werd ter dood gebragt (803) ;
Jahia en diens zoon Fadhi werden ver weggevoerd
en gevangen gezet ; al de bloedverwanten en vrienden der B. werden omgebragt of in den kerker geworpen en beroofd van hunne bezittingen, zonder
dat men met juistheid weet wat de oorzaak is ge, weest van al die wreedheden. Sommigen zeggen, dat
Haroen naijverig was geworden op de magt der B.
en hen daarom nit den weg ruimde, om niet langer
zelf slechts in naam te regeren ; anderen beweren, dat
Djafar de vrijheid had geschonken aan een afstammeling van Ali, in weerwil dat Haroen gelast had dezen ter
dood te doen brengen; en weder anderen zijn van
meening, dat Djafar eene zuster van Haroen verleid
had,met name Abbassa,op wie Haroen zelf verliefd was.
Barmen, stad in het pruis. regerings-distr.
Dusseldorf, kreis Elberfeld, in het Wupperdal, aan
de Wupper ; 45,000 inw. ; het is gesplitst in Boven-B.
en Onder-B., en bestaat oorspronkelijk uit het stadje
Gemarke , en de dorpen Barmen, Rittershausen,
Wichlinghausen en Wupperfeld ; het is eene nijvere
en zeer bedrijvige fabriekstad.
Barmestra, oude naam van de Beemster.
Barmhartigheid (Broeders van), of Barmhartige Broeders, eene door zekeren Portugees, met
name Joannes de Deo, in 1540 te Sevilla opgerigte,
1572 door den paus erkende monnikenorde, die, bebehalve de gewone Brie geloften van armoede,kuischheid en gehoorzaamheid, ook die der verpleging van
zieken aflegt. Geen staatsomwentelingen of secularisation hebben deze broederschap ooit vernietigd.
Ze onderhouden eene strenge kloostertucht, en dragen eene donkergrijie pij. In 1624 werd deze Orde
ingedeeld in eene spaansche congregatie, met eenen
generaal-majoor te Granada, en eene congregatie
buiten Spanje, met eenen generaal-majoor te Rome.
In Frankrijk heetten zij Freres de la Charite, in Italie
Fate ben fratelli, in Spanje Broeders der Gastvrijheid".— B. (Zusters van), of Barmhartige Zusters,
ook Zusters van Liefde (in Frankrijk, Soeurs [of Filled
de la Charite, of naar hare grijze kleeding Soeurs
grises, en in Duitschland Graue Schwestern genoemd),
eene Orde van geestelijke zusters, 1633gesticht door
Vincentius van Paula en de weduwe Le Gras,geb.de Marilac,werd 1655 door den pans erkend,en is,even als de
Orde der Broeders van B.,als een der schoonste sieraden
van het Roomsch-catholicismus te beschouwen, daar
de leden zich geheel en al toewijden ten dienste van de
lijdende menschheid,zonder aanzien van geloofsbelijdenis, natie of maatschappelijken stand der lijders.
Barnabas, eerst genaamd Joses, een Leviet,
geb. op het eiland Cyprus, medehelper der Apostelen, bij wie hij Paulus inleidde, verkondigde het
Christendom te Rome, Milaan en Alexandrie, en stierf
op Cyprus den marteldood anno 63; gedenkdag 11
Junij. Volgens de overlevering der Roomsch-katholieken was B. de eerste bisschop van Milaan.
Barnabiten, eene geestelijke Orde, die 1530
te Milaan ontstond uit de geordende koorheeren
van Sint Paulus, en 1543 door pans Paulus HI bekrachtigd werd. De B. hadden eertijds te Rome een
klooster en eene bijzondere kerk, en aan de akademien
van Milaan en Pavia gaven zij onderwijs in de godge-

leerdheid. In Frankrijk werden zij door Lodewijk XIV
tot bet bekeeren van de Protestanten gebruikt. Tegenwoordig bestaat deze orde nog in Spanje en op sommige plaatsen in Italie. De Guastallinen, eene orde
die gesticht werd door Louiza Torrelli, gravin van
Guastalla, en die men ook Angeliken noemt, zijn
geestelijke zusters van de Orde der B.
Barnaoel, of Barnafil, stad in aziat. Rusland,
gouvt. Tomsk, aan de Obi ; 10,000 inw.; ijzersmederijen, smelterijen, glasblazerijen ; B. is 1730 gesticht door Demidof.
Barnave (Antoine Pierre Joseph Marie), geb.
te Grenoble 1761, was een Protestant, welsprekend
redenaar en ijverig voorstander van de fransche omwenteling, waarvan hij een der edelste slagtoffers
werd. In 1789 benoemd tot afgevaardigde bij de
Constituerende Vergadering, blonk hij nit door zijne
groote bekwaamheden. De Nationale Vergadering
koos hem tot haren secretaris, tot lid van het comite der kolonien, en 1791 tot haren voorzitter.
Toen Lodewijk XVI was aangehouden op zijne vlugt,
werd B. met Petion en Latour-Maubourg naar Varennes gezonden, om het koninklijk gezin terug te halen, en gedurende den terugtogt legde hij den meesten
eerbied aan den dag jegens den koning en de koningin ; vervolgens verdedigde hij de onschendbaarheid van den persoon des konings, keurde alle strenge
maatregelen af, en tied tot gematigdheid. Door een
en ander op het laatst al zijne populariteit verloren
hebbende, keerde hij na afloop der zitting naar
Grenoble terug, waar hij nog maire was, toen na den
10 Augustus de ijzeren kast geopend werd en men
daarin het bewijs vond, dat B. in den laatsten tijd
in briefwisseling was geweest met het Hof; hij werd
19 Aug. 1792 in hechtenis genomen, bleef15 maanden te Grenoble gevangen, werd toen naar Parijs
overgebragt en door de revolutionaire regtbank ter
dood veroordeeld ; hij stierf 29 Nov. 1793 onder de
big der guillotine. Een zijner welsprekendste redevoeringen is die, welke hij uitsprak voor zijne regters. Zijne Oeuvres verschenen in 4 dln., 1843.
Barne, in fransche werken voor VARNA.
Barnes (Robert), kapellaan van Hendrik VIII,
koning van Engeland, werd 1535 door dezen naar
Duitschland gezonden, om het gevoelen der godgeleerden van Wittenberg wegens zijne echtseheiding
te vernemen. De bisschop Gardiner 1540 op den
predikstoel hevig uitgevaren hebbende tegen de leer
van Luther, waagde B., die deze leer toegedaan was,
hem te wederleggen in eene predicatie over den zelfden
tekst. Hij moest zijne gezegden opentlijk herroepen,
werd in den Tower geworpen en 30 Julij 1540 als
een ketter verbrand. B. (John), geb. in het engelsche graafschap Lancaster, was in het begin der
17e eeuw Benedictijner monnik te Douai, vervolgens
prof. en medehelper bij de spaansche congregatie ;
dock wegens zijne gevoelens in geschil geraakt met
bet H. 011icie, nam hij 1624 de wijk naar Parijs,en
schreef tegen de Jezuiten, en tegen de aanmatigingen en misbruiken der geestelijkheid.Hij werd 1626
in hechtenis genomen, door den nuntius naar Rome
gezonden, daar in de gevangenis der Inquisitie geworpen, en eindelijk opgesloten in het gekkenhuis,
waaruit de dood hem 30 jaren daarna (1656) verloste. — B. (Joshua), ook Barns, geb. te Londen
1655, gest. 1712, was prof. voor het Grieksch te
Oxford, en heeft verscheidene werken nagelaten. Hij
bezat eene groote geleerdheid, maar weinig smaak,
hetgeen de even geestige als geleerde Bentley deed
zeggen, dat B. bet Grieksch even goed kende als
iedere schoenlapper in Athene.
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Barnet

Barnet, marktvlek in het graafschap Hertford,
2 mijlen benoorden Londen; 2800 inw. Bij B. werd
1471 Warwick, destijds generaal van Hendrik VI,
verslagen en gedood door Edward van York.
Barneveld, I) dorp in Gelderland, 6 uren
gaans henoordw. Arnhem, bekend door de edele
zelfoffering van Jan van Schaffelaar (zie dat woord).
— 2) fortje ter oostkust van bet 0. I. eiland Batjan
(resid. Ternate) ; eerst aangelegd door de Portugezen, werd Nov. 1609 veroverd door de Hollanders.
Barneveld (Joh. van Olden-). Zie het artikel
OLDENBARNEVELD.

Barneveld (Willem van), gest. te Hattem
23 Junij 1826, in den ouderdom van 79 jaren, was
lang apotheker te Amsterdam, en vlijtig beodenaar
van de proefondervindelijke natuurkunde, vooral van
de electriciteit -en het galvanismns ; heeft verscheidene nuttige geschriften over dat belangrijke vak
van wetenschap nagelaten.
Barnhuis, voormalig klooster in Friesland.
Zie BARRAHU1S.
Barnim , naam van twee arrondissementen
of kreisen in de pruisische prov. Brandenburg
1) Ober-B., met 58,000 inw., doorstroomd door de
Oder en doorsneden door den Berlijn-Stettiner spoorweg. Nieder-B., 70,000 inw., doorstroomd door
de Havel en Spree.
Barns. Zie BARNES (Joshua).
Barnsley, engelsche fabriekstad, graafschap
York, ligt bezuiden Wakefield ; 15,000 inw.
Barnstable, 1) graafschap der Vereenigde
Staten van N.-Amerika, beoosten Massachusetts;
bevolking 36,000 zielen; bedrijvige nijverheid; bestaat uit eene landtong (Cape Cod) en verscheidene
eilanden. — 2) havenstad in Massach usetts, bezuiden
de Barnstable-baai.
Barnstaple, oude saksische stad aan de Taw
in het engelsche graafschap Devon ; 12,000 inw.,
handel, fabriekwezen, scheepsbouw; verzande haven.
Barnsteen—kust noemt men de pruisische
kust aan de Oostzee, die zich uitstrekt aan de westzijde van Samland noordwaartstot kaap Brilster-Ort.
Barnum (Phineas Taylor) een vermaard amerikaansch kwakzalver, geb. 1810 in het dorp Bethel
in Connecticut, was eerst veehoeder en boerenknecht,
doch werd het werken al spoedig moede en ging de
wijde wereld in, om te trachten gemakkelijker aan
den kost te komen. In 1831 rigtte hij een dagblad
op The Herald of Liberty, waarmede hij zich gedurende drie jaren verscheidene geregtelijke veroordeelingen op den bats haalde wegens taster, enz. In
1834 kwam hij te New-York te kijk met eene oude
Negerin, die hij voor duizend dollars gekocht had
van een kwakzalver uit Philadelphia. en die hij uitgaf voor de gewezene min van Washington, oud
I 60 jaren ! Vervolgens reisde hij de Staten der Unie
af met een troep paardrijders en kunstenmakers, en
verviel tot de diepste armoede, waaruit hij echter al
spoedig geholpen werd door zijn vindingrijken geest.
Door weinig eerlijke middelen werd hij eigenaar van
het American Museum, zijnde een kabinet van zeldzaamheden, waarmede hij op nieuw te kijk ging, en
allerlei wonder- en wanschepsels vertoonde, die
louter produkten waren van zijne kwakzalverende
vinding. Deze speculatie bragt hem jaarlijks eene
ontvangst op van honderd duizend dollars, totdat hij
in 1845 zekeren Charles Stratton ontmoette, destijds
een kind van vijf jaren; dit kind werd gedurende
eenige maanden gedresseerd, en toen uitgegeven voor
een jongeling van vijftien, waarmede hij Amerika en
Europa afreisde, en welke dwerg onder den naam

Baroes
van Tom Thumb of ;Generaal Tom Pouce overal bewonderd, en zelfs aan verscheidene hoven werd voorgesteld, zoo, bij voorbeeld, aan het hof van koningin
Victoria en aan dat van Lodewijk Filips. Na deze
onnavolgbare mystificatie kwam de overeenkomst
met Jenny Lind, die waardiglijk de kroon heeft gezet op het leven van den grootsten kwakzalver onzer
eeuw. In 1850 sloot B. eene overeenkomst met de
zweedsche zangeres voor eene reeks van 150 concerten hij toog met haar van stad tot stad de Vereenigde Staten rond, overal de bevolking tot de
uitbundigste geestdrift stemmende door dagbladartikels, advertentièn en allerhande kunstmiddeltjes.
Jenny Lind had aan de kwakzalverijën van B. het
grootste gedeelte van den door haar ingeoogsten
roem te danken, en B. hield na aftrek van alle kosten
en onkosten bij deze 150 concerten nagenoeg 600,000
dollars (anderhalf millioen guldens nederl.) schoone
winst over. Een ondernemende geest als die van B.
kon onmogelijk, stil blijven zitten. Op eenen schoonen
dag kwam hij op het denkbeeld om het huis te koopen, in hetwelk de groote Shakespeare geboren is,
en met dat huis te kijk te gaan geheel Amerika door;
maar de Engelschen toonden zich zoo verontwaardigd over dit plan, dat B. genoodzaakt was het te
laten varen. Eindelijk door zijne kwakzalverijen
millionnair geworden, zeide B. aan zijn avontuurlijk leven vaarwel, en bepaalde zich uitsluitend bij
het bebeer over zijn Museum,waarin hij aanhoudend
de vreemdsoortigste zeldzaamheden te kijk brengt,
en bij voortduring aan zijne op wonderen beluste
amerikaansche landgenooten de dollars uit den zak
klopt. Intusschen valt niet te ontkennen, dat B. een
der merkwaardigste mannen mag heeten, die de
19e eeuw heeft opgeleverd.
Baroach, lat. Itarygaza, stad in het britschind. presidentschap Bombay, aan de Nerbudda, 8 mijlen benoorden Surat ; 13,000 inw.
Baroccio (Federigo),beroemd italiaansch schilder, geb. 1528 te Urbino, gest. aldaar 1612, werkte
in den trant van Correggio.
Baroche, fransche naam voor Baroach.
Baroche (Pierre Jules), fransch staatsman,
geb. 18 Nov. 1802 te Parijs, eerst advokaat bij bet
hof van appel te Parijs, 1847 afgevaardigde en lid
der oppositie, onder de republiek procureur-generaal, 16 Mrt. 1850 minister van binnenl. zaken, als
zoodanig de verklaarde voorstander van den president, moest deswege 9 Jan .1851 aftreden,trad 10 April
1851 weder als minister op, nu voor buitenl. zaken,
doch trail 14 Oct. van datjaarandermaal af; hij is een
der warmste aanhangers van keizer Napoleon III.
Baroda, aanzienlijke stad in Hindostan,14 mijlen benoorden Surat ; 100,000 inw.; schoone haven;
B. Teed in 1819 veel door eene aardbeving.
Baroes, ook Baros of Bahros, 1) vroeger een
koningrijk in het land der Batakhs, tegenw. eene
afdeeling van de westkust van Sumatra. De koning
van B. sloot in het laatst der 17e eeuw een verdrag
met de Hollanders, waarbij aan dezen verscheidene
plaatsen werken afgestaan voor bunnen handel. In
1761 wisten de Engelschen zich hier te nestelen,
zoodat de Hollanders zich genoodzaakt zaken B. te
verlaten ; doch bij het traktaat van 17 Mei 1824 werd
B. aan de Nederlanden teruggegeven. In 1839 werd
B. gezuiverd van de atjinesche zeeroovers, die zich
daar hadden genesteld. — 2) stad in het landschap B.;
met goede haven ; sedert 1693 hadden de Hollanders
hier een kantoor; dat ze echter 1761 verlieten, toen
de Engelschen zich van de beste plaatsen in het land schap hadden meester gemaakt.

Barolum
Barolum, tegenw. Barletta, in Italid.
Baron, of Vrijheer, is de benaming van een
adellijken rang, die onmiddellijk op lien van graaf
volgt, en eene verfransching van het middeleeuwschlat. Baro, door aanhanging van eene n (zooals de
Franschen voor Cato, Plato, Cicero, Leo, enz., Caton,
Platon, Ciceron, Leon zeggen). Baro beteekende bij
de Longobarden en Alemannen een man bij uitnemendheid, een dapper of aanzienlijk man, die van
niemand afhankelijk was (ons vvrijheer" drukt dit
zeer juist nit). In het leenstelsel verstond men daaronder den bezitter van een allodiaal of leenroerig
goed, en B. werd dus een adellijke titel in Duitschland en Frankrijk, waar de oude Baronnen allengs
tot den graven- en vorstenstand overgingen ; de
nieuwe Baronnen kregen vervolgens rang na de
hertogen en graven, en behoorden tot in het begin
der 17e eeuw onder de minste klasse der edellieden ;
-doch Jacobus I, koning van Engeland, verleende in
1611 den titel van Baronet (kleinen B.) aan ieder,
die dezen titel met 1200 pond sterling wilde betalen
of 3 jaren lang 30 man leveren en onderhouden
tegen de oproerige Ieren; deze titel, tegenw. nog zeer
algemeen in Engeland, is erfelijk, en volgt in rang
onmiddellijk op dien van B. — Zie ook BARONNEN.
Baron (Michel), eigentlijk Boyron, geb. 1653
te Parijs, was de zoon van een tooneelspeler, de vriend
en leerling van Moliere, en de eerste, die bij een natuurlijk gebarenspel den waren toon der declamatie
trof; hij was ongetwijfeld de grootste tooneelspeler
van zijn tijd ; en zelf was hij daarvan overtuigd, want
zijne verwaandheid deed hem zeggen, dat de wereld
alle honderd jaren een Cesar zag, maar dat er tien
eeuwennoodig waren om een B. voort te brengen; hij
stierf 22 Dec. 1729. Even als zijn leermeester Moliere
schreef ook hij eenige tooneelstukken, die echter zeer
middelmatig zijn.
Baron (Auguste Alexis), fransch letterkundige,
geb. 1 Mei 1794 te Parijs, kwam 1822 naar Belgid,
waar hij later genaturaliseerd werd, was daar aanvankelijk directeur . 'van de Gazelle des Pays-Bas,
welke betrekking hij later nederlegde ten gevolge
van een geschil met minister Van Gobbelschroy. Na
verscheidene betrekkingen vervuld te hebben bij het
vak van hooger onderwijs te Brussel, werd hij 1849
professor der fransche letterkunde aan de universiteit te Luik. Van zijne vele werken vermelden wij
eene Introduction au Manuel d*histoire ancienne de
Heeren (Brussel 1834); Histoire de la litterature
francaise jusqu'au XV Ile siècle (2 din. 1841 ; 2e druk
1851); enz.
Baron (Henri), verdienstelijk fransch schilder
van genre-stukken, geb. 1817 te Besancon.
Baronet. Zie BARON.
Baronie, bezitting van een baron ; in de middeleeuwen een vrij rijksleen.
Baronius (Caesar), geb. 30 Oct. 1538 te Sora,
in het Napolitaansche, leerling van den heil. Philippus Neri en lid der door hem gestichte congregatie
der priesters van het Oratorium ; 1593 werd hij generaal van deze congregatie,1595 biechtvader van pans
Clemens VIII, apostolisch protonotarius,1596 kardinaal, en bibliothecaris der vaticaansche bibliotheek;
stierf omstr. de helft van 1607 ; hij schreef Annales
Ecclesiastici a Chr. nal° ad ann. 1198 (12 fol. din.,
1588-1607 Rome). Het elfde deel werd in Spanje
verboden, dewiji daarin het kerkelijk gezag des konings van Sicilid betwist wordt ; in de antwerpsche
editie komt de verhandeling De Monarchia Sicilia
dan ook niet voor. Deze kerkelijke jaarboeken zijn
tot 15G5 vervolgd door Raynaldi, en tot 1671 door

Barradero
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Laderchi. De misslagen tegen de tijdrekening en historische daadzaken in het werk van B. zijn door den
geleerden Franciscaan Antonio Pagi verbeterd in zijne
Critica historia chronol. in Annal. Baronii (4 din. in fol.
1705 Geneve).
Baronnen (Zamenzwering der), na den dood
van Alfons den Grootmoedige, koning van Napels en
Aragon, gesmeed tegen zijnen zoon Ferdinand door
de napolitaanscheMaronnen, die Johan I, hertog van
Calabrid, zoon van Rend van Anjou, tegen hem over
stelden (1461). Deze, aanvankel ijk overwinnaar, werd
weldra door zijne bondgenooten verlaten, en Ferdinand ontving 1464 de onderwerping van al de napolitaansche baronnen. Twintig jaren later, het juk
moede geworden, wilden de baronnen andermaal
tegen hem opstaan, doch hunne ,zamenzwering werd
ontdekt ; Ferdinand lokte hen in zijn paleis, en liet
hen alien ter dood brengen. De eenige, die aan dezen
valstrik ontsnapte, was San Severino, prins van Salerno ; hij vlugtte naar Frankrijk, waar hij aan het
hof van Karel VIII een der ijverigste bewerkers werd
van den oorlog, die eenige jaren later Ferdinand van
den troon wierp.
Baros, 1) B. of Bahros; zie BAROES. - 2) distri.t op Java, residentie Bantam, en 3) hoofdplaats
van dat district. — 4) rivier op Java, residentie Tagal. — 5) kaap der westkust van Celebes in de straat
van Makassar. — 6) naam van 1 dorp op Celebes en
van Brie verschillende dorpen op Java.
Barou, 1) landstreek; zie BEROU. - 2) rivier;
zie KOERAN.
Barozzio, bouwmeester. Zie VIGNOLA.
Barquisimeto, 1) hoofdpl. van de prov. B.,
ill eene vruchtbare hoogvlakte tusschen de rivieren
Turbeo en Claro ; 15,000 inw.; aanzienlijke handel.
— 2) prov. van Venezuela, 782 vierk. mijlen groot,
met zeer vruchtbaren grond, waarvan slechts bet
kleinste gedeelte bebouwd is; bevolking 113,000
zielen.
Barr, stad in het fransche dept. Beneden-Rijn
aan den voet der Vogesen ; 5000 inw. In de nabijheld een groot bosch (fora de Barr) en eene warme
minerale bron, genaamd St. Ulrich's bron.
Barra, 1) eilandje in de straat van Karimata,
bewesten Borneo.— 2) B., of Barray, een der Hebriden, 1 miji bezuidwesten South-Dist, vormt met Watersay en een twintigtal andere eilandjes, waarvan
er 10 bewoond zijn, een kerspel van het schotsche
graafschap Inverness. — 3) B., napolitaansche stad,
1 miji beoosten Napels. — 4) B., stad in Calabria
ult. la, 4- miji bezuidoosten Reggio.-5) naam van
verscheidene steden in Brazilid.
Barrabas, Zie BAR-ABBAS.
Barradas (Sebastiao), portugesche Jezuit,geb.
1542 uit een adellijk geslacht, gest. 14 April 1615,
onderwees te Coimbra en te Evora de welsprekendheid, wijsbegeerte en theologie, met zooveel roem,
dat men hem den portugeschen apostel Paulus noemde ; hij leide daarbij zulk een heilig leven, dat velen
naar Coimbra kwamen, om zijnen zegen te erlangen en een stukje van zijne kleederen els reliquie
mede te nemen.
Barradeel,grietenij in de prov. Friesland, bevat
9 dorpen (t. w. Minnertsga, Firdgum, Tjummarum,
Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wynaldum
en Almenum) met omstr. 5000 inw. In deze grietenij, dorp Sexbierum, was de beroemde zeeheld
Tjerk Hiddes de Vries geboren.
Barradero, onder dezen naam Inopt de ParanaCane, zijnde het beneden-gedeelte van de Parana de
las Palmas, naar San Pedro (in Brazilie).
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Barrahuis

Barricade')

Barrahuis, I) B., oudtijds Berra-stins, bij oosten met - De Lesseps, om de doorgraving van de
verkorting Barhuus,eene stins in de prov. Friesland,
landengte van Suez te bestuderen en tot uitvoering
waar tijdens de twisten tusschen de Schieringers en
te brengen. Behalve een aantal andere geschriften,
Vetkoopers de landsdagen van Oostergoo werden gewaaronder eenige betretrende de leerstellingen van
!louden; in de nabijheid van B. had 1492 een bloedig
het Sint-Simonisme, door B. alleen zamengesteld,
gevecht tusschen de beide partijen plaats, waarbij heeft hij met De Caldevêne geschreven eene Histoire
de Schieringers deerlijk door de overmagt der Vetde la guerre de Mehemet-Ali en Syrie et en Asie
koopers werden gehavend.— 2) B. (Oud- en Nieuw-),
Mineure (1836), en als vervolg daarop : Deux annees
twee boeren-hofsteden even bezuiden de plaats,waar
de la guerre d' Orient (2 dln. 1840). — B. (Alexis),
de stins B. gestaan heeft; Oud-B. was voorheen een
geb. 1808 te Parijs, broeder van den vorige en ingeklooster geweest, doch later herschapen in boerennieur, heeft gezamentlijk met Flachat verscheidene
hofstede, die omstreeks het begin der 16e eeuw in
werken geschreven, en werd in der tijd toegevoegd
erfpacht werd gegeven aan den vader van Wigle van
aan de commissie voor de doorgraving van de landAytta van Swichem (zie AYTTA),die hier geboren werd.
engte van Suez.
Barral (de abbe), geb. omstr. 1700 te GrenoBarraux, fransch dorp, dept. Isere ; versterkte
ble, gest. 1772, kwam naar Parijs als onderwijzer
plaats, gesticht 1596 door Karel Emmanuel, hertog
der jeugd,en onderscheidde zich door zijne uitmunvan Savooije ; 1597 ingenomen door de Franschen,
tende hoedanigheden; hij was een ijverig Jansenist.
die het gehouden hebben krachtens het traktaat van
Vooral bekend is hij als schrijver van een Dictionnaire Vervins (1598) .
historique, litteraire et critique des hommes celebres
Barre (Jean Francois Lefevre de la) beging
(6 dln., Parijs 1758), waarin hij eene groote plaats- jegens een houten crucifix op de brug te Abbeville
ruimte geeft aan de mannen van zijne partij. Men
de zelfde jeugdige onvoorzigtigheid als 20 eeuwen
heeft ook van hem een Dictionnaire portati f, historique,
vroeger Alcibiades jegens een Mercuriusbeeld te
geographique et moral de la Bible (1756) ; een
Athene, doch moest er vrij wat zwaarder voor boeten
Dictionnaire des antiquitesromaines (1766,2dln.);enz.
dan Alcibiades, die met eene verbanning vrijkwam ;
Barrar, een landschap ter westkust van Sumatra. want door de regtbank van Abbeville werd B. verBarras (Paul Jean Francois Nicolas, graaf van), oordeeld om levend verbrand te worden ; door het
geb. 30 Junij 1755 te Fos-Emphoux, een dorp in
parlement van Parijs werd dit vonnis in zooverre
Provence, trail reeds vroeg in de krijgsdienst, streed
gewijzigd, dat B. eerst onthoofd en daarna verbrand
als luitenant in 0.-Indict, keerde als kapitein naar
zou worden , hetgeen geschiedde I Julij 1766.
Parijs terug, nam ijverig deel aan de eerste beweZijn medepligtige d'Etallonde, tot eene nog gruwegingen der omwenteling, en stemde als afgevaardigde
lijker straf veroordeeld, redde zich door de vlugt
het
ter
flood
brengen
van
den
koning.
Den
naar
Pruisen, waar Frederik II hem in dienst nam.
voor
9 Thermidor (27 Julij 1794) benoemd tot komman— B. (Yves) , vruchtbaar vaudevillen-schrijver.
dant der troepen te Parijs, maakte hij zich meester geb. 1750 te Parijs, gest. 1832, was eerst advokaat
van den persoon van Robespierre, en verloste Frankbij het parlement, later griffierbij de regtbank te Pau,
rijk van bet Schrikbewind. Eenigen tijd daarna in
Barreaux (des), dichter. Zie DESBARREAUX.
last hebbende de Conventie tegen de opstandelingen
Barreges. Zie BAREGES.
te verdedigen, bestuurde hij den dag van 13 VenBarrëme (Fr.), beroemd fransch rekenaar,
démiaire. (5 Oct. 1795), en joeg, door generaal
geb. 1640 te Lyon, gest. 1703 te Parijs, heeft vele
uiteen
door
middel
Bonaparte geholpen, het yolk
handboeken voor de (inzonderheid koopmans-) revan schrootvuur. Bij de instelling van het Directoire
kenkunst geschreven.
(4 Nov. 1795) werd hij tot lid daarvan benoemd;
Barren Grounds. Zie ARCT1SCHE HOOGLANDEN.
hij was lang een der meest invloedhebbende direcBarrensis (Pagus). Zie BARROIS.
teuren, en vormde met Rewbell en La Reveillere
Barrbre de Vieuzac. Zie BARERE.
eene soort van driemanschap. Om hunne magt te
Barrett (J. J. de), geb. 1717 te Condom, gest.
verzekeren deden deze drie directeurs den beruchten
1792 te Parijs, vertaalde in het Fransch een aantal
staatsgreep van 18 Fructidor (4 Sept.1797),en verwerken, waaronder de .Geschiedenis van Florence'.
banden een aantal leden van de beide Raden. Maar
van Macchiavelli (Parijs 1784, 2 dln.).
kort daarna verloor het Directoire zijn gezag,en werd
Barrevelt, alleen onder dezen naam, zonder
18 Brumaire (9 Nov. 1799) omvergeworpen door vermelding van voornamen, vindt men gewag gegeneraal Bonaparte. Men wil dat B., toen deze ommaakt van zekeren jonker, die met een anderen jonwenteling plaats greep, aan het onderhandelen was
ker (Bentink van Kemnade) in 1672 en 1673 herom de Bourbons weder op den troon te brengen, haalde malen daden van landverraad pleegde, om de
waarvoor hij 12 millioen francs als belooning zou
Franschen te begunstigen. Beiden werden deswege
genieten ; zooveel is zeker, dat hij voor eeuwig van
te Maastricht in hechtenis genomen, doch spoedig
het bewind uitgesloten en door Bonaparte gewanonder borgtogt op vrije voeten gesteld ; en hebben
trouwd en verwijderd werd. Hij hield eerst verblijf
sedert niets meer van zich doen hooren.
te Brussel, vervolgens te Marseille, Rome, Montpellier,
Barria, of Bahr-Abad, het middelste gedeelte
overal onder het opzigt der policie. Na de Restauvan Arabic, bevat Nedzjd, bewoond door de Waharatie kocht hij het landgoed Chaillot bij Parijs, waar
biter, en de groote woestijnstreken tusschen den
hij 29 Junij 1829 stierf, vol gebreken, deels het
Euphraat ten 0., Syrib ten N. 0. en Nedzjd ten W.
gevolg van zijn ongebonden leven.
Barrias (Felix Joseph), verdienstelijk fransch
Barratilt (Emile), geb. 1802 te Parijs, deed kunstschilder, geb. 13 Sept. 1822 te Parijs.
omstr. 1830 zijn examen als advokaat, en werd een
Barricaden (De) van Parijs in 1588, bij geder ijverigste apostelen van het Sint-Simonisme;
legenheid der worsteling van Hendrik III tegen de
om dat nieuwe geloof te verspreiden, deed hij van
Guisen, en die in 1648, ten tijde der Fronde, heb1833 tot 1835 eene reis door de verschillende deeben eene historische vermaardheid; zoo ook die in
len van Afrika met Felicien David, werd 1850 door de omwenteling van 1830. De B. van Brussel, bij
Algerie tot afgevaardigde ter Wetgevende vergadeden opstand tegen het nederlandsche gouvernement
ring gekozen, deed 1855 eene tweede reis naar het
eene round later, waren eene navolging daarvan.

Barriere
Barriere (P.), een dweepzieke Roomsch-katholiek, geb. te Orleans, vatte het plan op om Hendrik IV
te vermoorden; doch pater Banchi, aan wien hij dat
plan openbaarde, deed daarvan aangifte, en B. werd
te Melun gevat, op het oogenblik waarop hij zijne
misdaad dacht te volvoeren. Hij werd levend geradbraakt (1593).
Barrière (Jean Francois) ,fransch letterkundige,
geb. 12 Mei 1786 te Parijs, gaf met Saint-Albin
Berville in het fiat Collection de mémoires relatifs
a la Revolution francaise (47 dln., 1822) ; later nam
hij een groot gedeelte daarvan over inzijne Bibliothêque
des memoires relatifs au XVIIIe siècle (22 din. 1846
—59). In 1823 gaf hij uit Memoires de Mme Campan
(2 din.), en vervolgens ook de door deze beroemde
vrouw nagelatene werken (zie CAMPAN).
Barrière (J. de la), stichter van de in 1586
door pans Sixtus V erkende congregratie der Feuillanten (Folietani), geb. 1544 te St. Cdrd-en-Quercy,
1562 abt van Feuillant, bleef in den oorlog der Ligue
getrouw aan Hendrik III, werd, door zijne vijanden
bij den pans in verdenking gebragt, van zijne abdij
beroofd en naar Rome ontboden, doch reeds kort
daarna door pans Clemens VIII hersteld, en stierf te
Rome in 1600.
Barriere—tractaat heette de bekende overeenkomst, (29 Jan. 1713) eenige maanden veldt . den
Utrechtschen vrede, gesloten tusschen Frankrijk en
de Vereenigde Nederlanden, en door Oostenrijk eerst
geratificeerd in 1715, krachtens welke overeenkomst in sommige steden enkel hollandsche, in andere
hollandsche en oostenrijksche bezettingen gelegd
wierden. Al deze barriere-plaatsen echter (zijnde
Namen, Doornik, Meenen, Veurne, Waasten, Yperen, het fort de Knocke en Dendermonde) vielen
1745 en 1746, na korte belegeringen, in handen der
Franschen, die zelfs 1747 Bergen op Zoom innamen. Bij den vrede van Aken 1748 werden ze
evenwel aan de Hollanders teruggegeven. In 1781
werd het B. door-keizer Jozef II voor vervallen verklaard.
Barrington '(Dames), beroemd engelsch natuurkundige, gest. 1800 te Gibraltar.
Barrois, oude prov. van Frankrijk, deel uitmakende van Lottaringen, werd gesplitst in B. royal
of B. mouvant, op den linker Maas-oever, behoorende
onder het parlement van Parijs, en B. ducal of B. non
mouvant, op den regter Maas-oever, behoorende onder
het parlement van Nancy. De prov. B. besloeg nagenoeg bet tegenw. Maas-dept. ; eertijds bewoond
door de Leuci, nam het onderde Romeinen (4e eeuw)
den naam aan van pagus Barrensis. Vervolgens maakte
het deel nit van het koningrijk Austrasie, en werd
in de 9e eeuw aan het hertogdom Opper-Lotharingen
toegevoegd, had vervolgens eene reeks van onbekende graven, die zich onafhankelijk wisten te maken,
totdat 1302 Hendrik III, graaf van Bar, als bondgenoot der Engelschen tegen Frankrijk, door de
Franschen verslagen en naar Brugge werd vervoerd,
waar hij, om op vrije voeten te worden gesteld, al
zijn grondgebied op den linker Maas-oever moest
afstaan aan Filips den Schoone, koning van Frankrijk ; vandaar de naam B. mouvant. In 1354 werd
het graafschap Bar tot hertogdom verheven, ten
behoeve van Robert, die de koningsdochter Maria
van Frankrijk huwde; door den kardinaal van Bar,
hun eenig overgebleven zoon en erfgenaam, werd
B. in 1419 afgestaan aan zijn achterneef Rend, hertog
van Guise, en toen deze later hertog van Lotharingen werd, decide B. voortaan in de lotgevallen van
Lotharin gen.
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Barros (Joao de) ,portugeesch geschiedschrijver,
geb. 1496 te Viseu, gest. 20 Oct. 1570, werd om
zijn verstand reeds op zijn 17e jaar door koning
Emanuel tot gezelschap aan den kroonprins toegevoegd, en was pas 24 jaren toen hij, te midden der
verstrooijingen van het hofleven, zijn historischen
roman Cronica do emperador Clarismundo schreef.
Hierop werd hem de taak opgedragen de geschiedenis der Portugezen in ladle te schrijven. Johan III
benoemde hem tot gouverneur-generaal der portugesche bezittingen op de kust van Guinea, vervolgens
tot thesaurier in Indie en tot generaal agent der
kolonien, en 1539 werd hij begiftigd met eene provincie in Brazilie. Behalve van zijne onder den titel
van Asia Portugueza (Lissabon 1552 en v.) verschenene, en door Diego de Couto voortgezette.Geschiedenis der Portugezen in 0. Indie" (nieuwe druk
24 din., Liss. 1778-88), is B. ook de schrijver van
de eerste portugesche spraakkunst.
Barrot (Camille Hyacinthe Odilon-), fransch
staatsman, geb. 19 Julij 1791 te Villefort, dept.
Lozdre, zoon van een voormalig lid der Conventie
(J. A. Barrot, die tegen het doodvonnis van Lodewijk XVI had gestemd, en de eenige afgevaardigde,
die tegen de oprigting van het eerste keizerrijk
stemde), werd 1814,met dispensatie voor zijne jaren,
advokaat bij het hof van cassatie te Parijs, won veel
populariteit als verdediger van staatkundige vervolgden, en was voorzittend lid van het genootschap
>>Aide-toi, le ciel t'aidera". Hij vergezelde hare! X.
(1830) als commissaris naar Cherbourg, en was vervolgens een korten tijd prefect van het Seine-dept.
Later werd hij de leider van de zoogenaamde dynastieke oppositie, welke de dynastic, maar op een
meer liberalen voet dan volgens de Charte, begeerde.
In 1847 nam hij deel aan verscbeidene reformbanketten. Bij 'de uitbarsting der Februarij-omwenteling tot minister-president benoemd, bewoog hij
den koning de troepen terug te trekken, en ijverde
vervolgens te vergeefs voor het regentschap. In de
nationale vergadering behoorde hij tot de conservatives, werd in het eerste ministerie van den President der republiek aan het hoofd geplaatst (20 Dec.
1848), hield zich slechts tot Maart 1850 staande,
nam toen weder deel aan de oppositie tegen den
president, en is na den staatsgreep van 2 Dec. 1851
(de oprigting van het 2e keizerrijk) geheel op den
achtergrond getreden.
Barrow (Isaac), theologant en mathematicus,
geb. 1630 te Londen, gest. aldaar 4 Mei 1677, werd
hoogleeraar te Cambridge, 1660 voor bet Grieksch,
1662 voor de wiskunde, en telde onder zijne leerlingen den later zoo beroemd geworden Newton, aan
wien hij 1669 zijnen leerstoel afstond ; 1670 werd
B. kapellaan van Karel II, 1675 kanselier van Cambridge. Hij had Holland, Frankrijk, Italie en Constantinopel bezocht ; zijne wiskundige werken zijn
zoo goed als klassiek ; zijne theol. werken werden
1683 uitgegeven in 3 dln. fol. — B. (John, baronet), engelsch reiziger, geb. 19 Junij 1764 te Drayleybeck in Lancashire, legde zich in zijne jeugd
bijzonder toe op wis- en werktuigkunde, bezocht
met een walvischvaarder Groenland, en ging als
partikulier secretaris met lord Macartney naar China.
Hier bestudeerde hij ijverig de taal en de levenstoestanden der Chinezen, waarvan onder meer zijne
Travels to China (Londen 1804) kunnen getuigen.
Toen Macartney gouverneur van bet Kaapland was,
deed B. verre togten in bet binnenland, en gaf de
beschrijving daarvan in zijne nog tegenwoordig
bruikbare Travels in the interior of southern Africa
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(Londen 1801-1803). In 1805 te Londen teruggekeerd, werd hij door lord Malville tot secretaris
der admiraliteit benoemd, welke betrekking hij bleef
bekleeden tot 1845, toes hij stil ging (even, tot hij
23 Nov.1849 stierf. Behalve de reeds genoemde werken heeft B. nog geschreven The life of Macartney,
en verscheidene andere biographien, en hij maakte
zich ook verdienstelijk door de oprigting van het
Geographisch Genootschap. — B. (John), des vorigen zoon, bestuurder van het archief der admiraliteit, is als tourist bekend, en schreef onder meer
Excursions in the North of Europe (Londen 1834) ;
A visit to Ireland (Lond. 1835) ; A tour in Austrian
Lombardy, the northern Tyrol (Lond. 1841).
Barrow—straat, eene zich van het O. naar het
W.uitstrekkende zeeengte in de arctische wateren van
N.-Amerika, loopende uit de Baffinsbaai door de
Lancaster Sond in de ijsvelden uit. De steile, rotsige
kusten der B. vormen ten N. Northdevon en de Parryeilanden, ten Z. Cockburn en Northsomerset. Ofschoon reeds 1616 door Baffin ontdekt, werd deze
straat 1819 door Parry, toen die er doorvoer, B. ge,
noemd ter eere van J. Barrow.
Barruel (Augustin), geb. te Villeneuve de Berg
1741, gest. 1820, was een jezurtische abt, die van
1787 tot 1792 het journal ecclesiastique" uitgaf, en
toen de wijk Dam naar Engeland. Onder het keizerrijk keerde hij in Frankrtjk terug, gaf een werk in
het licht over de pauselijke regten, en, behalve nog
eenige andere geschriften, zijne beruchte Mámoires
pour servir u l'histoire du Jacobinisme (5 din.), een
werk dat, door velen een zamenweefsel van logens
genoemd, in alien gevalle niet bet kenmerk draagt
van zuivere waarheidsliefde en onpartijdigheid.
Barruel—Beauvert (Ant. Jos., graaf van),
fransch koningsgezind schrijver, geb. 1756 op het
kasteel Beauvert bij Bagnols, dept. Lozére, gest.
1817, diende tot aan de revolutie bij de koninklijke
troepen, hood zich aan als gijzelaar voor Lodewijk XVI
na des konings aanhouding te Varennes,schreef1795
het monarchale blad les Actes des Apiitres, wend tot
deportatie 'veroordeeld, doch ontkwam dit vonnis.
Later vereenigde hij zich met het keizerrijk. Van hem
hestaan eenige geschied- en staatkundige geschriften.
Barry (Girald), of Giraldus Cambrensis, oud
engelsch schrijver, geb. omstr. 1146 te Mainarpir bij
Pembroke, in het prinsdom Wallis, wend met rijke
beneficien begiftigd onder Hendrik II en Richard I;
beheerde het bisdom St. David, dat hij te vergeefs
voor zich zelven zocht te verkrijgen ; werd door
Richard I (Leeuwenhart), die ter kruisvaart toog,
benoemd om gedurende zijne afwezigheid de teugels
van het rijkshewind te voeren, en stierfomstr.1220.
Men heeft van hem Topographiallibernice ;Itinerarium
Cambria;; De rebus a se gestis (het dagboek zijns
levens,vooral opmerkelijk om des schrijversijdelheid);
en Ecclesice speculum, waarin hij ernstig te velde
trekt tegen de losbandige zeden der monniken.
Barry (James), engelsch schilder, geb. 1741
te Cork in Ierland, gest. 1806, heeft, behalve door
zijne schilderwerken, naam gemaakt door zijn werk
(Londen 1776) over de hinderpalen, die de ontwikkeling der kunst in Engeland in den weg staan.
Barry (Francois Bernard), verdienstelijk fransch
schilder van zeestukken en landschappen, geb. omstr.
1815 te Marseille.
Barry (Marie Jeanne Gomart de Vaubernier,
gravin du), geb. 1744 te Vaucouleurs, was de dochter van een tolgaarder, en werd zeer jong te Parijs
in een modewinkel besteld, doch geraakte weldra in
een geheim bordeel. Graaf Jean du Barry nam haar
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tot maitresse, en bouwde eene voordeelige speculatie
op hare bekoorlijkheden; hij liet haar door des
konings karnerdienaarLebel onder de oogen brengen
van Lodewijk XV, op wien hare schoonheid den
vooraf berekenden indruk maakte. Om haar aan bet
hof te kunnen brengen diende zij eenen rang te
hebben; daarom liet men haar trouwen met Guillaume,
den broeder van graaf du Barry. Van dit oogenblik
of beschikte zij als opeutlijke bijzit des konings genoegzaani over alle zaken van gewigt, bragt dezen tot
verheiling en genen ten val, geheel naar haar welbehagen ; verspilde millioenen, en voerde eene even
onbepaalde heerschappij over het rijk als over den
koning, die bet paviljoen van Luciennes voor haar
liet bouwen bij Manly, en na wiens dood (1774) zij
in een klooster verbannen werd. Lodewijk XVI veroorloofde haar hetzelve te verlaten,en gaf haareen jaargeld. Tijderis de omwenteling bragt zij hare diamanten naar Engeland, om de emigranten te ondersteunen, na alvorens uitgestrooid te hebben dat ze haar
ontstolen waren. Bij hare terugkomst werd zij gevat
en door de revolutionaire regtbank ter dood veroordeeld; en worstelende met den beul onderging zij
haar vonnis (6 Dec. 1793) in de uiterste wanhoop.
Hare zoogenaamde Mc!moires zijn verdicht.

Barry—Cornwall.Zie PROCTER (BryanWaller).
Bars, 1) stad in Hongarije, comitaat B., aan den
Gran, die de stad in 2 deelen splitst, Oude stad en
Nieuwe stad genaamd. Vroeger was B. eene belangrijke vesting; wordt ook Barsenbergof Bremsenburg
genoemd. — 2) comitaat in bet pressburger district
van Hongarije, vrij bergachtig, doorsneden door de
rivieren Gran, Neutra en Zsitva ; is rijk aan delfstoffen.
Barsabas, bij dezen naam werd Jozef genoemd,
ook bijgenaamd Justus, die met Matthias op het
tweetal stond, om in de opengevallene plaats van
Judas Iscarioth under de apostelen opgenomen te
worden. Hand. 1 : 23; 15 : 22.
Barsbekerdijk, dat gedeelte van den dijk
langs het Zwolsche diep, dat tusscben Zwartsluis
(prov. Overijssel) en de Krieger! loopt. Op den B. in
Aug. 1336 eene bloedige overwinning van de Gelderschen op de Friezen ; in 1522 een gevecht, dat
twee dagen duurde , tusscben de Vollenhovenaars,
onder Jan van IJsselmuiden, en de Gelderschen,
onder Maarten van Rossum; eerstgenoemden verioren eindelijk bun veldheer en gingen toen op de vlugt.
Barseba, achtste sultan van de dynastie der
circassische Mamelukken in Egypte, was eerst slaaf,
gelijk zijne voorgangers,kwam aan het bewind 1422,
en stierf 1438. Hij onderwierp bet eil. Cyprus, nam
koning Jan II gevangen, doch schonk hem de vrijheid,
onder belling dat hij hem schatting zou betalen.
Barsenberg. Zie BARS 1).
Barsine, weduwe van den perzischen veldheer
Memnon, van aanzienlijke geboorte, werd, even als
de overige vrouwen uit het gevolg van den perz.
koning, te Damascus gevangen genomen. Alexander
nam haar tot bijwijf, en verwekte een zoon bij haar,
die den naam ontving van Hercules. Moeder en zoon
werden omgebragt op aanstoken van Cassander.
Zie POLYSPERCHON.
Barsuma, syrisch priester en archimandriet,
geb. 435, gest. 458, was een monophysiet, koos de
zijne van den reeds veroordeelden Eutyches, woonde
het tweede Concilie van Ephesus bij, maar werd
door bet cbalcedonische veroordeeld. Abdalmonem,
landvoogd der provincie van den berg Libanon, liet
1460 ter eere van B. te Besciara eene kerk bouwen,
aan welke bij een Evangelieboek in het Syrisch en
Arabisch schonk, eigenhandig door hem geschreven.

Bart
Bart (Jean), geb. 1650 te Duinkerken (waar hem
1844 een standbeeld is opgerigt), gest. aldaar 27
April 1702, was de zoon van een visscher, et? werd
door zijn varier, die zoo arm was, dat hij zijne kinderen niet eens levee en schrijven kon laten leeren,
tot het zelfde beroep opgeleid ; maar B. begaf zich
naar Holland, en verhuurde zich te Amsterdam als
scheepsjongen ; deed verscheidene togten met de Ruiter als matroos, en werd een bekwaam zeeman. Bij
het uitbarsten van den oorlog met Frankrijk (1672)
keerde hij echter naar Duinkerken terug, en nam
dienst op een franschen kaper. Weldra was hij in
staat zelf een kaperschip nit te rusten, bemand met
36 koppen, waarmede hij verscheidene hollandsche
schepen nam en te Duinkerken opbragt. Eerlang werd
Jean B. de schrik van de hollandsche kust, waar hij
niet alleen talrijke vloten rijkgeladene koopvaardijschepen prijs maakte, maar zelfs de zwaarste oorlogschepen aanviel, enterde en opbragt. Toen Spank
(1686) den oorlog aan Frankrijk verklaard had,
deed Jean B. den Spanjaarden insgelijks veelafbreuk.
In 1689 werd hij met den ridder de Forbin door de
Engelschen gevangen gemaakt en naar Plymouth gevoerd, waar zij echter uit de gevangenis ontsnapten;
met een klein vaartuig bereikten zij gelukkig de
fransche kust. Beiden ontvingen van Lodewijk XIV
aanzienlijke geschenken, en aan Jean B. werd het
bevel toevertrouwd over een schip van 40 stukken,
om zich daarmede te voegen bij de vloot onder init.admiraal Tourville, die 1690 in zee stak en aan de
vereenigde engelsche en hollandsche vloot slag leverde. Wij kunnen onmogelijk al de stoutmoedige
en meestal gelukkig geslaagde ondernemingen van
Jean B. opsommen ; doch onvermeld mogen wij niet
laten, dat hij Frankrijk van een waren hongersnood verloste, door 1694 eene graanvloot, uit de
Oostzee naar Frankrijk bestemd, die door 8 hollandsche oorlogschepen veroverd en reeds tot de
hoogte van Texel opgebragt was, te hernemen en
behouden in de haven van Duinkerken te brengen.
Your dit heldhaftig bedrijf werd hij door Lodewijk XIV tot ridder verheven en met brieven van
adeldom begiftigd. In 1696 tastte hij eene hollandsche koopvaardijvloot aan, die nit de Oostzee
kwam, veroverde de fregatten, die de vloot tot geleide dienden, en nam een groot gedeelte der koopvaardijschepen. Jean B. was onbetwistbaar de grootste
zeeheld, dien Frankrijk ooit gehad heeft; en zijn
moed, beleid en kunde verdienen des te meer bewondering, daar Frankrijks zeemagt in dien tijd bij
de engelsche en hollandsche niet te vergelijken was,
en de beroemdste hritsche en nederlandsche vlootvoogden zijne tegenstanders waren.
Bartas (Guillaume de Saluste du), geb.1544 te
Montfort, bij Audi, in Gascogne, gest. 1590, diende
als kapitein bij het leger van Hendrik IV, woonde
den slag van Ivry bij, en was gezant in Denemarken,
Engeland en Schotland. Hij beoefende de dichtkunst
te midden van het gekletter der wapenen ; zijn
voornaamste werk is La Semaine de la Creation, dat
in 5 of 6 jaren 30maal gedrukt werd, en in het
Latijn, Spaansch, Italiaansch, Engelsch, en in het
Hollandsch door Zacharias Heyns vertaald is. Hij
schreef ook eene Seconde Semaine, bevattende de
historian van het 0. T. Hoewel Vondel hem prijst,
was B. een dichter zonder smaak. Zijne Oeuvres verschenen 1611 (1 dl. in fol.).
Bartenstein,l )stad in Oost-Pruisen,reg.-distr.
Koningsbergen, aan de Able ; 4500 inw. — 2) stadje in
Wurtemberg,Donau-kreis,residentie van den pries van
Hohenlohe-B., met een vorstelijk kasteel; 1100 inw.
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Bartfeld, koninkl.vrijstad in het Kaschauer district van Hongarije, comitaat Sdros, aan de gallicische
grenzen; 700Q inw. ; ijzerhoudende mineraalbronnen.
Barth, oude stall in pruisisch Pommeren, regerings-distr. Stralsund ; 5500 inw.; eene haven aan
het met de zee in gemeenschap staande binnenmeir.
Barth (Caspar von), of Caspar Barthius, geleerde, geb. 22 Junij 1587 te Kiistrin, studeerde te
Wittenberg, deed eene wetenschappelijke reis door
Holland, Engeland, Frankrijk en Italie, en stierf
17 Sept. 1658. Hij besteedde zijn gansche leven
aan het lezen en toelichten van de grieksche en latijnsche schrijvers, en gaf in het licht Adversaria
in 60 boeken (2e druk , Frankfort 1648). —
B. (Christian Karl), geb. 1775 te Baireuth, schreef:
Deutschlands Urgeschichte (Hof 1818-20, 2 din.;
2e druk 1840-42, 3 din.) ; Ueber die Druiden der
Celten (Erlangen 1826) ; Hertha (Augsburg 1828) ;
Die Kabiren in Deutschland (Er1.1832); Die altdeutsche
Religion (2 dln.,Leipzig 1875); alien degelijke werken.
Barth (Heinrich), geb. 18 April 1821 te Hamburg, beroemd reiziger en aardrijkskundige, had eerst
in zijne geboortestad en daarna te Berlijn gestudeerd,
toen hij 1845 zijne eerste groote reis naar Afrika
ondernam, van welke hij, na tai van levensgevaren
en wederwaardigheden, in 1848 te Berlijn terugkeerde. Hij was bezig met de uitgave van zijne belangrijke Wanderungen lurch die Kitstenleinder des
Mittelmeeres (Berlijn 1849), toen hij hoorde, dat er
op last van het engelsche gouvernement eene ontdekkingsreis naar de binnenlanden van Noord-Afrika
zou worden ondernomen, en hij en zijn landgenoot
Overweg sloten zich aan bij den engelschen reiziger
Richardson, en in Dec. 1849 vertrokken daze drie
geleerden uit Louden. Hunne reis duurde ruim vier
jaren. In het laatst van 1854 verspreidde zich in
Europa de tijding, dat B. het slagtoifer was geworden
van zijne zucht om der wetenschap van nut te wezen ; doch in Sept. van dat jaar keerde hij levend in
Duitschland terug, en gaf sedert in het Engelsch en
Duitsch in het licht bet belangrijke resultaat van
zijne jongste ontdekkingen, onder den titel van Travels
and discoveries in. north and central Africa,1849-1855

(5 din. met kaarten en platen, Londen 1857).
Barth° (Nicolas Thomas), fransch tooneeldichter, geb. 1734 te Marseille, gest. 1785 te Parijs. —
B. (Felix), fransch minister under Lodewijk Filips,
geb. 28 Julij 1795 te Narbonne, eerst advokaat te
Parijs, maakte van 1820 tot 1830 veel naam als oppositie-voerend verdediger in staatkundige processen, werd na de Julij-omwenteling minister van
onderwijs (1830), van justitie (1831), verloor toen
zijne populariteit, werd daarvoor 1834 schadeloos
gesteld met het pairschap en de sinecure van president der rekenkamer, 1837-39 weder minister
van justitie, 1844 vice-president van de kamer der
pairs, 1853 weder eerste president der rekenkarner.
Hij schreef (1827) eene brochure over ),het scheepgaan van Napoleon op den Bellerophon", bezorgde
eene editie der Discours et opinions de Mirabeau, met
een Notice historique (2 (1111.1820); enz.—B. (Paul
de la), fransch inaarschalk ; zie THEMES (de).
Barthelemiten. Z..ee, B ARTHOLOMITEN.
Barthelemy (St.-), een der Antillen, met
8 a 9000 zielen. is bergachtig; er groeijen tijne
houtsoorten ; de productie is gering. De hoofdstad
Gustavia, met 900 inw.,ligt op de westkust, en heeft
eene goede, veelbezochte haven. van 1648 tot 1784
behoorde St.-B. aan de fransch-westindische tnaatschappij, die bet 1784 aan Zweden verkocht. Sedert
1847 zijn de Negers op het eiland vrij.
28
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Barthelemy (Pierre), een priester uit Provence, toog met de Kruisvaarders (1196) naar Palestina, en verhaalde hun, dat de heilige Andries hem
in een vizioen gezegd had, dat men in de St. Pieterskerk te Antiochie de speer zou vinden, waarmede
de zijne van Jezus aan het kruis doorstoken was
geworden. Hij ging zelf derwaarts, en bragt werkelijk eene oude verroeste Tans nit die kerk merle. Dit
schonk den Kruisvaarders moed, en zij behaalden eene
overwinning op de Sarracenen; doch eenige zwakgeloovigen de echtheid van deze heilige reliquie in
twijfel trekkende, wilde B. die bewijzen door zich
aan de vuurproef te onderwerpen, ander welke de
vrome man nogtans bezweek.—B. (Jean Jacques),
geb. 20 Jan. 1716 te Cassis bij Aubagne, in Provence,
studeerde bij de paters van het Oratorium te Marseille, en moest bij de Jezuiten zich tot den geestelijken stand voorbereiden; doch voelde geen roeping
y our het priesterschap, en nam enkel den titel van
Abbe, zeide later aan de theologie vaarwel, en legde
zich toe op de studie der oude talen, zelfs der oudste oostersche,en der oudheden in het algemeen.Reeds
1744 werd hij, kort na zijne komst te Parijs, als
tweede opziener van het koninklijk penningkabinet
aangesteld, werd 1758 eerste opziener, en verzehle
1764 den hertog de Choiseul op diens gezantschapsreis naar Rome. B. doorreisde geheel Italie, en verzamelde een schat van oudheden ; na zijne terugkomst
wijdde hij zich uitsluitend aan de wetenschap. Hij
arbeidde 30 jaren aan zijn meesterstuk de 'Reis van
den jongen Anacharsis",votgenseen geheelnieuw,vernuftig en voor iedereen evenzeer behagelijk plan. Dit
werk alleen was voldoende om hem een onsterfelijken
roem te bezorgen, al had hij niet nog verscheidene andere belangrijke geschriften aan de wereld geschonken
(waaronder zijne Re flexion sur l'alphabet et la langue
de Palmyre, 1754). Hij nam geen het minste aandeel
in de fransche staatsomwenteling, en toch werd hij
1793 van aristocratismus beschuldigd en gevangen
genomen, doch na verloop van 16 urea weder op vrije
voeten gesteld.De schrik had echter de nadeeligste uitwerking op zijne toe hiertoe ongekrenkte gezondheid ;
hij stierf 30 April 1795.— B. (Francois, markies),
pair van Frankrijk, geb. omstr. 1750 te Aubagne in
Provence, gest. 3 April 1830 te Parijs, was 1789
fransch gezant in Zweden, later in Engeland, toen
in Zwitserland, stout 1795 den vrede met Pruisen
te Bazel, kort daarop dien met Spanje en met den
landgraaf van Hessen-Cassel. Eene zetfde paging bij
Engeland mislukte hem. In 1796 werd hij tot lid
van het Directoire gekozen, doch 4 Sept. 1797 in
hechtenis genomen en naar Cayenne gedeporteerd,
van waar hij echter spoedig wist te ontsnappen naar
Engeland. Na den 18 Brumaire (9 Nov. 1799) riep
Napoleon hem terug, en benoemde hem tot vicepresident van den senaat. In 1802 droeg B., aan het
hoofd van de senaats-deputatie, aan Napoleon het
levenslange consulschap op, en in April 1814 was B.
degene, die als voorzitter van den senaat de afzetting
van Napoleon uitsprak. Na de Restauratie werd B.
tot pair verheven ; doch na Napoleon's terugkeer
(1815) als zoodanig geschrapt. 10e tweede Restauratie vergoedde hem dit, door hem te benoemen tot
minister van staat en markies ; nadat A. in 1819 te
vergeefs op eene beperking van het stemregt had
aangedrongen, onttrok hij zich aan het openbare
leven.—B. (Auguste Marseille), fransch hekeldichter, geb. 1796 te Marseille, schreefaanvankelijk met
zijnen landsman Wry zamen (zie Wa y ). Door zijn
Le fils tie l'homme (Parijs 1829) haalde hij zich
eene boete en Brie maanden gevangenisstraf op den
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hats. Wanneer men zijne vele produkten nagaat, van
1822 tot 1858, ziet men in B. een even begaafd als
vruchthaar dichter, maar tevens een politieken weerhaan, die sedert 1832 dezen regel huldigt L'homme
absurde est celui qui ne change jamais". —B. (Charles), fransch archeoloog, geb. te Parijs, heeft een
aantal werken geschreven, van welke wij alleen noemen La Bretagne ancienne et moderne (1854) ;
Histoire de Russie (1855).
Barthelemy–Saint–Hilaire (Jules), geb.
19 Aug. 1805 te Parijs, trail na volbragte studien de
ambtenaars-loopbaan in, tevens medewerkende aan
verscheidene dagbladen. In 1838 werd hij prof. der
grieksche en lat. philosophic aan het College de
France, in 1839 lid van het Instituut. Behalve veel
over Aristoteles, schreef hij : Des Vedas (1854) ; Du
liouddhisme (1855) ; Le Bouddha et sa religion, etc.
(1859) ; eene Psychologie criminelle ; een Mernoire
sur la philosophie sangcrite et sur le Nyciya; enz.
Barthez (Paul Joseph), geb. 11 Dec. 1734 te
Montpellier, gest. 15 Oct. 1806 te Parijs, was een der
grootste geneeskundigen van Frankrijk, die door zijne
schriften geheel Europa met zijn roem vervulde. In
1759 werd hij tot professor beroepen te Montpellier;
door Lodewijk XVI werd B. 1781 tot .médecin consultant",en door den hertog van Orleans tot eersten
lijfarts benoemd. Uit alle oorden der beschaafde
wereld werd B. in gewigtige gevallen geraadpleegd ;
hij was voor Frankrijk, wat Boerhaave vroeger
voor Holland was. De omwenteling kostte hem een
aanzienlijk gedeelte van zijn vermogen, en noodzaakte hem de wijk te nemen naar Carcassonne ; doch
Napoleon liet aan zijne verdiensten refit wedervaren, en benoemde hem tot eenige eerambten.
Barthius (Casparus). Zie BARTH (C. von).
Barthold (Friedr. Wilhelm), prof. der geschiedenis te Greifswald, geb. 4 Sept. 1799 te Berlijn,
gest. 12 Jan. 1858, opende zijne letterkundige loopbaan met eene biographic van Johann von Werth
(Berlijn 1826). Sedert ward hij een zeer vruchtbaar schrijver, van wiens werken inzonderheid melding verdienen : Der ROmerzug Konig Heinrich's von
Lutzelburg (2 din. Koningsb.1830-31) ; Geschichte
vonPommern (5 din., Harnb. 1839-45) ; Geschichte
der deutschen Stadte and des deutschen Bfirgerthums
(4 din. Leipz. 1850-52); Geschichte der deutschen
Hansa (3 din., Leipzig 1854) ; enz.

Barthole,beroemd regtsgeleerde.Zie BARTHOLUS.
Bartholin (Caspar), geb. 12 Fehr. 1585 te
Malmo, was een benoemd deensch polyhistor; in
14 dagen leerde hij vlug lezen, op zijn dertiende jaar
hield hij openbare latijnsche en grieksche redevoeringen. Hij studeerde van zijn achttiende jaar of te
Kopenhagen, Rostock en Wittenberg, deed vervolgens eene reis, moest te voet, door Duitschland, de
Nederlanden,Engeland en Italie. In Duitschland theol.
doctor geworden, legde hij zich vervolgens op de geneeskunde toe. Te Napels wilde men hem prof. in de
ontleedkunde en te Sedan prof. in de grieksche taal
maken ; doch hij weigerde bei den, en werd geneesheer
te Bazel 1610, en prof.in de geneeskunde te Kopenhagen 1613.1n 1624, door eene zware ziekte overvallen,
deed hij eene gelofte, dat, zoo hij herstelde, hij zich
geheel aan de theologie zou wijden ; hij hield woord,
en werd 1626 prof. in de godgeleerdheid te Kopenhagen, en kanunnik te Rodschild. Hij stierf 13 Julij
1629 te Sora, en liet 6 zonen na, die alien insgelijks
benoemde geleerden geworden zijn. Vooral melding
verdienen : de orientalist B. (Jacob) ,geb. 1623, gest.
1653 te Heidelberg, uitgever van de kabbalistische
geschriften Bahir en Majan Hachochma ;
de phi-
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loloog, tevens natuur-onderzoeker en geneesheer

Bartimeus (d, i. de zoon van Titneus), ward
van zijne blindheid genezen door Jezus; Markus
10 : 46.
Bartoli (Daniello), geb. 1608 in Ferrare, gest.
13 Jan. 1685 te Rome, waar hij zich be yond sedert
1650, toen hij derwaarts was ontboden om eene geschiedenis te schrijven van de Orde der JezuIten,
van welke hij sedert 1623 lid was. Dit zijn hoofdwerk Istoria della.compagnia di Giese (5 din., Rome
1663-73), eene reeks van beredeneerde lofspraken,
opende hij met Vita e istituto di San-Igna;io (2e druk,
Rome 1659). Al zijne werken verschenen in 12 (11n.
te Turijn 1825. — B. (Pietro Santi, eigentlijk
Pietro Santes), met den onopgehelderden bijnaam
Perugio, schilder en kopergraveur, geb. 1635 te Bartola, gest. 1700 te Rome, was een leerling van Po ussin,
wiens schilderstukken hij meesterlijk nabootste. Zijne
voornaamste werken zijn : Admiranda Romanarum
antiquitatum vestigia (Borne 1693, in fol.) ; Gli antichi
sepolcri (Rome 1697, in fol. ; Leyden 1728) ; Muszum
Odescalcum (Rome 1747 en 1751, in fol.).
Bartolini (Lorenzo), italiaansch beeldhouwer,
geb. 1777 te Vernio in Toskanen, eerst bestemd om
smid, toen om kleertnaker te worden, legde zich uit
eigen liefhebberij op de plastische bewerking van
albast toe te Florence en Volterra. In 1797 bragt
het Coeval hem naar Parijs, waar hij aanvaukelijk
veal moeite had om met het maker' van beeldjes aan
den kost te komen, totdat hij eindelijk op eene door
de Academie uitgeschreven prijsvraag bekroond weal,
en ook de gunst won van Napoleon, die hem 1808
naar Carrara zond, om daar eene akademie voor
beeldhouwkunst op te rigten. Bij den val van Napoleon vergezelde hij dezen near Elba; na den slag van
Waterloo begat B. zich naar Florence, waar hij, later
tot directeur der afdeeling voor beeldhouwkunst benoemd, 1850 stierf. Zijne talrijke werken zijn door
geheel Europa verspreid.
Bartolo (TacIdeo di), ook Bartoli,voortrelfelijk
schilder tilt Siena in bet begin der 15e eeuw. —
B. (Domenico di), neef van den vorige, schilder van
minder verdienste.
Bartolomeo (Fra) di San Marco. Zie het art.

B. (Thomas), geb. 20 Oct. 1616, van 1647-61
prof. der wiskunde en anatomie te Kopenhagen,
later tot aan zijnen dood (4 Nov. 1680) lijfarts des
konings, schrijver van belangrijke bijbelsch-archeologische, oudheidkundige, en natuurlijk-wijsgeerige
geschriften. De zoon van laatstgenoemden: B. (Caspar), geb. 1654, gest. 1704, was insgelijks een
degelijk ontleedkundige;en (liens broeder,B. (Thomas), geb. 1659, gest,. 1690, is de beroemde schrijver der Anliquitatum danicarum de causis contem,fie
a Danis adhuc gentibus mortis (Kopenh. 1689).
Bartholomeus,een der twaalfapostelen,wordt
door sommigen vereenzelvigd met Nathanael, van
wien het Evangelie van Mantles melding maakt.
Volgens Eusebius heeft hij _het Christendom in Zuid.Arabie verkondigd, en volgens Chrysostomus ook in
Armenia en Klein-Azie. Hij onderging den marteldood, zegt de overlevering, te Albania pyla, tegenw.
Derbent, aan de Caspische Zee, waar hij eerst leveed
gevild en vervolgens gekruisigd werd; gedenkdag
24 Aug.
Bartholomeus—meir, of Koningsmeer, is
een om zijne romantische schoonheid beroemd mein
bij Berchtesgaden in Opper-Beijeren, aan den voel
van den 9100 vt. hoogen Watzmann.
Bartholomeus—nacht , of ParijscheBloedbruiloft, noemt men een der grootste gruwelen, in
Frankrijk gepleegd, onder de regering van Karel IX,
namelijk het vermoorden van 30,000 Hugenoten,
waarmede in den nacht van 24 op 25 Aug.1572een
aanvang gemaakt ward. Men had wel bij den vrede
van St. Germain-en-Laye (8 Aug. 1570) den Hugenoten opentlijk eenige gunsten toegestaan; maarheirnelijk beoogde men van dat tijdstip af hunnenalgeheelen ondergang : vooral de koningin-rnoeder, de
eervergetene Catharina de Medicis haakte naar hunne
verdelging. Bij gelegenheid van de bruiloft der zuster van Karel IX met den koning van Navarre (naderhand Hendrik IV) waren de voornaamste hoofden
der Hugenoten naar Parijs en aan het hof gelokt ; en
op het bepaalde our van middernacht werden vele
aanzienlijken en grooten (waaronder admiraal de
Coligny, op wien reeds twee dagen te voren een
aanslag heproefd was, en zijn schoonzoon Teligny),
benevens meer din 10,000 mannen, vrouwen en kinderen te Parijs op eene onmenscheLjke wijze omgebragt ; de bloeddorstige koning zelf, zegt men, vond
er vermaak in, nit de ramen van zijn paleis op daze
ongelukkigen te schieten, en voor zijne verfoeijelijke
moeder was het eene verlustiging daze ijselijke slagting onder zoo vele onschuldigen te aanschouwen.
Een gelijk moordbevel was naar al de provincien
gezonden, en dertigdagen lang duurde dit bloedbad
door geheel Frankrijk. In sommige provincien echter werd daaraan geen gevolg gegeven ; oprnerkelijk
is het antwoord van graaf d'Orthes, den gouverneur
van Bayonne : ),Sire!" zoo luidde het, Ponder de
krijgslieden van het garnizoen heb ik niet anders
aangetroffen dan goede burgers en dappere soldaten,
maar niet een beul !" Het fransche hof won niets
anders bij dezen moord, dan dat de Hugenoten
voortaan hater op hunne hoede waren, en dat de
burger-oorlog nog feller dan te voren ontvlamde.
Bartholomiten, wereldlijke geestelijken, die
zamenwoonden, dus genoemd naar Bartholomeus
Holtzhauser, die 1640 te Saltzhurg daze Orde oprigtte, om onderwijs te geven aan de jeugd, en jongelingen op te leidert tot den geestelijken stand.
Pans Innocentius XI was deze Orde zeer genegen ;
loch in 1795 hield zij op te bestaan.
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Bartolozzi (Francesco), beroemd kopergraveur, gab. 1730 te Florence, gest. 1813 te Lissabon,
waar hij 1805 directeur der schtlder- en beeldhouwakademie was geworden, na eerst te Florence, Vanetie, Milaan, en sedert 1764 te Louden gevestigd te
zijn geweest.
Bartolus, genoemd Bartolus Severus de Alphanis, de beroemdste regtsgeleerde uit de middeleeuwen, geb. 1313 te Sassoferrato, gest. 13 Julij
1355 te Perugia, werd 1358 professor te Perugia
en keizerlijk geheimraad ; hij voerde het boheemsche
wapen, hem geschonken door lietzer Karel IV. Zijne
werken (5 dln. in fol.) zijn gedrukt te Bazel 1588
en te Venetia 1615. Men houdt B. voor den opsteller
van de Gouden Bul.
Barton (Elizabeth), een eenvoudig landmeisje
te Aldington in het, engelsche graafschap Kent (tilt
dien hoofde ook wel het heilige Meisje van Kent genaamd), ging in een klooster te Canterbury, en ward
door den ijver van eenige dweepzieke monniken
zoover gebragt, dat zij in den vasten tvaan verkeerde
heilige ingevingen te ontvangen regtstreeks nit den
hemel, en door God te zijn nitverkoreti, ow aan de
Engelschen allerlei onheilen te voorvellen.Bijahlien
Hendrik VIII zich fiat scheiden van zijne getnalin
Catharina, om zich in het huwelijk te kunnen begevan met Anna Bolein, voorspelde zij, zou hij eene
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Basan (Pierre Francois), graveur en winkelier
maand daarna een gewelddadigen dood sterven. Deze
in prenten te Parijs, geb. aldaar 1723, gest. 1797,
voorspellingen werden met veel behendigheid onder
schreef een Dictionnaire des graveurs anciens et
het yolk verspreid, hetgeen zulk eene gisting te
modernes (met vermeerderingen herdrukt 1809).
weeg bragt, dat de koning zich aan de zaak gelegen
Baschi—eilanden. Zie BASJI-EILANDEN.
liet liggen. De non B. en de dweepzieke drijvers,
Baschkiren. Zie BASJKiRS.
wier werktuig zij geweest was, werden wegens maBascylus, zoon van Tantalus (den koning van
jesteitschennis te regt gesteld en 1534 onthoofd.
Barton (Bernard),engelsch dichter, geb. 31 Jan. Phrygie) bij Anthemoisa ; B. was een broeder van
Pelops, Proteus en Niobe.
1784 te Londen, gest. 19 Febr. 1849, had door Peel
Basedow (Joh. Bernhard), eigentlijk J. Berend
eene jaarwedde van 100 pond st. verkregen, bleef
Bassedau, geb. 11 Sept. 1723 te Hamburg, waar zijn
echter tot 1847 werkzaam als bediende op een bankierskantoor. — B. (Maria), zijne oudste zuster, vader pruikmaker was, werd 1749 gouverneur bij
gehuwd met Hack, is schrijfster van een aantal kin- jonker von Qualen (in Holstein), later leeraar in de
zedekunde, theologie en fraaije kunsten aan de Bidderderwerkjes.
Hij was een bestrijder van de
Bartsch, rivier, die zich bij Gross-Glogau in akademie te
Wolfiaansche wijsbegeerte, en trachtte eene herde Oder outlast, -ontspringt in de prov. Posen, duet
de silezische districten Militsch, Wohlau en Guhrau vorming te bewerken in de opvoed- en onderwijsmethode. Tot de uitgave van zijn Orbis Pictus (4 dln.
aan, is van Militsch of bevaarbaar, en heeft in het
met 100 koperen platen van Chodowiecky ; Altona
geheel 22 mijlen lengte.
Bartsch (Adam Johann Bernhard von), geb. 1774) werd hij in staat gesteld door de bijdragen
van vele vorstelijke en aanzienlijke personen, die
17 Aug. 1757 te Weenen, gest. aldaar2l Aug.1821,
daartoe gezamentlijk 15,000 thaler (27,000 gulden)
oostenr. hofbibliothecaris, was een uitstekend grabijeenbragten. Als model-school werd 1774 het
veur, en beschreef de geheele theorie der graveerkunst in zijne geachte werken Le Peintre graveur Philanthropinium te Dessau opgerigt, waar hij aan
(21 dln., Weenen 1802-21) en Anleitung zur het hoofd stond, doch waar zijne heerschzucht hem
Kupferstecherkunst.Ook bestaat van hem een Catalogue in onaangenaamheden bragt met zijne medewerkers,
zoodat hij als directeur reeds in 1778 zijn ontslag
raisonne de toutes les estampes de Rembrandt (2 din.,
nam. Hij ging echter voort ter bevordering van zijne
Weenen 1797). — B. (Friedr. J. A. de), zijn zoon,
ideen nog meer pedagogische werken to schrijven,
gaf uit : een Catalogue des estampes de J. A. de B.
tot 14 25 Julij 1790 te Maagdenburg stied.
(Weenen 1818).
Baseilhac. Zie COSME (Pater).
Baruch, d. i. de gezegende,1) zoon van Nerias
Baselice, stad in het Napelsche, 4 mijlen been leerling van den profeet Jeremias, dien hij verzuidoosten Campobasso; 3500 inw.
gezelde naar Egypte tijdens de verovering van JeruBasiento, of Vassento, lat. Casuentus, rivier in
zalem door Nebucadnezar. Bij de Roomsch-kathohet Napelsche, ontspringt bij Potenza, loopt voorbij
lieken wordt B. onder de twaalf kleine profeten geBernalda, en outlast zich in de golf van Tarente. Aan
steld ; bij de Protestanten wordt hij slechts beschouwd
als een der schrijvers van zoogenaamde Apocryphe den mond van den B. lag Metapontum, dat niet meer
bestaat.
boeken.— 2) nog Brie andere personen, die Baruch
Basil ...... Zie WASIL ......
heetten, worden in het 0. T. vermeld, bij Nehemia
Basilia, 1) voormalige stad in belgisch Gallie,
(3 : 20; 10 : 6; 11 : 5).
Baruffaldi (J.), geb. 1675, gest. 1755, was tusschen Rheims en Verdun; uit de overblijfselen van
B. is het dorp Vadelaincourt in Champagne ontstaan.
professor der fraaije letteren, en groot-vicaris te Fer—2)B., of Augusta ; het tegenw. Bazel in Zwitserland.
rare, en heeft een aantal werken geschreven, zoo in
Basilianen. Zie BASILIUS de Groote.
proza als in dichtmaat, waaronder eene.Geschiedenis
Basilica, het door den griekschen keizer Ba3ivan Ferrare van 1655 tot 1700".
Biirwalde, 1) stad in het pruis. regerings- lies- (vandaar de naam) -Macedo in de tweede helft
distr. Frankfort ; 4000 inw.; in 1631 sloot Gustaaf der 9e eeuw begonnene, door zijnen zoon Leo volAdolf hier een traktaat met Frankrijk. — 2) B., of tooide, en onder diens zoon Constantinus Porphyrogeneta in 945 herziene wetboek van het grieksche
Beerwalde,stad in Pommeren, regerings-distr.K6slin,
keizerrijk, zijnde eene in 60 boeken ingedeelde omin een moerassig, door bergen ingesloten dal ; 1700
werking van de justiniaansche wetgeving (zie het art
inw.
CORPUS Jun's), is van veel waarde om laatstbedoelBarygaza, het tegenwoordige Baroach.
Barneus (Gaspar), geb. te Goes in Zeeland, de wetten op te helderen. De beste editie is die van
Heimbach (Leipzig 1833 en v.).
eerst in spaansche krijgsdienst, trail vervolgens in
de pas opgerigte orde der Jezuiten, ging met den
Balisicata, prov. van Napels, is een gedeelte
van het oude Lucanie, wordt begrensd door de proheil. Franciscus Xaverius naar de Indien, en nam
vincien Capitanata, Terra di Bari, Otranto, Calabriaijverig deel aan het bekeeren van de Heidenen ; hij
citeriore, Principato-cit. en ult., alsmede door de
stierf 18 Oct. 1553 te Goa ; en 1570 zijn te Leuven
golf van Tarente en de Middell. Zee ; beslaat circa
de Brieven van B. gedrukt.
'196 vierk. mijlen, over welke nu en dan aardbevinBarzillai, verschillende personen in bet 0. T.
gen voelbaar zijn, en telt ongeveer 190,000 inw., die
(II Sam. 17 : 27; 19 : :31-39; 21 : 8 ; I Kon.2: 7 ;
een eigen tongval spreken, en nog zeer iii onkunde
Ezra 2 : 61 ; Neh. 7 : 63).
Bas,1) eilandje aan de fransche kust (Finistêre), levee. Het zuidoostelijk gedeelte des lands is vlak
en goed bewaterd ; van de westzijde loopen de Apenbenoorden St. Pol de Leon ; 5000 zielen ;eene vlugtnijnen tot ver in het binnenland. Het klimaat is zacht,
haven. — 2) B., of Bas-en-Basset, vlek in bet franen de grond,hoezeer de landbouw er zeer verwaarloosd
sche dept. Haute-Loire ; kant- en lintfabrieken ; 5000
is, vruchtbaar. De hoofdplaats der B. is Potenza.
inw. — 3) B., of Batz, kleine haven in het fransche
Basilides, leerling van Simon den Toovenaar,
dept. Loire-Inf., 1 mijl bezuiden G uerande ; 2000 inw.
Basan, lat Batancea, kleine landstreek van Judea, was een ketter te Alexandria, wiens aanhangers,
Basilidianen genaamd, bleven bestaan tot in de 4e
tusschen den Jordaan en het Gilead-gebergte ; worth
eeuw.
dikwijls vermeld in het 0. T.

Basilina

Basken
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Basilina, de tweede vrouw van Flavius Julius
Constantius (derden zoon van keizer Constantius
Chlorus), was de moeder van keizer Julianus. Het
Christendom omhelsd hebbende, beschermde zij de
Christenen van Ephesus, doch vervolgde die later,
toen zij tot de ketterij van Arius was vervallen; toen
werd op haar drijven ook de hell. Eutropius, hisschop van Adrianopel, gebannen.
Basiliscus, broeder van keizerin Verina, de gemalin van Leo I, overweldigde den troon (474) na
den dood van Leo II; doch na twee jaren geregeerd
te hebben, werd hij van den troon gestooten door
Zeno den lsaurier, die tijdens B.'s usurpatie tot keizer was uitgeroepen, en die hem het opsluiten op
een kasteel in Cappadocie, waar B. van honger stierf.
Under de korte regering van B. werd de bibliotheek
van Constantinopel gedeeltelijk verwoest door brand.
Basilius, I) B., bijgenaamd de Groote, geb. 329
te Caesarea in Cappadocie, legde zich eerst op de
regtsgeleerdheid toe, doch kreeg al spoedig eau afkeer van al bet wereldsche, en zocht 357 de afzondering in gezelsehap van zijnen vriend Gregorius van
Nazianze, en van prins Julianus, die later afvallig
werd; zoodoende werd B. de insteller van het monnikenleven in Pontus en Cappadocie. Tegen zijnen
wit werd hij 369 tot bisschop vau Cwsarea verheven;
hij was een ijverig bestrijder van de ketterij der
Arianen, gaf zich veel moeite om tusschen de Grieksche Kerk en de Roomsche eene vereeniging tot stand
te brengen,en verdedigde de regtzinnige leer ook tegen
de ketters Apollinaris en Eustachius van Sebaste.
Hij stierf 379; gedenkdag in de grieksche Kerk
1 Januari,j. In Rusland bestaan verscheidene monniken- en nonnenkloosters der Orde van den heiligen B. Ook in Italie bestonden vroeger, en in Sicilie
en Amerika bestaan nog tegenwoordig,kloosters van
dien aard, die de Orde der Basilianen vormen. De
Orde van den heiligen B., waartoe bijna al de kloosters
in het Oosten behooren, drong eerst omstr.1057 tot
het Westen door,- en werd 1579 door paus Gregorius XIII gewijzigd. Tot deze orde behoorden Barlaam en Bessarion. '-t— 2) B., bisschop van Ancyra,
werd 360 door bet concilie van Constantinopel afgezet en naar Illyrie gebannen, waar hij 362 den
marteldood stierf. — 3) B., bisschop van Seleucia in
Isaurie omstr. 448, hielp op het concilie van Constantinopel de stellingen van Eutyches veroordeelen ;
hij werd later zelf van ketterij beschuldigd en door
het concilie van Ephesus afgezet, doch door bet concilie van Chalcedon weder aangesteld, daar men beyond dat hij eigentlijk toch regtzinnig in de leer was.
Basilius I,bijgenaamd de Macedonier,grieksch
keizer van 866 tot 886, geb. in Macedonia nit geringe ouders, begon zijne loopbaan als gemeen soldaat. Keizer Michael III, wiens gunst hij had weten
te winnen, gaf hem deel aan het rijksbestuur, doch
werd hem later vijandig. Pit merkende, en ziende
dat het er op gemunt was hem ten val te brengen,
liet B. den keizer vermoorden 868, en plaatste zich
toen alleen op den troon. De patriarch Photius werd
door B. verbannen, doch 878 door hem in zijne
waardigheid hersteld. In het Oosten voerde B. oorlog met goed geluk, en in Sicilie vervolgde hij de
Sarracenen. Bij zijnen dood (886) liet B. den roem
na van een groot vorst, onder wiens regering menig
misbruik uitgeroeid en de regtvaardigheid gehandhaafd werd. — B., een Thessalier, verwekte 934
eenen opstand in het Oostersche rijk, door, zich uitgevende voor Constantijn Ducas, die reeds eenige
jaren te voren gestorven was, Romanus, die op dat
oogenblik regeerde, den troon te betwisten. Doch

laatstgenoemde, ziende dat de aanhang van B.dagelijks sterker werd, zond een leger tegen hem of ;
en het duurde niet lang of B. werd gevangen genom en, overgebragt naar Constantinopel,en aldaar levend
verbrand.—B. II, bijgenaamd de Jonge, zoon van
Romanus II en 975 opvolger van keizer Joannes
Zimisces, regeerde gezamentlijk met zijn eigen broeder Constantijn, sloeg de Bulgaren, en beging eene
gruwelijke wreedheid aan 15,000 krijgsgevangenen,
namelijk : van elke 100 liet hij er 99 van het gezigt
berooven, terwijl de honderdste hun dienen moest
als leidsman op den terugtogt naar hun vaderland.
Basilius, grootvorst van Rusland; zie WASILI.
—B.,grieksch geneeskundige, was gedurende 50 jaren het hoofd der Bomigilen, eene kettersche sekte
in Bulgarije, totdat zijne stellingen op het door keizer Alexis Comnenus bijeengeroepene concilie van
Constantinopel veroordeeld werden; B. zelf werd
daarop (1118) als ketter verbrand.
Basilowitsj (Iwan). Zie IwAN.
Basin (Thomas), geb, te Calais, was bisschop
van Lizieux en een gunsteling van Frankrijks koning
Karel VII, door wiens zoon en opvolger Lodewijk XI
hij echter gebannen werd. Uitgeweken naar Leuven,
onderwees B. daar de regtsgeleerdheid, totdat paus
Sixtus V hem benoemde tot aartsbisschop van Cmsarea en vicaris van David van Bourgondie, die bisschop was van Utrecht, in welke stad B. den 30 Dec.
1491 stierf. Al het in zijnen tijd te Utrecht voorgevallene, werd door B. beschreven; in de Analecten
van Matthaaus vindt men daarvan een uittreksel,
loopende over 1481, 1482 en 1483.
Basine, vrouw van Childeric,koning der Franken, en moeder van Clovis; was eerst getrouwd geweest met Basin, koning van Thuringen, die eene
wijkplaats had verleend aan Childeric ; doch toen
laatstgenoemde naar zijn land terugkeerde, verliet B.
haren eersten gemaal, en werd de gemalin van Childeric.
Basingstoke, stad in het engelsche graafschap
Southampton, 3 mijlen benoordoosten Winchester;
4000 inw. ; katoenstoffen.
Basji—eilanden (fransch : iles Bissayes),:eene
tot de Philippijnsche eilanden behoorende groep in
den 0. I. archipel, behoorden de Babuyanen en ten
zuiden van het chinesche eiland Taiwan, bestaat uit
6 groote en eenige kleinere eilanden, die te zamen
13 vierk. mijlen beslaan, sterk bevolkt met Maleijers zijn, en rijk aan yams, bataten, kokosnoten en
good. Sedert 1783 behooren de B. aan de Spanjaarden, die eene nederzetting hebben op Grafton,
het grootste eil. der groep.
Basjkirs, een nomadenvolk in bet russ.gouvt.
Orenburg en Perm. Dikwijls, wanneer hun khan of
de russ. regering hen te streng in bedwang wilde
houden, zijn enkele stammen in opstand gekomen,
en vervolgens uitgeweken. De zeden der B. hebben
veel overeenkomst met die der Nogaier-Tartaren,
ofschoon de B. meest waarschijnlijk afstammen van
de Kalmukken. Zij belijden den Islam, leven van de
jagt en van vee- en bijenteelt, doch verwaarloozen
den landbouw. Doorgaans zijn de B. gewapend met
pijl en boog en tans; ze vormen een gedeelte van de
ongeregelde ligte ruiterij van Rusland, dat veel nut
van hen had in den oorlog tegen Napoleon I; inzonderheid worden ze ook gebruikt als aziatischegrenswacht.
Basken, of Vascongados, in hunne eigene taal
Escualdanac genaamd, afstammelingen van de oude
Vascones, die vermoedelijk afstamden van de Iberiers,
welke laatsten voor de Celten in het bezit waren van
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Spanje. In de 6e eeuw vestigden de B. zich aan de
noordzijde der Pyreneen,tusschen die bergen en de
Garonne; ze onderwierpen zich eerst na langdurige
worstelingen aan de frankische koningen, doch bleven steeds hun eigen aanvoerder kiezen. In de 11e
eeuw kwamen zij onder het gezag van Aquitanie, en
met hetzelve in 1453 aan Frankrijk,lateraan Spanje.
Zij hebben tot op den huidigen dag hunne oude taal
en veel -van hunne oude zeden behouden, waren
goede zeelieden,en onder de Europeanen de eersten,
die op de walvischvaart uitgingen. Zij bewonen in
Spanje de prov. Biskaaije, Guipuscoa en Alava (ongeveer 370,000 zielen) en in Frankrijk de departementen Opper- en Neder-Pyreneen, Arriege en OpperGaronne (omstr. 130,000 zielen). Over de taal der
Basken leze men Etudes grammaticales de la langue
Euskarienne (Parts 1836); en van den Mithridates
van W. von Humboldt het 4e deel (Berlijn 1817).
Baskerville (John), beroemd engelsch bockdrukker, geb. 1706 te Wolverley, graafschap Worcester, gest. 1 775, was aanvankelijk schrijfrneester,
rigtte 9 756 te Birtninghant eene boekdrukkerij op
benevens lettergieterij, en heeft een aantal romeinsche, engelsche en ital. klassieken uitgegeven, alle
edifier', die uitmunten door schoonheid.
Baskische provincien, de spaansche provincien Biskaaije, Guipusc9a en Alava, waar de Basken wonen, hebben bijzondere privilegien.
Basmadjy (Ibrahim), een geleerde Hongaar,
werd mahomedaansch, en rigtte in gemeenschap met
Seid-Effendi eene boekdrukkerij op in Constantinopel. Bij de vergunning, hem 1726 daartoe door Achmed Ill verleend, werd hero nogtans het verbod
opgelegd, dat hij noch den Koran noch de mondetinge wetten van den Profeet mogt drukken, noch
iets dat tot het geestelijke yak behoorde. Vrijgelaten
was het hem daarentegen. alle werken te drukken
over geneaskunde, sterrekunde, aardrijkskunde, geschiedenis en fraaije letteren.Toen B. in 1746 stied
ging de drukkerij zoo goed als te Met.
Basmath, of Ada, huisvrouw van Ezau ; Gen. 36.
Basnage (Benjamin), geb. 1580 te Charenton
in Frankrijk, waar hij later zijnen vader opvolgde
als predikant, was 1637 moderator van de nationale
synode Le Alencon, en vereffende daar de geschillen
over de algemeene genade ; hij schreef ook eene verhandeling over de Kerk; hij stierf 1653.—B. (Antoine), oudste zoom van den vorige, geb. 1610 te
Flotternanville, was predikant te Bayeux en werd
1685, bij de vervolging die de Hervormden destijds
in Frankrijk ondervonden, gevankelijk naar Havrede-Grace gebragt ; loch weder op vrije vocten gesteld, naar hij de wijk naar Holland, en stierf te
Zutphen. — B. (Samuel), beer van Flottemanville,
geb. 1638, was de oudste zoon van den vorige en
predikant, eerst te Bayeux, later te Zutphen. iiij
schreef Annales politico-ecclesiastici, zijnde een vervolg der kritiek van Casaubonus op de Jaarboeken
van Baronius; hij stied 1721. — B. (Henri), beer
van Franquesnoi, broeder van den vorige, geb.16 Oct.
1615 te Ste. Mere l'Eglise, gest. 20 Oct. 1695, was
advokaat hij het parlernent, een weisprekend man,
en werd als commissaris in de zaken der Hervormden gebruikt. — B. de Beauval (Jacques), oudste
zoon van den vorige, geb. 8 Aug. 1653 te Rouaan,
waar hij 1676 predikant werd. Bij de herroeping
van het edict van Nantes (1685) kostte het hem veel
moeite, vergunning te bekomen om naar Holland te
vertrekken. In 1691 werd hij predikant bij de waalsche gerneente Le Rotterdam, en 1704 als zoodanig
beroepen naar Gravenhage, waar hij de achting en
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vriendschap mogt verwerven van den raadpensionaris Heinsius en van den franschen gezant De Torcy,
en bij zijne veelzijdige talenten ook in de gelegenheid kwam, zijne bekwaamheid alsstaatsmante does
blijken. Heinsius zond hem met den franschen gezant D'Uxelles naar de utrechtsche vredehandeling.
Kardinaal Bouillon, die zich als vlugteling in Holland beyond, vertrouwde aan B. zijne belangen toe ;
en de hertog van Orleans, Regent van Frankrijk,
zond den abbe (naderhand kardinaal) Dubois VA B.
om diens raad in te winner en te volgen bij de
onderhandelingen over een bondgenootschap met
Engeland, hetwelk dan ook 1717 gesloten werd. Bij
wijze van erkentenis voor de diensten, door B. in
deze aan zijn vaderland bewezen,herstelde de Regent
hem in het bezit van de goederen, die hij in Frankrijk had moeten achterlaten, en verleende hem bovendien een vast jaargeld. Men heeft onder weer
werken van B. eene Histoire de l'Eglise (Rotterdam,.
1699, 2 din. in fol.) ; Histoire des Juifs depuis J. C.
(1706, 5 din. in 12 0 .;1716, 15 din. in 120.); Dissertations sur les duels et les ordres de Chevalerie

(1720). — B. de Beauval (Henri),broeder van den
vorige, geb. 7 Aug. 1656 te Rouaan, gest. 29 Maart
1710 vernmedelijk te Rotterdam, redigeerde van
1687 (toen hij in Holland kwam) tot 1709 de
Histoire des ouvrages des Savants, zijnde een vervolg
op het tijdschrift !Nouvelles de larepublique des lettres
van Bayle, die door ziekte verhinderd werd dat voort
te zetten.
Basoche (van het latijnsche basilica, d. koninklijk paleis).Toen de koningen van Frankrijk het
paleis van justitie bewoonden, werden de regters,
advokaten, procureurs, enz. alien verstaan onder den
naani van clercs de la B., d. mannen van het paleis.
In 1303 werden ze door Filips den Schoone als eene
corporatie erkend. Zij kozen een overman, die den
weidschen titel droeg van roi de la B.; doch deze
titel werd door Hendrik III afgeschaft, en al de daaraan verboridene regten en privilegien gingery over op
den kanselier.
Basquen. Zie BASKEN.
Basqueville, of Bacqueville, stadje met 1200
inw., in bet fransche dept. der Beneden-Seine, aan
de Vienne, 2 mijlen bezuidwesten Dieppe.
.eR ASSOR A.
Basrah. Zie
Bass, 1) schotsch eiland, graalsch. Hadding-

ton, aan den ingang van het naauw van Forth. —
2) B.-straat, zeeengte in Australie,tusschen NieuwHolland en Vandiemensland, ontdekt 1798 door den
heelmeester Bass.
Basste, tegenw. Paolitza, een plaatsje in het
zuidelijk deel van Arcadie, in het gebied der stad
Phygalia, is beroemd door den twee uren gaans van
daar gelegenen Apollo-tempel, die, door letinus gehouwd, tot de schoonste gewrochten van bouwkunst
in den Peloponnesus behoorde. De uitmuntend bewaarde rumen beschrijft Stackelberg in het werk
,De Apollo-tempel te B." (Rome 1832).
Bassano, stad aan de Brenta in het Venetiaansche, met 12,000 inw., eerie steenettbrug van 180 vt.
lengte, die de stad met bet groote dorp Vicantino
verbindt. B. is de geboortepl. van den beroemden
schilder Da Porte, bijgenaamd de oude Bassano, den
kopergraveur Volpato en den philoloog Manuzzi.
Bij B. sloeg Bonaparte 8 Sept. 1796 de0ostenrijkers
onder Wurmser; andere roemrijke gevechten van
Bonaparte (later Napoleon I) hadden bier plaats
6 Nov. 1796, 11 Nov. 1801, 5 Nov. 1805 en31 Oct.
1813. In 1809 werd B. door Napoleon tot cell hertogdom verheven.
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Bassano (de oude), eigentlijk Jacopo da Ponte,
beroemd schilder uit de venetiaansche school, geb.
te Bassano 1510, gest. 1592, was de zoon van een
insgelijks beroemd schilder, en had zelf 4 zonen
(Francesco, Leandro, Giambattista en Girolamo),
waarvan de beide oudsten hunnen vader nastreefden
in roem, terwijl de beide anderen uitmuntten in het
maken van kopien. — B. (hertog van) ; zie MARET
(Hugues). — B. (markies van), een spaansch admiraal ; zie SANTA'.CRUZ.
Bassap, naam van een wilden volkstam op
Borneo's oostkust,in de bovenlanden van Sambilioeng.
De Bassaps zijn vreedzaam van aard.
Bassar, of Bassara, eene groep eilanden in de
Sawaai-baai (Molukschen archipel), benoorden het
eiland Ceram.
Bassaraba (Constantijn Branvocan),vorst van
VVallachije, beweerde of te stammen van het keizerlijk geslacht der Cantacuzenen. Hij speelde eene
belangrijke rol in den oorlog, die 1710 uitbarstte
tusschen de Turken en Russen. Door Mazeppa, den
hetman der kozakken, en door Demetrius Cantenair,
den vorst van Moldavia, beschuldigd dat hij de
Russen begunstigde, kon B. zich (in weerwil van de
nederlaag van Peter den Groote, die gedeeltelijk B.'s
werk was, en in weerwil dat Cantemir, zijn aanklager, tegen Turkije in opstand kwam) niet genoegzaam regtvaardigen in de oogen van den sultan, die
horn 1714 liet wurgen, welk lot de 4 zonen van B.
met hunnen vader moesten deelen.
Bassareus, bijnaatn van Bacchus, naar Bassarus,
een vlek in Lydie, waar een aan hem gewijde tempel stond.
Bassariden warden de priesteressen van Bacchus-Bassareus genoemd, omdat zij mantels droegen
van bassari, d. vossevellen.
Bassarus. ZIO BASSAREUS.
Basse—Terre, I) hoofdstad van het eiland
Guadeloupe, op de zuidwestzijde, gesticht door de
eerste kolonisten, wordt beschermd door een fort
en batterijen, en heeft 15,000 inw. — 2) hoofdstad
van het eiland Christophe of St. Kitts (een der
kleine Antillen), heat 6000 inw.
Bassein. Zie PERSA.M.
Basselin (Olivier), oud fransch volksdichter,
gest. omstr. 1418; zijne liederen en poezien in 1 dl.
zijn 1833 herdrukt to Avranchos.
Basseville (N. J. Hugon de),legatie-secretaris
to Napels namens de fransche Conventie, word 13 Jan.
1793, toen hij zich to Rome beyond, door een hoop
gepeupel met steenen geworpen, en met een scheermes derwijze verwond, dat hij eenige uren later den
geest gaf. De Conventie gelastte, dat deswege eene
schitterende wraak zou worden genomen, en adopteerde zijnen zoon in naam der republiek. Onder
moor had B. geschreven eene Mythologie (1784), en
Vie de Francois Le(ort (1786), en AGedenkschriften
betreffende de Omwenteling" (1790).
Bassewitz, oude mecklenburgsche familie,van
welke een tak 6 Junij 1726 in den gravenstand verheven word. Tot dien tak behoorde B. (graafBernh.
Fred. v.), geb. 1757, gest. 1816 als mecklenb. minister van staat. — B. (Magnus Fred. von), geb.
1773, bekleedde Da volbragte studie verscheidene
ambten, keerde 1840 tot het ambtelooze leven terug,
en gaf in het licht Die Kurmark Brandenburg, ihr
Zustand and ihre Verwaltung unmittelbar vor dent
Ausbruche des Franz. Kriegs in Oct. 1806 (Leipzig
1847) en Die Kurmark Brandenburg, in der Zeit vont
22 Oct. 1806 bis zu Ende 1808 (2 dln. Leipzig

1851-52).
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Bassi (Laura Maria Catharina), geb. 1711,gest.
1778, eene italiaansche vrouw van uitnemende geleerdheid ; lang onderwees zij to Bologna de wijsbegeerte, natuurkunde en fraaije letteren. Zij was
gehuwd met den geneesheer Veratri, doch in de
geleerde wereld bleef men haar voortdurend bij harm
eigen geboortenaam noemen.
13assianus. Zio CARACALLA en HELIOGABALUS.
Bassignano, sardische stad, op den regteroever van de Po, 11- mijl benoordoosten Alexandria ;
4000 inw.
Bassigny, een klein landschap in Frankrijk
(begrepen in het tegenw. dept. Haute-Marne), behoorde gedeeltelijk (met de hoofdpl. Chaumont) tot
Champagne, gedeeltelijk (met de hoofdpl. Bourmont)
tot Lotharingen.
Bassompierre (Francois de), maarschalk van
Frankrijk, geb. 22 April 1579 op het kasteel van
Harouê in Lotharingen. Na gereisd to hebben door
Italie en het koningrijk Napels, kwam hij aan het
hof van Hendrik IV, waar hij eene schitterende rol
speelde. Hij nam met roem deal aan de meeste oorlogen onder Hendrik IV en Lodewijk XIII, welke
laatste hem 1622 tot maarschalk verhief, en hem verscheidene malen als gezant gebruikte in Spanje,
Zwitserland en Engeland. Later verwisselde hij de
diplomatieke loopbaan wader tegen de militaire, en
woonde de belegering van Rochelle en van Montauban bij. In weerwil van zijne aan den landebewezene
diensten, ward B. door kardinaal Richelieu, die argwaan jegens horn voedde, in de Bastille geworpen
1631,en bleef daar 12 jaren gevangen zitten, tot den
flood van den kardinaal 1643 ; B. stierf 3jaren later.
Men heeft van B. Xredenkschriften" en het verhaal
van zijne Ambassaden.
Bassora, of Basrah, stad in aziat. Turkije (in
Irak Arabi), aan den Sjat-el-Arab, door de overstroomingen van welke rivier de stad zeer ongezond
is, en op walks westelijken oever de pacha van het
voormalige pachalik B. eon versterkt kasteel bewoonde. De stad is onregelmatig gebouwd, heeft 60,000
inw., en is eon der meest handeldrijvende steden in
het Oosten, ofschoon tegenw. niet meer zoo groot en
bloeijend als eertijds; zij ward 636 gesticht door
Omar, die haar tot hoofdstad van een afzonderlijk
pachalik verhief. Later ward B. vermeesterd door de
Perzen, en 1638 door de Turken ; in 1773 heroverd
door de Perzen, die het tot 1779 bezet hielden, toen
B. wader in de magt der Turken kwam; 1787 vial
B. in handen der Arabieren, die echter spoedig werden verdreven door den pacha van Bagdad, aan wien
B. sedert onderhoorig is en dus een bestanddeel nitmaakt van Turkije. In 1665 woei to B. de verzengende wind Samoem zoo hevig, dat er omstr. 4000
menschen van stierven; en in 1774 warden uit B. en
deszelfs omtrek ruim 200,000 menschen weggerukt
door de pest.
Bassus (Ccesius), romeinsch dichter ten tijde
van Nero, was de vriend van Propertius, en kwam
om op zijn landgoed, bij gelegenheid eener uitbarsting
van den Vesuvius.—B. (Cassianus); zie CASSIANUS.
Bast (Fred. Jac.), eon geleerd hellenist, was
legatie-secretaris van Hessen-Darmstadt bij het congres van Rastadt ; geb. in Hessen, omstr.1772, gest.
1811 to Parijs. Men heeft van hem eon Commentaire
critique sur le Banquet de Platoit en eene Leltre
critique a M. Boissonade sur Antoninus Liberalis,
Parthénius et Aristenete (1805).

Bastaard—eilanden, eene groep in de
Donda-baai (Zee van Java), benoorden het eiland
Flores.
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Bastaarden (Oorlog der), in de 14e eeuw.
Zie onder de fransche koningen KAREL IV.
Bastan, I) dal in Spanje, in het Navarresche
(Pampeluna) aan de zuiderhelling der Pyreneen, bevolkt met 8 a 10 duizend zielen. Door dit dal stroonit
een riviertje, dat den naam draagt van Gave de Bastan.
Al de bewoners van dit dal noemen zich van adel.
Het dal B. heeft steeds eene belangrijke rob gespeeld
in de oorlogen van Spanje. — 2) stad in Anatolie
(aziat. Turkije),ruim 5 mijlen bezuidwesten Amasieh;
droeg bij de ouden achtereenvolgend de namen van
Bithynium, Claudiopolis en Antinoopolis.
Bastarnen, volkeren in Europa, toen het nog
in barbaarschen toestand verkeerde; ze bewoonden
Podolie en een gedeelte van Moldavie, leefden van
rooverijen, en dienden in vreemde legers als huurlingen. Perseus, koning van Macedonie, bediende
zich van de B. tegen de Romeinen (168 v. Chr.)
Rastarnische alpen noemt men het oostelijk gedeelte
van het Krapack-gebergte, hetwelk door het land der
B. loopt.
Baste (Pierre), geb. 1768 te Bordeaux, was
schout-bij-nacht van de fransche vloot, die bestemd
werd orn den togt naar Egypte te doen ; hij onderscheidde zich bij het beleg van Malta, in den slag
bij Aboekir, en op den togt naar St. Domingo. Te
Dantzig rustte hij eene vloot uit (1807) om het beleg
van Pillau te ondersteunen; werd 1809 tot den
gravenstand verheven, diende vervolgens met roem
als generaal bij de fransche landmagt in de veldtogten in Duitschland en mar Rusland, en sneuvelde in
het gevecht bij Brienne 29 Jan. 1814.
Baster (Job), geb. 1711 te Zierikzee, gest.
1775, was practiserend geneesheer, en heeft verscheidene belangrijke werken geschreven over natuurlijke historie en kruidkunde.
Basti, tegenw. Bara, stad in Hispania (Mtica),
was de hoofdpl. der Bastitanen.
Bastia, stad op de oostkust van het eiland
Corsica, met 17,000 inw., ligt in de gedaante van
een amphitheater op eenen heuvel, rs slecht gebouwd,
heeft naauwe straten, aan de zeezijde een sterk
kasteel, en .eene ruime haven. Gesticht 1380 door
den Genuees Lionel Lomellino, werd B. 1745 ingenomen door de Engelschen, die het 1746 reeds weder
ontruimden; in 1748 werd B. te vergeefs belegerd
door de Oostenrijkers en Piemontezen ; 1768 even
als het geheele eiland met Frankrijk vereenigd,werd
B. 1769 grootendeels in de asch gelegd door brand.
Herbouwd zijnde, werd het bij de indeeling van
Frankrijk in departementen (1791) de hoofdplaats
van het dept. Corsica, welken rang het later heeft
moeten afstaan aan Ajaccio ; in 1794 werd B. nogmaals
ingenomen door de Engelschen.
Bastiat (Frederic), fransch staathuishoudkundige, geb. 1803 te Bayonne, gest. 24 Dec. 1850 te
Rome, was eerst vrederegter te Mugron, dept. Landes, 1848-49 afgevaardigde ter Nationale Vergadering, maakte zich 1844 het eerst bekend door een
geschrift he l'influence des tariffs francais et anglais
sur l' avenir des deux peoples; op dit werk liet hij
een aantal andere geschriften volgen, waarin hij op
eene ongemeen populaire, talentvolle en praktische
manier eerst het stelsel der beschermende (invoer-,
enz.) regten, en later de socialisten bestreed. Op
eene reis naar Engeland was hij bevriend geworden
met Cobden, in wiens zienswijzen hij nagenoeg volkomen deelde.
Bastide (Chiniac de la). Zie CHINIAC.
Bastide (Jules), geb. 22 Nov. 1800 te Parijs,
advokaat en vroegtijdig democraat, kwam reeds
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1820 wegens eene muiterij in de gevangenis, werd
vervolgens houthandelaar en carbonaro, nam een
levendig deel aan de Julij-omwenteling, maar ook
aan de zamenzweringen tegen den nit die omwenteling geboren staat van zaken, werd 1832 wegens
den opstand van 5 Junij ter dood veroordeeld, ontkwam echter naar Engeland, en werd 1834 door de
Assisen vrijgesproken, was na den dood van Carrel
tot 1846 hoofdredacteur van den National, rigtte
1847 de Revue nationale op, was een der leiders van
de Februarij-omwenteling, en van '10 Mei tot 20 Dec.
1848 minister van buitenlandsche zaken.
Bastie—Mont—Saleon (La), ook genaamd
la Bastie-Neuve, dorpje met 200 inw. in het fransche
dept. BovenrAlpen, 1 mijl beoosten Gap, ter plaatse
van den Mons Seleucus der Romeinen; opschriften,
standbeelden, pilaren, talrijke ex voto, enz.
Bastille werden oudtijds in Frankrijk genoemd
able versterkte kasteelen met torens; doch tijdens
de groote omwenteling van 1789 gaf men dien naam
nog maar uitsluitend aan het sterke kasteel te Parijs
bij de poort St.-Antoine. Van deze B. was de eerste
steen gelegd in 1370, en in 1383 werd zij voltooid.
De vestingwerken condom de B. werden begonnen
in 1553 en voltooid in 1559. De B. diende altijd
tot staatsgevangenis voor personen, die van hunne
vrijheid beroofd werden krachtens eene lettre de
cachet, dat wil zeggen een geheim koninklijk bevel tot
gevangenzetting, zonder vermelding van de redenen
waarom. Vooral onder de regering van Lodewijk XV
werden zulke lettres de cachet zeer gemakkelijk verkregen, en werd daarvan een schreeuwend misbruik
gemaakt. Bij het uitbarsten van de omwenteling
werd de B. dan ook, als een gruwel in iedersoogen,
stormenderhand door het yolk vermeesterd (in den
nacht van 14 op 15 Julij 1789) en verwoest, en
eenigen tijd daarna tot den grond geslecht.
Bastimentos, eilandjes in de zee der Antillen,
bij de landengte van Panama ; ze zijn onvruchtbaar
en onbewoond.
Bastingius (Jeremias), geb. 1554 te Yperen,
kwam met zijne ouders, die als Protestanten uit
VVanderen verdreven werden, te Leyden, studeerde
te Bremen, Geneve en Heidelberg, en werd predikant
te Antwerpen ; doch toen deze stad 1585 overging
aan den hertog van Parma, nam B. de wijk naar
Dordrecht, en werd vervolgens aangesteld als professor der theologie te Leyden, waar hij 260ct. 1598
stierf.
Bastinoro (gravin van). Zie ALTRUDIS.
Bastion, dorp in Algerie, bij Constantine; in
de nabijheid lag het Bastion de France, het eerste
fort der Franschen in Algerie,in 1520 door de franschafrikaansche Compagnie gebouwd, doch dat tegenw.
niet meer bestaat.
Bastitanen, een yolk in Hispania (Bwtica)
Haar het oosten, tusschen den Tuder en het Orospedagebergte ; hoofdpl. Basti.
Bastogne , stad in de Ardennen (belgisch
Luxemburg) ; ofschoon slecbts 2500 inw. tellende,
is B. in rang de tweede stad van dit boschrijke land;
de hammen van B. zijn beroemd.
Bastonacum, oude naarn van Bastogne.
Bastuli Peen, een yolk in Hispania (Bwtica),
naar bet zniden , burgs de Middellandsche Zee ;
hoofdpl. Malaca.

Bataafsche Republiek,

van 1795 tot

1806

de naam van den voormaligen Staat der Vereenigde
Nederlanden.
Batakh. Zie BATTA-LANDEN.
Zi _ATTA
Zie
t
_at_aas,
__.
, E
Batakhs,
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Bataiha

Batelier

Batalha, dorp in de portugesche prov. Estremadura, 12 mijlen van Lissabon, vermaard door het
dominicaner klooster, dat koning Joao I daar gesticht heeft ter dachtenis van zijne overwinning, op
de Castilianen bij Aljubarota behaald, 14 Aug.1385;
zijnde dit klooster een der prachtigste gebouwen in
Europa, geheel in den gothischen stijl, vol gothische
versieringen van mystieke figure', en hieroglyphen.
In de kapel van dit klooster zijn de grafsteden van
verscheidene oude koningen van Portugal.
Batanea, vroeger Basan, klein landschap in
Judea, tusschen den Jordaan en het Gilead-gebergte.
Batava eastra, stad in Vindelicie; tegenw.
Passau.
Batavia, oudste naam van het land der Batavieren.
Batavia, hoofdstad van nederlandsch Indie, op
het eiland Java, aangelegd 1619 ter plaatse van de
oude en beroemde voormalige stad Jacatra, onder
het beleid van den gouverneur-generaal Jan Pietersz
Koen ; de laatste poort van B. werd gebouwd 1657;
sedert 1730 tot op het laatst der 18e eeuw bad B.
geheel het voorkomen van eene welvarende hollandsche stad, en werd ” de Koningin van het Oosten"
genoemd ; doch wegens de ongezondheid, die het
gevolg was van de steeds toenemende moerasdampen, werd B. van lieverlede door schier al de welbemiddelde bewoners verlaten, en geraakte van jaar
tot jaar meer in verval. De bevolking, eertijds 170,000
zielen, bedraagt er tegenwoordig slechts 50,000.
Even als bet kasteel en de meeste prachtige gebouwen, zijn ook de vestingwerken gesloopt ; en vele
fraaije, doch ongezonde grachten zijn gedempt. De
haven van B. is uitmuntend en voor alle winden veilig, zijnde gedekt door zeventien kleine eilanden,
waarvan Onrust het belangrijkste is. In het zuidwestelijk gedeelte van B. ligt de zoogenaamde Chinesche Kamp, met 12,000 chinesche inw., hebbende
deze wijk wel eenige overeenkomst met den zoogenaamden Jodenhoek in Amsterdam. In de zuidervoorstad, waar de lucht veel gezonder is, staan vele
fraaije huizen en Whikels van Europeanen ; vender
zuidwaarts komt men op het Molenvliet, zijnde een
kanaal, dat een half uur gaans tang is in eene regte
lijn, aan weerszijden prijkend met groen geboomte
en vol sierlijke gebouwen, die niet zijn opgetrokken
als in de europesche steden, hoog en bekrompen,
maar ruim en luchtig, slechts een verdieping hoog,
en aan de voor- en achterzijde voorzien van eene
opene galerij of veranda, staande elk huis als eene
villa op een afzonderlijk erf, dat afgesloten is met
een smaakvol hek. Op een uur gaans afstands van B.
ligt het kampement Weltevreden, dat voornamelijk
tot verblijf voor de troepen client, en met zeer fraaije
gebouwen prijkt ; vele Europeanen wonen hier, omdat de lucht hier gezond is ; en lieden van fortuin
hebben hier buitenplaats aan buitenplaats laten
bouwen langs den grooten weg, tot eenige wren gaans
boven Weltevreden, hetgeen aan deze landstreek een
bekoorlijk aanzien geeft. Meer dan eens laeeft B. in
gevaar verkeerd zoo door de Engelschen als door de
inlanders belegerd, vermeesterd en verwoest te worden ; wij noemen slechts in de jaren 1628 en 1631
de pogingen van den keizer van Mataram ; in 1652
de verwoestingen, door de legermagt van den koning
van Bantam in de omstreken van B. aangerigt; den
opstand van kapitein Jonker in 1689. Tweemaal in
de 18e eeuw (1722 door de zamenzwering van den
rijken Pieter Erberfeld, en 1740 door den verschrikkelijken opstand der Chinezen) werd de stad door
zamenzwering en verraad met ondergang bedreigd,

doch beide de keeren werden de gesmede plannen
door het beleid en den moed onzer voorvaderen
verijdeld. De engelsche oorlog (1780), de groote
fransche staatsomwenteling (1789), en de daaruit
voortvloeijende groote gebeurtenissen waren van zeer
nadeeligen invloed op de welvaart van B., dat eindelijk 1811 in handen der Engelschen viel, doch
1816, na het sluiten van den vrede, aan de Hollanders
teruggegeven werd. De stad B. is de geboortepl, van
den gouverneur-generaal van nederl. Oost-Indie
Dirk van Cloon en van den wiskundige Willem
Homberg.
Batavieren, de oudste bewoners van bet tegenw.
Cleefsland, Gelderland en Holland, waren een germaansch yolk, afkomstig uit Hessen. Ten gevolge van
aanhoudende twisters aldaar met hunne naburen de
Catten, kwamen zij zich op raad van hunne priesters
omstreeks 100 jaren v. Chr. bier te lande nederzetten. Al spoedig door de Romeinen beoorloogd, werden
zij,na een even dapperen als hardnekkigen tegenstand,
wel is waar overwonnen door de overmagt, maar
desniettemin door de Romeinen als vrienden en bondgenooten aangenomen. Tegenover de goede en gewigtige diensten evenwel, die de B. aan de Romeinen
hewezen, maakten deze hunne overheersching hoe
langer hoe drukkender, waarvan bet gevolg werd,
dat de B. eindelijk, onder aanvoering van Claudius
Civilis, in opstand kwamen tegen de Romeinen, en
na hen eenigen tijd met uitstekende dapperheid bevochten te hebben, eenen eervollen vrede bedongen ;
door de keizers Trajanus en Adriaan werden de B.
echter andermaal aan de romeinsche heerschappij
onderworpen. Langzamerhand vermengden de B.
zich met de Friezen, en in het laatst der 3e eeuw
werd het land der B. vermeesterd door de salische
Franken, later door de Saksen, en onder deze verloren de B. hunne zelfstandigheid geheel en al ; zelfs
de naam van hun land Batavia (nog overgebleven in
de benaming van de Betuwe) werd veranderd in
Neder-Saksen.
Batavieren (Eiland der), lat. Batavorutninsula,
beet in de oude aardrijkskunde de landstreek tusschen den Rijn en de Waal, bevattende een gedeelte
van Cleefsland, Gelderland en Zuid-Holland, vroeger
hewoond geweest door de Cimbren, doch wegens de
vele overstroomingen door deze verlaten, en na hen
door de Batavieren in bezit genomen en bebouwd.
Zie BOMMELERWAARD.
Batavodurum , nude naam van Wijk bij
Duurstede.
Batavorum oppidum, oude naam van Batenburg, prov. Gelderland.
Batavorum insula. Zie BATAVIEREN (Eiland der).
__e
Batchian, ean_.
il
Zi BATJAN.
R
Bate (George), geb. 1608 te Maids-Morton, was
lijfarts van Engelands koning Karel 1; toen deze
zijnen 'al nabij was, werd B. de lijfarts van Cromwell; en toen het koningschap hersteld werd, zag B.
zich benoemd tot lijfarts van Karel II. Slechts weinigen verstaan de voordeelige kunst zOO te waaijen
met alle winden en aan zoo verschillende meesters
te behagen; B. was dan ook schatrijk toen hij op zijn
landgoed Hottongarden 19 April 1669 stierf.
Batelier (Jacobus), geb. 27 Dec. 1593, was
predikant te Kralingen, doch werd 1619 door de
Dordtsche Synode afgezet als overhellende naar de
leer der Remonstranten, die hem later als leeraar
beriepen naar 's Gravenhage, waar hij 31 Julij 1672
stierf; verscheidene vinnige geschriften tegen de
Calvinisten waren van hem in het licht verschenen.
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Batenburg

Batenburg, het vervallene overschot van het
oude Oppidum Batavornm, stadje in Gelderland, ruim
5 uren gaans bezuidoosten Nijmegen. Het Slot le B.,
gebouwd in 327 op de fondamenten van eenen tempel van Mars, speelde eene rol in den oorlog tegen
Spanje, en werd 1795 door de Franschen nit onvoorzigtigheid in de asch gelegd.
Batenburg (Gijsbert van en Diederik van),
twee broeders, beiden met den rang van kapitein
onder Brederode dienende, deden 1567 eene vergeefsche poging om eenig krijgsvolk Amsterdam
binnen te brengen ; naar Hoorn teruggetrokken, verlieten zij hunne onderhebbenden en meenden naar
Friesland over to steden, doch werden door den
schipper verraden en overgeleverd aan de Spanjaarden, die hen overbragten naar Vilvoorden, en van
daar naar Brussel, waar zij 1 Junij 1568 onthoofd
werden.
Bath, 1) voormalig dorp en heerlijkheid op het
zeeuwsche eiland Zuid-Beveland ; het dorp werd
door 3 overstroomingen (5 Nov. 1530, 2 Nov. 1532
en in 1539) geheel vernield, zoodat er niets ineer
van bestaat. 2) Het fort Bath, in 1785 op het
eil. Zuid-Beveland aangelegd als grenskantoor voor
de inkomende regten, nadat wij de forten Lillo en
Liefkenshoek aan keizer Jozef II hadden moeten atstaan. In het begin van Aug. 1809, bij de landing
der Engelschen in Zeeland, werd het fort B. door
de Hollanders ontruimd, doch reeds 4 Sept. weder
door hen betrokken. In 1813 hielden de Franschen
het fort B. nog bezet, na reeds het gansche eiland
verlieten te hebben, en eerst na den vrede van Parijs
ontruimden zij het (April 1814). Sedert 1830 zijri
de fortification zeer versterkt. — 3) fraai gebouwde
stad in het engelsche graafschap Sommerset, aan de
Avon; 54,000 inw.; is een der liefste steden in
Europa en eene druk bezochte badplaats. De Rorneinen noemden het Aquce Solis, ook Aqua Calidte, en
legden er (later beroemd gewordene) badstoven aan.
Men vindt er nog resters van de rumen van een Minerva-tempel. Sedert 1750 is B. met vele schoone
gebouwed ‘verfraaid; in 1805 kwam B. in het bezit
van een schouwburg. De hoofdkerk,in 1495 begonnen,
is het laatste openbare gebouw, dat in Engeland in
den gothischen stijl is opgetrokken. — 4) havenplaats in den staat Maine (N.-Amerika), aan den
Kennebec ; 10,000 inw.-5) vlek in den staat NewYork ; 6000 inw. — 6) hoofdplaats van de prov. B.,
in den staat Virginia; heeft warme bronnen.
7) stadje in Hongarije, met 2,500 inw., noordelijk
van den Donau; het ligt 11 mijlen ten N. N. W.
van Pesth.
Bathilde, de heilige, eerst slavin, vervolgens
gemalin van Clovis II, na wiens (food (656) zij, als
regentes over haren minderjarigen zoon, met veel
wijsheid de teugels van het bewind voerde. Toen hij
als Clotarius III zelf den troo p had beklommen, begaf B. zich (665) in eengesticht
door klooster,
haar,
waar zij 685 stierf; kerkelijk is haar gedenkdag
30 Januarij.
Bathnte. Zie ADaNA.
Bathori, dorp in het hongaarsche cornitaat
Szaboltsch, behoorde aan het beroemde zevenbergsche geslacht, dat zich naar dit dorp noemde, zijnde
een der oudste geslachten in Duitschland ; in de
15e eeuw splitste zich dit geslacht in twee linien,
nl. die van Ersed en , die van Somlyo. Uit laatstgenoemde linie zijrr verscheidene beroemde mannen
gesproten; zoo bijv. vijf vorsten van Zevenbergen
en een der grootste koningen van Polen (zie het
volgende artikel).

Bathurst
Bathori (Stephanus), gest. 1493, landsregter
en woiwode van Zevenbergen, is inzonderheid bekend door twee overwinningen, door hem behaald,
t. w. : 1479 bij Kenydrmezb op de Turken, en 1 490
ten behoeve van Ladislaus op diens tegenkoning
Johannes Corvinus. — B. (Ladislaus), ordegeestelijke ontstreeks de helft der 15e eeuw, was de eerste
die den Bijbel in bet Hongaarsch vertaalde.—B. (Stephanus), werd 1571 vorst van Zevenbergen, 1576
koning van Polen, en regeerde over het poolsche rijk
met roem tot 1586, toen hij stied.— B. (Christoffel) , een oudere broeder van Stephanus, volgde dezen
in 1576 als vorst van Zevenbergen op, en regeerde
tot 1581. — B. (Siegmond), zoon van Christoffel,
wiens opvolger hij werd, wilde den geestelijken stand
omhelzen, en deed daarom 1598 afstand van de regering ten behoeve van keizer Rudolf. Toen hij echter
zag, dat men hem naar het hem toegezegde bisdom
en naar zijne verhelling tot kardinaal in het oneindige wilde laten wachten, herriep hij den door hem
gedanen afstand, en droeg de regering op aan zijnen
broeder Balthazar, die door de in Zevenbergen doorgedrongene Oostenrijkers wel aanvankelijk geslagen
werd, doch hen later uit het land verdreef en zijnen
broeder in staat stelde 1601 zelf weder de regering
te aanvaarden. Intusschen werd Siegmond reeds
spoedig weder door de Oostenrijkers verdreven, en
ontving toen een jaargeld van 50,000 rijksdaalders.
benevens den burgt Lobkowitz in Bohemen, waar
hij 1621 stierf. — B. (Gabor of Gabriel), in 1608
tot vorst van Zevenbergen gekozen, had veel te strijden, zoo tegen den adel als tegen koning Matthias
van Hongarije; werd eindelijk door zijne eigen yolk
weggejaagd, en 1613 in Grosswardein vermoord. —
B. (Elizabeth), de vrouw van den hongaarschen
graaf Natlasdi, is berucht door hare wreedbeid, daar
zij zich van hare dienstboden bediende om jonge
meisjes op te vangen, die zij dan in de kelders van
haar kasteel doodmartelde. In 1610 kwamen hare
gruwelen aan den dag, en men telde met name 650
jonge meisjes op, die zij dus langzaem van het !even
had beroofd. Haar knecht werd doodgekopt, hare
dienstmeiden werden levend verbrand ; de gravin
zelve werd levenslang opgesloten, en stierf in den
kerker 1614.
Bathseba, de vrouw van Urias, ward hem ontnomen door koning David, die bij haar eenen zoon
verwekte, later beroemd geworden onder den naam
van koning Salomon; II Sam. 11 en12 ; I Kon. 1 en 2.
Bathurst, main aan verscheidene engelsche
nederzettingen, enz., gegeven ter eere van de adellijke famine B. (zie het volgende art.), zijnde de
voornaatnste : 1) zeeplaats van West-Afrika, op het
eiland St. Mary, aan den mond van de Gambia-rivier;
gesticht 1816. — 2) stad in de Kaap-kolonie, district Albany. — 3) kaap, en 4) baai in britsch NoordAmerika. — Wijders: 5) vlek in Nieuw Zuid-Wallis,
;tan de Macquarrie-rivier. — 6) stad, en 7) baai in
Nieuw-Brunswijk ; de stad ligt aan de uitwatering
van de Nipisiguit-rivier in de baai B. — 8) een
driehoekig eiland bij de kust van Noord-Australie,
vlak bewesten Melville Island; digt begroeid met
bosch, behalve het westelijk gedeelte, dat naakt is en
zandig. — 9) een meir in het midden van Newfoundland ; het ontlast zijn overtollig water oostwaarts
door de Exploits-rivier. — 10) district in OpperCanada, ten noordoosten door de Ottawa-rivier, ten
zuidoosten door de Rideau-rivier, en ten vvesten door
het centraal district begrensd. 11) eerie landstreek, door sir E. Parry ontdekt in de noordelijke
IJszee.

Batten

Bathurst
Bathurst, naam van een and engelsch geslacht,
met Willem den Veroveraar uit Normandije gekomen. -- B. (Ralph), geb. 1620, gest. 1704 als bisschop van Bristol, was godgeleerde, geneeskundige
en dichter. — B. (Benjamin), neef van Ralph, werd
door koninginAnna tot ridder geslagen, en stierf
1704. —• B. (Allen, graaf van), geb. 1684, was,
onder koningin Anna, een der uitstekendste leden
van de tory-partij en een bestrijder van minister
Walpole, kwam na diens aftreding '1742 in den geheimen raad, werd thesaurier van den prins van
Wallis, trad na diens troonsbeklimming in het ambteloos Leven, en stierf 1775. — B. (Henry, graaf
van B., baron Apsley), tweede zoon van Allen, gel).
1714, werd 1770, in weerwil van zijne dornheid en
karakterloosheid, lord-kanselier en als baron Apsley
van Apsley peer des rijks-; hij stierf 1794.— B. (Henry), zoon van den vorige en erfgenaam van diens
adellijke titels, begon als lord-commissaris der Admiraliteit zijne staatkundige loopbaan, werd 1793
geheimraad, 1807 president der 0. I. controle,1809
secretaris van staat, was van 1812 tot 1827 minister
van kolonien, van 1828 tot 1830 president van den
geheimen raad, en stierf 1834. — B. (Henry George,
graaf van B., baron van Apsley), zoon van den vorige, geb. 1790, is bekend als schrijver.— B. (James),
tweede zoon van Henry, lord-bisschop van Norwich,
geb. 1782, trad 1794 in krijgsdienst, diende met
onderscheiding in al de werelddeelen, en stierf als
gouverneur van Berwick 1850. — B. (Benjamin),
broeder van den vorige, geb. 1784, betrad de loopbaan der diplomatic, en verdween 1807 met verscheidene depéches in Noord-Duitschland, waarschijnlijk vermoord.
Bathyllus, I ) uit Alexandria, een vrijgelatene
van MEecenas, uitmuntende in de schertsende en
dartelende pantomime, gelijk Pylades, zijn kunstbroeder en mededinger, uitblonk in het ernstige gebarenspel. Hij had de pantomime als theatrale kunst
te Rome ingevoerd, en is te beschouwen als de eerste,
die balletten op het tooneel bragt. — 2) een schoon
jongeling, de lieveling van Anacreon, was op Samos
geboren; daar stond ook een standbeeld van hem.
Batignolles–Monceaux (Les), stad in het
Seine-dept., benoorden Parijs, bij de barrier Clicby;
12,000 inw.; de spoorweg van Parijs naar SaintGermain loopt, under B., door een grooten tunnel.
Batjan, 1) nederl. 0. I. eiland in den Molukschen archipel, het westelijkste der ternataansche
eilanden, ligt bewesten Gilolo of Halmaheira, waarvan het door de straat Patientia is gescheiden. Ei gentlijk bestaat B. uit de twee eil. Ombatjan en Laboeha,
die eertijds elk hun eigen koning hadden, totdat die
van Ombatjan,verontrust door de vijandelijke invallen der Tidorezen,met zijne onderdanen de wijk nam
naar Laboeha, welks koning vervolgens,bij den dood
van Ombatjan's worst, den titel aannam van sultan
van geheel Batjan. Het eiland is zeer bergachtig, en
behoort sedert 1609 als vasalstaat aan de Hollanders. In 1707 werd B. voor een goed gedeelte ontvolkt door de pokken, waaraan ook de koning van B.
stierf, terwijl er ruim 10,000 zijner onderdanen door
weggerukt werden. — 2) hoofdplaats van het eiland B.
— 3) baai aan de westzijde van het eiland
4) straat B.,eene zeeengte in den Molukschen archipel, tusschen het eiland B. en de eilanden Tawali
en Maregolang. — 5) De Batjan–eilanden zijn
eerie groep eilandjes in den omtrek van B., aan
welks sultan ze alien schatpligtig waren. In 1686
werd deze geheele groep aan de nederl. 0. I. Compagnie verkocht.
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Batjoesjkow (Constantijn Nicolajewitsj), russisch dichter, geb. 18 Mei 1787 te Wologda, nam
als kapitein van den staf deel aan den veldtogt van
1813-14, en wend 1816 bij het ministerie van
buitenl. zaken geplaatst. Zijne in tijdschriften verspreide dicht- en proza-stukken werden bijeen uitgegeven (Petersb. 1817). In 1818 ging hij als hofraad
met het russische gezantschap naar Napels, verviel
bier in diepe zwaarmoedigheid, en leefde later op
een landgoed bij Moskou, het lot van zijn toonbeeld
Tasso deelende, Wiens dood hij reeds bezongen had.
Bato, waarscbijnlijk een mythisch persoon, wordt
genoemd als de stamvader der Batavieren. Volgens
de overlevering was hij een zoon van den koning der
Catten, doch moest, voor den haat zijner stiefmoeder beducht, de vlugt nemen. en kwam zich met
eenige zijner landgenooten nederzetten, ongeveer
ter plaatse van het tegenw. Nijmegen, waar hij het
slot Batenburg bouwde. Het werkelijk bestaan van
B. is intusschen nooit historisch bewezen.
Batoe–eilanden, eene groep, bestaande uit
51 meerendeels heuvelachtige en boschrijke eilanden,
waarvan Tanah Massa en Tanah Balla de grootste
zijn. De B. liggen in de Indische Zee, ten westen
van Sumatra; ruim de helft dezer eilandjes zijn onbewoond. Behalve het tot deze groep behoorende
1) eiland Batoe, wordt de naam Batoe ook nog gedragen door 2) een eilandje in den Molukschen archipel, bij de oostkust van Celebes, en 3) een der zuidwester-eilanden in de Banda-Zee.
Batoe–khan. Zie BATU-KHAN.
Batoem, of Batoemi, stad in aziat. Turkije,
hoofdpl. van de prov. Goeria, aan de rivierB., waar
deze zich in de Zwarte Zee ontlast. Goede en druk
bezochte haven ; 30,000 inw.
Batoerien, of Baturin, vlek iu het gouvt.
Tsjernigow (europ. Rusland), 1400 inw.; voormalige residentie van den hetman der Kozakken ; werd
1708 door de Russell ingenomen en verwoest. Keizerin Elizabeth gaf het aan hetman Razoemofski,die
het weder liet opbouwen.
Batoni (Pompeo Girolamo), geb. 1708 te Lucca,
gest. 1787 te Rome, een beroemd schilder, die vlijtig de natuur bestudeerde, doch ook in historicstukken uitblonk. Hij wend na Mengs als de voornaarnste schilder van zijnen tijd geroemd, en is te
beschouwen als de hersteller van de italiaansche
school.
Batroen, lat. Botrus, syrische stad, in Tripoli,
3 mijlen bezuiden de stad Tripoli, aan de zee; veilige en druk bezochte reede.
Batsjan, eiland. Zie BATJAN.
Batta, naam van een yolk van den maleischen
stam op Sumatra, dat een eigen letterschrift, eigene
tijdrekening en figuren voor de hemelteekens heeft,
en over het geheel een yolk schijnt, dat in beschaving achteruit is gegaan. Elk dorp vormt eene onafhankelijke gemeente. Gevangenen, in den oorlog
buiten bet dorp bemagtigd, worden door de Battaas
opgegeten,welk lot ook verscheidene engelsche zendelingen heeft getrotren. Anders zijn de Battaas gastvrij,
en beschouwen den vreemdeling, die zich aan hunne
bescherming toevertrouwt, als heilig. Van hanengevechten zijn zij hartstogtelijke liefhebbers, en verwedden daarbij menigrnaal al wat zij bezitten, ja
zelfs hunnen persoon.
Batta–landen, d. het land der Battaas,
onder dezen naam verstaat men het noordelijke gedeelte van het eiland Sumatra. In 1831 hebben de
B. zich aan het nederl. gezag onderworpen.
Batten,

oorspronkelijke naam der Batavieren.
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Battersea

Battersea, stad in het engelsche graafschap
Surrey, aan den Teems, even bezuidwesten Londen;
in de kerk praalgraf van lord Bolingbroke.
Batteux (de abbe Charles), geb. 1715 te Allend'huy bij Rheims, prof. der welsprekendheid aan
het College-royal te Parijs, schreef zijn (zoo tang hij
leefde zeer beroemd) werk : Traite des beaux-arts,
reduils 4 un meme principe (1746), dat hij later nitbreidde tot den Cours de belles-lettres, ou principes
abreges de la litterature (1765). Als grondbeginsel
der kunst gold bij hem de navolging van de schoone
natuur. Hij maakte zich, tevens verdienstelijk door
eene vertaling van Horatius, en door de redactie van
de Memoires sur les Chinois. Hij werd 1754 lid van
de akademie der opschriften, daarna van defransche
Academie, en stierf 14 Julij 1780.
Batthyknyit een der oudste hongaarsche magnaten-familien, die haren starnboom laat aanvangen
met Eiirs, een der mede-aanvoerders van Arpad bij
den inval der Magyaren in Pannonie (884), en welke
familie aan Hongarije eene menigte helden en staatsmannen heeft geleverd. In 1585 werd dit geslacht
in den vrijheeren-, 1630 in den rijksgraven-, en
1764 (de oudere linie) in den rijksvorstenstand
verheven. Gregorius van Eors was 1389 Castellan
van Gran, toen hem door koning Siegmond de heerlijkheid Batthyanyi werd geschonken, waarnaar de
geheele familie voortaan haren naam droeg. —
B. (Balthasar I van) was onderkoning in Bosnie,
later veldoverste en kommandant van Guns. —
B. (Balthasar II van), zoon van den vorige, geb.
1493, was onder-banus van Croatie en Slavonie,
nam deel aan den slag bij Mohacs, en stierf 1542.—
B. (Frans I van), banus van Croatie en Slavonie,
broeder van den vorige, streed insgelijks in den slag
bij Mohacs, en 1415 tegen de in opstand zijnde
boeren onder Stephanus Bathori ; door zijnen moed
behield hij Croatie en Slavonie voor den keizer,
stierf 1566. — B. (Balthasar III van), geb. 1538,
streed roemrijk tegen de Turken, en hield nit eigen
middelen een Leger op de been van 1200 man voetvolk en 500 .ruiters. Hij was op de rijksdagen de
plaatsvervanger van den palatijn. Zijn zoon Adam 1
van B. werd in den rijksgravenstand verheven, en
onder diens zonen Christoffel II en Paul I splitste de
familie zich in eene oudere en jongere linie. — In
de geschiedenis der 19e eeuw ontmoeten wij
B. (Casimir, graaf), hongaarsch minister van buitenl.
zaken gedurende den opstand ; was geb. 4 Junij 1807;
na zijne studien volbragt te hebben, bereisde hij de
meeste landen van Europa, en werd na zijne terugkomst een der hoofden van de liberate oppositie in
Hongarije. Bij de uitbarsting van de omwenteling
1848 werd hij opper-gespan van het baranyercomitaat, bezette Esseg, was overwinnaar (13 Nov.) bij
Szarwas en (19 Dec.) bij Chezin, ward na het verlies van Esseg burgerlijk en militair gouverneur in
Klein-Cumenie, Szegedin, Theresiopel en Zambor,
in April 1849 minister van buitenl. zaken, en vergezelde Kossuth op dienst vlugt naar Turkije, gelijk
later naar Engeland. — B. (Lodewijk, graaf), president van het onafhankelijk hongaarsch ministerie,
geb. 1809 te Pressburg, trad vroeg in de krijgsdienst,
die hij echter verliet, toen hij bij zijne meAlderjarigheld de vrije beschikking kreeg over een aanzienlijk
vermogen. en wijdde zich toen aan wetenschappelijke en staatk. studien. Van groote reizen teruggekeerd, trad hij reeds 1840 aan de Magnatentafel als
redenaar der oppositie op, sloot zich meer en meet.
bij de liberate partij aan, bestreed op den rijksdag
1843-44 krachtig het streven der regering, en zette

Battaicas
alles in beweging, om de verkiezing van Kossuth tot
afgevaardigde van bet pesther comitaat voor den
rijksdag van 1847 mogelijk te maken. Toen de
Maart-dagen van 1848 aan de oppositie de zegepraal
en aan Hongarije een eigen ministerie verschaften,
werd B. 17 Maart tot president benoemd, doch legde
bij den inval van Jellachich in Hongarije .zijne portefeuille neder. Na de ontbinding van den hongaarschen rijksdag en de vermoording van den tot landscommissaris benoemden graaf Damberg, ging B. naar
Weenen, deels om de gevolgen of te wenden, die dit
bloedige voorval moest na zich slepen, deels om de
zamenstelling van een nieuw ministerie te bewerken.
Onverrigterzake keerde hij naar zijn landgoed Ikervar terug, wapende zijne onderhoorigen, en streed
met hen, na het uitbarsten van de vijandelijkheden,
in het korps van Vido. Terwij1 het hongaarsche
gouvernement en de rijksdag zich naar Debreczin
spoedden, bleef B. te Pesth, werd daar na den intogt
van Windischgratz 8 Jan. 1849 in hechtenis genomen, van de eene plaats naar de andere vervoerd,en
5 Oct. door den krijgsraad veroordeeld tot de galg;
doch daar hij zich, om dezen flood niet te ondergaan,
verscheidene wonden aan den hats toegebragt had,
werd hij 6 Oct. met .behulp van kruid en lood afgemaakt. Vastberaden en onverschrokken betrad hij
de plaats, waar hij doodgeschoten zou worden ; zijne
bezittingen wenden verbeurd verklaard ; en zijne weduwe, eene gravin Zichy, toog met hare 3 kinderen
naar bnitenslands.
Battiferri (Laura), verdienstelijke italiaansche
dichteres; hare Opere Toscane zijn 1560 te Florence
gedrukt. Zij was gehuwd met den beeldhouwer Ammanati.
Battikala, eiland in de Indische Zee, aan de
oostkust van Ceylon ; laatste wijkplaats der koningen
van Candy.
Battista, een Napolitaan, geb. omstreeks 1620,
gest. 1675, heeft latijnsche epigramnien (Venetie
1653), en italiaansche lierzangen (Venetie 1676)
nagelaten.
Battista Spagnuoli, bijgenaamd de Mantuaan,latijnsch dichter uit de 15e eeuw, geb. te Mantua
omstr. 1436, gest. 1516, trad in de orde der Carmeliten, werd generaal van zijne orde, en nam zich
voor dezelve geheel te hervormen; toen hij zag dat
dit hem niet zou gelukken, legde hij zijne waardigheid neder, en wijdde de rest van zijn leven aan de
letteren. Zijne poezien verschenen in 3 dln. in fol.
Parijs 1513 ; als dichter was hij destijds zoo beroemd,
dat men hem gelijkstelde met Virgilius.
Battle, gehucht in het engelsche graafschap
Sussex, 1 mijl benoordwesten Hastings. Hier had de
veldslag pleats, bekend onder den naam van Slagvan
Hastings, waarin Harold II werd overwonnen door
Willem den Veroveraar (1066), ter gedachtenis van
welke overwinning Willem de abdij van St. Martijn
liet bouwen, van welke later zoo beroemd gewordene
abdij de rumen nog te zien zijn.
Battori. Zie BATH0R1.
Battuecas (De), de twee gedeelten van een
diep liggend dwarsdal in het spaansche landschap
Estremadura, 14 uren gaans van Salamanca. De legende verbaalt, dat het bestaan van dit dal eeuwen
Lang aan de bewoners van het overige Spanje onbekend is geweest, en dat het eerst in de 16e eeuw
ontdekt werd door twee gevlugte gelieven, die zich
bier aan de nasporingen hunner familie onttrokken.
Het is echter historisch hewezen, dat de B. reeds
bekend waren ten tijde der Romeinen. Zie ook
ALAYON.

Battus

Baudens

Battus, een herder van Pylos in Arcadie, werd
door Mercurius in een toetssteen veranderd tot straf
voor zijn verraad. Mercurius namelijk, door B. betrapt terwijl hij vee stal van de kudden, die Apollo
voor Admetus hoedde, gaf aan B. de schoonste koe,
om zich van zijne geheimhouding te verzekeren.
Om B. op de proef te stellen, verscheen Mercurius
hem in de gedaante van een landman, en beloofde
hem twee koeijen, als hij hem zeggen wilde wie de
veedief was ; B. liep in den strik, en verried het geheim, dat hij zich verbonden had te zullen bewaren.
Battus, naam van vijf koningen van Cyrene :
— B. I, geb. op het grieksche eiland Thera (een
der Cycladen ), toog ingevolge het orakel van Delphi
met eenige medgezellen naar de trust van Afrika,
stichtte daar de stad Cyrene, en regeerde over deze
volkplanting 40 jaren. — B. II, kleinzoon van den
vorige, volgde 575 v. Chr. zijnen vader Arcesilaus
op den troon, en sloeg het leger, dat de egyptische
koning Apries tegen hem afzond.— B. III, zoon
van Arcesilaus II, beklom 544 v. Chr. den troon na
den dood van zijnen oom Laarchus, op wiens aanstoken Arcesilaus 11 vergeven was geworden. Onder
de regering van B. III voerde Demonax van Mantinea
democratische wetten in, waardoor de koningen van
een goed deel van hun gezag werden beroofd. —
B. IV en B. V hebben geregeerd zonder dat men
iets merkwaardigs van hen vindt opgeteekend.
Battus (Jacobus), van geboorte een Zeeuw,1500
secretaris van Bergen op Zoom, was een geleerd man
en vriend van Erasmus, van wiens brieven aan B. er
16 gedrukt zijn. — B. (Cornelis), zoon van den
vorige, geb. omstr. 1470 te Vere, later geneesheer
aldaar, was insgelijks een vriend van Erasmus, met
wien hij, even als zijn vader, eene geleerde briefwisseling onderhield. In 1498 woonde deze B. op
het kasteel Sandenburg bij Anna van Borsselen, de
weduwe van Filips van Beveren, als onderwijzer van
Karen zoon Adolf van Bourgondie. Behalve verscheidene andere werken, bestaat van B. eene 1512 gedrukte Wereldbeschrijving, die hoogst zeldzaam is
geworden, en waarin zonderlinge dingen over Zeeland voorkomen. — B. (Bartholomew), geb. omstr.
1515 te Aalst, bragt als Lutherschgezinde 9 maanden in den kerker der Inquisitie door; op voorspraak
van de regering van Gent uit de gevangenis ontslagen, vestigde hij zich in die stad ; doch weldra andermaal door de Inquisitie bedreigd,nam hij met zijn gezin
de wijk naar Hamburg, en stierf 24 Jan. 1559 te
Rostock. Van zijne negen kinderen hebben zijne
twee hieronder vermelde zonen Levinus en Karel
eenigen naam gemaakt in de geleerde wereld. —
B. (Levinus), geb. 1545 te Rostock, bestudeerde
te Antwerpen de wiskunde, in welk yak hij reeds
op zijn 14e jaar als leeraar te Rostock aangesteld
werd; zich ook op de geneeskunde toeleggende,
begaf hij zich 1565 naar Italie, bekwam te Venetie
den graad van medicinw doctor, en keerde terug
naar Rostock, waar hij hoogleeraar in de geneeskunde
werd, en April 1591 stierf. B, (Karel), was van
1593 tot 1598 stadsdokter te Dordrecht, en vertaalde vele genees- en heelkundige werken uit bet
Hoogduitsch en Fransch in het Hollandsch. —
B. (Conradus), zoon van Levinus B., geb. 13 Maart
1573 te Rostock, was een bekwaam geneesheer te
Koningsbergen, waar hij 30 Nov. 1605 stierf, ten
gevolge van een ongelukkigen val, waarbij hij zich
aan een mes verwond had.
Batu—khan, kleinzoon van Gengis-khan, en
opvolger van zijn vader Toesji-khan (1223) in het
rijk van Kaptsjak, vergezelde khan Octai naar China,

kwam terug in Europa, en rigtte gedurende tien
jaren verwoestingen aan in Polen, Hongarije, Bulgarije en Rusland. Zijne vijandelijke invallen begonnen op nieuw 1252 en aan den grootvorst Andreas
Jaroslawitsj werd eene duchtige nederlaag toegebragt
door B., aan wiens verwoestingen echter een einde
kwam door zijnen dood in 1256.
Batuecas (het dwasdal der). Zie BATTUeCAS.
Batum, of Bathumi. Zie BATOEM.
Baturin. Zie BATOERIEN.
Bau, aanzienlijk dorp met 1300 inw. in Sleeswijk, op eene hoogte benoordwesten Flensburg ;
9 April 1848 overwinning der Denen op de sleesw.holsteinsche troepen.
Baucis, de vrouw van Philemon. Dit in Phrygie
woonachtige en in behoeftige omstandigheden verkeerende echtpaar bereidde een gastvrij onthaal aan
twee onbekenden, die door al de overige bewoners
waren afgewezen aan de deur. Die onbekenden bleken Jupiter en Mercurius te zijn, die het echtpaar
voor de ontvangene gastvrijheid goed beloonden; want
toen het gansche land door een watervloed werd
bezocht, bleef alleen de hut van Philemon en Baucis
gespaard, en werd die door de goden in een tempel
herschapen, in welken het echtpaar de priesterdienst
bleef vervullen ; in zeer hoogen ouderdom stierven
beiden op het zelfde moment, en werden toen ieder
in een boom veranderd.
Bauco, lat. Bovillce, stad met 3000 inw. in den
Kerkelijken Staat, ruim 1 miji heoosten Frosinone.
Baud (Jean Chretien en Guillaume Louis), twee
broeders, die tusschen 1840 en 1850 beiden eenigen
tijd minister van kolonien zijn geweest. Eerstgenoemde reeds vroeger (1833-36) gouverneur-generaal
van nederlandsch Indie, werd later tot baron verheven en 1854 minister van staat.
Baudartius (Willem), geb. 1560 te Deinse
in Vlaanderen. Met zijne ouders, die de Hervormde
leer omhelsd hadden, om der geloofswille van daar
uitgeweken naar Emden, werd B. na volbragte studien predikant te Sneek, later te Zutphen. De synode
van Dordrecht benoemde hem 1619 tot medewerker
aan de Bijbel-vertaling; hij stierf 1640.
Baudelocque (Jean Louis), geb. 1746 te
Heilly in Picardie, gest. 2 Mei 1810 te Parijs, was de
beroemdste fransche verloskundige van zijnen tijd.
Zijne werken over de vroedkunde zijn in bijna alle
europ. talen overgezet.
Baudelot de Dairval (Charles Cesar) ,
geb. 29 Nov. 1648 te Pals, was aanvankelijk advokaat, doch zeide aan de regtsgeleerdheid vaarwel,
om zich geheel aan de studie der oudheid te wijden.
Hij stierf 27 Junij 1722. Zijn meest bekende werk
is : De l'utilité des voyages (1686). Ook heeft men
van hem verhandelingen : Sur la guerredes Athdniens
contre les peuples de rile Atlantide; enz.
Baudens (Jean Baptiste Lucien), geb. 3 April
1804 te Aire, gest. 3 Dec. 1857, werd 1827 doctor
in de genees- en heelkunde, doorliep de hospitalen
te Rijssel, Straatsburg en Parijs, ging 1830 als aidemajoor naar Afrika, rigtte te Algiers een instructiehospitaal op, en werd, na een 9jarig verblijf aldaar
teruggekeerd, benoemd (1841) tot chirurgien-enchef van het hospitaal Val-de-Grace; vervolgens
onderscheidde hij zich bij den veldtogt in de Krim,
en werd 1850 benoemd tot chirurgien-inspecteur.
Behalve verscheidene uitstekende werken over militaire genees- en heelkunde, bestaat van hem Relation
historique de la campagne de Tdgdempt (Parijs 4841);
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La guerre de Crirnde, les campements, les abris, les
ambulances etc. (1858).
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Baudier

Baudier (Michel), historiograaph van Frankrijk
onder Lodewijk XIII, geb. in Languedoc in het begin
der 17e eeuw, heeft geschreven : Histoire generale
de la religion des Tures, avec la vie de Mahomet et
des quatre premiers califes (1632) ; Histoire- du
cardinal d'Amboise (1651) ; Histoire du nzarechal de
Thoiras (1644); Histoire de Suger, de Ximenes

(1645) ; enz.

Baudin (Nicolas), een der stoutste reizigers
rondom de wereld van den lateren tijd, geb. omstr.
1750 op het eiland Re, werd 1786 luitenant bij de
fransche marine, en deed verscheidene togten,meerendeels wetenschappelijke en ontdekkingsreizen. Het
Directoire zond hem als scheepskapitein naar China,
met last tevens om de kusten van Nieuw-Holland te
onderzoeken. Onder de moeijelijklreden van dezen
togt bezweek niet alleen de heeft van zijne bemanning, maar ook hij zelf 16 Sept. 1803 op Isle de
France. — B. (Charles), fransch vlootvoogd, geb.
oinstr. 1795 te Sedan, verloor reeds 1808 als kadet
een arm in een zeegevecht, werd 1812 luitenant,
onderscheidde zich als zoodanig bij het bedekken
van transport, en werd tot kapitein bevorderd. Na
de Restauratie zijn ontslag genomen en ter koopvaardij gevaren hebbende, trail hij na de Julijomwenteling weder in dienst bij 's rijks marine,
werd 1838 contre-amiral, voerde bevel over het
eskader, dat naar Mexico werd gezonden, werd 1 839
vice-admiraal en opperbevelhebber over de vloot in
de wateren van Zuid-Atnerika ; hij was later ook,
doch slechts gedurende een korten tijd, minister van
marine; hij stierf 1854.
Baudissin, een oud-adellijk geslacht, dat zijnen
naam draagt naar de stall Bautzen of Budissin in den
saksischen Opper-Lausitz, en dat daar in 1612 mei,
Wolf Sigmund von B. uitstierf, terwijl het door graaf
Wolf Heinrich von B. (een 1640 gestorven dapper
veldheer in den dertigjarigen oorlog) naar Holstein
overgebragt werd. Zijn zoon Gustaaf Adolf von B.,
gest. 1691,, was deensch generaal en later gouvernenr van Jever; en cinder de verdere afstammelingen
van dit geslacht telt men verscheidene bekleeders
van hooge betrekkingen in deensche staatsdienst.
—B. (Wolf Heinr. Fr. Karl, graaf von), geb. 30 Jan.
1789 te Rantzau, was van 1810-14 deensch legatiesecretaris te Stokholm, Weenen en Parijs;onderging
echter in 1813 een half jaar vestingstraf wegens te
veel duitschgezindlwid ; nam 1814 zijn ontslag nit
de diplomatie, en ging reizen ; hield zich sedert 1827
voornamelijk te Dresden op, en heeft zich doen kennen door vele vertalingen van Shakespeare; in 1 836
gaf hij te Leipzig in het licht : Ben Johnson und seine
Schule, zijnde eene reeks vertalingen van oud-engelsche dramaas, waarvoor de universiteit te Kiel hem
1840 den doctoralen graad verleende honoris causa.
— B. (Otto Fr. Magnus, graaf von), sleeswijkholsteinsch generaal tegen de Denen in 1848, vciOr
welk tijdstip hij majoor was in deensche dienst;
broeder van den vorige, en geb. te Rantzau 5 Julij
1792. In den opstand der hertogdommen tegen
Denemarken (1848-51) onderscheidde hij zich door
krijgskundige bekwaamheid en moed bij Bau, Kolding en Idstadt; bij Kolding (1849) zwaar gekwetst
bleef hij nog twee uren te paard zitten, totdat de
Denen de nederlaag hadden geleden. Toen Willisen
zijn ontslag had genomen, wilde men het opperbevel
aan B. toevertrouwen, doch hij weigerde dit, omdat
de hertogdommen, zeide hij, meer gebaat konden
worden door buitenlandsche hulp ; en 1851, na de
ontbinding de sleesw.-holst. armee, verliet hij zijn
vaderland.

Bauer
Baudius (Dominicus), geb. 8 April 1561 te
Rijssel, van waar zijne ouders, om de geweldenarijen
der Spanjaarden te ontgaan, de wijk namen naar
Aken, waar B. het eerste onderwijs ontving. Later
ging hij naar Leyden, en daarna met zijne moeder
naar Gent ; vervolgens ging hij te Geneve theologie
studeren,en keerde 1583 naar Gent terug. Een tegenzin opgevat hebbende in de godgeleerdheid, studeerde
hij daarna ‘ in de regten, trok 1585 in het gevolg der
nederl. gezanten naar Engeland, en werd 1587, na
zijne terugkomst, advokaat hij het Hof van Holland ;
reeds kort daarop vertrok hij naar Frankrijk, waar
hij tienjaren bleef, en deed als secret aris van den franschen gezant andermaal eerie reis naar Engeland ; na
afloop daarvan vestigde hij zich te Leyden, waar hij
aangesteld werd als professor in de welsprekendheid,
later ook in de geschiedenis en regtsgeleerdheid. In
1611 werd B. door de Algemeene Staten tot historiograaph benoemd. Hij was een bij uitstek geleerd
man, een sierlijk schrijver en de grootste latijnsche
dichter van zijnen tijd. Bij een aangenaatn, rond en
goed karakter, had hij de zwakheid zeer verslaafd te
wezen aan den wijn en ant den omgang met ligte
vrouwen ; bij zulk eene verkwistende leefwijze was
bet geen wonder, dat zijne schuldeischers eindelijk
op regterlijk gezag zijne goederen deden verkoopen.
Wel kwam hij weder in gunstiger financiele omstandigheden, door een tweede huwelijk aan te gaan met
eene rijke vrouw; doch bij deze, eene ware helleveeg, stond hij geheel onder de plak ; hare kwellingen
had hij echter slechts eenige maanden te verduren,
want hij stierf reeds 22 Aug. 1613".
Baudot de Juilly (Nicolas), geb. te Parijs
1759, heeft verscheidene geachte werken geschreven :
Histoire de Catherine de France, reine d'Angleterre
(1696) ; Histoire secrete du connetable de Bourbon
(1696) ; Relation historique et galante de l' invasion
d'E.spagne par les Mau,res (4 dln.1699 ;2e druk 1722);
Hist. de la conquete d'Angleterre par Guillaume, due
de Normandie (1701) ; Histoire de Philippe-Auguste

(2 dln. 1702); enz.
Baudouin (Francois), regtsgeleerde, geb. 1520
te Arras, gest. 1573 te Parijs, leeraarde in de regten
te Bourges, Straatsburg, Angers, Heidelberg en Parijs; trachtte te vergeefs eerie toenadering tot stand
te brengen tusschen de Roomsch-katholieken en de
Hervormden ; hij weigerde eene regtvaardiging te
schrijvon van de parijsche Bloedbruiloft of Bartholomeusnacht. — B. (J.), lid der fransche Academie,
geb. 1590, gest. 1650, was voorlezer hij koningin
Margareta ; heeft Tacitus, Suetonius, Tasso, de zedekunde van Bacon en meer andere werken in het
Fransch vertaald,1636 eene Iconologie tritgegeven,enz.
Baudricourt (Robert de), gonverneur van
Vaucouleurs, ontving Jeanne d'Arc, en zond haar tot
Karel VII.
Zi -ALDER1C.
_.e
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Baudry,
Bauer (Aurel Reinhard Eduin), geb. 7 Julij
1816 te Walda bij Grossenhain, werd 5 Aug. 1845
door Ronge te Leipzig als duitsch-katholiek predikant bevestigd,en heeft yea geschreven, waaronder:
Galerie der Reformatoren der christl. Kirehe (2 dln.,
Meissen 1841-43. — B. (Georg Lorenz), theologant, geb. 14 Aug. 1755 te Hiltboltstein, studeerde
te Altdorf, werd aldaar prof. der welsprekendheid,
der oostersche talen en der zedekunde, 1805 prof.
der exegese en oostersche letterkunde te Heidelberg ;
stierf 12 Jan. 1806. B. hield het beginsel vast, dat
men den Bijbel, even als de geschriften der oude
klassieken, historisch behoort te verklaren. Hij schreef
onder meer : Hebr. Mythologie des Alten und Neuen

tauernfeind
Testaments (2 dln., Leipzig 1802-3) ; Lehrbuch
der Nebr. Alterthilmer (2e druk, Leipz. 1835). —

B. (Georg) ; zie AGRICOLA.
Bauernfeind (Georg Wilhelm), deensch teekenaar en graveur, werd 1760 door den koning van
Denemarken benoemd, om eenige geleerden,die,eene
wetenschappelijke reis naar Arabie gingen doen, derwaarts te vergezellen. Reeds had B. dan ook een
aantal teekeningen van die landstreken gernaakt
(waarnaar de platen in het werk van Niebuhr gegraveerd zijn) toen hij 1763, op zee zijnde, stierf.
Bauernfeld (Eduard von), een der vruchtbaarste duitsche blijspelschrijvers onzer eeuw, geb.
1804 te Weenen.
Bauge, 1) B., lat. Belgium, stad met 4000 inw.
in het fransche dept. Maine-et-Loire. In de nabijheid
Bauge-le-Vieil,een dorp niet, ruinen van het kasteel,
gebouwd door den graaf van Anjou, FoulquesNerra.
In 1421 versloegen de Franschen, aangevoerd door
maarschalk de La Fayette, bier de Engelschen.
2) B., of Bagii-le-Chatel, dorp in het fransche dept.
Ain ; eene oude heerlijkheid, die 1272 aan graaf Amedens IV van Savooije behoorde, later aan het geslacht
Ude kwam,en 1576 verheven werd tot een markiezaat.
Bauhin, naam van twee beroemde kruidkundigen, de gebroeders Jean en Gaspard. B. (Jean),
geb. 1541 te Bazel, gest. 1613 als lijfarts van den
hertog van Wurtemberg. Zijne Historia universalis
plantarum (Yverdun 1650, in fol. 3 dln.) was lang
een werk van gezag. Order meer bestaat ook nog van
hem : Histoire de la rage des loops advenue en 1590.
— B. (Gaspard), geb. 1550 te Bazel, gest. aldaar
1624 als prof. der grieksche taal, kruidkunde en
ontleedkunde; heeft ook vele, in der tijd geachte
werken over die vakken geschreven.
Bauldry d'Iberville (Paul), geb. 1639 te
Rouaan, studeerde eerst te Saumur, toen te Oxford,
en trad 1682 in den edit met Madeleine, de zuster
van Jacques Basnage ; in 1685 werd hij tot buitengewoon hoogleeraar te Utrecht benoemd, doch de
koning van Frankrijk verbood hem zijn vaderland te
verlaten. Kort daaroP volgde de herroeping van het
edict van Nantes. Door eene heimelijke vlugt ontging B., even als zoo vele anderen, de vervolgingen,
die de Protestanten toen in Frankrijk te ondergaan
hadden als zij niet tot de roomsche Kerkovergingen ;
hij kwam behouden te Utrecht aan, waar zijne vrouw
en kinderen hem volgden, en waar hij negen jaren
fang den blooten titel van professor droeg, totdat hij
1695 als gewoon hoogleeraar werd aangesteld. Bij
den rijswijkschen vrede deden de Staten van Utrecht
veel nioeite om B. weder in het bezit te stellen van
zijne aanzienlijke goederen in Frankrijk, die verbeurd
waren verklaard ; doch hunne pogingen daartoe waren te vergeefs ; B. stierf 16 Fehr. 1706.
Bauli, een plaatsje in de nabOeid van Bai a? ,
tusschen deze stad en kaap Misene. Hortensius had
bier eene prachtige villa.
BaumannshOhle, d. i. de grot van Baumann,
dus genoemd naar den mijnwerker Baumann, die
haar 1672 ontdekte en zes dagen er in rondzwierf
zonder den uitgang te kunnen vinden, zoodat hij van
uitputting en angst stierf; ligt in het hertogdom
Brunswijk, 2 uren gaans van Blankenburg, digt bij
het dorp Riibeland ; merkwaardige grot, bestaat uit
6 groote en verscbeidene kleine gewelven, te zamen
ter lengte van 768 vt.; overal, maar vooral in het
derde gewelf, groteske dropsteenfiguren, zuilen, enz.
Baume (Antoine), apotheker en scheikundige,
geb. 26 Febr. 1728 te Senlis, gest. 15 Oct. 1804 te
Parijs, door zijne uitstekende bekwaamheid tot den
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leerstoel der chemie geroepen aan de pharmaceutische school te Parijs, heeft belangrijke werken geschreven, die de wetenschap ver vooruit bragten:
door de omwenteling werd hij arm.
Baumelle (La). Zie LA BAUMELLE.
Baumgarten (Alex. Gottlieb), geb. 17 Julij
1714 te Berlijn, gest. 26 Mei 1762 te Frankfort aan
de Oder, was de grondlegger der cesthetiek als stetselmatige wetenschap. —B. (Sigm. Jacob), broeder
van den vorige,' geb. 1706 te Wolmirstadt, gest.
4 Julij 1757 als prof. der theologie te Halle ; wijdde
zich ook aan historie en letteren, en schreef onder
meer Allgemeine Weltgeschichte (16 dln., Halle 1744
—56: Nachrichten von merkwiirdigen Biichern(12 dln.,
Halle 1752-57).
Baumholder
t
\ Zl e L!CUTENSTEIN.
Baur (Ferri. Christiaan), een der geleerdste
theologanten van onze eeuw, geb. 21 Junij 1792,
1817 prof. aan het seminarie te Blaubeuren, sedert
1826 prof. der evangelische theologie te Tubingen,
heeft een aantal belangrijke theol. werken geschrevan, en is te beschouwen als bet hoofd van de zoogenaamde •Tubinger school", die vele voorstanders
telt order de bekwaamste protestantsche godgeleerden in Duitschland, nagenoeg de zelfde rigting volgende als in Nederland de aanhangers der zoogenaamde moderne theologie.
Bautain (Louis), geb. 17 Febr. 1796 te Parijs,
werd 1817 prof. der philosophie te Straatsburg, waar
hij den graad van doctor in de medicijnen nam, doch
zich later tot priester liet wijden. Door zijne philosophische schriften geraakte hij echter in twist met
de geestelijkheid ; doch de akademie van Tubingen
vereerde hem wegens zijne werken met den graad
van theol. doctor. Hij heeft vele duitsche philos.
werken met talent in het Fransch vertaald.
Bauta—steenen noemt men in het scandinavische Noorden de gedenksteenen zonder opschrift,
die ter gedachtenis aan gevallene helden en andere
beroemde manners worden opgerigt.
Bautru (Guillaume), geb. 1588, gest. 1665 te
Parijs, was lid der fransche Academie, en vermaard,
geheel Europa door, om zijne geestigheid. Een aantal
snedige gezegden van B. vindt men hier en daaropgeteekend, en sommige zijn tamelijk scherp. Zoo
beyond hij zich eens in eene regtzaal, waar, boven den
schoonsteenmantel, de Geregtigheid en de Vrede gebeeldhouwd stonden, elkander omhelzende •Zie
Bens hoe aandoenlijk," zeide B. tegen een vriend,
die bij hem was; •zij nemen afscheid, OM elkander
nimmer weder te zien." Hij genoot de gunst van
Richelieu en van Mazarin, werd verheven tot graaf
van Saint-Seran, en was achtereenvolgend gezant
van Frankrijk in Holland, in Spanje en in Engeland.
Bautzen (wordt in officiele stukken Budissin
genoemd), hoofdpl. der koninklijk saksische prov.
Lausitz, aan de Spree, 12,000 inw., met het kasteel
Ortenburg, waarin de groote huldigingszaal en vele
oudheden van kunst. Onder de gebouwen van B.
merkt men op den Dom, in 927 gebouwd door Hendrik 13. is de geboorteplaats van den dichter
Meissner. Met eene ontzettende opoffering van menschenlevens behaalde Napoleon I bij B. eene nuttelooze overwinning op de Geallieerden 20 en 21
Mei 1813.
Baux (Les), stad met 4000 inw. in het fransche
dept. Monden van de Rhone.
Baux, een der oudste geslachten in Provence,
droeg deszelfs naam naar de stad B., en beweerde
of te stammen van het oude geslacht der Balten bij
de Westgothen. De baronnen van B. zijn geweest
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heeren van Marseille en prinsen van Oranje ; zij
noemden zich ook koning van Arles en graaf van
Provence, en hebben hun regt op het voeren van die
titels menigmaal met geweld van wapenen vereenigd.
De oudste baron van B., van wien de geschiedenis
melding maakt, is Guillaume Hugues, omstreeks de
helft der elfde eeuw. Maria de B. bragt in het link
van Chalon 1393 het prinsdom Oranje, dat later uit
hetzelve overging in bet huis van Nassau. Van het
laatst der 14e eeuw tot in 1641 was de baronie B.
vereenigd met het graafschap Provence. Lodewijk XIV
gaf het toen aan den prins van Monaco, Honore de
Grimaldi, die het juk van Spanje afgeschud en zich
onder de bescherming van Frankrijk gesteld had.
Bauzille de Putois, vlek in het fransche
dept. Herault, I mij1 ten zuiden van de stad Ganges.
Digt bij B. is de beroemde ,,grot van Ganges" of
baoumo de las Doumaiselas.

Bavaria, latijnsche naam voor Beijeren.
Bavarini (Francesco), italiaansch toonkunstenaar uit de 15e eeuw, componeerde de muziek voor
de allereerste opera, die in de wereld hekend is, getiteld La Converzione di S. Paolo (d. i. de Bekeering
van den heiligen Paulus) ; de tekst dezer opera was
van zekeren Verulani.
Bavay, lat. Bagacum, stad in het fransche dept.
du Nord ; 1800 inw. Rumen van een romeinschen
circus en van eene waterleiding; pyramide met 7 zijden,
van waar 7 straatwegen uitliepen, genaamd ,,chaussees
de Brunehaut", omdat men wilde,dat ze waren aangelegd op last van deze koningin van Austrasie.
Bavegem, of St. Baafs, voormalig dorp in
Staats-Vlaanderen in het ambacht van Aardenburg;
B verdronk in den watervloed van 17 Sept. 1477.
Baville (Lamoyon de). Zie LAMOYON.
Bavius (Marcus), een pruldichter, even als zip
tijdgenoot :Maevius. Zij hadden de opgeblazenheid
zich als kunstregters op te werpen over Horatius en
Virgilius. Laatstgenoemde heeft hun de eer aangedaan, melding van hen te maken (E clog . III) , antlers
wist niemand dat er ooit een B. bestaan had.
Bavo, de heilige, kwam zich in de 7e eeuw als
kluizenaar nederzetten in de nabijheid van Gent, van
welke stad hij de beschermheilige werd, en waar
hem ter eere eene kerk werd gebouwd (de St.-Bavokerk).
Bawean, ook Loebak of Lobak, ook Baviaan
genaamd, eiland in de Java-zee, benoorden Madura;
op geen een eiland in den ganschen archipel vindt
men zooveel apen als op B. Tot 1741 stond B. onder
Mataram; toen kwam het onder de nederl. 0. I.
Compagnie. In 1850 werd B. geteisterd door illanosche zeeroovers.
Bag (Paulus en Marcelis), twee broeders, die
eene eervolle plaats bekleeden onder de strijders
voor Nederlands bevrijding van het spaansche juk.
Beiden hebben het vaderland uitstekende diensten
bewezen door hunne dapperheid (1576-1610).
Baxas, kaap Das Baxas, lat. Noti cornu. kaap
van de kust van Ajan, oostelijk gedeelte van Afrika.
Baxter (William), geb. 1650 te Langelany in
het engelsche graafschap Shrop, was een neef van
Richard Baxton (predikant, die om zijne godsdienstige denkwijzen aan vervolgingen blootstond, eerst
onder Cromwell, toen onder Karel II, en daarna
onder Jacobus II ; deze Richard stierf 8 Dec. 1691).
William B. begon eerst op zijn 18e jaar lezen te leeren, werd vervolgens schoolmeester op een dorp bij
Londen, en stierf 31 Mei 1723 met den roam, dat
hij een der uitstekendste geleerden, wijsgeeren en
oudheidkundigen was van zijnen tijd. Tien jaren na

Bayard
zijnen dood verschenen gelijktijdig in het licht zijn
Woordenboek der britsche oudheden en zijn Glossarium der romeinsche oudheden.
Bay (Michel de). Zie BAJUS.
Bayaderen (van bet portugesche woord bailadeira, danseres), openbare danseressen en zangeressen in Hindostan, worden onderscheiden in twee
klassen, nl. de aan de tempeldienst gewijde en de
door het land rondtrekkende. De eerste noemt men
Devadasi, d. i. slavinnen der goden ; en deze worden
wederom gesplitst in twee klassen. Die voor de eerste
klasse worden gekozen uit de aanzienlijkste familien
der grondeigenaars en kooplieden ; die voor de tweede
klasse kiest men uit de voornaamste familien van
den handwerkersstand. Over het geheel is er tusschen deze twee klassen geen ander onderscheid,
dan dat de Devadasi binnen de ringmuren van den
tempel wonen, die zij zonder vergunning van den
opper-bratnine niet mogen verlaten. Met eenen man
uit de aanzienlijkste casten mogen zij liefdebetrekking aanknoopen; hare kinderen van het vrouwelijk
geslacht worden in het vak der moeder, de jongens
daarentegen tot muziekanten opgeleid. Tot Devadasi
worden slechts zulke meisjes gekozen, die volstrekt
geen ligchaamsgebreken hebben; de ouders moeten
van al hunne regten op zoodanige kinderen afstand
doeu. De Devadasi moeten bij godsdienstige plegtigheden met gezang en dans den god verheerlijken,
kransen vlechten en de ondergeschikte tempeldienst
verrigten, zonder bij de eigentlijke heilige ceremonie
behulpzaam te zijn. Ook worden zij door de landsgrooten ontboden, om allerlei feesten op te luisteren
met zang en dans, en genieten een vast inkomen,
bestaande in eetbare produkten en geld. De schutspatrones der Devadasi is de godin Rambha; aan deze
en aan de godin der liefde brengen zij in het voorjaar offeranden. — De vrij door het land rondtrekkende B. dienen slechts tot vermaak van partikulieran ; al naar gelang van de kunst, waarin zij bijzonder
uitmunten, heeten zij Nati (of Natsj) , Koettani,
Soetradhari, Bikar. Zij trekken rond, deels in troepen, deals onder het opzigt van eene Daya. Hare
Jansen bestaan meest in pantomi men, die zij opluisteren met gezang. Het vak der B. wordt overigens
volstrekt niet beschouwd als iets verachtelijks.
Bayan—kara, bergketen in China, deal nitmakende van het groote gebergte Kuen-Lun,scheidt
de bronnen van den Hoang-ho van die van den
Moeroewi-Oessoew, vereenigt zich meer oostelijk met
de Sneeuwbergen, en loopt met deze uit in de gebergten van oostelijk Tibet.
Bayan—oela, bergen in Turkestan. in de landstreek, die bewoond wordt door de Caisacks of
Kirghizen; de B. sluiten zich aan den Oeloeg-Dagh aan.
Bayard (Jean Francois), een der geestigste en
vruchtbaarste fransche tooneelschrij vers onzer eeuw,
geb. 1796 te Charolles, gest. 1853, was 1827 gehuwd
met eene nicht van Scribe.
Bayard (Pierre du Terrail, Heer van), geb.
1476 op het kasteel Bayard bij Grenoble, was een
der beroemdste fransche helden in de 16e eeuw, die
at de deugden van krijgsman en mensch in zich vereenigde, en daarom bijgenaamd werd le Chevalier
sans pear et sans reproche. Onder Karel VIII onderscheidde hij zich het eerst in den slag bij Fornovo
(1495). Onder Lodewijk XII was hij degene, aan
wiens dapperheid de verovering van het Milanesche
hoofdzakelijk te danken vial. Bij Milaan was hij zoo
voortvarend in het vervolgen van den vlugtenden
vijand, dat hij met dezen te gelijk in de stad binnendrong en dos gevangen genomen werd ; doch Lode-

B ayazid

Baylen

449

wijk Sforza had zooveel achting voor zijnen moed
Bayeux, lat. Aregenus, beter Augustodurus of
en zijne dapperheid, dat hij hem zouder losgeld weBaiocassum, stall met 10,000 inw. in het fransche
der vrij liet. Als een andere Horatius Codes verdedept. Calvados (in Normandije),aan de Aare, 3 mijdigde B. geheel alleen de brug over den Garigliano
len benoordw. Caen. De beroemde Tapisserie de B.,
tegen de Spanjaarden, die hij daardoor ophield en naar men zegt vervaardigd door koningin Mathilde,
zoodoende het fransche leger redde; wegens dit felt en voorstellende de verovering van Engeland door
gaf men hem tot lens Vires agminis unus habet. Hij
Willem, haren gemaal, wordt op het stadhuis benam deel aan de schitterende overwinning bij Agnawaard. Somtijds was B. de residentie der hertogen
dello (1509), en beoorloogde vervolgens met goed
van Normandije ; het is de geboorteplaats der gekrijgsgeluk pans Julius II; doch even edeldenkend
broeders A. en J. Chartier, van den maarsehalk
als Bens de romeinsche veldheer Fabricius, wees hij
Coigny, enz.
met verontwaardiging het aanhod van de hand, dat
Bayle (Pierre), geb. 18 Nov. 1647, te Carlat
een verrader hem deed, om den pans door middel
(Le Carlat-de-Roquefort), een dorpje in Languedoc,
van vergif van het leven te berooven. Bij de inname
waar zijn vader predikant was, bleef tot 1666 onder
van Brescia redde hij de ter van een gezin, dat op
zips vaders leiding, studeerde vervolgens te Puyhet punt was de slagtoffers te worden van de dierlaurens, en ging, op aandrang der Jezuiten, 1669 te
lijke driften der soldaten; en een geschenk van 2500
Toulouse tot het Roornsch-catholicismus over, dock
dukaten, dat hem werd aangeboden, nam hij aan,
keerde reeds in het volgende jaar tot het Protestandoch begiftigde er twee jonge meisjes mede, wier tismus terug, en vertrok naar Geneve, waar hij zijne
deugd hij beschermd had. Onder Frans I oorloogde
studien voortzette. In 1675 werd hij professor der
hij op nieuw in Italie, en nam een der vijandelijke
wijsbegeerte aan de hoogeschool te Sedan; doch tom
generaals, Prosper Colonna, krijgsgevangen. In den
deze hoogeschool 1681 bij koninklijk besluit werd
slag bij Marignano (1515) streed hij aan de zijde
opgeheven, zag B. zich eensklaps van zijn middel
van koning Frans I, die toes, om een bewijs te geven
van bestaan beroofd. Reeds spoedig echter, hoezeer
van de hooge achting, welke hij voor B. had, begeerde
dan op eene sobere jaarwedde van 500gulflen, werd
door diens hand tot ridder geslagen te worden. De
hij als professor der wijsbegeerte en geschiedenis
inval van Karel V van Spanje, in Champagne, werd
beroepen naar Rotterdam. Hier genoot B. de achting
door B. roemrijk gestuit, weshalve men hem te Parijs
en vriendschap van de aanzienlijkste ingezetenen;
begroette als den redder des vaderlands, en hij door
doch in geschil geraakt met den ingebeelden en hazijnen koning met eerbewijzen overladen werd. Toen
telijken Jurieu, wist deze bet zOO ver te brengen,
kort daarna Genua tegen Frankrijkin opstand kwam,
dat B. van zijn ambt als professor ontslagen werd.
bragt B. het tot onderwerping. Toen het fransche
Met kalme gelatenheid droeg B. deze verongelijking,
leger in het Milanesche door de onbekwaamheid van
en werkte nu met des te meer ijver door aan zijn
Bonnivet bijna verloren was, werd het doorB.gered,
Woordenboek (hieronder verrneld), waarvan 1695
die het bij Romagnano in staat stelde den overtogt
het eerste deel en 1697 de beide andere deelen het
over de Sesia te bewerkstelligen, in weerwil van
licht zagen.Zijne vijanden, met Jurieu aan het hoard,
de overmagt der Spanjaarden; B. zelf bleef tot het
patteden daaruit nieuwe stof om B. aan te vallen,
laatst om dezen merkwaardigen aftogt te dekken, en
en hem te doen voorkomen als een aanrander van
werd doodelijk gekwetst (30 April 1524). Zieltogend
het Christendom; hetgeen hun dan ook bij vein
beval hij nog, dat men hem met zijn gelaat naar den
gelukte, niet bij verlichte, denkende mannen, maar
vijand moest plaatsen, daar hij niet sterven wilde,
bij den dommen grooten hoop. Intusschen hield B.
zeide hij, met de schande den vijand den rug te
met bezadigdheid den strijd vol tegen al die ellenhebben toegekeerd, daar hij zoo iets in zijn geheele
dige dweepers,en bragt hen ten laatste doorbondige
leven nooit had gedaan. De Connetable van Bourbetoogschriften geheel tot zwijgen. Hij mogt zijne
bon, die in de spaansche armee diende, kwam hem
zegepraal echter niet tang overleven, daar hij reeds
voorbij, terwijl hij lag te sterven, en sprak, levendig
28 Dec. 1706 stierf. Zijn Woordenboek Dictionnaire
getroffen van dit gezigt, eenige woorden van deelhistorique et critique is nog tegenw. een geacht werk,
neming ; waarop B. hem te gemoet voerde : vIk heb
dat in alle bibliotheken van eenige beteekenis wordt
geen medelijden noodig ; maar gij wet : want gij
aangetroffen ; de nieuwste druk is die van Beuchot
voert de wapenen tegen koning en vaderland !"
(16 dIn. in 8°., Parijs 1820-24).
Bayazid. Zie BAJASID.
Bayle (A. L. 3.), beroemd fransch geneesheer,
Bayer, 1) een der Kei-eilanden in nederl. O. I. geb. 13 Jan. 1790 te Vernet (dept. Basses-Alpes),
(residentie Banda), is onbewoond. — 2) een met
gest. Maart 1858 te Parijs, heeft een aantal zeer gebosch begroeide berg, behoorende tot het hessische
achte werken geschreven.
RhOn-gebergte tusschen de rivieren Weser en Main.
Bayle—Mouillard (J. B.), fransch magistraat,
Bayer (Theod. Siegfr.) , geleerd oudheidkundige geb. 4 Jan. 1800 te Bi Ilom, schreef, behalve meer latere
en orientalist, geb. 1694 te Koningsbergen, gest. 1738
werken, in 1835 eene memorie over L'Emprisonnete Petersburg als professor der grieksche en romeinmeat pour dettes. — B.—M. (mevrouw), echtgesche oudheidkunde. Men heeft van hem Museum
noote van den vorige, in de letterkundige wereld
sinicum (Petersb. 1730) ; Historia osrhoena et edessana
meer bekend onder haar eigen naam. Zie CELNART
nummis illustrata (1734), en een aantal geleerde
(Elizabeth).
opstellen in de gedenkschriften der akademie van
Baylen, vlek met 5000 inw.in de spaansche prov.
Petersburg — B. (Job.), geb. in het laatst der 16e
Jaen, aan den Guadalquivir en aan den voet van de
eeuw te Augsburg, predikant en ijverig verdediger
Sierra Morena. Dit vlek beheerscht den weg, die van
van het Protestantismus, waarom hij bijgenaamd werd
Castilie naar Andaluzie loopt,en is historisch bekend
os protestantium (dit beduidt letterlijk de mond
door de capitulatie, die de fransche generaal Dupont
der Protestanten), heeft zich vooral verdienstelijk
genoodzaakt werd te teekenen (23 Julij 1808), en
gemaakt door zijne Uranometria (1603), welke op
waarbij hij zich met 18,000 man overgaf aan de
51 blades de eerste bruikbare en volledige hemelSpanjaarden, aangevoerd door Castanos, die tot bekaarten bevatte, die hij later in Explicatio caracterum
looning voor deze overwinning tot hertog van Baylen
werd verheven.
teneis tabulis insculptorum (1654) toelichtte.
29
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Bazel, fransch Bale, lat. Basilea, zwitsersche
stad, hoofdpl. van het kanton Bazel, aan den spoorweg en aan den Rijn (die het splitst in Groot en
Klein Bazel) ; 30,000 inw.; fraaije domkerk; een
arsenaal en wallen ; eene hoogeschool (de eenige in
Zwitserland tot 1833), eene bibliotheek, eene verzameling van medailles, enz. ; B. is de groote stapelplaats voor den handel tusschen Duitschland, Zwitserland en Frankrijk. Eertijds eene vrije stall, werd
B. in 1501 met Zwitserland vereenigd. Van 1431 tot
1443 werd te B. een beroemd concilie gehouden,ten
Joel hebbende om de geestelijkheid te hervormen en
de Grieksch-katholieken tot de roomsche Kerkterug
te brengen ; 1438 rees er een geschil tusschen het
concilie en pans Eugenius IV, die de vergadering
verlegde naar Ferrara; verscheidene prelaten, die te
Bazel gebleven waren, kozen een tegenpaus, Felix V.
Van dit concilie zijn door de roomsche Kerk slechts
de 26 eerste zittingen erkend; al de verdere handelingen worden beschouwd als kettersch. Te Bazel
werden twee beroemde traktaten gesloten : het eene
in 1499, tusschen Maximiliaan I en de Zwitsers,
waardoor een einde werd gemaakt aan den oorlog
der Zwitsers met den zwabiscben bond ; het andere
in 1795, tusschen de fransche Republiek en Pruisen,
waardoor laatstgenoemd land werd losgemaakt van
de coalitie tegen Frankrijk. Hazel is de geboortestad
der familie Bernouilli ; wijders van Euler, Holbein ;
Erasmus is te B. gestorven. — B., het elfde zwitsersche kanton tusschen de kantons Bern ten W.,
Aargau ten 0., Solothurn ten Z. en het groothertogdom Baden ten N.; bevolking 77,000 zielen (meerendeels Protestanten) ; over het algemeen wordt er
Duitsch gesproken. Dit kanton werd 1501 opgenomen in den zwitserschen bond. Sedert 1833 is het verdeeld in Bazel-Stall of Binnen-Bazel en Bazel-Land
of Buiten-Bazel.
Bazel—Augst, door het Haardwald van Bazel
gescheiden, werd gesticht onder Augustus door Munatius Plancus. Zie AUGST.
Bazlith, een der baby'. gevangenen ; Neb. 7: 54.
Bazluth (Ezra 3 : 52), de zelfde als Bazlith.
Beadjoe (ook Biadjoe) of de Kleine Dajak, rivier in de zuid- en ooster-afd. van Borneo. Naar deze
riv. wordt een gedeelte der dajaksche bevolking
Orang Beadjoe genoemd, zijnde deze Beadjoes niet
te verwarren met de Badjos; zie RAJAT.
Bealoth, stad iii Juda. Zie BAaLOTH.
Beam, landschap in Gascogne, oudqds bewoond.
door de Beneharren, die tot hoofdstad hadden Beneharnum, waaraan dit landschap zijnen naam heeft
ontleend. Onder de Romeinen behoorde B. tot
la prise de Sebastopol, chronique de la guerre d'Orient
Novempopulanie; later kwam het aan de Gothen,
(1857,3e druk,2 din.) ; La Campagne d' Italie de j859, toen aan de Franken, anno 600 aan de Vascones of
chronique de la guerre (2 dln. 1859-60).
Gascogners, die echter het oppergezag der meroBazard (St. Amand), oprigter van het Carbo- vingische hertogen of koningen bleven erkennen.
narismus in Frankrijk, geb. 1791 te Parijs, in zijne
Vervolgens maakte B. even als geheel Aquitanie deel
jengd in eene ondergeschikte betrekking werkzaam
uit van het rijk der Carlovingers; werd een erfelijk
bij het departementaal bestuur, rigtte het geheim gevicomte (819) onder Centule I, den tweeden zoon
nootschap op van de Amis de la veritd, en verbreidde
van Loup, hertog van Gascogne. Toen dit eerste gesedert 1820 het Carbonarismus in Frankrijk, wesslacht in 1134 uitgestorven was, ging B. in het huis
wege hij eens bij verstek ter dood werd veroordeeld.
der vicomten van Gabaret over, kwam vervolgens
Sedert 1825 aanhanger van het St.-Simonismus,
(1170) aan de Moncades,en 1290 aan de graven van
was hij met voorlezingen en geschriften daarvoor
Foix. De vicomtes Beam en Gabaret deelden daarna
werkzaam, hoezeer ettelijke onzedelijke strekkingen
in het lot van het graafschap Foix, en kwamen dus
er van afkeurende ; hij stierf 29 Julij 1832.
eindelijk in het huis Albert, later in het huis BourBazas, lat. Cossio, ook Oppidum Vasatum, stad bon, en werden 1594 door Hendrik IV met de kroon
met 5000 inw. in Frankrijk, dept. Gironde, aan de
van Frankrijk vereenigd. Het edict, waarbij die
Heave; oudt.hoofdstad der Vasaten,een der voornaamvereeniging werd bepaald, werd echter eerst in 1620
ste volkeren van Novempopulanie ; het omliggende
onder Lodewijk XIII afgekondigd ; 1790 werd B.
landschap droeg eertijds den naam van BAZADAIS.
geenclaveerd in het dept. der Neder-Pyreneen.

Bayonne, lat. Lapurdum (het Aqua Celina der
Romeinen), sterke stad en zeehaven in het fransche
dept. der Neder-Pyreneen, in de landstreek tusschen
de zamenvloeijing van de Nive en den Adour, 1 uur
gaans van de uitwatering in de Biskaaische Zee,
wordt door de genoemde rivieren in drie deelen gesplitst, nl. de oude stad, de nieuwe stad, en de voorstad St. Esprit; B. telt circa 20,000 inw.,heeft eene
bloeijende scheepvaart en vele fabrieken, drip handel
voornamelijk met Spanje, de kolonien en het Noorden, en is eene vrije haven. Een geruimen tijd behoorde B. aan het hertogdom Aquitanie; vervolgens
kwam het in handen der Engelschen, die er meester
van bleven, totdat Karel VII het hun ontweldigde.
Sedert dien tijd is B. veertien maal belegerd, zonder
ooit door de belegeraars veroverd te zijn. In 1565 had
te B. de beruchte zamenkomst plaats van Catharina
de Medici met den hertog van Alba betreffende het
onderdrukken van het Protestantismus in Frankrijk.
Te B. deed Karel IV den 5 Mei 1808 gedwongen afstand van den spaanschen troon ten behoeve van
Napoleon, waardoor de Bourbons uit Spanje werden
verdreven, hetgeen en voor dat land en voor Napoleon
echter slechts eene bron werd van rampen. Den 10 Mei
1808 werd te B. de Bayonner Conventie geteekend
tusschen het groothertogdom Warschau en Frankrijk. Te B. werden de bajonetten uitgevonden, die
aan ook naar B. aldus genoemd zijn; het is de geboortepl. van den abbe St. Cyran, van J.Latfitte,enz.
Bayreuth, hoofdpl. van het beijersche reg.distr. Oberfranken, op den linker-oever van den
Rooden Main, met 18,000 inw., verscheidene prachtige oude gebouwen. Te B. woonde en stierf 14 Nov.
1825 de beroemde Jean Paul, wiens gedachtenis bier
anno 1841 vereeuwigd werd door de oprigting van
een standbeeld hem ter eere. De geschiedenis van
het voormalige vorstendom B. is met die van Ansbath zeer naauw verbonden. Zie ANSPACH.
Baz. Zie MAHER-SJALAL CHAS-BAZ.
Baza, lat. Bashi, stad in Spanje, prov. Granada;
7000 inw.; werd 1480 ontweldigd aan de Mooren.
Bazadais, lat. Vasates. Zie BAZAS.
Bazaine (F. A.), fransch generaal, geb. 1811,
d&orliep de mindere oiliciers-rangen, 1832-36 in
Algerie, 1850 in de Krim, voert thans (1864) bevel
over de fransche troepen in Mexico.
Bazancourt (Cesar, baron de), fransch letterkundige, geb. omstreeks 1810, schreef van 1836 tot
1846 romans, alsook eene Histoire de Sicile sous la
domination des Normands (2 din. 1846).0p last van
het fransche gouvt. : Cinq mois au camp devant
Sebastopol (1855) ; L ' Expddition de Crimee, jusqu'
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Boas, een der vijf groote rivieren in den Pun dzjab,
vereenigt zich bij Endreesa, 7 n3ijlen bezuidzuidoosten Amritsir, met den Sutledzjin het art. A MRITSIR
(blz. 193), is de stad B. eene vergissing ; men leze :
aldaar de nude rivieren Hydraotes en Hyphasis. —
B., berg op Java, residentie Bantam.
Beatia, stad in Bmtica. Zie BAezA.
Beaton (David), aartsbisschop van St.-Andrews
in Schotland, geb. 1494, uit het geslacht der graven
van Fife, was een der ijverigste tegenstanders van
de hervorming in Schotland. Jacobus V beroemde
hem tot grootzegelbewaarder; en 1538 werd B. tot
kardinaal verheven. Na des konings dood (1542)
werd B. kanselier van de jeugdige koningin Maria
Stuart, en regeerde in haren naam met zeer groote
strengheid. Hij werd 1546 te St.-Andrews vermoord.
Beatricius,bijgenaamd de meester met den dobbelsteen,om dat hij de werken van zijne stilt met eene B.
op een dobbelsteen merkte, was een voornaam kopergraveur, dien men niet moet verwarren met Beatrizet.
Beatrix, de heilige, onderging met hare twee
broeders Simplicius en Faustinus den marteldood in
303, onder Diocletianus; gedenkdag 29 Julij.
Beatrix, d. de gelukkige, dos genoemd om
de wonderdadige wijze, waarop zij als kind gered
was uit een groot levensgevaar. Iii 1421 namelijk,
toen bij den geweldigen watervloed de zuidhollandsche waard doorbrak en verscheidene dorpen overstroomd werden en ontelbare menschenlevens verloren gingen, kwam te Dordrecht eenewieg aandrijven,
waarin een leveed kind en eene kat.Dat kind, zijnde
een meisje, behoorde tot eene aanzienlijke familie;
bet geslachtswapen barer in den watervloed omgekomene ouders vond men bij haar. Zij werd op stadskosten opgevoed ; en naderhand met Jacob Roeren
in den echt getreden, werd zij de stamvrouw van
verscheidene familien, zoo in als buiten Dordrecht,
die later zeer in aanzien stonden
Beatrix, eene schoone uit het florentijnsche
geslacht der Portinari, geb. 1266 en op 24-jarigen
leeftijd gest. 1290 ; Dante beminde haar van zijne
kindschheid af, en heeft haren naam vereeuwigd in
al zijne werken.
Beatrix, gravin van Toskanen, was de vrouw
van Bonifacius III, na wiens dood zij over de uitgestrekte leengoederen, die hij in Lombardije en Toskanen bezat, beheer voerde gemeenschappelijk met hare
dochter, de beruchte gravin Mathilde ; deze B. stierf
1076. — B., dochter van graaf Reinoud (Renaud)
van Bourgondie, die haar 1156 uithuwelijkte aan
keizer Frederik I, wien zij Provence en cisjuraansch
Bourgondie als bruidschat medebragt ; zij stierf 1 186
te Spiers. — B. van Savooije, huwde 1220 Raymond
Berenger, graaf van Provence, en begunstigde de
dichters. — B. van Provence, dochter van graaf
Raymond, trail 1245 in den echt met Karel van Anjou (een der zonen van Lodewijk VIII van Frankrijk),
die later koning van Napels en Siciliè werd ; in 1265
werd B. met haren gemaal te Rome gekroond, doch
stierf reeds kort daarna.
Beatrizet (Nicolaas),00k Beautrizet, vermaard
kopergraveur uit Lotharingen, leefde owstreeks de
de helft der 16e eeuw. Zie BEATR1CIUS.
Beattie (James), geb. 1735 te Lawrencekirk in
het schotsche graafschap Kincardine, was aanvan kelijk schoolmeester, werd vervolgens professor der
wijsbegeerte en zedekunde te Edinburg, 1760 te
Aberdeen, en stierf aldaar 1803. Als dochter en wstheticus bezat B. groote verdienste; hij bestreed met
warmte het scepticismus van Hume, doch zonder
diens krachtige betoogen te kunnen ontzenuwen.
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Beaucaire, bat. Ugernum, stad met 11,000 inw.
en eene voorheen zeer beroemde jaarmarkt,die oudtijds bezocht plagt te worden door kooplieden niet
slechts uit Spanje en Italie, maar zelfs uit Griekenland, de Levant en Egypte ; B. ligt in het fransche
dept. Gard, aan de Rhone, tegenover Tarascon, welke
stad door eene kettingbrug met B. verbonden is,
alsook door een tunnel, die onder de rivier doorloopt;
29 Nov. 1755 teed B. geweldig door overstrooming.
Beaucaire de Peguillon (Francois), bisschop van Metz, geb. 1514 in het Bourbonnesche,
gest. 1591, genoot de bescberming van den kardinaal van Lotharingen, dien hij vergezelde naar het
concilie van Trente, waar hij opzien verwekte door
de vrijzinnigheid van zijne gallicaansche gevoelens.
Na zijnen dood verscbeen van hem in het licht :
Reruns gallicarum commentaria ab anno 1461 ad
ann. 1580 (Lyon 1625, in fol.).
Beauce (la), lat. Belsia, een gedeelde van bet
Orleansche, bestond uit het land van Chartres, het
land van Châteaudun en het land van Vendome. Dikwijlsverstond men onder den naam van B. enkel het
land van Chartres. La Beauce maakt tegenw. ongeveer
de helft uit van het fransche dept. Eure-et-Loire.
Beauchamp (Joseph), geb. 1752 te Vesoul,
gest. 19 Nov. 1801 te Nizza, beroemd sterrekundige
en reiziger, die veel gedaan heeft voor de wetenschap ; hij had Perzie en Turkije bereisd ; werd, na
groote miskenning van de fransche republiek te hebben ondervonden, eindelijk als fransch consul naar
Arabie gezonden, en kwam in het laatst van 1797
te Constantinopel aan ; in 1798 ward hij naar Egypte
ontboden door Bonaparte,en door dezen met vredesvoorslagen naar Constantinopel teruggezonden; doch
hij werd met eenige anderen door de Engelschen
gevangen genomen en overgeleverd aan de Turken,
die hem Brie jaren opgesloten hielden in een kasteel,
waaruit hij eerst kort voor zijnen dood, en reeds
ziek zijnde, op vrije voeten werd gesteld.—B. (Alphonse de), fransch letterkundige, geb. 1767 te
Monaco, gest. 1832, diende eerst bij de troepen van
den koning van Sardinie. Tijdens de omwenteling
keerde hij naar Frankrijk terug, waar hij eenige ondergeschikte betrekkingen vervulde, doch zich bijna
uitsluitend aan de letterkunde toewijdde. Zijn belangrijkste werk is de Histoire de la Vendee (3 dln.,
1806; dikwijls herdrukt).
Beauchamps (Pierre Francois Godard de),
letterkundige, geb. 1689 te Parijs, gest. 1761.0nder
meer bestaat van hem: Recherches sur les theatres de
France (1735) .
Beaufort, 1) stad met 4000 inw. in Savooije,
6 mijlen benoordoosten Chambery; veel handel in
gruyéres-kaas. — 2) tad met 6000 inw., aan den
Couesnon, in het fransche dept. Maine-et-Loire. —
3) dorp in Frankrijk, dept. Jura. — 4) graafschap
en stad in het oosten van Noord-Carolina, aan de
Pamlico. — 5) district in het zuidi n van EnidCarolina, aan den Atl. Oceaan en de Savanna.
6) district in West-Australie. — 7) district in het
binnenland der Kaapkolonie met de hoofdp1 B. aan
de Gamka.— 8) baai van russ. Amerika in de IJszee.
Beaufort (Henry), broeder van den engelschen
koning Hendrik IV, werd bissehop eerst van Lincoln,
toen van Winchester, vervolgens kanselier, kardinaal en ambassadeur in Frankrijk; in 1430 kroonde
hij in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Notre Dame) te
Parijs den jongen Hendrik VI, die door den bertog
van Bedford naar Frankrijk was gebragt,en zat merle
als regter in de vierschaar, die Jeanne d'Arc tot den
brandstapel veroordeelde. Men beticht hem ook, dat
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hij zijnen neef, den hertog van Gloucester, had doen
vermoorden ; 6 weken na dien moord stierf B. te
Winchester 1447.—B. (hertogin van) ; zie ESTREES
(Gabrielle de).— B. (Francois de Vendome, hertog
van), geb. 1616 te Parijs, zoon van Cesar, hertog
van Vendome, die een onechte zoon of bastaard was
van Hendrik IV bij Gabrielle d'Estrees. Na eerst in
de gunst gestaan te hebben bij de regentes Anna van.
Oostenrijk, viel hij in ongenade en werd in den kerker geworpen, wist echter uit de gevangenis te ontsnappen, en speelde vervolgens een der belangrijkste
rollen in den belagchelijken oorlog der Fronde, waarin
hij dermate de lieveling van het yolk werd, dat men
hem den bijnaam gaf van Roi des halles. Later, toen
Lodewijk XIV hem uitzond tegen de Algerijnen, gedroeg hij zich waardiger, en bleef in twee zeegevechten tegen hen (1665) overwinnaar; in 1669 bragt
hij hulp aan de Venetianen tegen de Turken, die
Candia belegerden, bij de verdediging van welke stad
hij zich zeer onderscheidde, loch 25 Junij sneuvelde,
bij eenen uitval nit de belegerde stad.
Beaufort (Louis de), twee personen van dien
naam : 1) een parijsch geneesheer en ijverig voorstander van Descartes, gaf 1656 een werk in het
licht getiteld Cosmopceia divina, sive (abrica mundi
explicate. — 2) een gemoedelijk geschiedschrijver
nit de 18e eeuw, gest. 1795 te Maastricht ; van hem
bestaat : Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers
siècles de Rome (Utrecht 1738) en Histoire de la
republique romaine (1766).
Beaufort (Levinus Ferdinand de), geb. 1676
in het fort St. Anne in het land van Hulst, gest.1730,
was een schrander en geletterd staatsman; hij was
de schrijver van het zeer verdienstelijke werk Het
levenvan prins Willem I (2e druk anon iem , 3 dln.1732).
Beaufort d'Hautpoul (Charles M. N.),
fransch generaal, geb.1804 te Napels, waar zijn varier
zich destijds be yond als bataillons-chef der genie,
begon 1824 zijne loopbaan, nam roemrijk deel aan al
de voornaamste krijgsbedrijven in Algerie, en vertrok
Aug. 1860 als bevelhebber der fransche troepen, die
naar Syria warden gezonden, om daar de Christenen
te beschermen.
Beaufremont, dorpje in het fransche dept.
der Vogesen, heeft zijnen naam gegeven aan het
overoude geslacht der baronnen van B., welk geslacht
zich in de 13e eeuw in twee takken splitste, van
welke de oudste reeds spoedig uitstierf. Alexander
Emmanuel baron van B. werd door Napoleon I tot
rijksgraaf, en 1815 door Lodewijk XVIII tot pair
van Frankrijk verheven. Sedert 1757 droegen al de
mannelijke leden der familie B. den titel van prins
van het Heilige Roomsche rijk.
Beaugency, stad met 5000 inw. in het fransche dept. Loiret, aan de Loire, met eene oude brug
van 39 bogen en een oud kasteel der Heeren van B.,
wier heerlijkheid op het laatst der 13e eeuw aan de
kroon werd getrokken. Te B. werd in de 12e eeuw
een concilie gehouden.
Beauharnais (Alexandre, vicomte de), fransch
generaal, afstammende uit eene tot de 14e eeuw opklimmende adellijke familie in het land van Orleans,
was 1760 op het eiland Martinique geboren. In1789
werd hij door den adel afgevaardigd als lid der Staten Generaal en 1791, tijdens de verijdelde vlugt
der koninkl. familie, was hij president van de Constituerende vergadering ; in 1792 benoemd tot opperbevelhebber over het lager aan den Rijn, legde hij
reeds zeer kort daarna die waardigheid neder, ingevolge het decreet, waarbij alle adellijke personen uit
de armee werken verwijderd. Zich teruggetrokken
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hebbende op zijn landgoed Ferte-Beauharnais in het
dept. Loir-et-Cher, werd hij aldaar op presumtie
gevat, naar Parijs gevoerd, en, in weerwil hem niets
te laste kon warden gelegd, door het revolutionaire
geregtshof ter dood veroordeeld ; 23 Julij 1794 viel
zijn hoofd onder de valbijl der guillotine. Hij was
gehuwd met Josephine Tascher de la Pagerie (die
naderhand de vrouw werd van generaal Bonaparte)
en had bij haar een zoon (Eugenius) en eene dochter
(Hortensia).--B. (Eugene de),zoon van den vorige
en van Josephine Tascher de la Pagerie , was geb.
1781 te Parijs, en werd geroepen om eene belangrijke rol te spelen, nadat zijne moeder hertrouwd
was met generaal Bonaparte. Hij vergezelde dezen
als aide-de-camp op de veldtogten in Italie en Egypte,
onderscheidde zich te Marengo, en werd in korten
tijd kolonel, vervolgens (1804) brigade-generaal. Bij
het tot stand komen van het keizerrijk werd hij tot
prins verheven (1804), en reeds kort daarna (1805)
benoemd tot onderkoning van Italie. In 1806 liet
Napoleon hem in het huwelijk treden met primes
Amalia, dochter van den koning van Beijeren, nam
hem plegtig tot zoon aan, en bestemde hem tot zijn
opvolger. In 1809 met het opperbevel over het lager
van Italie bekleed, drong hij den vijand terug, bewerkstelligde zijne aansluiting aan het groote leger
in den omtrek van Weenen, won den slag bij Raab,
en was een der voornaamste oorzaken, dat de slag
van Wagram door de Franschen gewonnen werd.
Eindelijk voerde hij bevel over een der afdeelingen
van het groote leger in den oorlog tegen Rusland,
onderscheidde zich roemrijk in de gevechten te
Ostewno, te Mohilow, aan de Moskowa, te Viazma
en te Krasnoi, en na het vertrok van Napoleon bragt
hij het leger terug naar Maagdenburg, welke aftogt
in de militaire geschiedenis als een meesterstuk van
krijgsbeleid wordt geroemd. 14 de Restauratie trad
hij van bet tooneel af, en nam met den titel van hertog van Leuchtenberg de wijk bij zijnen schoonvader
den koning van Beijeren, en stierf aan eene beroerte
1824 te Munchen. Onder de vele werken, over dezen
B. in het licht verschenen, verdient vooral melding
de Histoire politique et militaire du prince Engine
door generaal Vaudoncourt (2 dln., Parijs 1828).
Prins Eugenius heeft nagelaten : den hertog van
Leuchtenberg, die, gehuwd met koningin Maria van
Portugal, in 1835 stierf; Josephine, getrouwd met
Oscar Bernadotte, erfprins van Zweden; Eugenie,
getrouwd met den prins van Hohenzollern-Hechingen ; Amelie, getrouwd met dom Pedro, keizer van
Brazilie; Theodolinda; en prins Maximiliaan , die
na den dood van zijn ouderen broeder (hierboven genoemd) den titel aangenomen heeft van hertog van
Leuchtenberg, in 1839 getrouwd is met eene dochter
van keizer Nicolaas, en kinderloos stierf 1852. —
B. (Fanny, gravin van), geb. te Parijs 1738 , gest.
1813, was gehuwd met een zoon van Alexander B.
Zij beoefende de letterkunde, en heeft gedichten en
romans in het licht gegeven. Haar zoon Claudius
(gest. 1819) was senateur onder het keizerrijk en
pair van Frankrijk onder de restauratie.
Beaujeu, stadje in het fransche dept. Rhone;
3500 inw. ; eertijds de hoofdstad van Beaujolais ; de
Heeren van B. waren reeds bekend in de 10e eeuw.
Beaujeu (Dame de). Zie ANNA VAN FRANKRIJK.
Beaujolais, oude landstreek van Frankrijk,
maakte voorheen deel uit van het Lyonnesche gouvernement, en lag benoorden het eigentlijk gezegde
Lyonnesche en de prov. Forez.De hoofdpl. was eerst
Beaujeu, later Villefranche. Het landschap B. besloeg
ongeveer het tegenw. Rhone-departement.
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Beaulieu, I) stadje met 3000 inw. aan de
Dordogne in het fransche dept. Dordogne.-2)kerspel
aan de rivier B. (zie EXE), in het engelsche graafschap Hants; diende tot wijkplaats aan Margarete
van Anjou en later aan Perkin Warbeck.
Beaulieu (Seb. Pontault de) , ingenieur en
marechal-de-camp onder Lodewijk XIV, gest. 1674.
Onder den titel les Glorieuses conquaes de Louis-leGrand gaf hij in het licht eene verzameling kaarten
en plans van belegeringen, veldslagen en krijgstogten sedert 1630 (2 dln. in fol.). Deze verzameling
is na zijnen dood vervolgd, en loopt tot 1694. —
B. (J. P. baron de), generaal der oostenrijksche
troepen, geb. in of bij Namen 1725, begon met onderscheiding zijne loopbaan in den zevenjarigen oorlog
(1756-63), bragt 1789 in het opstand gekomene
Brahand tot onderwerping, en behaalde 1792 en
1794 zelfs eenige voordeelen op de Franschen; doch
1 796 aangesteld als opperbeveihebber der oostenr.
troepen in Italie, werd hij telkens geslagen door
Bonaparte, vooral te Montenotte en te Lodi, en zag
zich eindelijk verpligt zijn ontslag te nemen. Hij ging
stil leven op zijne goederen, en stierf 1819 te Lintz.
— B. (Jean Louis Dugas de), fransch oudheidkundige, geb. 26 Aug. 1788 te Nancy, waar hij zich
na volbragte studren als advokaat vestigde, heeft veel
oudheidk. werken geschreven ; het voornaamste heet
Archdologie de la Lorraine (2 dln., Parijs 1840-43).
Beaumanoir (Jean de), uit eene adellijke
familie in Bretagne, ornhelsde met ijver de zaak van
hertog Charles de Blois tegen Jean de Bretagne, graaf
van Montfort, die hem het bezit van Bretagne betwistte, en was een der helden, die zich het meest
onderscheidden in het gevecht der Dertig, dat 1351
bij Ploermel werd geleverd door 30 Bretagners tegen
30 Engelschen ; hij ontving den titel van maarschalk
van Bretagne. — B. (J. de), bijgenaamd maarschalk
de Lavardin. Zie LAVARDIN.
Beaumarchais (P. Aug. Caron de), fransch
dichter, geb. te-Parijs 24 Jan. 1732, zijnen natuurIijken dood gestorven 17 Mei 1 799, was bestemd om
horologiemaker te 'worden, doch legde zich toe op het
bespelen van harp en guitarre, en werd muziekmeester bij de dochters van Lodewijk XV. Van het aanzien,
waarin hij stond, trok hij partij, door zich met den
financier van het hof Paris Duverney in groote
speculation te steken,onder anderen het leveren van
wapenen en oorlogsbehoeften aan de Noord-Amerikanen in den onafhankelijkheid-oorlog, waarmede
hij schatten gelds verdiende. Ondertusschen schreef
hij de tooneeistukken Eugenie en Les deux amis ;
zijn roern heeft hij echter te danken aan zijne Memoirec
(1774), geschreven naar aanleiding van zijn proces
tegen Lablache en GOtzmann, alsook aan de operastu kken Barbier de Seville (1775) en Mariage de Figaro.
In het proces van den bankier Kornmann, die zijne
vrouw in regten vervolgde wegens overspel, was B.
betrokken, en vond eenen tegenstander, tegen wien
hij niet was opgewassen, in advokaat Bergasse.Door
de uitgave van de werken van Voltaire (bekend als
de editie van Kehl), zoomede door nieuwe wapenleverantien aan de troepen der fransche republiek,
verloor hij het grootste gedeelte van zijne fortuin.
Hij werd door het Schrikbewind in den kerker geworpen, doch ontkwam aan de guillotine en hield
zich eenigen tijd schuil. Zijne gevaren in de ornwenteling heeft hij geschilderd in Mes six epoques. Eene
complete editie van zijne werken verscheen 1809.
Beaumaris , engelsche stad op het eiland
Anglesey, aan de straat Menai, ruim 2 mijlen henoordoosten Caernarvon; 3000 inw.
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Beaumont, naam van verscheidene plaatsen
in Frankrijk : 1) B. aan de Couse, dept. Dordogne;
1800 inw. — 2) B. de Lomagne, aan de Gimone,
dept. Tarn-et-Garonne; 4600 inw.; geboortepl. van
Fermat. — 3) B. le Roger, aan de Rille, dept. Eure ;
1600 inw. 4) B. le Vicomte, 2500 inw., dept.
Sarthe. — 5) B. sur Oise, aan de Oise, dept. Seineet-Oise; 2000 inw.
Beaumont (Francis), engelsch drama-schrijver, geb. 1585 .te Grace-Dieu in het graafschap Leicester, gest. 161, was aanvankelijk advokaat in
Londen, doch knoopte omstreeks1605 letterkundige
betrekking aan met John Fletcher (den zoon van
een bisschop van Londen) die,1576 geb., uitsluitend
voor de dichtkunst leefde,en 1625 stierf aan de pest.
Door hunne tijdgenooten werken deze twee dichters
nog boven Shakespeare gesteld; de waarheid is intusschen, dat ze van Shakespeare slechts navolgers
waren, en dat zij,door hun groote voorbeeld te willen overtreffen, te zeer in het overdrevene vielen.
Zij werkten altijd zamen : de vinding hunner stukken was meerendeels van Fletcher, de uitwerking
meerendeels van B. De beste druk van al hunne
werken is die in 13 dln. (Londen 1841-48).
Beaumont (Christophe de), geb. 1703 bij
Sarlat, gest. 1781, was sedert 1746 aartsbisschop
van Parijs, en even beroemd door zijne onuitputtelijke liefdadigheid, als vermaard geworden door zijn
strijd-voeren tegen de stellingen der Jansenisten en
der philosophen. Een zijner mandementen tegen
laatstgenoemden gaf Rousseau aanleiding tot het
schrijven van zijne beroemde Lettre a M. de Beaumont.
Dikwijls in hardnekkig verzet tegen het hof en het
parlement, werd B. herhaalde malen verbannen. Hij
heeft 4 dln. Instructions pastorales nagelaten.
\ _evrouw de). Zie LEPRINCE.
Beaumont (m
Beaumont (Bidder Eon de). Zie EON.
Beaumont (Elie de), een advokaat en een
ingenieur. Voor beiden zie ELIE.
Beaumont (Gustave de), publicist, geb. 6 Febr.
1802, procureur bij het hooge geregtshof der Seine,
werd 1831 met Tocqueville naar Noord-Amerika
gezonden om daar het gevangenis-stelsel te onderzoeken, werd 1840 volksvertegenwoordiger, en behoorde sedert 1848 tot de partij der gematigde
republikeinen. De beroemdste van zijne werkenzijn:
(met Tocqueville gezamentlijk 1832 en 1836) Du
systeme penitentiaire aux Etats Unis et de son
application en France; (en van B. alleen, Parijs 1 839
en 1840) L'Irlande sociale, politique et religieuse.—

B. (voluit : Edouard vicomte de Beaumont-Vassy),
neef van den vorige, heeft zich als schrijver doen
kennen door romans, doch vooral door geschiedk.
werken, waaronder inzonderheid Histoire des etats
europeens depuis le congres de Vienne (dl. 1— 4, Parijs
1843-47).
Beaune, 1) arrondissements-hoofdpl. in het
fransche dept. Cote-d'Or, aan de Bouzoise; 42,000
inw. ; beroemde wijnen ; beroemd hospitaal, in 1443
gesticht door Nicolas Rollin; B. is de geboortepl.
van Monge. — 2) B., lat. V ellaunodunum, stad met
2000 inw. in bet fransche dept. Loiret.
Beaune (Florimond), geb. 1601 te Blois, gest.
aldaar 1652, beroemd wiskundige.
Beaunoir (Alex. Robineau, genaamd de),vruchtbaar en gewild tooneelschrijver, geb. 1746 te Parijs,
nam bij het uitbarsten van de omwenteling de wijk
naar Belgie, ging vervolgens naar Rusland, waar hij
de hofschouwburgen dirigeerde; keerde onder het
keizerrijk naar Parijs terug, werd onder de restauratie met eene sinecure begiftigd, en stierf 1823.
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Beaupreau, fransche stad met 3600 inw.,
dept. Maine-et-Loire; heeft eene rol gespeeld in den
vendeeschen oorlog; 21 April 1793 werden De Vendeers bij B. overwonnen.
Beaurain (Jean de), geograaph des konings,
geb. 1696 in het oude Artois te Aix-en-Issart, gest.
1771. Men heeft van hem : Histoire militaire de
Flandre, ou Campagnes (1690-94) du maróchal de
Luxembourg (3 dln. in fol. Parijs 1756, 5 dln. in 40.
Potsdam 1783-87) ; Atlas de geographie ancienne
et moderne (14 dln. in fol.). — B. (Jean de), zoon
van den vorige, heeft kaarten geleverd voor de Geschiedenis der veldtogten van Conde en voor die van
Turenne.
Beauregard, 1) geboren in Louisiana uit
fransche Creolen, een der bekwaamste generaals van
bet leger der zuidelijke staten, die zich van de noordamerik. Unie hebben afgescheiden, werd 24 Febr.
1861 door het congres te Richmond tot opperbevelhebber benoemd, en heeft bij het verschrikkelijke
beleg van Charleston door de Noordelijken de wereld
verbaasd door zijn moed en onversaagdheid, zoowel
als door zijne bekwaamheid. — 2) een prediker van
de orde der Jezurten, geb. 1731 te Pont-4-Mousson,
gest. in Zwaben 1804, had te Parijs een ontzaggelijken toeloop door zijne hevig-uitvarende welsprekendbeid ; in verscheidene zijner preken, vooral in
eene 1789 in de kerk Notre Dame, voorspelde bij al
de gruwelen van het Schrikbewind, zooals ze drie
jaren later werkelijk plaats grepen. — 3) een scolasticus; zie BERIGARD.
Beausobre (Isaac de), een geleerd man, geb.
1659 te Niort, gest. 1738, eerst protestantsch predikant te Chfitillon-sur-Indre, verliet Frankrijk bij
de herroeping van het edict van Nantes, nam de
wijk naar Holland, en ging vervolgens (1694) naar
Berlijn, waar hij tot predikant aangesteld en door
den koning met gunstbewijzen overladen werd. Behalve zijne preken en eene vertaling van het Nieuwe
Testament, _heeft men van hem eene zeer geachte
(doch door den Jezuit Alticozzi hevig aangevallene)
Histoire du Manichdisme (2 dln. in 4 0., Amst. 1734
—39) en eene Histoire de la reformation depuis 1517
jusqu' et 1530 (4 dln. in 8 0 ., Berlijn 1785) ; zijnde
dit laatste werk, pas in het licht verschenen na B.'s
dood, slechts een gedeelte van eene uitgebreide
Geschiedenis van het Protestantismus, waaraan hij
bet grootste gedeelte van zijn Leven had gewerkt.—
B. (Louis), een der twee zonen van den vorige,
schreef Le Pyrrhonisme du Sage (Berlijn, 1754).
Beausset (Le), stadje met 3000 inw. in het
fransche dept. Var, circa 2 mijlen benoordwesten
Toulon ; geboortepl. van Portalis.
1
AGNES
_.
(Dame de). Zie
S OREL
Beautó (D
Zi k
Beautre (Pierre), is eene schrijffout. Zie het art.
BREAUTE.

Beauvais, lat. Bellovaci, later Ccesaromagus,
hoofdplaats van het fransche dept. Oise, aan de zamenvloeijing van de rivieren Avalon en Therain,
9 mijlen benoorden Parijs; 16,000 inw.; oudtijds de
hoofdstad der Bellovacen in Belgica 1 a ; gaf zich
57 v. Chr. aan Cesar over zonder slag of stoot ; werd
850 en op verschillende andere tijdstippen verwoest
door de Noormannen ; werd 1443 door de Engelschen belegerd, doch ontzet door den heldenmoed
van Jean Ligniere; 1472 belegerd door hertog Karel
den Stoute van Bourgondie, werd B. gered door de
heldhaftigheid der burgeressen onder aanvoering van
de moedige Jeanne Hachette. In 1810 werd B. bijna
geheel vernield door eenen brand. In 845 en 1115
werden te B. concilien gehouden ; het is de geboortepl.

Bebek
van den geleerden Dominicaan Vincentius van B.
(Vincentius Bellovacensis), Villiers de l'ile-Adam,
Lenglet-Dufresnoy, Dubos, Restaut, Vaillant, enz.
Beauvaisis, of Beauvoisis, lat. Bellovaci, het
noordwestelijk gedeelte van het oude gouvernement
van Ile-de-France, tegenw. deel uitmakende van hot
fransche dep. Oise; de hoofdpl. was Beauvais.
Beauval (Basnage de), Zie BASNAGE.
Beauvau, fransch dorpje in het dept. Maineet-Loire, heeft zijnen naam gegeven aan het oudadellijke geslacht B., dat reeds in de 10e eeuw
benoemd was in Anjou, later genaturaliseerd werd
in Lotharingen, en een aantal uitstekende mannen
heeft voortgebragt, waaronder veldheeren, maarschalken, maltezer grootwaardigheidbekleeders, ambassadeurs, ministers, prelaten, schrijvers, enz.
Beauvilliers (Francois de), hertog van St.Aignan (1607-1687), onderscheidde zich in zijne
krijgskundige loopbaan bij het beleg van Dole, bij
dat van Landrecies (1637) ; werd 1653 tegen de
Frondeurs gebruikt,en vervolgens benoemd tot gouverneur van Touraine. Hij stond hoog in de gunst
bij Lodewijk XIV, en bediende zich daarvan om de letterkunde te beschermen. — B. (Paul, hertog van),
zoon van den vorige, geb. 1 648 op het kasteel St.A ignan, diende eenigen tijd in de armee,en verwierf
door zijne uitstekende deugden de gunst van Lodewijk XIV, die hem 1685 tot raad van fmancien benoemde, en hem de opvoeding toevertrouwde van
den jongen dauphin, hertog van Bourgondie ; later
werd hij ook met de leiding van den hertog van
Anjou (Filips V) en den hertog van Berri belast. In
deze taak koos B. tot medehelper Fenelon, wiens
vriend hij werd ; en toen later de aartsbisschop van
Kamerijk in ongenade vier, ten gevolge van theol.
twisten, schroomde B. niet zich toch zijn vriend te
blijven toonen. In 1691 benoemd tot minister van
staat, diende B. den koning met de verstandigste
raadgevingen, en was van oordeel, dat men de kroon
van Spanje niet behoorde aan te nemen voor den
hertog van Bourgondie, die in den bloei zijns levens
(1712) stierf, en door zijnen leermeester niet lang
overleefd werd ; want B. stierf 1714.
Beauvoir, 1) stad met 2500 inw. in de Vendee,
6 mijlen benoordw. Sables d'Olonne, op 2 mijI afstands van de kust ; eertijds lag de stad vlak aan
zee. — 2) B. stir Niort, plaatsje in het fransche dept.
Deux-Sevres.
Beauzee (Nic.), fransch taalgeleerde, geb. 1717
te Verdun, gest. 1789 te Parijs. Hij schreef eene
Grammaire generale (2 dln. 1767; herdrukt 1 dl.
1819) ; gaf een vermeerderden nieuwen druk vp de
Synonymes van den abbe Girard (2 dln.) ; en schreef
en vertaalde vele andere werken.
Bebai, een der gevangenen in Babylon, vermeld
bij Ezra en Nehemia.
Bebayh—el--Hagar, lat. Iseum, vervallene
stad in Egypte, 3 mijlen bezuidzuidwesten Mansoerah, vele en uitgestrekte overblijfselen van oudheden.
Zie BARBER.
il d
Bebber, 0. I ean_engroep.
Babe, beroemde dwerg, wiens ware naam is
Nicolaas Ferry, geb. 1739 in de Vogesen, werd grootgebragt aan bet hof van den lotharingschen koning
Stanislas, tot wiens vermaak hij moest dienen. Zijne
geestvermogens waren echter zeer bekrompen, en hij
stied reeds op zijn 25e jaar met al de kenmerken
van den ouderdom.
Bebek, baai in den Bosporus; aan deze baai ligt
sedert 1725 Hoemayoenabad, d. keizerlijk paleis,
met bad en moskeen, benevens de beschuitbakkerij
voor de turksche vloot.

Bebel

Beck

455

Bebel (H.), of Bebelius, geb. 1480 in Zwaben,
'Becher, een der zonen van Benjamin ;Gen.46:
21; Num. 26 : 35 ; I Chron. 7 : 5, 6.
beoefende reeds in zijne jeugd de latijnsche dichtkunde met zooveel goed gevolg, dat keizer MaximiBecher (Johann Joachim), duitsch genees- en
scheikundige, geb. 1628 te Spiers, heeft door zijne
liaan hem de eerekroon van dichter toewees. Later
scheikundige nasporingen veel bijgedragen tot outwerd hij professor der fraaije letteren to Tubingen,
wikkeling van de chemie; 1660 werd hij keizerlijk
en legde zich vooral toe op geleerde nasporingen,
hofraad te Weenen en lijfarts van den keurvorst van
omtrent oudheden en betreffende de geschiedenis
van Duitschland. Men heeft van hem : Facetiarum Beijeren; doch te Weenen in ongenade gevallen, ging
hij naar Holland, en van daar naar Engeland, waar
lib. III (1506) ; Triumphus Veneris (Tubingen 1508;
hij in zijne nasporingen betreffende de mijnen 1685
dit dichtstukje is dikwijls herdrukt); Opuscula(1516).
Bebir, of turksch Gradiska, sterke stad In Croa- door den dood werd overvallen. Zijn voornaamste
werk is Physica subterranea (Frankf.1669; herdrukt
tie, aan de Save, tegenover Oud Gradiska.
met een supplement van Stahl 1735). Ook met taalBebriacum. Zie BEDRIACUM.
Bebrycen, 1) een zeer oud yolk in Bithynie, studie hield hij zich bezig; in 1661 had hij eene
B. genoemd naar een hunnereerste koningen Bebryx. proeve van pasigraphie in het lichtgegeven Character
pro notitia linguarum universali.
— '2) een yolk dat oudtijds de zuidkust van Gallic
Becher (Alfred Julius), een der hoofdleiders
bewoonde, dat gedeelte der kusten, dat tegenw. het
in de revolutie te Weenen 1848, geb. 1803 te Manfransche dept. Aude uitmaakt. Deze B. waren verchester, studeerde in de regten te Heidelberg, Gotmoedelijk de zelfde als de Helysicen.
Becanus (Joannes Goropius), geb. 23 Julij 1518 tingen en Berlijn, kwam wegens demagogische woelingen eenigen tijd in voorloopig arrest, werd later
te Hilvarenbeek, gest. 28 Junij 1 572 te Maastricht,
advokaat te Elberfeld, ging van daar naar Keulen en
volbragt eerst zijne studien in de wijsbegeerte en
Dusseldorf, was naderhand onderwijzer in de theorie
geneeskunde te Leuven, reisde vervolgens in Italie,
der muziek te 's Gravenhage, 1844 muziekonderSpanje en Frankrijk, en werd benoemd tot lijfarts
van Leonore, de gemalin van Frans 1, en van Maria, wijzer te Londen, en kwam 1845 naarWeenen,waar
hij Brie jaren later als een der hoofdpersonen optrad
koningin van Hongarije, zijnde beiden zusters van
in de gebeurtenissen van Maart. Na de bestorming
keizer Karel V. Zich te Antwerpen gevestigd heb..
van Weenen door de keizerlijke troepen werd B.
bende, werd B. benoemd tot lijfarts van 's keizers
(23 Nov. 1848) doodgeschoten.
opvolger en zoon Filips II ; doch een tegenzin in de
Becher (Siegfried), oostenrijksch statisticus,
geneeskundige praktijk hebbende, bedankte B. voor
geb. 28 Febr. 1806 te Plan in Bohemen, gaf vele
die benoeming, om zich geheel op taal- en oudheidbelangrijke statistieke werken in het licht,nadat hem
kundige nasporingen te kunnen toeleggen. Ofschoon
sedert 1836 de archief-verzamelingen voor de gezeer geleerd, verviel hij tot ongerijmde stellingen :
schiedenis van Oostenrijks halide' en nijverheid waren
zoo schreef hij twee dikke boekdeelen in fol., om te
opengesteld. Vroeger had hij in het licht gegeven
bewijzen, dat Adam en Eva in het paradijs de cimHandbuch rum historischen Studium (1833) en eene
brische of teutonische (dus de duitsche) taal gesproAllgemeine Geographie (3e druk, Weenen 1842).
ken hebben, van welke taal hij alle andere talen, zelfs
bet Grieksch en Hebreeuwsch, afgeleid wilde hebben.
Becherel, oud sterk plaatsje in het fransche
dept. Ille-et-Vilaine, ruim 2 mijlen benoordw.Rennes;
Bee d'Ambez. Zie AMBEZ.
Beccaria, eene familie in Pavia, stond aan het bij B. begint de heide van Evran.
hoofd van de partij. der Gibellijnen in die stad (13e en
Bechorath, de overgrootvader van Kis ; I Sam.
9 : 1.
14e eeuw), en had tot tegenstanders de graven van
Langusco, die de hoofden waren van de partij der
Beehstein (Joh. Matthias), bekend ornitholoog
en boschkundige, geb. 11 Julij 1757 te WaltersGuelfen. Na langdurige twisten werden zij 1418
hausen in het Gothasche, gest. 1822 te Dreiszigacker
uitgeroeid door den hertog van Milaan.
Beccaria (pater Giovanni Battista), wis- en bij Meiningen, heeft veel geachte werken over vogelkunde, jagt en houtvesterij geschreven.—B. (Ludscheikundige, geb. 3 Oct. 1716 te Mondovi, gest.
wig), geb. 24 Nov. 1801, sedert 1831 bibliothecaris
27 April 1 781 te Turijn, eerst leeraar te Rome en
te Meiningen, rigtte daar het Hennebergsche oudPalermo, sedert 1748 prof. der natuurkunde aan de
heidkundig genootschap op, gaf in het licht bet
universiteit te Turijn, heeft zich beroemd gemaakt
vDuitsche Museum voor geschiedenis,letter- en ouddoor zijne electrische nasporingen ; hij schreef :
heidkunde" (Jena 1842) ; Der Sagenschatz and die
Dell' elettricismo atmosferico (2e druk, Turijn 1758);
Sagenkreise des Thuringerlandes (4 dln., Meiningen
Dell' elettricismo artifiziale (Turijn 1772), zijnde dit
1835-38); en een aantal werken meer.
B.'s voornaamste werk, dat Franklin ielfs in het
Engelsch liet vertalen. Wijders Gradus Taurinensis
Beck (David), kunstschilder, geb. 25 Mei 1621
te Delft, gest. 20 Dec. 1656 te 's Gravenhage. Hij
(Turijn 1774), waarin de door hem en den abt
was een leerling van den beroemden A. van Dijk en
Canonica 4 760 in Piemont volbragte graadmeting
genoot de guest van Engelands koning Karel I, die
beschreven wordt.
Beccaria (Cesare Bonesana , markies van), hem tot teekenmeester voor zijne zonen had gekozen. Vervolgens schilderde hij voor de koningen van
geb. 1735 te Milaan en aldaar gest. 29 Nov. 1793,
Frankrijk en Denemarken, alsook voor Zwedens kona er sedert 1768 den leerstoel voor de staathuisningin Christina, die hem met gunstbewijzen overboudkunde bekleed te hebben, heeft zich verdienstelijk gemaakt door zijn geschrift Dei delitti e delle laadde en hem zelfs tot kamerheer benoemde. Op
haren last bezocht hij Duitschland, Spanje en Italie ;
pene (Monaco 1764, Venetie 1781), waarin hij de
in eerstgenoemd land liep B. gevaarlevend begraven
hardheden der toenmalige criminele straffen, inzonte zullen worden, aan Welk gevaar hij louter door de
derheid de pijniging en de doodstraf bestrijdt, en
spotternij van zijnen knecht ontkwam. In Duitschop eene meer menschelijke toepassing van straf aanland zijnde, namelijk, werd B. ziek en door eene zoo
dringt. Hij is buitendien bekend door eene pbilohevige flaauwte overvallen, dat men hem voor dood
sophische spraakkunst en theorie van den stijl.
13eccles, of Beckles, stad in het engelsche hield, en hij behoorlijk ,,afgeleid" werd. Zijne twee
knechts trachtten zich over zijn afsterven te troosten
graafschap Suffolk, aan de Waveney ; 4000 inw.
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met een stevig glas wijn, in de zelfde kamer waar
hun beer .op strop" lag. Toen zij de hoogte begonnen te krijgen, zeide een hunner : .Hij is bij zijn
leven zulk een minnaar van de flesch geweest, dat
ik toch eens proberen wil of hij ze, nu hij dood is,
ook nog lust". Pit zeggende, bragt hij B. een vol
glas wijn aan de lippen. De reuk misschien van het
edele vocht deed den schijndoode eenigzins bijkomen, en hij slurpte werktuigelijk een teugje naar binnen. .Waarachtig, Jan ! hij lust 'm nog !" riep de verbaasde knecht, die nu zijnen beer bet geheele glas
liet leegdrinken; en van dat oogenblik herstelde B.
Later in het gevolg van koningin Christina teParijs
zijnde, gaf zij hem verlof om een uitstapje naar
Holland te maken; en bij die gelegenheid stierf hij
te 's Gravenhage; waarschijnlijk kwam hij door vergif om bet leven.
Beck (Christ. Daniel), philoloog en histoticus,
geb. 22 Jan. 1757 te Leipzig, gest. aldaar 13 Dec.
1832, prof. 1785 der grieksche en lat. talen, 1819
der gescbiedenis , bekleedde tevens verscheidene
andere tijdroovende betrekkingen, hetgeen niet belette, dat hij geachte editien leverde van Pindarus,
Aristophanes, Euripides, Apollonius Rhodius, Plato,
Cicero, enz. Wijders : Anleitung zur Kenntniss der
allgemeinen Welt- und Vôlkergeschichte (4 dln., Leipz.
1787-1807); van 1819 tot aan zijnen dood redigeerde bij bet algemeen Repertorium der nieuwste
binnen- en buitenlandsche letterkunde,enz.; en eene
schier ontelbare menigte andere pennevruchten van
B. getuigen van zijne onbegrijpelijke werkzaimheid.
—B. (Job. Lud w.), zoon van den vorige, geb. 21 Oct.
1786, is de uitgever van het Corpus juris civilis
(Leipzig 1825 ; 2e druk 1829), en schrijver van
verscheidene regtsgeleerde werken.
Beck (Karel), geb. 1817 in het hongaarsche
vlek Baja, zoon van een joodscb koopman,trad 1838
als duitsch dichter op, en heeft sedert veel in het licht
gegeven; zijne gedichten zijn onscliatbare bijdragen
tot de kennis van bet hongaarsche volksleven.
Becket (Thomas), gewoonlijk genaamd de heilige Thomas van Canterbury, geb. 1119 te Londen,
studeerde theologie te Oxford en Parijs. en regten
te Bologna, werd door Hendrik 11 van Engeland aangesteld als opper-kanselier en als onderwijzer van
zijnen zoon, en vervolgens (1162) verheven tot
aartsbisschop van Canterbury, aan welke waardigheid de titel was verbonden van primaat van Engeland. Van dat oogenblik af, evenwel, was het ijverig
streven van B. de prerogativen der Kerk te handhayen tegen elke inbreuk, die Hendrik II daarop zocht
te waken; vandaar hevige geschillen met den koning, waarvan het gevolg werd, dat B. (1164) als
een meineedige tot gevangenisstraf werd veroordeeld,
en de uitvoering van dat vonnis slechts ontgingdoor
naar Frankrijk te vlugten, waar hij zich onder de
bescherining stelde van koning Lodewijk VII. In
1170 werd hem vergund naar Engeland terug te
keeren; loch nog steeds onwrikhaar bij zijn gevoelen volhardende, dat geenerlei voorschrift, de Kerk
betreffende, verhindend was of eerst moest het door
den pans zijn bekrachtigd, had hij al spoedig op nieuw
onaangenaamheden met Hendrik 11; en eenige weinige maanden na zijnen terugkeer in Engeland werd
B. te Canterbury in de kerk, aan den voet van het
outaar,vermoord door vier edellieden, die zich daardoor aangenaarn dachten te maken bij den koning,
doch Wier daad opentlijk werd afgekeurd. In 1172
werd B. door pans Alexander III als martelaar gecanoniseerd, en ter zijner gedachtenis -werd sedert
de 29ste December als heiligen-dag gevierd, tot

Bedan
1532, toen Hendrik VIII zich van den Roomschen
Stoel onafhankelijk verklaarde; deze koning liet B.
uit den beiligen-kalender schrappen, zijn gebeente
verbranden en de asch in den wind strooijen, en de
viering van den gedenkdag van den heiligen Thomas
van Canterbury was voortaan verboden.
Beckmann (Joh.), bekend natuur-onderzoeker en landhuishoudkundige, geb. 4 Junij 1739 te
Hoya in Hanover, studeerde te Gottingen theologie,
legde zich vervolgens meer op de natuurlijke wetenschappen toe, werd 1763 prof. der natuurkunde en
natuurlijke historie te Petersburg, 1766 prof. der
wijsbegeerte en 1770 der landhuishoudkunde te
Gottingen , waar bij 4 Febr. 1811 stierf, na zeer
veel te hebben geschreven ; hij is de eerste geweest,
die de landhuishoudkunde als wetenscbap heeft behandeld.
Beckum, stall met 2400 inw. in de pruis. prov.
Westfalen, tusschen Hamm en Bielefeld, aan den
Deutz-Mindener spoorweg.
Bêclard (P. Aug.), professor der ontleedkunde
te Parijs, geb. te Angers 1785, gest. 1825, bekend
door verscheidene geschriften.
Becquerel (Antoine Cesar), fransch natuurkundige, geb. 7 Mrt. 1788 te Chitillon-sur-Loing
in bet dept. Loire, maakte in het korps ingenieurs
den spaanschen veldtogt mede onder Suchet, en heeft
zich later, na den veldtogt van 1814, zeer verdienstelijk gemaakt door zijne geschriften over electriciteit en magnetismus. — B. (Alfred), zoon van den
vorige, is gunstig bekend als geneesheer en schrijver
van geneeskundige werken.
Becskerek, ook Groot-B. genaamd, groot
marktvlek in bet servische comitaat Torontal, aan
het Bega-kanaal; 18,000 inw.
Beda, voormalig dorp in Groningen, wordt vermeld onder de 43 of 44 dorpen, die in 1277 door
de zee werken verzwolgen, door welke inbraak de
Dollart ontstond.
Beda, met den bijnaam V enerabilis, d. i. de
Eerwaardige, geb. 672 te Monkton bij Girvy (tegenw.
Yarrow) in het engelsche graafschap Durham, gest.
26 Mei 735, had zijrie opleiding genoten in bet klooster
Wermouth, blonk uit in alle destijds bekende yakken van wetenschap, en was onbetwistbaar de geleerdste man van zijnen tijd. Paws Sergius riep hem
op vereerende wijze naar Rome; doch de nederige B.
bedankte, en werd 702 presbyter in het klooster Girvy
(bij Durham), waar hij het grootste deel van zijn
leven sleet. Hij heeft een aantal werken over histovie, chronologie, redekunde, theologie, bijbel-uitlegkunde,wijsbegeerte en taalkunde nagelaten.Vooral belangrijk is zijne tot 731 loopende Hisloria ecclesiastica
geniis Anglorum. Door zijn geschrift De sex mtatibus
mundi droeg hij veel bij tot algemeene aanneming
van de tijdrekening van Dionysins. Zijne werken
verschenen te Parijs (1544 en 1554), Bazel (1564),
Keulen (1612 en 1688) en laatsterijk Londen 1844.
—B. (Natalis), doctor in de theologie aan de universiteit van Parijs, was een hevig bestrijder van
Erasmus, maar stond tegenover dit licht der wereld
als een ellendig duisterling. In 1535 werd hij gebannen, dewijl hij zich onbetamelijk verzet had tegen
het voornenien van Frans I, die de Sorbonne wilde
overhalen om de echtscheiding vanEngelandskoning
Hendrik VIII voor billijk te verklaren; B. stierf
8 Febr. 1537.
Bedad, de varier van den edomitischen koning
Hadad ; Gen. 36 : 35 ; I Chron. 1 : 46.
Bedan worth vermeld I Sam. 12 : 11; I Chron.
7 : 17.

Bedarrides
Bedarrides, lat. Bituritce, stadje met 2000 inw.
in het fransche dept. Vaucluse, aan de Ouvêze.
B6darrieux, stad in het fransche dept. Herault, aan de Orbe ; ruim 10,000 inw.
Beddoes (Thomas), geb. 1754 te Shiffnall,
gest. 24 Dec. 1808 te Bristol, was van 1786 tot 1792
professor der scheikunde te Oxford, nit welke betrekking hij echter zijn ontslag nam, om meer tijd
te hebben tot het schrijven van geneesk. werken.
Bedeau (Marie Alphonse), fransch generaal,
geb. Aug. 1804 te Verton bij Nantes, was de zoon
van een zee-officier; hij kwam als onder-officier uit
de school te St. Cyr, werd 1 Oct. 1826 tot luitenant
bevorderd, 12 Julij 1831 kapitein, was (1831) bij den
generalen staf van generaal Gerard voor Antwerpen,
1836 kommandant over een bataillon van het vreemden-legioen in Algerie, 1837 kommandant van Constantine, 1838 van Boedzjia, 1839 kolonel, na vele
roemriike gevechten in Algerie 1841 brigade-gene. raal, 1.8'44 divisie-generaal; na korten tijd gouver-.
neur van Algerie te zijn geweest, ging hij met verlof
'mar Parijs, voerde daar 1848 bij de Februarijomwenteling onder maarschalk Bugeaud het bevel
over een der vijf kolonnen tegen de opstandelingen,
was echter, door zijne instruction gebonden, niet in
staat doortastend te handelen. Door het voorloopig
bewind werd hij tot opperbevelhebber in Parijs benoemd. In de nationale vergadering behoorde hij
tot de gematigde regterzijde, verzette zich tegen de
plannen van de keizerlijke partij, werd in den merkwaardigen nacht van 2 Dec.1851 gevangen genomen,
even als de generaals Cavaignac en Lamoriciéreeerst
naar de gevangenis te Mazas, toen naar die te Ham
overgebragt, en eindelijk tijdelijk uit Frankrijk verwijderd; hij nam de wijk naar Brussel, en toen hem
later de terugkeer naar Frankrijk vergund werd,
weigerde hij daarvan als van eerie gunst gebruik te
maken; hij stierf in Oct. 1863.
Bedeja, een der Israeliten, die in de babylonische gevangenschap vreemde vronwen hadden genomen ; Ezra 10 : 35.
Bedford, 1) zuidoostelijk graafschap van Engeland, met 125,000 inw. op circa 30 vierk. mijlen,
is in het zuiden geheel ingenomen door het krijtgebergte Chiltern, wordt besproeid door de rivieren
Ouse, he!, Ouzel en Lea, en heeft veel weiland. -2) hoofdplaats van bet graafschap B., aan de Ouse;
15,000 inw. — 3) Er zijn in Engeland en in de
Vereenigde Staten van N.-Amerika nog verscheidene steden, die den naam van B. dragen.
Bedford (Hertogen van). De eerstc hertogen
van B. behoorden tot de koninkl. familie Plantagenet.
Later werd de titel van hertog van B. hersteld voor
de familie Russell. Zie RUSSELL.
Bedford (Jan Plantagenet, hertog van), derde
zoon van den engelschen koning Hendrik IV, en
broeder van Hendrik V, lien hij krachtig hehulpzaam was ow Frankrijk te berwinnen, werd bij zijns
broeders flood (1414) tot regent benoeind over diens
minderjarigen zoon, die 1422 door hem werd nitgeroepen als Hendrik VI, koning van Engeland et,
Frankrijk. In 1423 behaalde hij eene overwinning
bij Cravant, 1424 bij Verneuil, en was een korten tijd
meester van schier geheel Frankrijk ; maar met de
bevrijding van Orleans 1429 namen zijne tegenheden
eenen aanvang, totdat hij het grootste deel van zijne
veroveringen weder verloor, en de vrede van Rouaan
hem zoo bitter viel, dat. hij 19 Sept. 1435 van hartzeer stierf. Hij was een der uitstekendste manner
van zijnen tijd, doch ontsierde zijuen roem door de
teregtstelling van Jeanne d'Arc.
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Bedlam, eigentlijk Bethlehem-gasthuis, een
vermaard geworden krankzinnigen-gesticht even
bezuiden Londen ; dient tevens tot gevangenis. Bij
wijze van spreekwoord zegt men een B. voor : een
gekkenhuis.
Bedlis, stad met omstr. 14,000 inw. in het
turksch-aziatische gebied Koerdistan, aan den
Koezoer.
Bedmar (Alphonse de la Cueva, markies van),
kardinaal, bisschop van Oviedo. Als ambassadeur
van Filips III te Venetie, smeedde hij eene zamenzwering tegen de venet. republiek met den gouverneut. van Milaan en den onderkoning van Napels.
De zamenzwering werd ontdekt, en B. (1618) uit
Venetie gejaagd. Later was hijgouverneur van Vlaanderen en bisschop van Malaga, en stierf 1655. De
geschiedenis der ,,Zamenzwering van Venetie" is in
het Fransch beschreven door St.-Real; het feit zelf
is dikwijls in twijfel getrokken, doch is onwederlegbaar bewezen door de dokumenten, in 1831 te Berlijn openbaar gemaakt door L. Ranke.
Bednore, stad in engelsch lndie, presidentschap Madras; met 12,000 inw.; eertijds de hoofdstad van geheel Kanara en veel grooter dan tegenw.
Is verscheidene malen veroverd en heroverd ; toen
het 1763 door Haider Ali ingenomen werd, was bet
nog eene rijke en gewigtige stad, doch sedert is B.
in verval geraakt.
Bedoewinen. Zie BEDU -i NEN.
Bedouin,gehucht en %lek in het fransche dept.
Vaucluse, 1 mijl beoosten Carpentras, heeft 3000
inw.; werd 1794 platgebrand door den volksvertegenwoordiger Maignet.
Bedoyere (La). Zie LABEDOYERE.
Bedresjeyn, dorp in Midden-Egypte,2 mijlen
bezuiden Ghyzeh, op den linker-oever van den Nijl,
nabij de plaats waar het oude Memphis stond.
Bedriacum, of Bebriacum, tegenw. Casal Romano of Cividale, stad in transpadaansch Gallie, bij de
Cenomans, tusschen Mantua en Cremona. De troepen
van Otto werken bier (69 v. Chr.) geslagen door die
van Vitellius, waardoor deze Iaatste meester bleef van
het rijk.
Bedrogs—eiland. Zie ENGANO.
BeduInen (arab. Bedawi, d. woestijnbewoners), de nomaden-volkeren in de woestijnlanden
van Voor-Azie en van Noord-Afrika, oorspronkelijk
(dat wil zeggen in den vroegsten tijd) herkomstig
uit de woestijn van Arable. Ze behooren allen tot
den semitischen volkstam, on meer bepaaldelijk tot
den ismaelitischen tak ; zij belijden den Islam, leven
van veeteelt, koophandel en rooverij. Vrijheidsliefde,
gastvrijheid en dapperheid zijn hunne deugden;
wraakgierigheid, roofzucht en trouweloosheid hunne
ontleugden. Over het algemeen zijn de B. van eene
welgemaakte gestalte en bruin van huid. Hunne
kleeding bestaat in een balk (een ruim onderkleed)
en een boernoes (een wijden mantel). Hunne leefwijze is aartsvaderlijk ; elke familie of stain staat
onder een oudste of sheik, en woont op zich zelve ;
daar waar twee of meer familien zamenwonen in
een dorp of doewar (duar) staan ze onder een uit
de sheiks gekozen dorps-overste; wanneer verscheidene doewars met elkander zoo in hetrekking staan,
dat ze een geheel of een grooten stam vormen, kiezen al de sheiks uit hun midden een opperhoofd,
die kaid of emir genoemd wordt ; hunne maraboets
of priesters oefenen een zeer grooten invloed tilt.
De doewar, dat is de legerplaats, van een zwervenden
Beduinen-stam bestaat nit een onregelmatigen
ring van tenten.
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Bedum

Bedum, oudtijds Bedhum en bij verkorting
Beem, dorp in de prov. Groningen, ruim anderhalf
uur gaans benoordoosten de stad Groningen. V(iör
de Hervorming werd boven het outaar in de kerk
het stoffelijk overschot bewaard van den hell. Walfridus, die volgens de legende 837 in de kerk te B.,
terwijl hij met zijnen zoon Radfridus de heilige dienst
stond te verrigten aan het outaar, door de heidensche Noormannen vermoord werd. In 1536 werd B.
grootendeels in de asch gelegd door de Gelderschen
onder aanvoering van Meindert van den Ham ; in
den watersnood van 13 Nov. 1686 werd B. vreeselijk geteisterd. Het is de geboorteplaats van de dichteres Allegonda Ilberti, en van den landbouwer Geert
Reinders, den uitvinder van de inenting van het
rundvee tegen de veepest.
Bedzjapoer, I) provincie van het engelschindische presidentschap Bombay in Hindostan, begrensd door Auroengabad, Haiderabad, fialaghaut
en de zee, beslaat omtreeks 1700 vierk. mijlen, is
goed bewaterd, en een der rijkste gewesten van
britsch Indiè ; eertijds was B. een magtig mahomedaansch onafhankelijk rijk.-2) hoofdstad der prov.
B., eertijds eerie bloeijende, sterk bevolkte stad met
meer dan 1 millioen huizen, werd het Palmyre van
Indi6 bijgenaamd; tegenwoordig vervallen, telt het
slechts 100,000 inw.; men vindt er talrijke rumen
en schoone gedenkstukken van vroegere grootheid,
het makbara of mausoleum van sultan Mohammedschach, de Dzjema'mesdzjid , zijnde eene prachtvoile moskee, het mausoleum van sultan Ibrahim II.
In 1689 werd B. ingenomen door Aureng-Zeyb.
Beecher Stowe(Harriet).Zie _TowE,_arr.e.
(11
t)
Beechy (Sir William), beroemd engelsch portretschilder, geb. 12 Dec. 1753 te Burford, gest.
28 Jan. 1839. — B. (Fred. William), engelsch zeevaarder, zoon van den vorige, geb. 17 Febr. 1796 te
Londen, maakte als zee-officier 1818 de wetenschappelijke reis mede naar de noordpoo1,1819 de tweede
dito reis; 1821 eene onderzoekingsreis tangs de
noordkust van Afrika; 1825 ging hij als commodore
over den Stillen Oceaan naar de noordwestkust van
Amerika, om zich door de Kotzebue-sond met Franklin te vereenigen, hetgeen hem echter niet mogt
gelukken, en 1829 keerde hij naar Engeland terug.
De beschrijvingen van zijne reizen zijn zeer lezenswaardig.
Beeder, I) oude prov. in engelsch Indie aan
gene zijde van den Ganges, grenst ten N. aan Berar,
ten Z. aan Bedzjapoer en Haiderabad, ten 0. aan
Gandoewana, beslaatruim 930 vierk. mijlen, en wordt
besproeid door de rivieren Godaweri en Manjera.
2) oude hoofdstad der prov. B., eertijds residentie
van den inlandschen vorst, is tegenw. in verval.
Beek, naam van verscheidene nederlandsche
dorpen : 1) in het land van Valkenburg, prov. Limburg ; 2500 inw.; ter onderscheiding noemt men het
Beek-over-Maas; het ligt 2 uren gaans benoordoosten Maastricht. — 2) in de baronie van Breda,
prov. N.-Braband, Brie kwartier gaans benoordwesten Breda. — 3) in de meijerij van den Bosch;
600 inw.; ligt 3 uren gaans benoordoosten Eindhoven ; werd 1598 door de Spanjaarden gebrandschat en uitgeplunderd, 1599 nogmaals door hen
geteisterd, en leed 1672 en 1673 veel van de fransche legers.-4) in de prov. Gelderland, I our gaans
bezuidoosten Nijmegen; circa 700 inw,; in den tijd
der Romeinen was 13. lang de standplaats van een
romeinsch legerkorps (cohors legionum).
Beek, naam van verscheidene riviertjes en waters in de Nederlanden.

Beeldstormerij
Beekbergen, dorp met 2000 inw. in de prov.
Gelderland, 4 uren gaans benoorden Anthem; een
tijd lang woonde hier de beroemde dichter Constantijn Huygens ; door den geweldigen storm van 12 Febr.
1836 werden te B. 7 huizen vernield en veel schade
aangerigt ; in de nabijheid het Reekberger bosch, een
der merkwaardigste bosschen in ons land.
Beekman (Isaac), rector der lat. school te
Dordrecht en ijverig beoefenaar van de wiskundige
wetenschappen, kwam toevallig in kennis met Descartes, toen deze, in hollandsche krijgsdienst, te
Breda in bezetting lag; hunne vriendschap duurde
voort tot B.'s dood (20 Mei 1637).
Beeldstormerij. — 1) De B. of wering
van beelden uit de kerken speelt in de kerkelijke
geschiedenis eene belangrijke rol. Reeds in de 4e
eeuw waren de Christenen begonnen hunne kerken
te versieren met de beelden van martelaren en heiligen, welk gebruik meer en meer algemeen werd, terwij1 men tevens, bij wijze van eerbetoon jegens de nagedachtenis van die heiligen en martelaren, voor
hunne beelden lampen en kaarsen begon te branden;
vervolgens begon men ze te bewierooken, en het duurde niet lang of vele geloovigen gingen met deze
beelden-vereering nog verder, zoodat het Christendom op d it punt hier en daar sterk naar heidensche
afgoderij begun te rieken. Wel verhieven verscheidene verstandige bisschoppen daartegen hunne stem,
zoowel in de westerscbe (Roomsche) als in de oostersche (Grieksche) Kerk, maar het eenmaalingeslopen
misbruik was niet meer uit te roeijen. Krachtiger
maatregelen werden daartoe intusschen noodig door
de opkomst (begin 7e eeuw) en snelle uitbreiding
van het Mahomedaansche geloof. Keizer Leo III (bijgenaamd Isauricus, d. i. de Isaurier)), die 716-741
regeerde, vaardigde in 726 een streng verbod tegen
de beelden-vereering uit, en liet 730 uit alle kerken
de beelden verwijderen. Doch deze maatregel gaf in
het Oosten aanleiding tot eenen bloedigen oorlog,
die ook naar Italic oversloeg, waar de pausen Gregorius 11 en III de beelden-vereering in bescherrning
flamer), terwiji de opvolgers van keizer Leo III, namelijk Constantijn V en Leo IV, die in bet Oosten
bleven verwerpen. Laatstgenoemde keizer (Leo IV)
werd echter door middel van vergif van kant geholpen door zijne gemalin Irene, die nu in de oostersche kerken de beelden-veneering weder toeliet,
terwijl die door het 8e concilie van Nicea op nieuw
werd bestendigd, bij welk concilie tevens de tegenstanders der beelden-vereering verklaard werden te
zijn ketters en scheurmakers in de Kerk. Dit belette
echter niet, dat er onder keizer Leo V (bijgenaamd
Armenus, d. de Armenier), die van 813 tot 820
regeerde, op nieuw eene B. plaats greep, en evenzoo
onder Theophilus, die van 829 tot 842 op den keizerlijken troon zat ; in laatstgenoemd jaar (842)
werd de beelden-vereering door keizerin Theodora
weder in de oostersche Kerk toegelaten. In de westersche Kerk was laatstelijk aan de tegenstanders
het zwijgen opgelegd door het concilie van Parijs
(824), waarbij bepaald werd, dat er wel beelden in
de kerken geplaatst, maar dat aan dezelve geen goddelijke vereeringen bewezen mogten worden.
2) De latere B. of vernieling van beelden in de kerken, zoo vaak op rekening gesteld van het Protestantismus, was integendeel niet antlers dan een baldadige stormloop van het gepeupel, dat bezield was
met eene door niets te beteugelen zucht om te vernielen. Dat die geest van het gespuis en van het domme
fanatismus niet de geest was van de Hervorming, is
door talrijke onweerlegbare voorbeelden te bewijzen.

Beg-Sjeer

Beelitz
Zoo, toen Luther zich op den Wartburg be yond, verwekte Carlstadt eene B. te Wittenberg, hetgeen Luther noopte onverwijld naar Wittenberg terug te
keeren ; en door zijnen magtigen invloed werd de
vernieling van zoo vele kostbare kunstschatten belet.
Men leide echter niet hieruit af, dat niet hier en daar
domme geloofs-ijver, blinde dweepzucht de hand
heeft gehad in de B.; maar wanneer wij nagaan, dat
de Prins van Oranje, de Graaf van Egmond en verscheidene andere mannen van gezag de beeldstormers als kerkschenders lieten vervolgen, in hechtenis
nemen en ophangen; dat overigens de B. in Zeeland
en Holland en de noordelijke provincien van ons
Vaderland zich op verre na niet kenmerkte door die
verwoedheid, waarmede die plaats greep in alle brabandscbe en vlaamsche steden (Brussel alleen uitgezonderd), zoodra daarmede 1566 in Antwerpen een
begin was gemaakt, en men bedenkt daarbij, dat juist
in Braband en Vlaanderen de Hervorming zoo weinig
wortel schoot, dat dit gedeelte der Nederlanden bij
den vrede van Munster in 1648 evenzeer voor Rome
als voor Spanje behouden bleef, dan moet men ziendeblind zijn om de B. als het werk van het Protestantismus te beschouwen — het Protestantismus was
het masker, maar het misnoegde en breidellooze
gepeupel was de ware dader.
Beelitz, stad met 2900 inw.,in het pruis.reg.district Potsdam, aan den straatweg van Wittenberg
naar Potsdam.
Beelphegor. Zie BELPHEGOR en BAa.L.
Beelzebuth. Zie BELZEBUB en BA5L.
Beem ver_or_
k t voor BEDUM.
Beemster (De), voorheen een der grootste
waterlandsche meren in Noord-Holland, werd in het
begin der 17e eeuw ingedijkt en drooggemaakt, en
is tegenw. eene goed bebouwde landstreek, met
vruchtbaren grond en eene bevolking van omstr.
3000 zielen. De B. Teed veel van de muizenplaag in
1653 en 1678, maar vooral in 1700 en 1818; zware
sterfte onder het vee in 1769. Tijdens de landing
der Engelschen en Russell in Noord-Holland (1799)
werd de B. slechts p ens (6 Oct.) verontrust door
een 50-tal engelsche dragonders, die na een kort
gevecht met den voorpost van generaal Daendels
weder aftrokken. In de B. woonde eenigen tijd Elizabeth Wolff, geboren Bekker (zie BEKKER).
Beer, 1) eene plaats in de woestijn ; Num. 21 : 16.
— 2) eene stad, waarschijnlijk in Simeon ; Rigt. 9 : 21.
Beer (Jacob Meijer), beroemd componist. Zie
ME1JERBEER.- B. (Michael), broeder van den vorige, geb. 1800 te Berlijn, gest. 22 Maart 1833, heeft
verdienstelijke treurspelen en dichtstukken geschreven; zijne complete werken verschenen 1835.
—B.
(Wilhelm), broeder der beide vorigen, geb. 4 Fehr.
1797, gest. 27 Mrt. 1850, bankier te Berlijn, beoefende bij wijze van uitspanning de wetenschappen, inzonderheid de sterrekunde; gaf 1836 zijne kaart
van de Maan, en 1837 zijne algemeene vergelijkende
Selenographie in het Licht.
Beer–Elim, eene plaats vermeld Jezaias 15:8.
Beera, 1) vorst der Rubeniten, wend gevankelijk
weggevoerd door Tiglath-Pilezer ; I Chron. 5: 6. —
2) afstammeling van Azer; I Chron. 7 : 37.
Beerfelden, marktvlek met 3000 inw. aan de
Mumling, in een der vruchtbaarste dalen van het
Odenwald (prov. Starkenbnrg, groothert. Hessen).
Beeri, 1) vader van Judith, een der vrouwen
van Ezau ; Gen. 26 : 34. — 2) vader van Hosea ;
Hos. 1 : 1.
Beeroth, stad in Israel ; Jozua 9 :17; 18:25.
Beerseba, stad in Juda ; Jozua 15 : 28;19:2.
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Bees (St.),dorp in het engelsche graafschap Cumberland, d igt bij Whitehaven, met eene akademie, waar
minvermogende jongelingen kosteloos worden opgeleid tot den geestelijken stand ; buitendien bestaat te
St.-B. eene rijk gefundeerde school.
Beeskow, stad met 4000 inw. aan de Spree
in de pruisische prov. Brandenburg, district Potsdam, ruim 3 mijlen bewesten Frankfort aan deOder.
Beest, dorp met 1200 inw. aan de Linge in
Gelderland, 2 uren gaans bezuiden Culenborgh ; had
veel te lijden in de geldersche onlusten (14e.en
15e eeuw) ; het Huis te B.,een kasteel dat niet meer
bestaat, 1491 vermeesterd door de Bourgondiers,
werd 1493 hernomen door de Gelderschen, viel naderhand weder in handen der Keizerlijken, en werd
1511 andermaal veroverd door Karel van Gelder.
Beesthera, stad der Gersoniten;Jozua21 : 27.
Beethoven (Ludwig von), geb. 17 Dec. 1770
te Bonn, gest. 26 Maart 1827 te Weenen, de yenhevenste toonzetter, waarop Duitschland bogen kan,
was een leerling van Haydn. Omstreeks zijn 42e jaar
werd hij doof, hetgeen hem niet belette zijn roem
als grootste meester in de kunstwereld te blijven
handhaven. Behalve eene schier ontelbare reeks andere stukken, waaronder zijne Missa solemnis in
D-mol en zijne (9e en laatste) Symphonic in D-mol,
heeft B. de muziek geleverd op GOthe's Egmont",
op de .Ruinen von Athen" en de voortreffelijke Fidelio,
dat toonbeeld eener echt duitsche opera. Te Bonn
werd hem 12 Aug. 1845 een gedenkteeken opgerigt.
Beets, of de Beets, 1) dorp in Noord-Holland,
was in het begin der 16e eeuw het rijkste dorp aan
de Beemster. — 2) dorp in Friesland, 4 uren gaans
benoordoosten Heerenveen.
Beffroy de Reigny (Louis Abel), bijgenaamd
cousin Jacques, geb. 1757 te Laon, gest. 1811 teParijs, is bekend door een aantal allerzonderlingste
pennevruchten, die grooten opgang maakten, waaronder Les tunes du cousin Jacques (1785-1791);
le Testament du cousin Jacques (1795); Dictionnaire
des hommes et des choses (1800; de uitgave moest
op last der policie worden gestaakt). Ook als dramatisch schrijver maakte hij, door zijne toespelingen
op de staatkunde van den dag, verbazenden opgang.
Hij componeerde zelf de muziek voor zijne tooneelstukken.
Befort, stad in den Elzas. Zie BELFORT.
Beg, turksch woord, uitgesproken bei, beteekende
vroeger vorst, of landvoogd, tegenwoordig zooveel
als mijnheer ; het is echter in Turkije nog altijd een
titel, die alleen door hooge ollicieren der land- en
zeemagt gedragen en aan aanzienlijke vreemdelingen
gegeven wordt. Ook de gouverneurs worden B. genoemd. Als vorstelijke titel geldt B. alleen nog voor
den B. van Tunis en den B. van Tripoli. VOOr de
fransche bezetting van Algerie had men daar een B.
van Titterie en een B. van Constantine, beiden ondergeschikt aan den Dey.
Beg–Bazar, hoofdpl. van het livah Sultan Euni
in aziat. Turkijè, 10 mijlen bewesten Angora, aan
de Idoe-Soe, bij de zamenvloeijing van deze met de
Sakaria.
Beg–Sjeer, naam van een rneir, eene rivier en
eene stad in Caramanie (Klein-Azie) :1) het meir,
waarschijnlijk de Caralitis der ouden, circa 9 mijlen
bezuidw. Coniyeh, beslaat 6 a 8 mijlen in omtrek,
bevat verscheidene eilandjes, en ontlast zich door
2) de rivier B. in het Soglah-meir; 3) de stad B.,
hoofdpl. van het livah B., ligt op den oostelijken
oever van het meir; zoo ook de stad Kereli (lat.
Caralio.)

Bega

Behring

Bega, 1) rivier in Hongarije, valt 5 mijlen beoosten Temesvar in de Temes, na eenen loop van
10 rnijlen. Het Kanaal der Bega vangt aan te Krasso,
strekt zich uit over eene lengte van ruim 20 mijlen,
en loopt bij Klek in de (E-Bega. — 2) CE-Bega, rivier in Hongarije, ontspringt ruim 2 mijlen bezuidw.
Lippa, stroomt door de comitaten Temes en Torontal, verdeelt zich te Perlaszvaros in twee takken, van
welke de eene in de Theiss, de andere bij Semlin in
den Donau uitloopt.
Bega (Cornelis), kunstschilder en kopergraveur,
geb. 1620 te Haarlem, gest. aan de pest 27 Aug.
1664, was een leerling van Ostade. Zijne stukken,
meerendeels ontleend aan het volksleven der mindere
standen, zijn zeer geacht.
Bogard, stad met 5000 inw. in het fransche
dept. Cotes-du-Nord.
Begards, of Begarden, 1) ketters in de 14e eeuw,
voornamelij k in de Nederlanden ; zie TURLUPIJNEN. —
2) bidbroeders; zie BEGIJNEN.
Begas (Karel), hofschilder van den koning van
Pruisen, geb. 30 Sept. 1794 te Heinsberg bij Aken,
is beroemd als schilder van bijbelsche historiestukken, genrebeelden, en ook als portretschilder.
Beger (L.), archeoloog, geb. 1653 te Heidelberg, gest. 1705 te Berlijn, bibliothecaris van den
keurvorst Frederik Wilhelm van Brandenburg, heeft
in het licht gegeven : Spicilegium antiquitatis (1692);

Behader—khan, sultan van de mongoolsche
dynastic , afstammeling van Gengis-khan, geb.1292,
beklom 1317 den perzischen troon, liet zich geheel
regeren door zijne vrouwen en gunstelingen, beoorloogde de Usbeken, en stierf 1335. Met hem eindigde
de mongoolsche dynastic in Perzie. — Behader
(Hussein-) ; zie HUSSEIN.
Behaim (Martin), cosmograaph en zeevaarder,
geb. 1436 te Neurenberg, ging 1457 als koopman
naar. Venetie, van 1477 tot 79 naar Mechelen, Antwerpen en Weenen, en hield zich van 1480 tot 1484
in Portugal op, waar hij 1483 op last van koning
Joao I een astrolabium vervaardigde ; 1484 en 1485
deed hij met Diego Cano eene ontdekkingsreis naar
West-Afrika, hield vervolgens verblijf op de Azorische eilanden, en keerde 1490 naar Neurenberg terug,
waar hij tot 1493 bleef; van 1494 tot 1506 bragt
hij andermaal op de Azorische eilanden door, en
ging toen naar Lissabon, waar hij 29 Julij 1507 stierf.
Ofschoon het niet onwaarschijnlijk is dat B. bekend
is geweest met Columbus, is het echter een onhoudbaar beweren, dat hij het bestaan van de Nieuwe
Wereld reeds voor Columbus kende. De groote aardglobe van B. is een zeer merkwaardig gedenkstuk
van de geographische kennis van dien tijd.
Behaim (Michael), Poeta Weinsbergensis bijgenaamd, een minstreel, geb. 1421 te Sultzbach in
het Weinsbergsche. Zijne gedichten handelen meest
over gebeurtenissen uit zijnen tijd.
Beham (Barthel), schilder en kopergraveur, een
der zoogenaamde kleine meesters, geb. einde 15e
eeuw, gest. 1540 in Italie; volgde de rigting van
Albrecht Duren — B. (H. S.), neef en leerling van
den vorige, geb. 1500 te Neurenberg, gest. 1550 te
Frankf. a. M. na een losbandig leven.
Behar, prov. en stad in Hindostan. Zie BAHAR.
Behbehan, stad met 5000 inw. in de perzische prov. Fars, in eene vruchtbare vlakte, 26 mijlen
ten W. N. W. van Sjiras , is omringd door een aarden wal, en heeft eene citadel.
Behemoth, een raadselachtig Bier, vermeld
bij Job (40 : 10). De rabbijnen verhalen wonderlijke
Bingen van den B., en beweren, dat dit Bier geslacht
zal worden voor het feestrnaal der uitverkorenen,
zoodra de vsereld vergaan is. Zie LEVIATHAN.
Behn (Aphara), engelsche dichteres, geb. omstr.
1640 te Canterbury, gest. 1689, vergezelde haren
varier naar Suriname, over welke landstreek hij tot
gouverneur aangesteld was, en boezemde daar eene
hartstogtelijke liefde in aan een inlandschen vorst
met name Oronoko, wiens avonturen zij naderhand
te bock stelde in een roman, getiteld Oronoko. In
Engeland teruggekeerd, trail zij in het huwelijk met
een hollandsch koopman, Behn genaamd; hield eenigen tijd verblijf te Antwerpen, waar zij het door de
Hollanders gesmede plan ontdekte, om de engelsche
vloot te verbranden, die op den Teems lag ; daarna
vestigde zij zich te Londen, en schreef voor het
tooneel; zij gaf ook gedichten in bet licht onder den
gefingeerden naam van Astrea. Hare lettervruchten
waren echter, even als haar gedrag, meer dan los.
Behneseh, stad in Egypte, ten westen van den
Nijl, aan bet Jozefs kanaal, 9 a 10 mijlen ten Z. Z.W.
van Beni-Souef ; heeft ruinen van het nude Oxyrrhynchus, en is vermaard wegens zijne talrijke kloosters.
Behoet, of Ihelum, rivier in Cashmere of Kasjmir, in het noorden van indisch Azie ; aan de B.ligt
de hoofdstad Sirinagur.
Behon, overste der Israeliten ; Nurneri 32 : 5.
Behring (Vitus). Zie BERING.
Behring (straat, eiland en zee). Zie BERING.
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Thesaurus ex thesauro Palatino selectus, sett Gemmce

(1685) Thesaurus, sive Gemmw, Numismata etc.
(1696 en 1701);Regum et imperatorum romanorum
Numismata, a Rubenio edita (1710) ; Numismata
pontificum romanorum (1703) ; enz.
Beggarden, of Begharden. Zie BEGARDS.
Bêguelin (Nicolas de), geleerd natuurkundige,
geb. 1714, gest. 1789, leverde verscheidene geleerde
opstellen over natuurkunde en wijsbegeerte aan de
akademie van Berlijn, waarvan hij eerst lid en vervolgens directeur was, en schreef een dichtstuk, getiteld _: 'Wilhelmina of de omwenteling in Holland"
(Berlijn 1787). — B. (Jac.) ; zie WEGEL1N.
Begijnen, lat. Beguince, ook Beguttce, noemden
zich de leden van het oudste, in het laatst der 12e
eeuw ontstane genootschap van vrouwen, die, zonder kloostergeloften te doers, nogtans in een hofje
zamenwoonden, onder eene *eigen-gekozene opzieneres stonden, en haar leven wijdden aan vrome
werken. Zulk een Begnenhof (beginagia) bestond
uit de noodige woonverblijven, eene kerk en een
ziekenhuis. Het tijdperk van den hoogsten hloei van
het genootschap der B. is de 12e en 13e eeuw. Ze
ontleenden haren naam, volgens sommigen, aan Lambertus le Bègues of le Bêghe, een luiksch priester,
die het eerst eene zoodanige vereeniging oprigtte te
Luik, omstreeks 1170; volgens anderen aan de heilige Bega, zuster van de heilige Geertruida — het
eerste is intusschen het waarschijnlijkst. — Ook
dergelijke vereenigingen van mannen vormden zich
sedert 1215 onder den naam van BEGGARDEN (lat.
Beguini), die echter minder hoog aangeschreven
stonden dan de vrouwelijke B.; onder de Beggarden
scholen vele ketters ; ze sloten zich eindelijk aan
den derden regel van de orde der dominicanen en
der franciscanen aan. In de Nederlanden hielden de
Beggarden zich het langst staande; loch ook daar
verdwijnen zij met de 15e eeuw. Uit het Beggardenklooster te 's Hertogenbosch ontstond omstreeks
het jaar 1476 het klooster der Kruisbroeders of zoogenaamde Kruisheeren, dat daar wend opgerigt door
den prior van het Kruisheeren-klooster te Hui of
Hoei aan de Maas boven Luik.

Beijeren
Beijeren, duitsch Baiern of Bayern, fransch
Baviere, het oude Noricum, later Boiaria of Bajuvaria,
met de hoofdstad Munchen, is de derde in rang
onder de staten van den Duitschen Bond, was eertijds een hertogdom, later een keurvorstendom, en
is sedert den pressburger vrede (1805) erkend als
een koningrijk. Het bestaat nit twee deelen, die van
elkander zijn gescheiden door Hessen-Darmstadt,
Baden en den Rijn ; het oostelijk of Donau-gedeelte,
zijnde verreweg het grootste, grenst ten Z. aan Tirol
en het meer van Constants, ten 0. aan Saltzburg,
Oostenrijk boven de Enns en Bohemen, ten N. aan
het koningrijk Saksen, aan Reuss, Weimar, Coburg,
Meiningen en Hessen-Cassel, ten W. aan HessenDarmstadt, Baden en Wurtemberg; het westelijk of
Rijn-gedeelte, zijnde de Palts, grenst ten N. aan
Hessen-Darmstadt, ten 0. aan Baden, ten Z. aan
Frankrijk, ten W. aan Rijupruisen, Meissenheim en
Birkenfeld. Het koningr. B. is ingedeeld in 8 Kreise
(arrondissementen, of regerings-districten), die van
1817 tot 1837 waren : Iser (hoofdplaats Munchen),
Beneden-Donau (hpl. Passau), Regen (hpl. Regensburg), Boven-Main (hpl. Bayreuth), Beneden-Main
(hpl. Wurtzburg):, Rezat (hoofdplaats Anspach) ,
Boven-Donau (hpl. Augsburg), Rijn (hpl. Spiers).
Sedert 1837 zijn die Kreise met hare hoofdplaatsen
de volgende : Ober-Baiern (Munchen), Nieder-Baiern
(Passau), Zwaben en Neuburg (Augsburg), Opperpalts
(Regensburg), Mittelfranken (Anspach), Oberfranken
(Bayreuth) , Unterfranken (Wurtzburg), Rijnpalts
(Spiers). Het koningrijk B. heslaat 1387} vierk. mijl.,
en bij de telling in 1858 bedroeg de bevolking
4,615,748 zielen,waarvan ruim twee derden Roomschkatholieken, een vierde Lutheranen en 60,000 Joden.
Volgens de opgaven van Bluntschli vindt men in B. 203
steden en 417 marktvlekken, 22,383 dorpen en gehuchten, 21,584 woest liggende stukken gronds.-Nagenoeg de helft van B. is bergland. In het zuiden
van het Donau-gedeelte heeft men vertakkingen van
den Arlberg en van de Norische alpen; in het oosten
vormt het Bohmerwald, en in het noordoosten bet
Ertsgebergte en het Fichtelgebergte de natuurlijke
grensscheiding ; terwijl het van het iuidwesten tot
aan de rivier A ltmiihl doorsneden wordt door een
tak van de zwabische alpen. Rijn-Beijeren wordt in
het midden doorsneden door eene keten der Vogesen.
De rivieren zijn : de Donau, die bet van bet westen
naar het oosten doorstroomt, en die in zich opneemt :
regts de Iller, Lech, Isar en Inn, links de Wernitz,
Altmiihl, Raab en Regen; de door den Rooden en
Witten Main beneden Baireuth gevorinde Main ontvangt regts : de Rodach, Itz en Saale, links : de Regnitz. Het stroomgebied van Elbe, Wezer en Rijn loopt
slechts over een klein gedeelte van den beijerschen
grond. Het meer van Constants komt met 13. slechts
even in aanraking bij Lindau; onder de overige meren in B. zijn de voornaamste : het Ammermeer, het
Wiirmmeer, het Segermeer en het Chiemmeer. Het
klimaat is over het geheel gematigd en gezoud ; in
de bergstreken en hooglanden eene zuivere, maar nog
al gure lucht ; in de Donau-landen en Main-vlakten
is de lucht het zachtst. De grond bevat vele mijnen
en steengroeven, en brengt met groote vruchtbaarheld granen, groenten, fruit, wijn, vlas en hennep
voort. In het noorden vindt men uitgestrekte vlakten en schoone bosschen, veel jagtwild, en veel vee,
bijen en pluimgedierte. Eene drukke nijverheid en
levendigen handel. Het onderwijs staat er op eenen
behoorlijken trap van ontwikkeling ; B. bezit drie
hoogescholen, die van Munchen, Erlangen en Wurtzburg ; vroeger bestond te Landshut eene universiteit,
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die echter in 1827 naar Munchen werd verplaatst.
De bibliotheek van Munchen is, na die van Parijs,de
grootste op de ganscbe wereld. Wat de geschiedenis van B. aangaat, kunnen wij in korte trekken
aldus zamenvatten. Ten tijde van Cesar schijnt het
land, dat tegenw. B. heet, nog woest te bebben gelegen; onder Augustus zien wij het reeds vermeld als eene romeinsche provincie, onder de namen
van Vindelicid en Noricum. In de 5e eeuw strekten
de Bojen of Bojoaren' (Boii, Boioarii), die uit Bohemen waren gekomen, hunne bezittingen tot westelijk
Noricum nit; deze nieuwe veroveraars werden ten
tijde van Dagobert (630-660) op hunne beurt ten
onder gebragt door de austrazische Franken. In dat
tijdperk werd B. geregeerd door hertogen uit het
geslacht der Agilolfingen, welks stamheer Agilolf regeerde omstr. 530. De agilolfingische hertogen gingen voort B. te regeren in den naam der frankische
koningen, totdat hertog Odilo II in 743ze1f den titel
van koning aannam en zich aan het oppergezag van
Karel Martel, zijnen schoonvader, poogde te onttrekken, hetgeen hem echter niet mogt gelukken. Zijn
opvolger Thassillo (748-788) volgde zijn voorbeeld ; den eed van getrouwheid, door hem aan Pepijn gezworen, schond hij, en sloot een verbond tegen
Karel den Groote, eerst met Diderik, koning der Lombarden, en met den hertog van . Aquitanid, en later
met de Avaren; maar door den koning der Franken
averwonnen en gevangen genomen, ging hij (788)
zijne overige dagen doorbrengen in een klooster.
Karel de Gr. liet aan B. den rang van hertogdom
behouden, en stelde Gerold, graaf van Zwaben, tot
stadhouder over B. aan. Lodewijk de Zachtmoedige
verhief het 814 tot een koningrijk, en gaf het aan
zijnen zoon Lotharius, die het 817 afstond aan Lodewijk den Duitscher. Het koningrijk B. bevatte toen,
beha lye het eigentlijke Beijeren, Cari nth id ( Karnthen),
Carniole (de Krain),:Istrid, Friuli (Frioul), het oude
Pannonia, Moravia en Bohemen. Toen in 912 de
dynastie der Carlovingers met Lodewijk het Kind
uitgestorven was, kozen de Beijeren graaf Arnolf, den
zoon van Luitpold, tot hun hoofd ; deze nam den titel
aan van hertog, en is in de geschiedenis bekend als
Arnolf de Slechte. Na zijnen flood (937) ging het
hertogdom over in verschillende huizen ; het werd
eerst (947-1004) geregeerd door hertogen nit het
huis van Saksen, toen (1004-1070) door hertogen
nit het huis van Franconia of Frankenland, vervolgens (1070-1139) door de Guelphen of Welfen nit
het huis van Este, en sedert 1139 door oostenrijksche hertogen, totdat het 1180 in handers viel van
Otto van Wittelsbach, paltsgraaf van Beijeren, zijnde
een afstammeling van Arnolf, en de stamheer der
tegenwoordige dynastie. Reeds vroeger echter had
het voorheen tot B. behoord bebbende Carinthia
zich daarvan afgescheiden ; het zelfde was ook het
geval met Tirol. Otto's zoon, Lodewijk I (vermoord
1231) kwani in het bezit van den Rijnpalts. Zijne
kleinzonen Lodewijk en Hendrik deelden zijn rijk :
de eerste bekwam Opper-Beijeren, de laatste NederBeijeren. Lodewijk III, bijgenaamd .de Beijer", zoon
van Lodewijk II, bragt 1312 Opper- en Neder-B. weer
tot een geheel en werd 1313 tot keizer gekroond. Lodewijk III gaf eene aanzienlijke uitbreiding aan zijn
grondgebied ; en toen hij 1347 stierf, bezat hij (behalve Beijeren) Brandenburg, Holland, Zeeland, Tirol,
enz. De zonen van Lodewijk deelden die gewesten
en vormden een aantal takken, die echter spoedig
uitstierven, zoodat Albrecht II (van den tak van
Munchen) in 1507 wederom van B. een geheel paakte, den Keurpalts alleen daarvan uitgezonderd. Van
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toen af, dus sedert het begin der 16e eeuw, trad het
Rijn (14 April 1816). Nadat koning Max.-Jozef
regerende stamhuis van B., naast den keizer, aan het
5 Junij 1817 een concordaat had gesloten met den
hoofd der roomsch-katholieke rijken van Duitschpans, schonk hij 26 Mei 1818 aan zijn land eene constiland, en had de dubbele staatkunde te betrachten,
tutionele staatsregeling, waarbij het erfelijk koningzoomin de protestantsche oppositie als den keizer te
schap in de mannelijke linie en de volksvertegenmagtig te laten worderi. In die rigting onderscheidde
woordiging in twee kamers ten grondslag liggen.
zich voornamelijk Maximiliaanl, die ook in den DerOver het geheel was koning Max.-Jozef in hooge
tigjarigen oorlog door keizer Ferdinand H tot keurmate populair; hij stierf 13 Oct. 1825 en werd opvorst verheven werd (1623), welke waardigheid hij
gevolgd door zijnen zoon Lodewijk I, onder wiens
in zijn geslacht erfelijk maakte ; in 1648, bij den
regering een tot dus verre ongekende geest van orde
Westfaalschen vrede, werd hij in die waardigheid
en zilinigheid in bet rijksbeheer merkbaar werd en
bestendigd. Zijn kleinzoon Maximiliaan Emmanuel
de schoone kunsten tot een hoogen bloei werden
sloot zich in den spaanschen erfopvolgingsoorlog aangemoedigd. De tweede zoon van Lodewijk I werd
aan Frankrijk aan, en werd deswege na den slag bij
1833 onder den naam van Otto I op den griekschen
Hochstedt (1704) in den rijksban gedaan ; doch na
troon verheven, en door beijerschetroepen derwaarts
den vrede van Baden (1714) werd hij in zijne regten
vergezeld (zijn koningschap duurde slechts tot 1862;
hersteld. Zijn zoon Karel Albrecht, die hem opvolgzie Orro). De twee laatste regeringsjaren van koning
de, beweerde krachtens oude traktaten geregtigd te
Lodewijk I zijn echter bezoedeld door zijnen dwazen
te zijn tot den oostenrijkschen troon, weshalve hij
hartstogt voor de danseres Lola Montez (zie dat
het erfregt aan Maria Theresia betwistte ; hij verwoord), die door hem tot gravin Landsfeld verheven
overde geheel Oostenrijk, liet zich 1742 te Frankfort
en derwijze met gunsten overladen werd, dat het
kroonen als roomsch keizer, onder den naam van gansche yolk zich er over ergerde, en tot misnoegde
Karel VII ; maar vervolgens overwonnen door de
demonstratien oversloeg, die 1848 door de Februarijoostenrijksche troepen, zag hij zich niet alleen geomwenteling een staatkundig karakter aannamen,
noodzaakt het keizerrijk weder op te geven, maar
zoo dreigend, dat de koning 20 Maart 1848 afstand
verloor zelfs zijn eigen land B. aan Frans van Lothadeed van den troon en opgevolgd werd door zijn
ringen ; hij mogt het einde van den oorlog niet beoudsten zoon, Maximiliaan II. —Hier volgt eene volleven, en stierf 1745. Zijn zoon Maximiliaan Jozef
ledige lijst der beijersche vorsten.
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Beijerland
Beijerland, I) B. of, om het van Nieuw-B. te
onderscheiden, Oud-Beijerland, dorp in Zuid-Holland, bijna 4 uren gaans benoorden Dordrecht, heeft
ruim 3000 inw.; oproer 13 Julij 1787, waarbij 36 huizen werden geplunderd; Febr. 1813 hevig verzet
tegen de fransche conscriptie. — 2) Nieuw-B.,dorp
circa 5 uren gaans bewesten Dordrecht.-3) Zuid-B.,
ook genaamd den Hitsert, dorp 2 uren gaans bezuiden Oud-B.
Beijersche Hiesel, eigentlijk Matthias
Klostermeier, een rooverhoofdman, geb. 1738 in
Kissingen, werd 1771 met een gedeelte van zijne
bende gevangen genomen en te Dillingen geschavotteerd, na eene reeks van jaren een schrik voor geheel Beijeren en de aangrenzende landen te zijn
geweest. Voor zijn hond Tiras plagt de bevolking
bijna even bang te zijn als voor hem zelven.
Beilan, stad met 5000 huizen en vele bronnen,
in Syrie,1 mijl bezuiden Skanderoen, bijna boven
op een hoogen berg.
Beilen, dorp in de prov. Drenthe, 3 uren gaans
bezuiden A ssen, werd 1750 en 1796 zwaar geteisterd
door brand ; ook 8 Aug. 1820, tom behalve de kerk
en het schoolgebouw slechts 14 huizen door de vlammen gespaard bleven.
Bein, een afrikaansch rijk. Zie AMANAHEA.
Beinsdorp, voormalig dorp op het eilandje B.
dat in het Haarlemmermeer lag; het bestond nog
in 1531 ; het eilandje B. is meer bekend onder den
naam van de Vennip.
Beira, de meest bevolkte prov. van Portugal,
begrensd ten W. door den Atl. Oceaan, ten N. en Z.
door den Douro en den Taag, is in het N. en O.
bergachtig en ruw ; heeft vele warme minerale bronnen ; groote zoutwinning ; wordt doorstroomd door
de rivieren Douro, Vouga en Mondego.
Beiraktar (Mustapha), grootvizier van Turkije.
Zie BAIRACTAR.
Beiram, of Bairam, naam van twee mahomedaansche feesten, • namelijk : het Groote B.-feest, na
afloop van de Ramazan-vasten, duurt gewoonlijk drie
dagen ; en het Kleine B.-feest, zeventig dagen later,
duurt vier dagen. Gedurende deze twee feesten, die
de eenige feestdagen zijn, welke het turksche yolk
heeft, wordt er niet gewerkt, zijn de winkels gesloten, en worden er door den sultan eer- en gunstbewijzen uitgedeeld.
Beiroet. Zie BAIROET.
Beit, naam van eenige steden : 1) Beit-el-Faki
of Beit-el-Fakah, stad in het zuid-arabische landschap Yemen (in den staat Sana), benoordoosten
Mokka; 6000 inw. en druk bezochte kollij-markten.
— 2) Beit-el-Toma, ook in Yemen, maar 20 mijlen
benoordwesten Sana. — 3) Beit-el-Ma, dorp in Syrie (ejalet Aleppo), aan de Aasi, 1 mijl bezuiden
Antiochie, beslaat gedeeltelijk de plaats van de eens
beroemde voorstad Daphne van Antiochie.
Beja, I) het oude Pax Julia, later Pax Augusta,
versterkte stad in de portugesche prov. Alentejo,
bezuidoosten Lissabon, met 10,000 inw. — 2) stad
aan de Para, in de braziliaansche prov. Para.
Bejar, I) versterkte stad in de spaansche prov.
Salamanca, in een vruchtbaar dal van het Bejargebergte ; 9 mijlen bezuiden Salamanca; 6000 inw.;
in de nabljheid minerale bronnen.— 2) San-Antoniode-Bejar, stad in Texas ; zie SAN-ANTONIO.
Bejaren, of Biaro, een tot de Banka-eilanden
behoorend onbewoond eilandje,benoordoosten Celebes ; het bestaat eigentlijk uit eenige digt bijeen liggende kleine eilandjes ; het kanaal tusschen B. en
Banka veilig voor groote schepen.
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Bekes, of Bek6svãr, boofdplaats van het hongaarsche comitaat B., ligt aan de zamenvloeijing van
den Witten en Zwarten KOrOs, en telt 20,000 inw.
Bekk (Joh. Baptist), geb. 1800 te Fryberg, werd
1822 advokaat te Meersburg, 1831 afgevaardigde bij
den Landdag, 4846 minister v. binnenl. zaken, hield
zich in het woelige 1848 staande, doch moest 1849 bij
de badensche Mei-revolutie aftreden. Zjjn geschrift
Die Bewegung in Baden (Mannh. 1851) wikkelde hem
in eenen pennestrijd met den vrijheer van Andlaw.
Bekker (Balthasar), geb. 20 Maart 1634 te
Metslawier in Friesland, gest. 1698 te Amsterdam,
waar hij, sedert 1679 predikant bij de hervormden,
1692 door de synode was afgezet, wegens zijn werk
De betoverde weereld (Amst. 1691-94), waarin hij
het bijgeloof bestreed aangaande booze geesten en
tooverijen, welk werk echter belangrijk genoeg was
om in verscheidene vreemde talen te worden overgezet. Reeds vroeger (1683) had hij, even als zulks
door Bayle was gedaan, in een opzettelijk tot dat
einde geschreven boek bewezen. dat de kometen
volstrekt geen voorteekens of voorloopers van ongelukken of rampen zijn. Reeds 1668 had hij de wijsbegeerte van Descartes in een geschrift verdedigd.
Bekker (Elizabeth), hollandsche schrijfster,
geb. 24 Julij 1738 te Vlissingen, gest. 25 Oct. 1804 te
's Hage, waar zij sedert 1795 verblijf hield. Zij was
gehuwd met Adriaan Wolff, predikant in de Beemster, dien zij 1777 door den dood verloor, waarop
zij met hare geestige vriendin Agatha Deken in de
Rijp ging wonen, en vervolgens in de Beverwijk, op
de buitenplaats Lommerlust. Bij de omwenteling
echter nam zij 1787 met hare vriendin de wijk naar
Frankrijk (naar THvoux in Bourgondie ; waaraan
men hare Wandelingen door Bourgondid te danken
heeft). In de fransche omwenteling ontging zij alleenlijk door hare tegenwoordigheid van geest de
guillotine; zij hielp ook den man van hare vriendin
Renauld uit de gevangenis bevrijden ; doch om zich
aan verder levensgevaar to onttrekken, kwamen zij
en Agatha Deken zich 1795 in den Haag vestigen.
Met deze hare vriendin heeftzij verscheidene geachte
werken in het licht gegeven. Zie DEKEN (Agatha.).
Bekker (Immanuel), uitstekend philoloog en
criticus, geb. 1785 te Berlijn, studeerde 1803-7 te
Halle, werd 1810 professor, 1815 lid der berlijnsche
akademie ; reisde velejaren door Frankrijk, Duitschland en Itali6, overal bouwstoffen opzamelende voor
zijne Anecdota Grceca (3 din. Berl. 1814-21), en voor
zijne onschatbare recension op een aantal klassieken.
Bel (voormeld Jezaias 46 : 1, Jerem. 50 : 2 en
51 : 44), de afgod Baal.
Bel (Matthias), hongaarsch geschiedschrijver en
vader der hongaarsche statistiek, geb. 1684 to Ocsova, werd na volbragte studien leeraar en mede-directeur aan het geestelijk seminarie te Neusohl, later
directeur van het evangelisch lyceum te Pressburg,
waar hij 1749 stierf. Zijn geheele !even was gewijd
aan nasporingen betreffende het verleden en heden
van liongarije. Getuigen daarvan zijn : Hungarice
antiquce et novce prodromus (Neurenberg 1723) ;
Adparatus ad historian Hungariw(Pressb.1735-36),

waarvan echter slechts het begin het licht heeft gezien. Ook van zijn voornaamste werkNotitiaHungarice
novcv historicographica etc. (Weenen 1735-42) zijn
slechts 4 deelen in het licht verschenen ; het overige
gedeelte van het manuscript word na des schrijvers
dood aangekocht door kardinaal graafJoz. Batthyanyi,
doch ging voor de wetenschap verloren, daar het bij
het vervoer Tangs den Donau van Pressburgnaar Gran
geheel beschadigd en onleesbaar werd.

464

Bela

Belfast

Bela, 1) stad in Hongarije, district Kaschau,
Belbeys, stad in Neder-Egypte, hoofdpl. der
comitaat Zips, aan den Pograd ; 3700 inw.; eene
prov. Sjargyeh, ligt 6 mijlen benoordoosten Cairo,
krachtige zwavelbron. — 2) hoofdpl. der prov.Loes
heeft 6000 inw., was vroeger versterkt ; generaal
of Los in Beloedzjistan, op eene rotsJangs welke de
Bonaparte liet er de fortification herstellen.
Poerali stroomt; 15,000 inw., waarvan ruim een
Belbina, tegenw. St. Georgio d'Arbora, een
derde Hindoes.
eilandje tusschen Attica en Argolis; de bewoners
Bela, stad in de landstreek van Sod ; Gen. 14 :2, 8. van B. werden door de Atheners dikwijls in verachBela, 1) koning van Edom ; Gen. 36 : 32, 33; telijken zin genoemd.
1 Chron. 9 : 43,44. — 2) zoon van Benjamin; Gen. 46;
Belbo, ri vier in Sardine, ontspringt tusschen
Num. 26; I Chron. 7 en 8. — 3) afstammeling van
Ceva en Millesimo, stroomt voorbij Nizza, en stort
Ruben; I Chron. 5 : 8.
zich na eenen loop van 10 mijlen in den Tanaro.
Bela, naam van vier hongaarsche koningen uit
Belcastro, stad met citadel in het Napelsche,
de dynastie van Arpad : B. I (1061-63), regelde
prov. Calabria-ult. II, benoordoosten Catanzaro ;
het maat- en gewigtstelsel en het muntwezen,voerde
5000 inw.
den hong. rijksdag in, en gaf zooveel steun aan liet
Belchen,een4355 vt.hooge,kegelvormige bergChristendom, dat het Heidendom geacht kan worpiek eener zuidelijk uitloopende vertakking van het
den onder zijne regering voor goed te zijn gefnuikt.
Zwarte Woud ; na den Feldberg het hoogste punt
— B. II, bijgenaamd de Blinde, daar zijn oom, kovan Baden.
fling Carloman, hem toen hij nog jong was van het
Belcher (Sir Edward), engelsch zeevaarder,
gezigt had laten berooven, kwam op den troon 1131
geb. 1799, in 1829 tot kapitein ter zee bevorderd,
na den dood van zijnen neef Stephanus II; deze B.
heeft uitgegeven : Narrative of the voyage round the
verslaafde zich aan den wijn, en stierf dien ten geworld on »the Sulphur -. (Londen 1843); Narrative
volge aan waterzncht 1141.— B. III volgde 1173
of a voyage to the east Indies during the years 1843
zijn vader Stephanus III op, en onderscheidde zich
—48 (Londen 1848), en meer even belangrijke als
door braafheid en regtvaardigheid; doordien hij in
verdienstelijke werken.
Constantinopel was opgevoed, had hij van daar de
Belchites, versterkte stad in Spanje, 4 mijlen
byzantijnsche beschaving en zeden medegebragt; hij
bezuidoosten Saragossa ; werd ingenomen door Subragt zijn land in gevaar door zijne afhankelijkheid
chet, die hier 4000 krijgsgevangenen maakte.
van den griekschen keizer Emmanuel. Hij was geBelega. Zie BALEGA.
trouwd met eene zuster van Frankrijks koningFilips
Belem, 1) B. of Bethlehem, vroeger eene zelfAugust ; hij stierf 1196. — B. IV, zoon van Anstandige stad in Portugal op den regter-oever van
dreas II, volgde dezen op (1235); hij begon met de
den Taag, met een fraai koninklijk paleis, is tegenw.
magt van den adel te kortwieken, en versloeg den
eene wijk of voorstad van Lissabon en telt 8000 inw.;
oostenrijkschen hertog Frederik Il, die ter bescherde oude toren (Torre de B.) client tegenw. tot staatsming van de belangen des adels was opgetreden.
gevangenis: in het Hieronyrniten-klooster de prachToen de Mongolen hem 1241 uit zijn land verdretige grafkelder der koninkl. familie. Dit B. werd
ven, zag hij zich genoodzaakt eene wijkplaats te:zoeingenomen door de Franschen 1807, en door de troepen van dom Pedro 1833. — 2) B. of Para, stad in
ken bij dien zelfden hertog Frederik II, die hem van
al zijne schatten beroofde eerhij hem eene wijkplaats Brazilie, aan de Tocantins; had voor 1834 eene beverleende in Dalmatie. In 1242 verlieten de Mongovolking van 20,000 zielen, doch is derwijze door de
len Hongarije weder;en 1244 werd B. op zijnentroon
rampen van den oorlog geteisterd, dat er nu te naauhersteld door de ridders van Rhodus. Hij nam nu
wernood 7000 inw. zijn.
zulke wijze maatregelen, dat zijn land zich spoedig
Belenus, voornaamste godheid van eenige galherstelde, en dat hij reeds 1246 in staat was zich op
lische en germaansche landstreken, vooral in
Frederik II te wreken niet alleen, maar zelfs in 1262 lllyrie, Pannonie enNoricum; is waarschijnlijk Apollo
een nieuwen inval der Mongolen met kracht of te
of de Zon.
slaan. Hij had het verdriet, dat zijn eigen zoon tegen
Belenyes, stadje in het hongaarsche comitaat
hem in opstand kwam, eer hij 1270 stierf.
Bihar; 2100 inw.; ligt 5 mijlen bezuidoosten GrossBelad. De Belad-el-Takroer zijn de noordelijke wardein en heeft marmergroeven.
landen van Soedan of Nigritie, waar de bevolking
Belesis, chaldeesch priester, kwam omstr. 759
Mahomedaansch is ; de Belad-el-Medzjoes zijn de v. Chr. met Arbaces in opstand tegen Sardanapalus,
zuidelijke landen van Soedan, waar de bevolking nog
koning van Assyrie, die door hen van den troon werd
geworpen, waarop B. koning van Babylon werd en
Heidensch is; dus : Islam-landen en Heiden-landen.
regeerde tot 747 v. Chr.; toen werd hij opgevolgd
Belad—el—Dzjerid. Zie BILEDULGER1D.
Belaia, of Bielaia, d. i. de Witte, rivier in europ. door Nabonassar.
Rusland, gouvt. Orenburg, ontspringt in het UralBeleze (G. L. G), fransch letterkundige, geb.
gebergte, loopt eerst zuidwaarts, dan naar het noor21 Aug. 1803 te Montpellier; van zijne werken noemen
den , neemt de Oefa (Ufa) in zich op, en start zich na
wij : Dictionnaire universel de la viepratique (1859).
tal van wijdloopige kronkelingen in de Kama ; de
Belfast, 1) voorname zee- en koopstad in het
lengte van de B. is 116 mijlen.
iersche graafschap Antrim in de provincie Ulster,
Belalcazar (Sebastiaan), spaansch veldheer, benoorden Dublin, aan den mond van de bevaarbare
nam deel aan de veroveringen in Amerika in de 16e
Lagan in de Carrickfergusbaai; 100,000 inw.; is in
eeuw ; hij vermeesterde 1533 de stad Quito, hoofdstad
rang de derde stad van lerland. — 2) stad en zeevan het oude koningrijk Quito, tegenw. van Ecuador.
haven in den staat Maine (N.-Amerika), met 4000
inw. — 3) stad met 3000 inw. op Prins Edward's
Belasore, stad in Indie. Zie BALASORE.
Belaspoer, 1) stad in britsch Indie,president- eiland (N.-Amerika). — 4) stadje met 2000 inw.
tusschen Bath en Batavia in den noord-amerik.staat
schap Bengalen, 22 mijlen benoordoosten Delhi. —
2) stad in Noord-Hindostan aan den Sutledzj 33 mij- New York. — 5) bloeijende plaats in Nieuw-Hollen benoordwesten Delhi ; werd 1810 opgegeven
land, beoosten Portland; tusschen B. en Geelong ligt
hebben
het heerlijke Australia felix, waarnaar de geheele
3000 huizen te hebben.
Belauw, 0. I. eiland. Zie AMBLAUW.
prov. Victoria een tijd lang genoemd werd.

Belfort
Belfort, ook I3dfort, door Oostenrijk 1648 aan
Frankrijk afgestaan, is eene versterkte stad met
9000 inw. in het fransche dept. Bovenrijn, op den
linker-oever der Savoureuse, aan den voet van eene
tot het Vogesisch gebergte behoorende rots, die versterkt werd door Vauban en boven op welke een
kasteel, dat onder is dan de stad. B. is de hoofdmarkt van het handelsverkeer tusschen Frankrijk,
Duitschland en Zwitserland. Een der zamenzweringen onder de Restauratie is bekend onder den naam
van Zamenzwering van B. (1821); dezelve had tot
hoofd kolonel Pailhes, en kostte het levee aan kolonel Caron.
Belgard, stad met 4000 maw. iu pruis. Pornmeren, reg.-distr. KOslin.
Belgen, lat. Belgce,"1) naam der bewoners van
het tegenwoordige Belgie. — 2) een oud yolk, volgens Cesar ongeveer het derde gedeelte van de gallische bevolking, bewoonden het noordelijk gedeelte
van Gallie, en werden door de Sequana (Seine) en
de Matrona (Marne) van de Gathers gescheiden. Ze
blonken boven de overige volkeren van Gallie uit
door dapperheid, zoodat ze dan ook met goed gevolg
wederstand hadden geboden aan de Cimbren en Teutonen. Ze waren van germaanschen oorsprong. Als
de voornaamste volkeren onder de B. noemt Cesar
de Bellovaken, de Suessiones, Remers, Moriners, Menapiers, Aduatuken en inzonderheid de Nerviers. De
gansche strijdbare manschap der B. werd geschat op
1 millioen koppen. In vredestijd waren ze door geen
onderlingen band verbonden, loch in tijd van oorlog handelden zij steeds gemeenschappelijk. Cesar
moest hen zeven jaren beoorlogen eer hij lien overwon. Zie BELG1CA.
Belgern, stad met 3500 inw. aan de Elbe, in
de pruis. prov. Saksen, reg.-distr. Merseburg.
Belgica, de grenzen van Belgie onder de Romeinen verschilden als dag en nacht van die, welke
het tegenw. Belgie bepalen. Deze landstreek, de
noordelijkste der vier groote afdeelingen van transalpijnsch Gallie, bevatte ten tijde van Cesar al de
landstreken gelegen tusschen den Rijn, de zee, de
Seine en de Marne. Onder keizer Adriaan werden
nog daarbij gevoegd de Sequanen, de Helvetiers en
de Lingonen. De indeeling van B. bestond in 4 provincien : Belgica la in het noordwesten, Belgica 2a
in het midden, Germania 1 a in het noorden, en
Germania 2a in het oosten (zie GERMANIA).
—BelgicaPrm,
met civitas Trevirorum (het tegenw.
Trier) tot hoofdpl., lag tusschen Germania 2 a ten N.,
Germania la ten 0., Belgica 2 a ten W., het Lyonnesche en Sequanesche ten Z., en was ingedeeld in
4 territoren, namelijk der Leuci, Veroduni, Mediomatrici en Treviri, zijnde ongeveer de tegenwoordige
fransche departementen der Vogesen, Meurthe,
Moezel en Maas, en een gedeelte van Rijnpruisen.—
Relgica Secunda had tot hoofdpl. civitas Remorum
(tegenw. Reims), lag tusschen de zee (Kanaal en
Noord-zee) en Belgica la, en bevatte elf volkeren,
to weten : Nervii, Morini, Atrebates,A mbiani,Bellovaci,
Veromandui, Silvanectes, Viducasses, Suessiones,Remi
en Catalauni ; het grondgebied besloeg wat tegenwoordig is Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen,
en de fransche departementen Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Oise, Aisne, Marne, Aube. Zie BELGIé.
Belgie, koningrijk, met de hoofdstad Brussel,
bestaat als zelfstandig rijk eerst sedert 1830 ; het
grenst ten N. aan Nederland, ten 0. aan hollandsch
Limburg, Rijnpruisen en Luxemburg, ten Z. aan
Frankrijk en ten W. aan de Noordzee ; het bestaat
uit nagenoeg al de voormalige oostenrijksche Neder-
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landen (de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen, het hertogdom Braband, het markiezaat Antwerpen, de heerlijkheid Mechelen, bet graafschap
Namen, en de gedeeltelijke hertogdommen Luxemburg en Limburg), het vroeger tot Duitschland behoord hebbende bisdom Luik, en de in 1815 van
Frankrijk afgescheidene kantons Marienburg, Philippeville, Chimay, Quidvrain, en het hertogdom Bouillon. De bevolking van B. bedroeg bij de telling in
1857 ruim 4} millioen zielen, waarvan bijna Vlamingen tegen Walen. In weerwil hiervan is de
fransche taal de heerschende, ofschoon vooral in den
laatsten tijd het vlaamsche element zich krachtig
doet gelden en zich voornamelijk toelegt op de ontwikkeling eener eigene letterkunde. Het gron.dgehied van B. beslaat ruim 536 vierkante geogr. mijlen
en is ingedeeld in 9 provincien, namelijk : Antwerpen (hoofdplaats Antwerpen), Zuid-Braband (hpl.
Brussel), West-Vlaanderen (hpl. Brugge) , OostVloanderen (hpl. Gent), Henegouwen (hpl. Bergen,
fr. Mons), Luik (hpl. Luik), Limburg (hpl. Hasselt),
Luxemburg Arlon), Namen (hpl. Namen). Elk
dezer prov. wordt bestuurd door een gouverneur.
De regeringsvorm van B. is het erfelijk koningschap,
met een wetgevend ligchaam, bestaande uit twee
Kamers (Senaat, en Chambre des reprdsentants), en
eene constitutie afgekondigd 7 Febr. 1831 en in
werking getreden 26 Febr. 1831. De bevolking is
nagenoeg uitsluitend Roomsch-katholiek, ofschoon
gesplitst in clericalen en liberalen, welke laatste de
verklaarde tegenstanders zip van de priesterschap en
dus hezwaarlijk alsRoomsch-katholieken beschouvvd
kunnen worden.
Over het geheel is bet land vlak, behalve in het
zuidoostelijk gedeelte, waar men vertakkingen heeft
van het hoogland der Ardennen; de voornaamste
hoogten worden aangetroffen in de prov. Luik, Luxemburg en Namen. In de streken lands de rivieren ligt
het land op vele plaatsen zoo laag, dat het door dijken tegen het water beschermd moet worden; deze
ingedijkte landen hebben eene gezamentlijke nitgestrektheid van 50,000 hectaren. Het koningrijk B.
is goed bewaterd. De bevaarbare Schelde doorstrootnt
bet van het Z. W. naar het N. 0. over eene lengte
van ruim 23 duitsche mijlen; terwijl de met de Schelde
parallel loopende bevaarbare Maas zich op belgisch
grondgebied over eene lengte van ruim 25 mijlen
nitstrekt; en de van Rousbrugge of bevaarbare,
Nieuwpoort in de Noordzee vallende Yzere heeft eene
bevaarbare lengte van 5} duitsche mijl. Tot het
stroomgebied der Schelde behooren de Dender, Durme, Lys, Demer en Dyle; in de Maas ontlasten zich
de Sambre, Ourthe en Roer ; de Yzere sluit zich aan
de Yperle aan, zijnde een gekanalizeerd stroomend
water. Buitendien bezit B. nog 29 kanalen, gezamentlijk lang 82 duitsche mijlen. Het klimaat is in
overeenstemming met de verschillende gesteldheden
des lands, en biedt dus veel verscheidenheid aan. De
grond is over het geheel bij uitstek vruchtbaar, en
nijverheid en kunstvlijt staan in ontwikkelingbij den
landbouw volstrekt niet achter ; ook bezit B. een
rijkdom van steenkolen- en ijzermijnen. Tengevolge
van de wetten van I Mei 1834 en 26 Mei 1837 bezit
B. een uitgebreid spoorwegnet, en dit, gepaard met
zijne andere nitmuntende wegen van vervoer,inaakt
dat B. zich in een druk verkeer en in eene Levendige handelsbeweging verheugen mag.
Wat de geschiedenis van B. aangaat, behoorde het
in den tijd der Romeinen, onder den naam van Gallia belgica, tot Gallie, en was hoofdzakelijk bewoond
door celtische volkeren (zie BELGICA). Tijdens de ver-30
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overing van Gallie door de Romeinen, waren het de
Belgen, en inzonderheid de Nerviers, die aan Cesar
den hardnekkigsten tegenstand boden. Door Drusus,
Germanicus en Caligula werd B. herhaaldelijk met
een talrijke troepenmagt bezocht, orn dit weerspannige en woelige yolk in bedwang te houden. Met
Belgie maakten de Franken een begin, toen zij Gallie kwamen veroveren ; hunne eerste hoofdplaats was
Doornik. In de le eeuw maakte B. deel uit van het
austrasische rijk ; in de 8e eeuw werd door het geslacht Heristal, herkomstig nit de landen van Luik
en Namen, het carlovingische rijk gesticht. Na den
flood van Lodewijk den Vrome, werd Belgie begrepen in het koningrijk Lotharingen, en toen dit
een hertogdom werd van bet duitsche rijk en gesplitst in Opper- en Neder-Lotharingen , vormde
B. van het laatstgenoemde het voornaamste gedeelte (alleen Vlaanderen tot aan de Schelde beboorde
tot Frankrijk). Het hertogdom Neder-Lotharingen
loste zich vervolgens op in Braband, Henegouwen,
Luxemburg, Limburg, Artois, Vlaanderen, Mechelen,
Antwerpen, bisdom Luik, enz., alien leenroerig van
het duitsche rijk. In de 15e eeuw kwam het meerendeel van die leenroerige landen in het bezit van den
hertog van Bourgondie, Karel den Stoute; en door
de erfdochter Maria van Bourgondie, gemalin van
keizer Maximiliaan I, kwamen ze aan het huis van
Habsburg, beleefden een tijdperk van bloei onder
diens kleinzoon Karel V, doch werden door dezen
aan zijnen zoon Filips II, en derhalve aan de spaansche linie, toegewezen. Onder de regering van Filips II
kwam de lunge worstelstrijd der Nederlanden tegen
Spanje tot een einde, waarbij de zeven noordelijke
provincien, in welke bet germaansche element het
hoofdbestanddeel des yolks uitmaakte, geheel onafhankelijk werden, terwijl de meer celtische zuidelijke
provincien der Nederlanden hetRoomsch-catholicismus vasthielden en onder de spaansche heerschappij
terugkeerden. Van 1598 tot 1621 genoten ze onder
Albert en Izabella eene tamelijke mate van onafhankelijkheid ; toen vervielen ze aan de spaansche kroon,
en werden voortaan door stadhouders geregeerd. De
oorlogen van Lodewijk XIV rukten van deze landen
verscheidene grensdistricten af, die dus aan Frankrijk kwamen. Doch door den vrede van Utrecht
kwamen de spaansche Nederlanden aan Oostenrijk,
terwijl de Algemeene Staten der Vereenigde Nederlanden door het Barriere-traktaat het refit kregen
om in de vestingen bezetting te leggen. Wanneer
men den oostenrijkscben erfopvolgingsoorlog niet
mederekent, was het oostenrijksche tijdvak voor B.
een tijdvak van rust en voorspoed, totdat Jozef H
eerst eenen vruchteloozen oorlog aanving met de
Vereenigde Nederlanden, onbezonnen genoeg de opheffing van het Barriere-traktaat bewerkte, en te
vergeefs trachtte de scheepvaart op de Schelde vrij
te maken ; bij dit een en ander kwetste hij door de
invoering van verschillende nieuwigheden zoowel de
roomsch-katholieke overtuiging als de staatkundige
gevoeligbeid des yolks, en in Dec. 1789 kwam het
deswege tot, een openbaren opstand, aan welks hoofd
de brusselsche advokaat van der Noot stond; weldra
sloot zich het gansche land, met uitzondering alleen
van Luxemburg, aan de partij van den opstand aan,
die eerst na vele binnenlandsche beroeringen in 1790
door geweld van wapenen onderdrukt werd. Doch,
nadat Frankrijk 1792 aan keizer Frans H den oorlog verklaard had, werden 1794 de zuidelijke Nederlanden door Pichegru veroverd ; en terwijl aan de
noordelijke Nederlanden nog eene schijnbare onafhankelijkheid werd gela ten, werd B. 1 Oct.1795 met
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Frankrijk vereenigd. Eene poging tot opstand 1798
werd onderdrukt, en eerst 1814 na den val van Napoleon werden deze landen van Frankrijk gescheiden en 1815 met de noordelijke vereenigd tot een
NKoningrijk der Nederlanden" onder prins Willem
van Oranje-Nassau, die den titel aannam van koning
Willem I.
Hoezeer alles berekend scheen, om dit nieuwe
koningrijk een gelukkig land te doers worden, bleek
deze vereeniging echter niet duurzaam te kunnen
zijn. De beide volken verschilden te zeer in afkornst,
taal, zeden, godsdienst, enz., dan dat ze steeds eensgezind zouden hebben kunnen blijven. Reeds bij de beraadslagingen over de grondwet verklaarde de meerderheid der belgische afgevaardigden zich daartegen,
en door lengte van tijd namen wantrouwen en afkeerig
held aan beide zijden toe. Ware een mild en verzoenend
regeringsbeleid misschien in staat geweest eene betreurenswaardige scheuring teverhoeden (zie DONKER
CURTIUS), de onhekwaamheid en kleingeestigheid van
ministers als een Van Maanen was niet zeer geschikt
()In de steeds klimmende misnoegdheid der Belgen
te sussen ; en naauwelijks was in Frankrijk de Julijomwenteling uitgebroken, of die vond een weergahn
in Brussel, dat 24 Aug.1830in opstand kwam, welke
opstand zich snel nitbreidde tot al de belgische provincien, vooral toen de opstandelingen te Brussel in
den strijd van 23 Sept. overwinnaars bleven; toen
vormde zich een voorloopig bewind, 10 Nov. vergaderde een nationaal congres en proclameerde de
onafhankelijkheid van Belgie; die onafhankelijkheid
werd door de conferentie te Londen erkend, prins
Leopold van Saksen-Coburg werd tot koning gekozen, en 21 Julij 1831 deed hij den eed op de belgische constitutie. Wel behaalden wij Noord-Nederlanders in Aug. 1831 nog roemrijke overwinningen
bij Hasselt en Leuven, doch eene fransche armee
rukte onder maarschalk Gerard voorwaarts om de
Belgen te helpen, en de onzen trokken toen terug
voor de overmagt, voor welke eindelijk ook de citadel
van Antwerpen moest bezwijken, na den heldhaftigen en lang gerekten tegenstand van onzen kloeken
generaal Chasse. De blokkade van de Schelde door
de Engelschen, waardoor wij in de onmogelijkheid
verkeerden de belegerde citadel hulp toe te voeren
en de overgaaf der citadel 1 Junij 1833 dwongen ons
gouvernernent tot het aangaan van eenen stilstand
van wapenen, waarop in 1839 de vrede tot stand kwam
tusschen Nederland en B., terwijl alle geschilpunten
van ondergeschikt belang, hoofdzakelijk betreffende
de verdeeling van Limburg en Luxemburg, vervolgens werden vereffend, zoodat in 1842 alle geschillen nit den weg waren geruimd, en sedert dien tijd
is het koningrijk B. erkend door al de stater' van
Europa.
Belgiojoso (Christina TR1VULZIO, princes van),
dochter van J. I. markies van Trivulzio, geb. 28 Junij
1808, gehuwd in 1824 met prins Emilius van Barbiano en Belgiojoso, eene vrouw met hart en ziel voor
de vrijheid van Italie ijverend, voelde zich te Milaan
onder de oostenrijksche overheersching niet gelukkig, en vestigde zich met der woon te Parijs, waar
zij door hare fortuin en door hare liefde voor kunst
en wetenschap, zoowel als door hare staatkundige
gevoelens, weldra eenen uitgezochten kring van vrienden had. Ill 1848 omhelsde zij met geestdrift de
zaak der omwenteling, snelde naar Milaan, dat in
opstand gekornen was, en rigtte op eigen kosten een
bataillon vrijwilligers op. De overwinningen van
Radetzky noodzaakten haar weer haar vaderland te
verlaten, en op hare goederen werd sequester ge-

Belgium
legd ; doch later, toen keizer Frans Jozef eene amnestie had uitgevaardigd, kwamen ze weder in haar
bent, Ook als schrijfster heeft deze heldhaftige en
inderdaad merkwaardige vrouw naam gemaakt door
verscheidene geschriften ; vooral zijn met meesterlijk
talent geschreven hare Asie Mineure et Syria (1858)
en hare Scenes de la vie turque.
Belgium, deze naam schijnt,bij Cesar,niet een
bijzonder gedeelte van Belgie te beteekenen (gewoonlijk verstaat men er slechts onder : de Bellovaken,
Atrebaten en Ambianen) ; maar veeleer schijnt men
daaronder te moeten verstaan het geheele land der
Belgen, het Gallia Belgica.
Belgius, gallisch veldheer, ondernam eenen
veldtogt in Macedonie, omstr. 270 v. Chr., versloeg
de troepen van Ptoletiaeus Ceraunus, maakte dien
vorst krijgsgevangen, en liet hem ter flood brengen.
Na deze overwinning keerde hij waarschijnlijk naar
Gallia terug. Onder zijne oflicieren be yond zich
Brennus.
Belgorod, stad met 10,000 inw. in europ.
Rusland, gouvt. Koersk, 10 mijlen beuoordoosteu
Charkow ; druk bezochte jaarmarkten.
Belgrado, 1) B., of Bijograd (dat is in de taal
des lands Witte Stad), heel in het Duitsch Belgrad
of Weissenburg, in het Nieuw-Latijn Alba Grwca,
bij de Turken Darol-Dzjihad (d. Huis van den heiligen oorlog), en is vermoedelijk het Sigindunum
der ouden; het is eene belangrijke koopstad en vesting in Servie, aan de uitwatering van de Save in den
Donau, tegenover Semlin. Sinds drie en eene halve
eeuw is B. de twistappel, zoowel als het middelpunt
van handelsverkeer, tusschen Oostenrijk en Turkije.
De stad bestaat uit vier gedeelten, te weten :
de 700 Vt. hoog op eene rots liggende Vesting, die
buitengewoon sterk aangelegd is en den Donau bestrijkt ; de goed gebouwde Waterstad aan de zamenvloeijing der twee rivieren; de Raitzenstad aan de
Save; en de Palanka. In de militaire geschiedenis
van Turkije is B. beroemd ; verscheidene males werd
het veroverd en heroverd: tot 1073 in het bezit der
Grieken, werd het in dat jaar veroverd door koning
Salomon van Hongarije ; 1442, 1456 en 1521 door
de Turken ; 1688 door den keurvorst van Beijeren
voor Oostenrijk; 1690 door de Turken; 1693 door
den hertog van Croy; 1717 door prins Eugenius.
Bij het daarop gevolgde traktaat van Passarowitz,
werd B. toegewezen aan Oostenrijk, dat het 1739
weder verloor ; in 1789 ingenomen door Laudon,
werd B. 1791 teruggegeven aan Turkije ; door Czerni
George (d. Zwarte Joris), den aanvoerder der in
opstand gekomene Serviers, werd B. vermeesterd
1806, doch 1813 werd liet door de Turken hernomen. De vestingwerken van B. waren toen in zeer
onvoldoenden staat; doch 1820 zijn die in zoodanigen staat gebragt, dat ze iii sterkte met de sterkste
gelijkgesteld kunnen worden. In 1739 werd te B.
het vermaarde traktaat gesloten,waarbij het zegevierende Turkije zich al de veroveringen (Wallachije,
Servie, enz.), door Oostenrijk en Rusland gemaakt,
terug deed geven. — 2) B., of Carlsburg, stad in
Zevenbergen, aan den Maros. Zie CARLSBURG.
Belhaven, of Alexandria, stad en handelshaven
aan den Potomak in den staat Columbia (N.-Amerika);
10,000 inw.; ligt ruim 1 mijl bezuiden Washington.
Belial, een afgod der Sidoniers, wordt dikwijls
vermeld in het 0. T.; ook II Corinth. 6 : 15.
Belidor (Bernard Forest de), beroemd fransch
ingenieur, geb. 1697 in Catalonia tijdens den oorlog
in Spanje, gest. 1761, maakte met lof verscheidene
veldtogten nude, en werd later benoemd tot prof.
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aan de artillerie-school van La Fere, en tot inspecteur-generaal der mineurs in Frankrijk. Onder de
geachte werken, door hem geschreven, merken wij
op een Dictionnaire de l'ingênieur (1768).
Bolin de Ballu (Jacques Nic.), geleerd hellenist, geb. 1753 te Parijs, werd omstr. 1800 beroepen als prof. der grieksche letterkunde te Charkow
in Rusland, en stierf 1815 te Petersburg. Onder zijne
werken vinden wij eene Histoire critique de l'eloquence
chez les Grecs et les Romains (2 dln. 1803).
Belisarius, een veldheer, aan wien Justinianus
een groot gedeelte van zijn regeringsroem te danken
had, was constr. 490 geb. in Thracie, waar zijne ()riders tot de aanzienlijkste familien behoorden. De
ecrste wapenfeiten, waardoor hij zich onderscheidde, waren gerigt tegen de Perzen, die hij 532 tot
den vrede dwong. In het volgende jaar stak hij naar
Afrika over, om de Vandalen te beoorlogen, overwon
hunnen koning Gelimer, ontweldigde hem Carthago,
en verdreef hen voor goed uit Afrika. Daarop begaf
hij zich naar Sicilia, heroverde het door de Gothen
bemagtigde Catana, Palermo en Syracuse; drong
vervolgens door in Italie, en ontweldigde aan de
Gothen Napels en Rome na een lang beleg. Vitiges,
den koning der Gothen, vervolgde hij tot in Ravenna,
waar die eene wijkplaats had gezocht; hij nam hem
gevangen, en bragt hem naar Constantinopel (540).
Toen weder oprukkende naar Perzie, maakte hij (543)
een einde aan de overwinningen van Chosroes. Doch
op nieuw naar Italie geroepen door de veroveringen
die Totila daar maakte, ontweldigde hij hem (547)
het door hem bemagtigde Rome; maar door gebrek
aan de noodige troepen zag B. zich al spoedig genoodzaakt zijne gemaakte veroveringen weder aan
haar lot over te laten. Zijn laatste wapenfeit was
eene schitterende overwinning op de Bulgaren, die
Constantinopel bedreigden ; onder de muren der benaauwde hoofdstad werden ze door B. totaal verslagen. In weerwil van (of beter gezegd juist door) zijne
groote verdiensten jegens zijn vaderland, stond B.
aan velerlei nijd en wangunst bloot; hij werd dan
ook beticht, dat hij eene zamenzwering gesmeed had
tegen den keizer, en zag zich dien ten gevolge vervallen verklaard (563) van alle waardigheden en
titels; het duurde echter niet lang of de keizerwerd
overtuigd van B.'s onschuld, en herstelde hem in al
zijne vorige eer. De ondervondene grief inogt B.
echter niet lang overleven ; hij stierf 13 Maart 565.
Procopius, die onder hem gediend had, heeft at de
veldtogten van B. beschreven. Een ongeluk kan het
voor B. genoemd worden, dat hij getrouwd was met
Antonina, eene vriendin van keizerin Theodora, en
even zedeloos als deze. Wat men verhaald vindt als
zoude B. in de laatste dagen zijns levens met bedelen den kost hebben moeten ophalen, nada t hem eerst
de oogen waren uitgestoken, dit alles is slechts verdichtsel.
Belitza, stad met 3500 inw. in het russ. gouvernement Mohilew; ijzermijnen in den omtrek.
Belize,ofBalize, stad in Honduras, werd 10 Maart
1863 door een met opzet aangestoken brand verschrikkelijk geteisterd, zoo, dat de halve stad in de
asch werd gelegd. Zie HONDURAS.
Bell, naam eener schotsche familie, welke een
aantal beroemde mannen heeft voortgebragt, waai onder : B. (Benjamin), een der beroemdste heelkundigen van de 18e eeuw; zijn voornaamste werk is
System of surgery (6 dln., Edinb. 1782-87 ; 9e druk
7 dln. 1801-8). — B. (Andreas), ook behoorende
tot de zooeven bedoelde familie, geb. 1753 te St.A ndrews in Schotland, waseerst geestelijke in Noord
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Amerika, later te Madras in Indie (1789). Hier werd
hij in het jongens-weeshuis voor militairen-kinderen bekend met het stelsel van wederkeerig onderwijs, welk stelsel hij verder ontwikkelde. Na zijnen
terugkeer in Engeland werd hem de taak opgedragen dit onderwijs-stelsel in de clericale armenscholen in te voeren; en na veel over het bewuste stelsel
te hebben geschreven, stierf hij 27 Jan.1832 te Cheltenham. — B. (John), beroemd engelsch ontleeden heelkundige, geb. 12 Mei 1763 te Edinburg, was
de jongste broeder van Andreas; heeft veel over
beide vakken geschreven, en stierf 15 April 1820,
op eene reis naar Rome. — B. (Charles), beroemd
operateur, geb. 1778 te Edinburg, was een broeder
van den vorige; hij stierf 28 April 1842 als prof.
(sedert 1836) der chirurgie teEdinburg. Vooral met
betrekking tot de physiologie heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Behalve vele andere belangrijke werken over zijn vak, schreef hij An exposition of the
natural system of the nerves (Londen 9824) en The
nervous system of the human body (2e druk Edinburg
1836), welke beide werken hem eene europesche
vermaardheid verschaft hebben.
Bell (Currer), gefingeerde naam. Zie BRUNIE.
Bell (Robert), engelsch schrijver, geb. 10 Jan.
1800 te Cork in Ierland, verliet de regtsgeleerde loopbaan voor die der letteren. Voor Lardner's »CabinetCyclopwdia" bewerkte hij eene History of Russia, de
Lives of the English poet s,het 10e deel van Mackintosh's
History of England, enz. In 1840 rigtte hij met
Lardner en Bulwer den Monthly chronicle op,schreef
ook eenige tooneelspelen en tevens de volgende afzonderlijk in het licht verschenene historische werken : Outlines of China (1845), Life of George Canning
(1846), Memorial of the civil war (1849) en The
ladder of gold (1850).
Bella, stad met 6000 inw. in de napelsche prov.
Basilicata, bijna 3 mijlen bezuiden Melfi.
Bellac, arrondissements-hoofdpl. met 4000 inw.
in het fransche dept. Haute-Vienne.
Bellaggio, stad in het Lomb.-venetiaansche,
ruim 4 mijlen benoordoosten Como.
Bellai, of Bellay. Zie DUBELLAY.
Bellamy (Jacobus) , nederlandsch dichter,
geb. 12 Nov. 1757 te Vlissingen, was aanvankelijk
bakkersleerling, doch verried zooveel aanleg, dat
eenige weldenkenden hem de middelen verschaften,
om (1782) te gaan studeren aan de hoogeschool te
Utrecht. Zijne latere werken hebben zijnen naam
beroemd gemaakt ; hij werd echter reeds zeer spoedig (11 Maart 1786) door den dood aan het vaderland ontrukt.
Bellamy (miss Anne Georgette), beroemde
engelsche tooneelspeelster, geb. 1735 te Londen,
gest. omstr. 1800, was eene natuurlijke dochter van
lord Tirawley, en eene tijdgenoot van Garrick en
Kean. Door een ongeluk, dat Naar overkwam, genoodzaakt het tooneel te verlaten, gaf zij hare .Gedenkschriften" in het licht (Londen 1784), die veel
lezers vonden.
Bellande, eilandje in den molukschen archipel,
beoosten het eiland Sangir.
Bellang6 L. H.), voornaam fransch schilder
van historie-stukken, geb. 17 Jan. 1800 te Parijs.
Bellano, stad in het Lomb.-venetiaansche,
4 mijlen benoordoosten Como ; schoone waterval in
de nabijheid.
Bellarminus (Robert), geleerde Jezuit, geb.
1542 te Montepulciano in het Florentijnsche, ging
1560 in de Orde, werd 1598 kardinaal, 1601 aartshisschop van Capua, 1605 bibliothecaris van het

Vaticaan, stond verscheidene malen op het punt om
tot pans te worden verkoren, en stied 17 Sept. 1621.
Hij schreef verscheidene theol. werken. Vooral beroemd als de geleerdste en degelijkste verdediging
van het Roomsch-catholicismus, die ooit geschreven
werd, is zijn werk Disputationes de controversiis fidei
adversus hujus temporis hcereticos (3 dln. Rome 1581;
4 dln. Praag 1721 ; Maintz 1842 ; in bet Duitsch vertaald door Gumposch, Augsb. 1842). Dit werk lokte
een tegenschrift nit van Gerhard,getiteld: Bellarminus,
orthodoxias testis (3 dln. Jena 1631-33). Ook verdient bijzondere melding B.'s krachtige verdediging
van de wereldlijke mast van den pans, in zijn werk
De potestate pontificis in temporalibus (1610), waarin
hij het oppergezag van den pans over alle koningen
handhaafde, doch waarin hij niet zOO ver ging als
andere theologanten van zijnen tijd, zoodat hij te
Rome door velen als te gematigd beschouwd werd,
terwijl hij te Parijs door het parlement werd veroordeeld als ultramontaansch. Eene complete editie
van zijne werken verscheen te Venetie (5 dln. 1721)
en te Keulen (7 dln. 1619).
Bellart (Nicolas Francois), laatstelijk procu reur-generaal bij het koninkl. geregtshof van Parijs,
aldaar geb. 1761 en gest. 1826, onderscheidde zich
eerst, als advokaat, door de verdediging van een aantal slagtoffers der omwenteling. Vervolgens lid geworden van den algemeenen raad der Seine, was bij
een der eersten, die er op aandrongen Napoleon van
den troon vervallen te verklaren. Bij de restauratie
tot proc.-gen. beroemd, debuteerde hij als zoodanig
met de vervolging tegen den maarschalk Ney, en
maakte zich vooral bekend door zijne strengheid tegen de drukpers. Zijne complete werken verschenen
in 6 dln. 1828.
Bellary, stad in engelsch Indie,presidentschap
Madras, in het oude Balaghaut, 5 mijlen benoorden
Gorra h.
Bellas, stad met 4000 inw. in Portugal, prov.
Estremadura, 2 mijlen benoordw. Lissabon.
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Bellay. Zie DUBELLAY.
Belle-Alliance, naam eener boerderij in
Zuid-braband. De Pruisen noemden daarnaar den
beslissenden slag, dien Napoleon 18 Junij 1815
verloor tegen Wellington en Blucher. De Franschen
gaven aan dien slag den naam van Mont-Saint-Jean,
den sleutel der engelsche positie ; de Engelschen
noemden het den slag van Waterloo, naar het dorp,
waar Wellington zijn hoofdkwartier had. Laatstgenoemde benaming is later algemeen geworden. De
naam B. had dezen oorsprong. Omstr. 1758 trouwde
zekere Dave met een zeer schoon meisje, Barbara geheeten, en bouwde een huisje aan den straatweg van
Brussel naar Namen, waarin zij eene herberg gingen
doen, die Tri-Mottaire werd genoemd. Doch reeds
spoedig stierf Dave. Zijne schoone weduwe hertrouwde, doch ook dezen man mogt zij slechts kort behouden. Toen ging zij met een knap nitzienden stalknecht, Debauche genaamd, Naar derde huwelijk aan,
en sedert die twee schoonheden het trouwverbond
hadden gesloten, werd hunne herberg la Belle Alliance
genoemd.
Belleau (Remi), fransch dichter, geb. 1528 te
Nogent-le-Rotrou, gest. 1577, was een der dichters
van de fransche Zevenster (zie PLEiADE). Zijne complete werken, waaronder een macaronisch dichtstuk,
getiteld De hello huguenotico, verschenen in 2 din.
te Rouaan 1604.
Belleforest (Francois de), een vruchtbaar,,
loch weinig geloofwaardig schrijver, geb. 1530 te
Sazan in het land van Comminges in Opper-Gascogne,

B ellecombe
gest. 1583, werd onder Hendrik III tot historiograaph
van Frankrijk benoemd ; maar toen de onnaauwkeurigheid van zijne geschriften hem die betrekking
had doen verliezen, werd hij broodschrijver voor de
parijsche uitgevers. Van zijne schier ontelbare geschriften noemen wij enkel : Histoires tragiques
extrailes des oeuvres de Bandello (1580).
Bellecombe (A. U. Casse de), fransch letterkundige, geb. 1 Maart 1822 te Montpezat. Zijn belangrijkste werk is zijne Histoire Universelle (8 dln.
1849-58).
Bellegarde, 1) plaatsje in het fransche dept.
Loiret, 2 mijlen bewesten Montargis. — 2) plaatsje
in het fr. dept. Creuze, I groote mijl benoordoosten
Aubusson. — 3) plaatsje in het fr. dept. Ain, mint
2 mijlen beoosten Mantua; bij dit B. ligt de vermaarde Perte du Rhone. — 4) vesting in het fransche dept.Oost-Pyrenedn,nabij de spaansche grenzen,
aan den bergpas tusschen den Col-de-Pertus en den
Col-de-Panizas, waar 1285 de Franschen under Filips III werden teruggesiagen door Pedro III van
Aragon. De vesting in hare tegenw. gedaante is 1679
op last van Lodewijk XIV aangelegd, nadat zij 1674
door de Spanjaarden bemagtigd en 1675 door de
Franschen hernomen was. In 1793 door de Spanjaarden geblokkeerd en vermeesterd, werd B. echter
reeds 1794 door de overwinning bij Boulou weder
ingenomen door de Franschen.
Bellegarde (Roger de St. Lary de), een der
gunstelingen van Hendrik III, verzelde dezen vorst
(destijds nog hertog van Anjou)naar Polen, en werd
bij zijne troonsbeklimming door hem verheven tot
maarschalk van Frankrijk (1574). Bij den koning
in ongenade gevallen, verbond hij zich met den hertog van Savooije, en handelde tegen de belangen van
zijn vaderland. Hij stierf 1579, door vergif; naar
men wil had Catharina de Medicis de hand in zijnen
flood. — B. (Roger de), behoorende tot de familie
van den vorige, hertog en pair, opperstalmeester van
Frankrijk, werd .overladen met gunstbewijzen door
Hendrik IV en Lodewijk XIII, en stierf kinderloos,
jaren oud,in 1646.Zijne minnarij met de schoone
Gabrielle d'Estrees, die hem ontnomen werd door
Hendrik IV, heeft hem eenige vermaardheid gegeven.
Bellegarde (J. B. Morvan, abbe van), geb. 1648,
gest. 1734, heeft verscheidene Kerkvaders in het
Fransch vertaald ; ook andere werken, waaronder
Destruction des lades (1697) van Las-Casas. Ook
heeft men van 13. Histoire d'Espagne (9 dln. 1716),
en Histoire universelle des voyages (1707).
Bellegarde (Gabriel du Parc de), geb. 18 Oct.
1717 in Languedoc uit adellijke ouders, studeerde
het kerkelijk refit te Toulouse en Parijs, en vestigde
zich toen te Utrecht. Behalve verscheidene belangrijke editien van anderen gaf hij van zijne eigene
pen in het licht eene Histoire abrdgee de l'église
maropolitaine d'Utrecht, loopende tot de kerkvergadering 1763; wijders Memoires betretrende de geheurtenissen in de Nederlanden bij gelegenheid der
bul Unigenitus (van 1713 tot 1730). Met naauwkeurigheid, onpartijdigheid en begaafdheid behandelt
hij in die geschriften de geschillen der Jansenisten
met de Kerk. Hij stierf to Utrecht 13 Dec. 1789.
Bellegarde (H. graaf van), oostenrijksch generaal, gesproten uit eene oude savooische familie,
geb. 1760 te Chambery, gest. 1831 te Verona,diende
onder aartshertog Karel tegen Frankrijk in den italiaanschen oorlog, en werd 1800 belast met een
hoofd-kommandement ter vervanging van Melas.
Ofschoon hij eenige roemrijke wapenfeiten volbragt
was hij niet gelukkiger dan zijn voorganger ; hij zag
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zich Mantua, Ferrara, enz., ontweldigen, en was
genoodzaakt 16 Jan. 1801 te Treviso een wapenstilstand te sluiten, die kort daarop gevolgd werd
door den vrede van Luneville. Hij werd 1805 benoemd tot voorzitter van den aulischen krijgsraad,
vervolgens tot veldmaarschalk en gouverneur van
Galicie, en eindelijk tot gouverneur-generaal van
de veroverde provincien in Italid, waar het hem gelukken mogt zich bemind te maken.
Belle—ile,.of Belle-Isle, 1) eilandje behoorende
tot N.-Amerika, in 2) de straat Belle-ile, tuscchen
Newfoundland en Labrador. — 3) Belle-ile-en-mer,
eilandje van het fransche departement Morbihan,
1 mijl bezuidw. het schiereiland Quiberon.
4) Belle-11e-en-terre, plaatsje in het fransche dept.
Cotes-du-Nord; ijzersmelterij.
Belle-Isle (Ch. L. A. Fouquet de), maarschalk
van Frankrijk, geb. 1684 te Villefranche in Rouergue,
gest. 1761, was een kleinzoon van den opper-intendant Fouquet. Na zich onder Lodewijk XIV en het
Regentschap onderscheiden te hebben in de oorlogen in Vlaanderen en Spanje, werd hij 1732 luit.generaal,en diende 1734 onder maarschalk Berwick.
Als bekwaam onderhandelaar droeg hij er veel toe
bij, om Lotharingen voor Frankrijk te verzekeren
(1736), en om den keurvorst van Beijeren tot roomsch
keizer te doen verkiezen onder den naam van Karel VII. In 1740 tot maarschalk benoemd, nam hij
ijverig deel aan den oostenrijkschen successie-oorlog,
voerde bevel in Bohemen, en vermeesterde Praag;
doch omringd door eenen overmagtigen vijand, was
hij genoodzaakt die plaats weder te verlaten, en bewerkstelligde toen eenen terugtogt (1742), die algemeen beschouwd werd als meesterlijk door hem
volbragt. Vervolgens ging hij Dauphine verdedigen
en Provence, beiden door de Oostenrijkers bedreigd.
In 1757 werd hij minister van oorlog, en voerde verscheidene nuttige hervormingen in. — B.—I. (le
Chevalier de), broeder van den vorige, snenvelde
1746, bij eene poging om in Pidmont door te dringen, en zich tot dat einde eenen weg te banen door
een bergpas been.
Bellentz. Zie BELLINZONA.
Bellerophon, een grieksch held, was de noon
van den corinthischen koning Glaucus en van Eurymeda ; zijn oorspronkelijke naam was Hipponous,
doch hij werd B. genoemd, omdat hij onwillekeurig
de moordenaar was geworden van zijnen broeder
Belleros, dien hij bij ongeluk gedood had op de jagt.
Deswege moetende vlugten, nam hij de wijk naar koning Proatus van Argos, die hem gastvrij ontving,
doch Wiens gemalin Sthenobea een misdadigen hartstogt voor B. opvatte, en hem trachtte te verleiden ;
toen zij echter zag dat B. tot geen onkuisch minnespel te bewegen was, besloot zij zich te wreken, en
zij beschuldigde hem bij haren gemaal, dat hij haar
aan het wankelen zocht te brengen in hare huwelijkstrouw. Over zulk een schandelijk gedrag vertoornd,
zond Preetus zijnen gast B. aan zijnen schoonvader
lobates, koning van Lycid, met een blad vol teekenschrift, dat B. niet verstond, maar dat niets anders
inhield, dan een verzoek om B. van kant te maken
(vandaar spreekwoordelijk Bellerophonsbrief, dat het
zelfde beteekent als .Urias-brief"). Iobates echter
wilde zijne handen niet bezoedelen met het bloed
van iemand, dien hij gastvrij had ontvangen; maar
om ten minste eenigzins aan het verlangen van zijnen
schoonzoon te voldoen, droeg hij aan B. den last op,
om eerst de Chimaera, toen de Solymen, en toen de
Amazonen te bevechten, telkens hopende dat hij wel
in den strijd zou omkomen; doch met behulp van
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het paard Pegasus, dat Minerva hem gegeven had,
keerde B. uit al die gevaren als overwinnaar terug,
en doodde zelfs op zijnen terugtogt verscheidene
krijgslieden, die uitgezet waren om hem om te brengen. Zooveel geluk kon wel niet antlers dan het gevolg zijn van eene bijzondere bescherming der goden,
zoodat lobates zich thans overtuigd hield van B.'s
onschuld, hem een zijner dochters tot vrouw gaf, en
hem benoemde tot zijn opvolger. Later werd B. door
den bliksem van Jupiter gedood, omdat hij met behulp van den Pegasus den hemel trachtte te bestormen.
Bellerus (grieksch Belleros), broeder van Hipponous. Zie BELLEROPHON.
Bellesme, stadje met 3500 inw. in het fransche
dept. Orne, werd 1228 ingenomen door Lodewijk
den Heilige, was onder lien vorst eene sterke vesting.
Eertijds was B. de hoofdpl. van het geheele landschap Perche, en in het bijzonder van het vicomte
B., dat aan de Heeren van Montgomery behoorde ,
die later van hunne goederen beroofd werken door
koning Hendrik I van Engeland. In de nabijheid het
Bosch van B.
Belleville, i) stadje met 3000 inw. in het
fransche Rhone-dept., aan de Saone, I mijl benoor-den Villefranche. — 2) belangrijke gemeente in het
fransche Seine-dept., even benoordoosten Parijs, op
eene hoogte ; hier werd 1814 een hardnekkigen tegenstand geboden door de fransche troepen aan die der
geallieerden.
Bellevue, dorp 1 mijl benoordoosten Parijs,
met een heerlijk gezigt; in 1748 liet mevrouw de
Pompadour bier een fraai kasteel bouwen, dat thans
niet meer bestaat.
Belley,stad in het fransche dept. Ain; 4000 inw.;
ligt 9 mijlen bezuidoosten Bourg, tusschen 2 heuvelen ; heeft een museum van oudheden ; zijwormenteelt ; de beste lithographie-steenen in Frankrijk.
Eertijds was B. de hoofdpl. van Bugey, tegenw. van
het arrondissement B.
Belliard (Auguste Daniel, graaf), generaal der
fransche kavllerie,geb. 1769 te Fontenay-le-Comte
in de Vendee, bekleedde reeds den rang van hoofd°Meier in de armee van Dumouriez, toen deze generaal afvallig werd van de zaak der republiek. Dien
ten gevolge in verdenking gekomen, werd B. nit de
armee ontslagen ; doch bezield met de zucht om zijn
vaderland te dienen, nam hij dadelijk dienst als
eenvoudig vrijwilliger, en gedroeg zich zoo uitstekend, dat hij al spoedig hersteld werd in zijn vroegeren rang. Hij vergezelde generaal Hoche naar de
Vendee, werd vervolgens naar Italie gezonden, streed
dapper onder Bonaparte te Castiglione, te Verona en
te Caldiero, en werd na den slag van Arcole op het
slagveld bevorderd tot generaal, Hij nam in groote
mate deel aan de krijgsbedrijven in Egypte; maakte
als bevelhebber van den algemeenen staf de oorlogen
mede in Duitschland, Spanje, Rusland, alsook den
veldtogt in Frankrijk, en werd herhaalde malen gekwetst. Na den slag van Waterloo 1815 onderwierp
hij zich aan Lodewijk XVIII, werd echter weldra,
verdacht van deelnerning aan eene zamenzwering,
van de lijst der pairs geschrapt en gearresteerd, doch
1816 weder op vrije voeten gesteld. Onder de restanratie verklaarde hij zich voor het afzetten van den
oudsten tak der Bourbons, ging naar Weenen om te
bewerken dat Lodewijk Filips erkend wierd door
Oostenrijk; en deed ook veel voor de erkenning van
de onafhankelijkheid van Belgie ; in 1831 beroemd
tot gezant te Brussel, stierf hij aldaar 28 Jan. 1832.
Zijne &moires zagen het licht 1834.

Bellovaci
Bellini, of Bellin, naam van twee gebroeders,
zonen van den 1470 gestorvenen schilder Giacomo
B., die een leerling was van Gentile da Fabriano.
De oudste (Gentile B.) , geb. 1421, gest. 1507, was als
schilder vooral beroemd als medailleur. Mohammed II
liet hem 1479 als portretschilder naar Constantinopel komen, waar hij de reliefs voor de Theodosiaansche eerzuil teekende. Beroemder evenwel was de
jongste broeder (Giovanni B., gewoonlijk Gianbellin
of Sambellin genoemd), geb. 1426, gest,. 1516, die
als het hoofd van de oude venetiaansche school te
beschouwen is. Onder zijne leerlingen behoorden
Titiaan en Giorgione.
Bellini (Lorenzo), beroemd ontleedkundige,
geb. 1643 te Florence, gest. 1704, gedurende 30 jaren prof. der genees- en ontleedkunde te Pisa. Al
zijne werken verschenen in 2 dln. te Venetie 18
Bellini (Vincenzo), beroemd italiaansch Loonzetter, geb. 1802 te Catania, gest.1835, heeft de muziek geschreven voor verscheidene operaas Pirata;
la Straniera ; la Sonnambula ; Norma ; i Puritani; enz.
Vooral zijne Norma is een meesterstuk vol zoetklinkende schoonheden.
Bellinzona, lat. Baltiona, ook Bilitio, hgd.
Bellentz, stad met 2000 inw. in het zwits. kanton
Tessino, aan den Tessino, behoorde eertijds tot het
hertogdom Milaan, werd herhaalde malen veroverd en
heroverd door Duitschers, Zwitsers en Franschen.
In 1499 onderwierp B. zich vrijwillig aan het kanton Uri, en sedert behoort het tot Zwitserland.
Belliqueux-rif. Zie NOORD-EILAND.
yolk in Gallie. Zie V ELIOCASSEN.
Beocassen,
ll
Bellogistan. Zie BELOEDZJISTAN.
Bellona, godin van den oorlog,zuster of vrouw
van god Mars, was eene dochter van Phorcus. Zij
tuigde de paarden op van god Mars als hij ten strijde
toog. De dochters beschrijven haar met hangende
haren en vlammende oogen, rondloopende onder de
strijdenden, aanhoudend de lucht doende daveren
van het klappen barer bebloede zweep ; men geeft
Naar ook een geesel tot wapen, of eene met bloed
geverwde roede.
Bellori (J. P.), oudheidkundige, geb. 1615 te
Rome, gest. 1696. Zijne voornaamste werken zijn :
eene italiaansche ,Levensbeschrijving der latere schilders, bouwmeesters en beeldhouwers" (Rome 1672);
Antiche lucerne sepolcrali, met platen (1694) ; Gli
antichi sepolcri (Rome 1699 ; Leyden 1728) ; Veteres
arcus Augustorum (Leyden 1690) ; Admiranda Roma
antiquce vestigia (2 dln. Rome 1693) ; la Colonna
Antoniniana (1706); Picture antiche Belle grotti di
Boma e del sepolcro de IVasoni (Rome1706); Imagines
veterum philosophorum (Rome 1685) ; enz.
Bellovacensis (Vinceutius), een domini 1can6 e4 .
monnik uit de 13e eeuw, geb. te Beauvais, gest.2
Zijn Speculum historiale (eene snort van algemeene
geschiedenis, loopende van de schepping der wereld
tot 1244), dat zeer de goedkeuring wegdroeg van
Frankrijks koning Lodewijk IX, werd op last van
graaf Floris V van Holland, vertaald en op rijm gebragt door Jacob van Maerlant, den vader der vlaamsche letterkunde, die in 1283 aan dat werk begon,
dat ruim 5 eeuwen aan de wereld onbekend bleef,
doch toen in het licht verscheen onder den titel van
Spieghel historiael.

Bellovaci, of Bellovaken, yolk in Belgica 2a,
tusschen de Ambiani, Silvanectes, Viducasses, enz.;
ze bewoonden ongeveer hit landschap Beauvaisis.
—B. noemde men ook de hoofdstad der Bellovaken,
het tegenwoordige Beauvais, dat ook den naam droeg
van C6esaromagus.

Bellovesus
Bellovesus, een gallisch aanvoerder, neef van
koning Ambigatus, trok omstr. 587 v. Chr. de Alpen
over, maakte zich meester van de landstreek, die
later den naam aannam van cisalpijnsch Gallie, en
legde de grondslagen van Mediolanum (tegenw. Milaan).
Belloy (P. Laur. Buirette de), treurspelschrijver, geb. 1727 te Saint-Flour, gest. 1775 te Parijs,
was aanvankelijk bestemd om advokaat te worden,
doch had zooveel lust in de tooneelspeelkunst, dat
hij acteur werd; en vooral in St. Petersburg speelde
hij met goed gevolg. Middelerwij1 schreef hij ook
voor het tooneel ;en verscheidene voor die dagen zeer
verdienstelijke treurspelen van zijne pen werden in
Frankrijk opgevoerd. — B. (J. B. de), kardinaal,
geb. 1709, gest. 1808, was eerst bisschop van Marseille; tijdens het concordaat werd hij aartsbisschop
^ an Parijs, en het volgende jaar kardinaal.
Belluno, lat. Bellunutn, stad met 13,000 inw.
in het Lomb.-venetiaansche, hoofdplaats van de delegatie B., aan de Piave, 6 mijlen benoorden Treviso.
Belluno (hertog van). Zie VICTOR (maarschalk).
Belmontet (Louis), fransch dichter en staatsman, geb. 26 Maart 1799 te Montauban, vooral ook
bekend door zijne gehechtheid aan de napoleontische dynastie.
Belo, 1) B., of Pandjang, eilandje aan de westkust van het eiland Soembawa (Ned. 0. I.), in de
straat Alias. — 2) B., of Behlo, landstreek op de
zuidoostkust van het eiland Timor; de bergen zijn
rijk aan sandelhout, en in de bosschen wordt overvloed van was gevonden. Naar dit B. dragen de bewoners der oostelijke helft van Tirnor den naam van
Belonezen. — 3) Belo Manna Koini, landschap met
150 a 200 zielen op de noordoostkust van het ned.
0.1. eiland Engano, en 4) BeloTali Koko, landschap
met omstr. 300 zielen op de oostkust van dat eiland.
Beloa, landschap op de zuidkust van het eiland
Engano (Ned. 0. I.), met 6 a 700 zielen.
Beloedzjistan, eene landstreek in Azle, grenst
ten 0. aan het hindostansche landschap Sind, ten N.
aan Afghanistan, ten, W. aan de perzische prov.Iran
en ten Z. aan de Indische Zee, beslaat eene oppervlakte van 9000 vierk. mijlen, telt eene bevolking
van omstreeks 22 millioen zielen, en is ingedeeld in
de zes provincien Sarawan, Kelat, Goendawa, Khotzdar, Ihalawan en Loes, waarbij men nog voegen kan
de woestijn van B. Het door bergketenen doorsneden
land in de rigting van het 0. naar het W. behoort
voor het grootste gedee!te tot het aziat. hoogland ;
terwij1 het landschap naar den Indus terrasvormig
lager wordt, loopt het naar het N. en N. W. in de
zandwoestijn van B. nit. De eenige rivieren, die iets
beteekenen, zijn Bolan, Moela, Poeralli en Kaskein ;
ze loopen in zuidelijke rigting. Het klimaat is in de
woestijnstreek brandend heet, in de dalen vochtig
en warm, in de hooglanden guur en koud. In de
oazed der woestijn gedijen dadelpalmen, in de () oaten rijst, katoen en indigos op de hoogten de meeste
europesche fruit- en graansoorten. Twee volkstammen van verschillende afkomst bewonen het land ;
het gore oostelijk gedeelte wordt bewoond door de
Brahoewi, het noordel. en westel. gedeelte door de
Beloedzjies. De Brahoewi zijn een veehoedend nomaden-volk, eenvoudig, vreedzaam, gehard en dapper ; de Beloedzjies zijn dormne Sunniten, rank en
schoon gebouvvd , deels roofzuchtige veehoeders, deels
landbouwers, gastvrij, werkzaain en vlug. Na eerst
deel uitgemaakt te hebben van Perzie, toen van Indic,
vervolgens van Kaboel, heeft B. zich in de 18e eeuw
onafhankelijk gemaakt,en eerie soort van Staten-bond
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gevormd. De afzonderlijke khanaten stonden onder
den khan van Kelat, en sloten zich in oorlogstijd naauw
aan hun opperhoofd aan ; doch sedert 1795 hebben
aan den bond onttrokken. Tegenw.
vele khanaten zich
heeft B. dan ook geen eigentlijke hoofdstad ; vroeger
was dat Kelat, hetwelk in 1839 tweemaal veroverd
werd door de Engelschen. In 1841 ontving Nasirkhan het land als britsch leenvorstendom; doch
naauwelijks waren de Engelschen afgetrokken, of de
leenroerigheid veranderde weder in onafhankelijkheid.
Belper, of Bolor, bergketen in midden-Azie,
scheide onafhankelijk Turkestan van China. Ook de
omliggende landstreek wordt wel Bens B. genoemd.
Belon (P.), fransch natuurkundige uit de 16e
eeuw, geb. in Maine omstr. 1518, werd 1564 in het
bosch van Boulogne, bij Parijs, door struikroovers vermoord. Door den kardinaal Tournon in staat gesteld
te reizen, had B.,behalve de voornaamste landen van
Europa, ook Griekenland, Palestina, Egypte en Arable
bezocht,en bij zijne terugkomst in het licht gegeven
een verslag van zijne Observations en Grêce, en Asie,
etc. (Parijs 1553). Ook heeft B. geachte werken
nagelaten over de natuurlijke historic der Visschen
(1551), en der vogeleri (1555).
Belonezen. Zie BELO 2).
Belopolijê, of Bjelopoljd, stad met 12,000 inw.
in europ. Rusland, gouvt. Kharkow.
Belot (madame Octavie) , geboren Guichard,
hertrouwd met den president Durey de Meyniêres,
was geb. 1719, en stierf 1805. Behalve vele engelsche romans vertaalde zij Histoire de la dynastic des
Plantagenets et des Tudors (uit 't Engelsch van Hume).
Belper, stad met 8000 inw. aan de Derwent,
in het engelsche graafschap Derby.
Belphegor, godheid der Moabiten, was de god
van buitensporig vermaak en zingenot; hij werd afgebeeld in eene onkiescbe houding.
Belsia, lat. naam van Beauce.
Belsazar (hebr. Belsjazzar), niet te verwarren
met Beltsazar (zie dat woord), laatste koning van
Babel (554-538 v. Chr.), zoon van Nebucadnezar,
gaf zich over aan een werkeloos en wellustig leven,
en liet het regeringsbeleid over aan zijne moeder
Nitocris. Toen hij op een gastmaal de gewijde vaten,
die uit den tempel van Jeruzalem waren weggevoerd,
ontheiligde, zag hij dadelijk door eene onzigtbare
hand deze Brie raadselachtige woorden op den muur
schrijven : Mene, Thekel, Peres (zie Daniel 5: 26-28).
Daniel ontboden zijnde om die woorden te verklaren,
zeide hem, dat ze zijne straf en zijnen dood aankondigden. En werkelijk dien zelfden nacht drong Cyrus in Babel door, en B. werd vermoord. Herodotus
noemt hem Labynetus, en bij Berosus heet hij Nabonid of Nabonadius. De naam B. komt alleen in den
Bijbel voor, en is overigens veranderd in Balthazar.
Belsuncc de Castel Moron (H. Fr. Xavier de), beroemd bisschop, geb. 1671 in Perigord,
gest. 1755, trad in de orde der Jezuiten, en werd
1709 op den bisschoppelijken zetel van Marseille
verheven, welken post hij niet meer wilde verlaten,
in weerwil hem verscheidene malen aanzienlijkere
werden aangeboden. Door de nadrukkelijke wijze
waarop hij de Jansenisten bestreed, haalde hij zich
veel onaangenaamheden van het parlement op den
hats; doch dit zou zijnen naam niet zoo vereeuwigd
hebben als de ware heldengrootheid, waarmede hij
in 1720 en 1721, tijdens de pest in Marseille woedde,
Met ophield de zieken bij te staan met menschlievende zoowel als geestelijke hulp. In 1853 is hem
dan ook te Marseille een standbeeld opgerigt.
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Belt is de naam van twee zeeengten tusschen
de Oost- en Noord-Zee. De Groote B. beslaat eene
breedte van 21 a 4 mijlen tusschen de deensche eilanden Seeland en Laaland aan de eene, en Funen
en Langeland aan de andere zijde. De Kleine B. heeft
eene breedte van
a 2 mijlen, en scheidt Jutland
van Funen. De vaart door de beide Belten gaat, vooral
voor groote schepen, met veel gevaar gepaard, uit
hoofde van de vele zandbanken en de sterke strooming nit deOostzee, waarom men dan ook meestal de
voorkeur geeft aan de doorvaart door de Sond.
Somtijds vriezen de Belten digt; 1658 kwam koning
Karel Gustaaf van Zweden over het ijs de Groote B.
over met zijne armee, om Kopenhagen te belegeren.
Beltsazar, de naam, die op last van Nebucadnezar gegeven was aan Daniel (Dan. 1 : 7; 2 : 26;
4 : 8, 9, 18, 19; 5 : 12; 10 : 1).
Bolus, 1) koning van Assyria, veroverde Babylonie op de Arahieren, en regeerde 27 jaren (van
1993 tot 1966 v. Ghr.). Door zijnen zoon Ninus,
werd hij later onderde goden gerangschikt (zie BAAL).
— 2) de wader van Egyptus, van Danaiis en van
Cepheus, regeerde in Phenicie omstr. 1500 v. Chr.
Belvedere, 1) stad met 5000 inw. in Calabria,
4 mijlen benoordw. Paola. — 2) paviljoen van het
Vatikaan, gebouwd door Bramante, en door pans
Pius VI versierd met de heerlijkste meesterstukken
van kunst. Onder andere nude standbeelden vindt
men er den Apollo, bijgenaamd Belvedere.
Belwati, baai, kaap en b erg. Zie BOLERATA.
Belzebub, of Belzebuth, ook wel Belzebul, dat
eigentlijk zeggen wil Vliegenvanger, was eene godheid der Accaroniten, een philistijnsch yolk. In den
Bijbel beet B. de vorst of opperste der duivelen.
Belzoni (Giovanni Battista), beroemd italiaansch reiziger, was geb. 1778 te Padua,en werd aanvankelijk opgeleid tot den geestelijken stand, voor
welken hij echter geen roeping gevoelde, zoodat hij
zich geheel ging toeleggen op de werktuigkunde. In
1800 begaf hij zich naar Holland, 1803 naar Engeland, 1812 naar Lissabon, en van daar naar Madrid
en Malta, en in 1815 naar Egypte, waar hij aan vankelijk den Ithst verdiende als danser, inmiddels aan
eene hydraulieke machine werkende, waarmede hij
de gunst van den pacha won; en van dat tijdstip of
dagteekent zijne beroemd-wording. Hij legde zich
nu uitsluitend toe op de nasporing van egyptische
ondheden, het gelukte hem zelfs de pyramiden van
Ghizeh en die van koning Chephren te openen en
verscheidene grafplaatsen te Thebe, uit welke laatste
stad hij naar Alexandria het vermaarde borstbeeld
van Jupiter Ammon liet overbrengen, dat tegenw.
bewaard wordt in het britsch museum te Londen.
Vervolgens bereisde hij de kusten van de Roode Zee,
bezocht Berenice, ontdekte de smaragdmijnen van
Zoebara of Zabara. en droeg door tot de oaze van
Ammon. In 1819 keerde hij, vergezeld van zijne
echtgenoot, uit Afrika naar Europa terug. Het verhaal van zijne reizen, met een verslag van zijne ontdekkingen,gaf hij in het licht in het Engelsch (Londen 1821, met atlas). In dat jaar 1821 ging hij
andermaal op refs, naar de binnenlanden van Afrika,
om nieuwe ontdekkingen te doen ; doch hij moot dezen togt niet volbrengen, en stierf 3 Dec. 1823 te
Gato, op weg naar Benin. Zijne vrouw gaf, onder
meer, de oorspronkelijke teekeningen in het licht
van het 1817 door hem ontdekte beroemde graf van
koning Psammetich of Necho, nit Welk graf hij de
prachtige albasten sarcophaag wegvoerde,die tegenw.
in het britsch museum te Londen bewaard wordt.
Belzunce. Zie BELSUNCE.

Bern (Jozef), een poolsch militair, geb. 1795 te
Tarnow in Galicia nit adellijke ouders, kwam 1810
onder het kadetten-korps te Warschau, was 1812
als luitenant der rijdende artillerie mede inRusland,
ging 1815 in russ.-poolsche dienst over, werd 1819
kapitein en leeraar aan de artillerie-school, al spoedig echter herhaaldelijk in politieke woelingen betrokken, totdat hij 1825 zijn ontslag kreeg en vervolgens op bet landgoed van Frans Potocki verblijf
hield. Bij het uitbarsten van de omwenteling 1830
spoedde `hij zich naar Warschau, werd majoor over
eene rijdende batterij,en klom al spoedig op tot den
rang van generaal-majoor. Na den val van Warschau
nam hij de wijk op pruisisch grondgebied, en begaf
zich 1832 naar Parijs,. waar hij zich met wetenschappelijken arbeid en met plannen-maken bezig hield,
en veelvuldige reizen deed. In 1848 trad hij eerst
op in Lemberg, vervolgens in Weenen, waar hij de
verdediging bestuurde; hij ontkwam echter te naauwernood de gevangenneming, en redde zich door de
vlugt naar Hongarije, waar men hem aanvankelijk
met wantrouwen beschouwde, en hem eindelijk in
Zevenbergen plaatste. Hier streed hij eenen tijd fang
met goed geluk, totdat hij Aug. 1849 moest zwichten voor de overmagt. Hij woonde ook de nederlaag
bij van Temeswar, deed nog eene vergeefschepoging
in Zevenbergen, en redde zich toen door de vlugt
te nemen naar Turkije,waar hij tot den Islam overging, en voortaan den naam droeg van AmoeradPacha. In Febr. 1850 werd hij naar Aleppo gezonden, waar hij eenen opstand hielp onderdrukken,
loch 10 Dec. 1850 stierf. Hij heeft vele werken
geschreven, zoo over wiskundige als over krijgskundige onderwerpen.
Bembo (Pietro), kardinaal en beroemd schrijver, geb. 20 Mei 1470 uit patricische ouders te Venetie, onderscheidde zich reeds vroegtijdig door de
groote begaafdheid van zijnen geest, en genoot de
gunst van de vorsten van Ferrara en Urbino, zoomede
van pans Leo X en diens opvolgers. Leo X benoemde hem tot zijn secretaris, en begiftigde hem met
rijke beneficien. Paulus III schonk hem den kardinaalshoed (1539). Hij was sedert 1529 ook bibliothecaris van de St. Marcus-bibliotheek te Venetia,
en hij stierf als bisschop van Bergamo 18 Jan.1547.
Was B. als geleerde beroemd, niet minder vermaard
is hij door zijne beminnelijkheid in den omgang
door zijne dartele minnarijen met de bekoorlijke
Morosina te Rome, bij wie hij verscheidene kinderen
had, en die hij vereeuwigd heeft in zijne gedichten.
Hij is te beschouwen als een hersteller van den goeden schrijfstijl, waarin hij zich Petrarca en Cicero
ter navolging had gesteld. Zijne voornaamste werken zijn : Rerum veneticarum libri XII (1487-1513);
en zijne Zamenspraken over de liefde , getiteld :
Gli Asolani (verfranscht, Parijs 1545). Zijne werken
compleet verschenen in 4 fol. dln. Venetie 1720.
Berne, de moordenaar van Coligny. Zie BesmE.
Bemmel (Abraham van), klerk ter secretarie
van Amersfoort in de 18e eeuw, gaf in het licht eerie
Beseltrijving der stad Amersfoort (Utrecht 1760).
Bemmel, eene uitgebreide familie van kunstschilders, in de 18e eeuw; him stamvader was de
landschapschilder Willem van B.,geb.1630 te Utrecht,
gest. 1708 te Wohrd in het Neurenbergsche.
Ben in het Hebreeuwsch en Arabisch (in laatstgen.
somwijlen Ibn), gelijk Bar in het Syrisch : zoon, en
dient om bij den naam, ter onderscheiding, den naam
des vaders te voegen, bijv. David ben Salomon (d.
David Salomonszoon), Ali hen Hassan (d. i. Ali Hassanszoon).

Benedictus

Ben
Ben, een der broeders van de tweede orde der
Leviten ; I Chron. 15 : 18.
Benacus lacus, in cisalpijnsch Gallie ; tegenw.
Garda-mein.
Ben—Adad, of Benhadad, 1) koning van Syria,
beoorloogde Achab en Joram, koningen van Israel in
de 10e eeuw v. Chr. Achab bragt hem eene nederlaag
toe, en dwong hem tot eenen voor de lsraeliten voordeeligen vrede. Wat Joram betreft, deze werd aanvankelijk door B. overwonnen; en 13., het beleg opgeslagen hebbende voor Samaria, waande zich reeds
wis van de vermeestering van deze stad, toen zijn
leger, door een panischen schrik bevangen, verstrooid
en op de vlugt gedreven werd. Hij zelf stied* in het
jaar daarop, te Damascus, vermoord door een zijner
krijgsoversten met name Hazael of Asaei, omstr.
900 v. Chr. (1 Kon. 15 : 1,.8, 20 ; 20:1-33 ; II Kon.
6 : 24; 8 : 7, 9; 13 : 3, 24, 25). — 2) en 3) nog
twee koningen van Syria, de eerste leefde ten tijde
van Asa, koning van Juda (II Chron. 16 : 2, 4), de
andere ten tijde van Joas, koning v. Israel (Jer. 49 : 27;
Amos 1 : 4.
Benaja, naam van verscheidene personen in het
0. T., waaronder B., die een zoon van Jojada en
krijgsoverste van Salomon was.
Benalcazar (Seb.), de zelfde als Belalcazar.
Ben—Ammi, zoon der jongste dochter van Loth,
werd de stadvader der Ammoniten. Zie AMMON 1).
Benares, groote stad in engelsch Indie, op den
linker-oever van den Ganges, heeft 600,000 inw. en
is de hoofdpl. van het district B. (prov. Allahabad),
dat 1775 door den nabob van Aude aan de Engelschen afgestaan werd. De Hindoes beschouwen B.
als eene heilige stad, zoodat het ook eene veelbezochte bedevaart-plaats is. Gedurende afgodsfeesten,
van welke het Dawalli-feest het prachtigste is,stroomen hier bedevaartgangers zamen van heinde en
verre. De ghauts, dat zijn de oeverplaatsen van den
Ganges, zijn als bezaaid met Hindoes van beiderlei
kunne en allerlei .leeftijd, die hier hunne reinigingen
en gebeden komen verrigten en water scheppen. Van
buiten af gezien, vooral van den Ganges af, levert B.
met zijne 100,000 deels steenen huizen, zijne 1000
pagoden, 330 moskeen en vele vergulde minarets
een indrnkwekkend schouwspel. Onder de gewrochten van bouwkunst is vooral te vermelden de beroemde Wizjwajzja-pagode, de oude sterrewacht met
reusachtigen zonnewijzer, en de groote moskee, in
de 17e eeuw door Aureng-Zeyb op de puinhoopen
eener pagode gebouwd. B. is niet slechts de zetel
van indische geleerdheid (het bezit eene brahmaitische universiteit, welker professoren bezoldigd worden door de Engelschen), maar het is tevens het
middelpunt van eene veelomvattende industrie en
van een uitgebreiden handel; voor den omzet in
diamanten en edelgesteenten is B. zonder wedergade
in geheel Azie.
Benavento, 1) stad in Spanje, prov. Zamora;
vroeger een hertogdoni ; 3000 inw., en een beroewd
Hieronymiten-klooster. — 2) vlek met 2000 inw.,
in de portusche prov. Alentejo, aan de Zatas, hij de
zamenvloeijing dezer rivier met den Taag.
Benchail, een der vorsten onder koning Josaphat ; II Chr. 17 : 7.
n ENKOELEN
.e -.
Bencoolen. Z IP,
Ben—Cruachan, berg in Schotland. Zie het
art. ARDCHATTAN.
Bendemann (Eduard), voornaam knnstschilder van de dusseldorfsche school, geb. 3 Dec. 1811
te Berlijn; sedert 1838 leeraar aan de akademie van
schoone kunsten te Dresden.
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Bendemir, rivier in Perzie, prov. Fars. Zie
ARAXES

3).

Bender, 1) B. of Bendery, moldavisch Tizjino,

stad en vesting in de russ. prov. Bessarabie, op den
regter-oever van den Dniester, met een hoog liggend
kasteel en 15,000 inw., die veel handeldrijven. Vermaard door het verblijf (1709-12) van Karel XII
van Zweden in het nabij gelegen dorpje Varnitza, en
door de soort van beleg, die hij daar doorstond. Aangetast door de Turken in een huis,waar hij zich verschanst had met eenige bedienden, gaf hij zich niet
eer over, dan toen het geheele huis in de asch was
gelegd. Nadat B. reeds tweemaal (1770 en 1774)
door de Rnssen veroverd, maar aan de Turken teruggegeven was, kwam het 1812 door den vrede van
Bucharesjt met geheel Bessarabie aan Rusland.
2) Bender-Abassi, of Gomroen, stad met 20,000 inw.
in de perz. prov. Laristan, aan de Perzische golf. —
3) Bender-Boezjeer ; zie ABUSHEHR.
Bendzjar. Zi e BANJERMASING.
Bene, lat. Augusta Vagiennorum, bij verbastering Baienna, stad met 5000 inw. in Sardinia ; werd
1796 ingenomen door de Franschen.
Bene—Berak, een der landpalen van den stam
Dan; Jozua 19:45.
Benedek (Ludwig von), oostenrijksch generaal, geb. 1804 te Oldenburg in Hongarije, trad 1822
in oostenr. dienst ; 1849 generaal-majoor, nam hij
een werkzaam aandeel aan de krijgsverrigtingen in
Hongarije. In den oorlog (1859) tegen Piemont en
Frankrijk, dekte hij den aftogt uit Milaan naar den
Mincio; en in den slag van Solferino, voerde hij het
bevel over den regter-vleugel der Oostenrijkers, en
verving later maarschalk Hess als opperbevelbebber.
Benedetto. Zie CASTIGLIONE (Giov. Benedetto).
Benedictus, de heilige, het hoofd van de monniken-orde, die zijnen naam draagt, en de stichter
van het monnikwezen in het Westen, geb. 480 te
Nursia in Umbria, gest. 21 Maart 543, zocht reeds
op jeugdigen leeftijd de afzondering in de woestijnen
van Sublaqueum (Subiaco), 5 mijlen van Rome, en
leidde daar een leven zoo heilig, dat velen tot hem
kwamen om bun leven gezamentlijk met hem te
slijten. In zijne afzondering aan vervolgingen blootgesteld, tong hij met zijne aan hangers naar den MonteCassino bij Napels, en stichtte daar 529 een monnikenklooster, dat later beroemd is geworden, en waar
hij den reeds in 515 door hem ontworpen kloosterregel invoerde,die vervolgens door het geheele Westen
is aangenomen. Behalve het gebed en het lezen van
geestelijke boeken, schreef hij het onderwijzen van
de jeugd, handen-arbeid (landbouw) en het waarnemen van de huishouding in het klooster aan zijne
monniken voor, terwijl aan de meer bejaarden de
taak werd opgedragen om manuscripten over te
schrijven ; hierdoor hebben de Benedictijnen zich
zeer verdienstelijk gemaakt jegens de geleerde wereld.
Kerkelijke gedenkdag 21 Maart.--B.vanAniane,
hersteller van de in zijnen tijd zeer in verval zijnde
kloostertucht in Frankrijk, geb. 750 in Languedoc,
was een zoon van Aigulfus, graaf van Maguelone, en
bekleedde een hoogen rang en aan het bof van Pepijn en aan dat van Karel den Groote tot 774, toen
werd hij monnik van de orde van den heil. Benedictus, en later (780) abt van Aniane in Languedoc,
waar hij een klooster gesticht had. Lodewijk de Vrome
stelde hem aan tot opziener over alle kloosters in zijn
rijk ; B. roeide vele misbruiken uit : van hem bestaat
een Codex regularum (Parijs 1663) en Concordantia
regularum (Parijs 1638) ; hij stierf 821 ; kerkelijke
gedenkdag 12 Februarij.
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Benedictus, naam van 14 pausen. B. I, bijgenaamd Bonosus, 574-78 ; onder hem begonnen
de Longobarden Rome te bedreigen. — B. II, 683
—85, verkreeg van keizer Constantinus Pogonatus
het regt om de romeinsche bisschoppen te wijden,
zonder de keizerlijke goedkeuring daarop te behoeven. — B. III, 855-58, (opvolger van Leo IV
zeggen de Roomsch-katholieken, van pausin Johanna
zeggen de Onroomschen) werd tot pans verkoren,
in weerwil van den tegenstand der keizers Lotharius
en Lodewijk. — B. IV, 900-903, kroonde Lodewijk als keizer en als koning van Italie.—B.V,verkoren als tegenpaus 964, terwijl keizer Otto I tot de
pauselijke waardigheid had verheven Leo VIII. De
keizer, over dit weerstreven van zijnen wil verbitterd, hield B. als gevangene te Hamburg, waar B. in
965 stierf. — B. VI, 972 door Otto I erkend, werd
van den pauselijken stoel geworpen en gevangen gezet door Francon, tegenpaus onder den naam van
Bonifacius VII; in 974 werd deze B. door Crescentins in den kerker gewurgd — B. VII, sedert
975 tegenpaus van Bonifacius VII, stierf 984.
B. VIII, 1012-24, had tot mededinger zekeren
Gregorius, door wien hij genoodzaakt werd Rome
te verlaten; doch hij liet zich door keizer Hendrik 11
op den pauselijken stoel herstellen. Zelf aan het hoofd
zijner troepen, ontweldigde hij Sardinie aan de Sarracenen, en Apulie aan de Grieken. Aan de geestelijkheid verbood hij het huwelijk en het concubinaat.
— B. IX, een neef van pans Joannes XIX, was een
zoon van Alberic graaf van Tusculum, werd 1033
tot pans verheven, toen hij pas twaalf jaren oud was;
hij gaf zich aan allerlei schandelijkheden over, en
werd 1045 weggejaagd en van den pausel. stoel vervallen verklaard. Doch hij stelde zich feitelijk weder
in het bezit van de pauselijke magt, werd andermaal
verdreven, doch bemagtigde bet pauselijk gezag nogmaals; in 1048 deed hij echter vrijwillig afstand
(zie 00k GREGORIUS VI). - B. X, werd 1058 op
den pausel. stoel verheven door eene woelzieke partij, doch werd negen maanden later weggejaagd door
tie Romeinen, die Nicolaas II in zijne plaats stelden;
B. stierf 1059: — B. XI, 1303-4, was de zoon van
een schaapherder te Treviso, en aanvankelijk schoolwester; bij den dood van Bonifacius VIII tot paus verheven, vernietigde hij de bullen van zijnen voorganger
tegen Filips den Schoone; de roomsche Kerk vereert
hem als heilige 7 Julij. — B. XII, 1334-42, was
de zoon van een bakker te Saverdun; hij had zijnen
zetel te Avignon. — B. XIII, onder dezen naam
ontmoeten wij eerst (1394-1424) een tegenpaus,
die niet onder de pausen behoort te werden medegeteld. Hij was gesproten nit eene aanzienlijke

familie in Aragon, legde zich eerst toe op het burgerlijke en kanonieke regt, liet die studie varen voor
de krijgsdienst, hervatte later zijne studien, en werd
professor der regtsgeleerdheid aan de universiteit
van Montpellier; zijn eigentlijke naam was (verfranscht) Pierre de Lune. Gregorius XI schonk hem
1375 den kardinaalshoed. Na den dood van den tegenpaus Clemens VII (1394), die te Avignon zetelde,
werd Pierre de Lune door het conclave te Avignon
tot pans verkoren, en nam den naam aan van B. XIII,
terwijl het conclave te Rome Bonifacius IX tot de
waardigheid van pans verhief. VOOr hij verkoren
werd, had Pierre de Lune verklaard, dat hij, zulks
het geval wordende,des verlangd zijn pausschap zou
nederleggen, ten einde de scheuring in de Kerk te
doen ophouden ; doch eenmaal tot pans verheven,
vergat hij zijne belofte. Gedurende eenigen tijd leidde
hij Frankrijks koning Karel VI en verscheidene an-
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dere vorsten van Europa om den tuin met allerlei
bedriegelijke uitvlugten, en eindigde met te verklaren, dat hij maar beter vond pans te blijven. Hij
werd echteralgemeen als eenscheurmaker beschouwd,
en men besloot hem gevangen te nemen en hem onschadelijk te maken. Karel VI liet hem in Avignon
belegeren ; doch B. wist te ontsnappen uit de helegerde
stall, en nam de wijk eerst naar Château-Renard bij
Avignon, vervolgens naar Peniscola (een stadje in
het koningrijk Valencia), waar hij zijnen titel van
pans beliield tot aan zijnen dood 1424, en van waar
hij zijne banbliksems over geheel de aarde slingerde,
zonder dat ze remand vrees aanjoegen. — De ware
B. XIII, pans van 1724 tot 1730, vergaderde een
concilie te Rome 1725 om de bul Unigenitus te bekrachtigen. Deze pans wilde Gregorius VII canoniseren, waartegen 1729 bijna alle vorsten vale Europa
opkwamen; B. was een zeer liefdadige kerkvorst,
wiens naam lang bij de Romeinen in gezegend aandenken bleef. — B. XIV, eerst geheeten Prosper
Lambertint ph. 1675 te Bologna,1727 bisschop van
Ancona, 1728 kardinaal, 1732 aartsbisschop van
Bologna, 1740 pans. Hij was een geleerd man, een
beschermer van wetenschap en kunst, waarlijk vroom,
verdraagzaam en verlicht. Hij stierf 3 Mei 1758.
Zijne werken verschenen in 12 dln. (Rome 1747-51);
vollediger in 16 dln. (Venetie 1777) en in 15 dln.
(Bassano 1788).
Benedictus,paus der Hallen.Zie BENOiT (René).
Benedictijnen, leden der geestelijke orde,
gesticht door den heiligen Benedictus in de 6e eeuw.
In deze orde ging de betrachting der vrome pligten
wijselijk gepaard met den landbouw, het onderwijs
en letterkundige werkzaamheden, waarvan het gevolg was, dat deze orde niet alleen de rijkste maar
tevens de geleerdste van alle monniken-orden werd.
De B. gingen gekleed in het zwart, waarom men hen
ook wel Zwarte monniken plagt te noemen. Het eerste
klooster van B. werd opgerigt door den heil. Benedictus zelven, op den Monte-Cassino, omstr. 529;
doch reeds spoedig verspreidden de B. zich over geheel Europa, en reeds in de 6e en 7e eeuw vinden
wij Benedictijuer-scholen te St. Gallen, Fulda, Reichenau, Corvei, Hirschau, Bremen, Hersfeld, enz.;
daarbij kwamen tie kloosters der B. in het bezit van
grooten rijkdom, zoodat bijv. de abt van Reichenau
60,000 gulden jaarlijksch inkomen had. Doch juist
daardoor geraakte allengs de kloostertucht in verval,
en werden er herhaaldelijk hervormingen noodig,
zooals die van Benedictus van Aniane in de 8e eeuw,
van Benno abt van Cluny in Bourgondie anno 910,
en die van Hirschau in het Zwarte Woud anno 1069.
Ten tijde der Reformatie bezat de orde der B.15,10
kloosters, waarvan zij er echter ten gevolge van de
Kerkhervorming ongeveer 10,000 verloor; tegenwoordig is bet getal der kloosters van B. weder gestegen tot omstr. 800. In Frankrijk ward de kloostertucht
steeds het gebrekkigst gehand haafd ; niettegenstaande
dat heeft de orde der B. zich daar het krachtigst
ontwikkeld en het meest bijgedragen tot de beschaving van westelijk Europa. Inzonderheid ontmoeten
wij daar de congregatie van den heiligen Maurus
(Saint-Maur) omstreeks 1620 opgerigt, en aan welke
al de andere B.-congregatien in Frankrijk ondergescbikt waren. Deze congregatie, die onder hare leden
telde Mabillon, Montfaucon, Sainte-Marthe,d'Achery
en eene menigte andere werkzame en nederige geleerden, heeft verscheidene werken uitgegeven, die
voor de burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van
hoog gewigt zip; zoo bijv. Gallia Christiana, de
Acta Sanctorum, de Collection des Historiens de France,
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het Spicilegium, de Art de verifier les dates, de
Diplomatique, de Histoire litteraire de la France. De
congregatie van St. Maur werd, even als alle andere,
tijdens de omwenteling opgeheven door de Constituerende Vergadering. De beroemdste B.-abdijen
buiten Frankrijk waren : in Duitschland die van Prom
of Pruym in Rijnpruisen, Regensburg, Fulda, Eltwang,
Saltzburg ; in Engeland die van Canterbury, York,
Westminster, St.-Alban. De B. droegen den titel dam
(dominos) voor hunnen naam, ten teeken van den
adeldom hunner orde, tot welke behoord hebben
24 pausen, 200 kardinalen, 1600 aartsbisschoppen,
4000 bisschoppen, 15,700 schrijvers, 1560 gecanoniseerde en 5000 der canonisatie waardige heiligen,
43 keizerlijke en 44 koninklijke personen. Sedert
de groote fransche omwenteling bleef de orde der B.
nog hoofdzakelijk bestaan in Italie en Sicilie ; in de
oostenrijksche staten werd zij onder Jozef II insgelijks opgeheven, doch in 1 802 door Frans II hersteld. De vrouwenkloosters der B. zijn door hunne
rijke prebenden meerendeels verzorgings-inrigtingen
van den adel.
Beneharnum, stad in Novempopulanie bij de
Tarbelli; moet gelegen hebben in de nabijheid van
Castelnon, aan de rivier Lageu, waar tegenw. het
dorpje Benejacq ligt. De naam van B. is hewaard gebleven in dien van Bearn.
Bene—Jakkan, een der plaatsen waar de Israäliten zich legerden na hunnen uittogt nit Egypte ;
Num. 33 : 31, 32.
Benevent, it. Benevento, lat. Beneventum, de
eenige stad in de 25,000 zielen tellende delegatie B.
in den Kerkelijken Staat, ligt 28 mijlen bezuidoosten
Rome op eene hoogte tusschen de rivieren Sabato
en Calore, telt ruim 16,000 inw., is de zetel van een
aartsbisschop, en bezit vele merkwaardige oudheden,
waaronder een triomfboog van marmer uit Paros.
Bij B. werd 1266 een gewigtige veldslag geleverd,
waarin Manfred kroon en leven verloor, en waardoor
Karel van Anjou meester bleef van Napels en Sicilie.
De stad B., die geacht wordt ouder te zijn dan Rome,
behoorde aanvankelijk aan de Samniten, en droeg
toen den naam van Malevenium, nit hoofde van de
slechte lucht ; maar de Romeinen, na er Pyrrhusverslagen en de stad bemagtigd te hebben (275 v. Chr.)
veranderden dien naam in Beneventum, hetgeenjuist
het tegenovergestelde beteekent; en 268 v. Chr.
werd B. door eene romeinsche volkplanting aanmerkelijk vergroot en versterkt. Door Hannibal werd B.
belegerd te vergeefs; doch door den gothischen koning Totila werd het ingenomen en verwoest. Kort
daarna (589 na Chr.) werd het door den lombardischen koning Autharis weder opgebouwd, en tot een
hertogdom verheven. Na den val van het door Karel
den Gr. omvergeworpene lombardische rijk, werd
het hertogdom B. tang bestuurd door bijzondere hertogen en prinsen. In 1047 maakten de Noormannen
zich van B. meester, doch werden er uit verdreven
door keizer Hendrik III, die het 1053 afstond aan
zijnen bloedverwant pans Leo IX; sedert dien tijd
is B. beschouwd als domein der Kerk. De koning
van Napels bezat deze stad eenen korten tijd (1769
—74) ; in 1798 werd B. veroverd door de Franschen,
en 1806 door Napoleon tot een prinsdom verheven,
ten behoeve van Talleyrand. Na 1814 werd B. teruggegeven aan den Pans.
Bênêzet (Antoine), amerikaansch philanthroop,
van fransche afkomst uit St. Quentin, van waarzijne
ouders waren uitgeweken bij de herroeping van het
edict van Nantes. Hij vestigde zich met zijn gezin
te Philadelphia, omhelsde de leer der Kwakers, en
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was een der eerste en ijverigste verdedigers van de
zaak der Negers. Als zoodanig gaf hij in het licht
Relation historique de la Guinee (1762), waarin hij
den oorsprong en de rampzalige uitwerkselen nagaat
van den slavenhandel; daarna Tableau abrege de
l'état miserable des nêgres esclaves etc. (1767). Hij
rigtte te Philadelphia eene school op, om onderwijs
te geven aan de Zvvarten, en stond zelfaan het hoofd
van die school tot aan zijnen dood 1784.
Bengaaische eilanden. Zie BANGGAAI.
Bengalen, het oostelijk gedeelte van Hindosian,
in engeren zin de oostelijke prov. van bet engelschindische presidentschap Calcutta,wordt begrensd door
.Assam, Achter-Indid, de Golf van B., Orissa, Gondwana, Bihar, Nepaul en Sikkim, beslaateene oppervlakte van 4523 vierk. mijlen, en heeft eene bevolking van 25 millioen zielen. Door verscheidene
rivieren (Ganges, 13rahmapoetra en de riv. die zich
in deze beiden ontlasten) besproeid, is de grond van
B. zeer vruchtbaar, maar vochtig. Men vindt er buffets,
tijgers en olifanten in menigte. Eertijds was B. een
onafhankelijk rijk, met eene eigene taal en een bijzonder letterschrift ; doch 1203 werd het veroverd
door de A fghanen ; sedert 1225 afhankelijk van Delhi,
werd het,na verschillende lotswisselingen beleefd te
hebben, door Akbar ingelijfd bij bet mongoolsche
rijk. Omstreeks de heeft der 17e eeuw begonnen de
Engelschen kantoren in B. te vestigen;hunne eerste
nederzetting was te Hugly (5 mijlen van Calcutta),
wear zij 1681 een gouverneur aanstelden. In 1757
veroverden de Engelschen (onder Watson en Clive)
Calcutta, en 1765 werd hun door den mogol schach
A ulem de prov. B. en Bihar en Orissa afgestaan.
Bengalen (Golf van), een gedeelte van de
Indische Zee, tusschen Voor- en Achter-Indie. In
deze golf ontlasten zich verscheidene rivieren, bijv.
Ganges, Brahmapoetra, Pennaar, enz. ; vandaar dan
ook drukke scheepvaart. In den zuidwesthoek der
Golf van B. ligt bet eiland Ceylon; tangs de oostkust
liggen de Andaman-eilanden en Nicobar-eilanden.
Bengaloen, landstreek op Borneo's oostkust,
bewoond door een vijftigtal huisgezinnen Bassaps.
In B. vogelnestholen.
Bengawan, 1) de grootste rivier op het eiland
Java; wordt ook Sambaya, maar meest Solo-rivier
genoemd ; zie SOLO-RIVIER. - 2) rivier op Java ; zie
MADIOEN.

Bengazi, of Bernik, eertijds Berenice, tripolitaanscbe stad in Barka, aan de golf van Sydra ; 5000
inw.; oudheden.
Bengkoelen. Zie BENKOELEN.
Benguela, 1) B. of San-Felipe-di-Benguela,
hoofdstad van het koningrijk B., heeft 5000 inw. en
eene uitmuntende haven ; dient tot verbanningsoord
voor portugesche misdadigers. Op 21 mijl afstand
van B. is eene salpetermijn, die voor de rijkste van
de gansche aarde wordt gehouden. — 2) B., een
negerrijk ter westkust van A frika, in bet zuidelijk
gedeelte van Neder-Guinea, wordt ten N. door Angola begrensd, strekt zich uit van de rivier Congo
tot kaap Negro, is bergachtig, en heeft eene zuivere,
gezonde luchtgesteldheid. Van de vele rivieren in
B. is de Rio-di-Francesco de voornaamste. De tot
den Congo-stam behoorende bevolking spreekt de
Boenda-taal, staat op eenen zeer lagen trap van be:schaving, en is zelfs niet geheel vrij van kannibalenneigingen. De kust van Opper-B. staat under portugeesch oppergezag.
ko ning van Syrie. Zie BEN-ADAD.
Benhadad, __011.11g
Ben—Hanan, Z0011 van Simon nit den stam
Juda; I Chron. 4 : 20.
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Beni

Benkoelen

Beni, afgeleid van Ben, d. zoon, is I) het aan- Saragossa over Italie en Griekenland naar Palestina
en Perzie, en vervolgens over Egypte en Sicilie naar
vangswoord in de benaming van verscheidene arabizijn vaderland terugkeerde. Hij was de eerste eurosche stammen : Beni-Ali of Aoelad-Ali, een stam arab.
pesche reiziger, die over het verre Oosten bijzonderBeduinen in Egypte ten Z. W. van Alexandrie, rondheden te boek stelde ; zijne in het Hebreeuwsch
zwervend in de woestijnen van Barka; ongeveer 1200
ruiters sterk, die van rooverij leven. — Beni-Amer, nagelatene reisbeschrijving (Constantinopel 1543),
in het Latijn vertaald (Leyden 1633) en door J. B.
of Beni-Hemer, arab. stam in Biledulgerid, zwerft
Baratier in het Fransch (Amsterdam 1734), is echlangs de westkust van Afrika, in de omstreken van
kaap Bojador. — Beni-el-Hassan, arab. stam in de ter slechts met omzigtigheid te raadplegen.
oostelijke Sahara, zwerft rood in het zuiden van TriBen—Johnson. Zie JOHNSON.
poli en in de woestijnen van Barka.— 2) aanvangsBenjowsky (Maurits August, graaf van), geb.
1741 te Werbowa in Hongarije, zoon van een ooswoord in den naam van eenige afrikaansche steden,
tenrijksch generaal, eerst in oostenr. dienst, werd
enz. Zie BEN1-SOUEF.
Betucarlo, spaansche stad en vesting in Va- vervolgens een der veldoversten van de confederatie
van Bar, 29 Febr. 1768 in Polen geproclameerd, om
lencia, aan de zee; 1 mijl benoorden Peniscola;
tegen Rusland te strijden voor Polens onafhankelijk3500 inw.
Benidarme, spaansche stad in Valencia, 6 mij- held. Ms bevelhebber der kavallerie werd B. echter
reeds 1769 door de Russen gevangen genomen, en
len benoordoosten Alicante ; 2500 inw.
Beniganim, spaansche stad in Valencia, I mij1 naar eene vesting in Kamtschatka overgebragt. Hier
won hij de genegenheid van den gouverneur der
bezuidoosten San-Felipe; 4000 inw.
Benignus, de heilige, apostel van Bourgondie, vesting, en trad met diens dochter in het huwelijk.
Onder het voorwendsel dat hij de zuidpunt van het
onderging den marteldood in de 3e eeuw.
Benin, I) een van de Ashantijnen afhankelijk schiereiland tot den landbouw zou ontginnen, vond
hij gelegenheid om met 69 mede-ballingen te ontkoningrijk op de kust van West-Afrika, in Oppervlugten. Zijne vrouw, die hem vergezelde op zijne
Guinea, veelvoudig doorsneden door kustrivieren en
vlugt, had hij het ongeluk te Macao te verliezen door
zijtakken van den Niger, is zeer vruchtbaar en rijk
den dood, zoomede verscheidene zijner mede-gevlugaan produkten, doch heeft een ongezond klimaat,
ten. Van daar wist hij naar de fransche nederzettinen eene zeer talrijke bevolking, bestaande uit lieden
gen in Indie te komen, en nu liet hij zich overbrengen
die woest en oorlogzuchtig zijn, menschen als offerannaar Frankrijk, waar hem het bevel werd opgedragen
den slagten en als slaven verkoopen, en goddelijke
over een regement krijgsvolk, met last om eene yolkeer bewijzen aan hunnen koning, die onbeperkt alplanting te gaan stichten op Madagascar. Deze taak
leenheerscher is, eene strijdmagt van 100,000 man
volbragt hij, en wist zich bij de inboorlingen zoo bein het veld kan brengen, en er 3 a 4 honderd vroumind te maken, dat ze hem 1776 tot hunnen koning
wen op na houdt. Sterft hij, dan wordt zijn lijk neerverkozen. In Frankrijk teruggekeerd, stond hij aan
gelaten in een diepen put,waaruit hij tienjaren later,
vele vervolgingen bloot, verliet daarom dat land,
beweren zij, terug zal komen, om op nieuw over hen
trad weder in oostenrijksche dienst, doch zeide die
te regeren. Op zijn lijk worden eene menigte perspoedig vaarwel, begaf zich naar Engeland en van
sonen levend in den zelfden put begraven, om hem
daar naar Amerika, om eene nieuwe expeditie naar
gezelschap te houden, vooral zijne gunstelingen. —
Madagascar te ondernemen, waar hij dan ook 1786
2) de hoofdstad van B., 32 mijlen van de uitwatein een gevecht tegen de Franschen sneuvelde.
ring der -3) B.-rivier; de stad telt 15,000 inw., is
Benkendorf (Ludwig Ernst von), saksisch geomringd van eene gracht, en was voorheeneene door
neraal der kavallerie, geb. 1711 te A nspach, gest. 1801
den slavenhAndel zeer belangrijke plaats.
Benincora (Andrea), ontwierp 1476 eene kaart te Dresden, diende met onderscheiding in de armee
van den keurvorst van Saksen, den bondgenoot van
van de vier werelddeelen, hoewel Amerika toen nog
Maria Theresia in den Zevenjarigen oorlog; besliste
niet ontdekt was; waarschijnlijk heeft hij het groote
de overwinning in den slag bij Kollin tegen Fredeeiland Atlantis bedoeld, waarvan de Ouden gewag
rik II (1757), nam deel aan de vermeestering van
maakten.
Beninga (Eggerik), geb. in het laatst der 15e Schweidnitz, aan het gevecht bij Breslau, enz., en
werd 1788 gepensioneerd.
eeuw te Grimarsum
Oost-Friesland, gest. 19 Oct.
Benkendorff,eene russische familie in Lifland
1562, schreef eene A2lost-Friesche Kronijk", in het
en Esthland ; tot deze familie behoorde B. (Christoph
Latijn vertaald door Ubbius Emmius, en in het Holvon), die onder Catharina II bij de garde diende en
landsch (1723) door Harkenroth.
B. (Alexander von), oudste
als generaal stierf.
Beninu, een der Leviten; Neh. 10 : 13.
Benjamin (d. zoon des heils), jongste zoon zoon van den vorige, in zijne jeugd de speelgenoot,
later krijgsmakker van den grootvorst Nicolaas, na
van den aartsvader Jacob bij Rachel, de eenige voile
diens troonsbeklimming zijn vertrouweling, als hoofd
broeder van Jozef. Het gebied van zijnen stam lag
der geheime policie in Rusland door velen zeerscheef
tusschen de stammen Ephraim, Dan en Juda in Midbeoordeeld, 1832 met zijne familie in den gravenden-Palestina, aan den Jordaan, met de steden Jericho
stand verheven, stierf 1844. —B. (Constantijn von),
en Bethel. De eerste koning van Israel (Saul) was
broeder van den vorige, nam deel aan de oorlogen
een afstammeling van B.; en na den dood van Saloin Duitschland en Frankrijk, werd 1826 met eene
mon vormde de stam Juda met den stam B. het kodiplomatieke zending naar Stutgart en Carlsruhe beningrijk Juda.
Benjamin, de heilige, als martelaar voor het last, maakte later den veldtogt merle in Perzie, waar
hij als luit.-generaal aan zenuwkoortsen stierf. —
christelijk geloof anno 424 gest. in Perzie ; gedenkdag 31 Maart.
B. (Dorothea), zuster van de beide vorigen, is de
Benjamin van Tudela, dus genaamd naar in de diplomatieke wereld zoo bekende prinses de
Lieven (zie LIEVEN).
Tudela, eene stad in Navarra, waar hij in het begin
Benkoelen, hoofdplaats van de adsistentder 12e eeuw geboren was, was een geleerd rabbijn,
residentie B. ter westkust van Sumatra, aan de riv.
zich met den toestarid der verstrooide Joden
die,
B., heeft 13,000 inw. In 1685 door de Engelschen
bekend te maken, in 1159 eene reis aanvaardde van

Bentheim

Benneckenstein
gesticht, doch in het tweede decennium der 17e eeuw
afgebrand, werd het zes mijlenzuidelijkerherbouwd,
daar de eerste plaats gebleken was zeer ongezond te
zijn (en men zou wijs gedaan hebben, had men het
nog een tiental mijlen meer zuidelijk opgebouwd),
was de hoofdstad der engelsche bezittingen op Sumatra, totdat die bij bet londensche traktaat van
11 Maart 1824 door de Engelschen aan de Nederlanders werden afgestaan in ruil voor Malakka.
Benneckenstein, stad met 4000 inw. in de
pruisische prov. Saksen, aan den Harts, benoordwesten Nordhausen.
Bennet, of Bennett, engelsche familie in het
graafschap Berk. Tot deze familie behoorde B. (Henry), geb. 1618, gest. 1685, koos in de omwenteling
de part ij van Karel I, streed - in de armee der koningsgezinden, en emigreerde tijdens het Protectorschap.
Met Karel II in Engeland teruggekeerd, maakte hij
1669 deel nit van het beruchte Kabaal-ministerie
(zie CABAL) ; reeds 1662 was hij tot earl (graaf) van
Arlington verheven.
Bennet (Agnes Mary), engelsch romanschrijfster, geb. 1769, gest. 1805 te Brighton.
Bennet (William Sterndale), engelsch pianist
en componist, geb. 13 April 1816, is ook als schrijver over muzikale onderwerpen bekend.
Bennewitz, sterrekundige. Zie AP1ANUS.
Bennigsen (L. A. T. graaf von), een der beroemdste generaals in russ. dienst, geb. 1743 in
Brunswijk, trad eerst in hanoversche dienst, ging
later als majoor in die van Rusland over, streed tegen
de Turken en tegen den kozak Poegatsjef, voerde
1793 en 94 bevel in Polen, 1796 in Perzid. Door
Paul I achtergesteld, werd hij een der hoofdleiders
van de zamenzwering tegen dien keizer, doch nam
aan de vermoording niet persoonlijk deel. Niet zonder krijgsgeluk streed hij 1806 en 1807 tegen de
Franschen (hij beweerde den veldslag bijEylau1807
gewonnen te hebben, terwijl de Franschen beweerden
in dien slag de overwinnaars te zijn gebleken —zoodat . de afloop wel twijfelachtig geweest zal zijn) ;
vervolgens zijn ontslag genomen hebbende, trad hij
1812 op nieuw in dienst, en sloeg de Franschen bij
Borodino, aan de Moskowa en bij Woronowa. Bij Leipzig (1813) kommandeerde hij eene colonne van
150,000 man op den regtervleugel, streed roemrijk
bij Zweinaundorf, en werd op het slagveld tot den
gravenstand verheven. Aan hem werd de taak opgedragen aan den koning van Saksen (Frederik August)
te gaan bekend maken, dat hij zich als krijgsgevangene had te beschouwen. Na den vrede van Parijs
aanvaardde B. het opperbevel over de zuidelijke armee
in Bessarabia, doch nam 1818 wegens ouderdom
(waarlijk niet te vroeg) zijn ontslag, ging toen stil
levee op zijn familie-goed Barteln in het Hanoversche, en stierf 1826.— B. (A. L. graaf), hanoversch
staatsman, zoon van den vorige, geb. 21 Julij 1809
te Jakret bij Wilna, was van 1848 tot 28 Oct. 1850
minister van buitenlandsche zaken in Hanover, en
sedert als president der Eerste Kamer werkzaam.
Bennington, stad in den noord-amer. staat
Vermont; 3000 inw.; overwinning van den amerikaanschen generaal Stark op de Engelschen 16 Aug.
1777.
Benno, de heilige, bisschop van Meissen, uit het
grafelijk geslacht der Bultenburgers of Woldenburgers, geb. te Hildesheim 1010, gest. 16 Junij 1107 ;
werd 1523 door ptus Adriaan VI gecanoniseerd, waartegen Luther een twistschrift in de wereld zond.
Bono, een der zonen van Merari bij Jafizia ;
I Chron. 24 : 26, 27.
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Benoa, 0. I. eiland. Zie BONOA.
Benob, een der Philistijnen tegen David. Zie
ISB1-BENOB.

Benoit, fransche naam voor Benedictus.
Benoit d'Aniane (St.), fransche stad. Zie
ANIANE.

Benoit (Rene), sedert 1569 pastoor van de parochie St. Eustache te Parijs, geb.1521 te Savenidres
bij Angers, werd de 'Paus der Hallen bijgenaamd, wegens zijn grooten invloed op de neringdoende lieden
der hallen rondom zijne kerk. In 1588 gaf hij eene
fransche vertaling van den Bijbel in het Licht, die
echter door de kerkelijke censuur werd afgekeurd
als te veel overeenkomende met de calvinistische
editie van Geneve, welke afkeuring door pans Gregorius XIII werd bekrachtigd. Toen de factie der
Zestien zich meester gemaakt had van Parijs, nam B.
de wijk naar het kamp van Hendrik IV,die hem later
tot biechtvader koos en hem verhief tot bisschop van
Troyes; doch de Ligueurs haalden hem over, om
voor die waardigheid te bedanken.
Ben—Oni, naam dien Rachel aan Benjamin gaf
toen zij hem baarde ; Gen. 35 : 18.
_a_e.._. e - UKKOTH-BENOTH.
Benoth, een afgod i n Rhili
Bensehop, of Benskoop, dorp (en voormalige
heerlijkheid) in de prov. Utrecht, een kwartier gaans
van Usselstein ; het dorp heeft 1500 inw.; de heerlijkheid behoorde oudtijds aan een adellijk geslacht
van dien naam, totdat Arend van B., als medepligtige aan den moord op Floris V, graaf van Holland,
door diens zoon Jan I van zijne heerlijkheid vervallen werd verklaard.
Benserade (Isaac de), geb. 1612 te Lyons-laForét in Norrnandiè, gest. 17 Oct. 1691, was in de
eeuw van Lodewijk XIV wat men tegenw. zou noemen een gelegenheidsdichter, niet zonder geestigheid, en zeer aangenaam in den omgang ; maar al wat
hij degelijks heeft willen leveren mislukte. Niettemin werd hij 1674 lid der Acaddmie, en ontving van
Richelieu, van Mazarin, en van verscheidene vorstelijke personen aanzienlitke jaarwedden. Al zijne gedichten verschenen in 2 din., Parijs 1697.
Bent (Jan van der), verdienstelijk schilder, geb.
omstr. 1650 te Amsterdam, gest. 1690.
Benteina. Zie BENTENANG.
Bentenang, of Benteina, eenige eilandjes aan
de oostkust van Celebes, nabij Belang. Op de B. schuilen dikwijls Solloksche zeeroovers.
Bentham (Jeremy), geb. 1748 te Londen,was
de zoon van een bekwaam regtsgeleerde, en heeft
zijnen naam beroemd gemaakt, door een aantal voortreffelijke geschriften over burgerlijk en strafregt,
over constitutioneel staatsregt, over philosophie, enz.
Hij stierf 1 Junij 1832.
Bentheim, vlek met 1600 inw. in Hanover,
7 mijlen bewesten Osnabruck, hoofdpl. van het graafschap B., dat 19 vierk. mijlen groot is,30,000 zielen telt, en tusschen Overijssel en Westfalen ligt.
De oude Graven van B. zijn reeds 1421 uitgestorven
met graaf Bernhard I; het graafschap kwam toen aan
Everwijn von Guterswijk, die met zijnen kleinzoon
Everwijn IV (gest. 1562) ook nog Steinfurt, de SolmsOttensteinsche goederen, Tecklenburg en Rheda yenwierf. De zonen van Arnold IV maakten eene deeling,
zoodat er toen kwamen 3 linien, t. w.: B.-Bentheim,
B.-Tecklenburg en B.-Steinfurt. Het graafschap
Tecklenburg werd reeds 1706 aan Pruisen verkocht.
Wat het graafschap Bentheim betreft, dit wend
1755 door graaf Frederik Karel aan Hanover verpand voor een tijdvak van 30 jaren, en 1783 werd dit
kontrakt vernieuwd ; doch het werd feitelijk ver-

478

Benthesicyma

nietigd door de veroveringen van Napoleon, die het
graafschap Bentheim deel liet uitmaken van het groothertogdom Berg (1807), en het vervolgens (1810)
inlijfde bij Frankrijk. Na den val van Napoleon kwam
het graafschap Bentheim weder onder Hanover, het
graafschap Steinfurt onder Prnisen. De graven van B.
werden 1817 door den koning van Pruisen tot den
prinsenstand (Fiirstenstand) verheven.
Benthesicyma, dochter van Neptunus, zuster van Amphitrite, aan wie haar vader de opvoeding toevertrouwde van den door hem bij Chio verwekten Eumolpus.
Bentian (Orang-),volkstam op Borneo, ten W.
van Koetei, aan de bronnen der rivier Teweh, naar
welke rivier zij hunne produkten brengen (was, honig, enz.) en die aan de Bekompajers verkoopen in
roil tegen zout, tabak, enz.
Bentinek, een aanzienlijk geslacht afkomstig
uit den Palts, heeft zich later in de Nederlanden en
in Engeland gevestigd.
De oudste linie werd gesticht en naar Engeland
overgebragt door den derden zoon van Hendrik von
B. van Diepenheim in Overijssel, zijnde de allereerst
hieronder volgende:
B. (Johan Wilhelm), geb. 1648, gest. 1709, was
eerst page bij den stadhouder prins Willem van Oranje,
werd diens boezemvriend, vergezelde hem op zijnen
togt naar Engeland, en droeg er veel toe bij, om hem
op den engelschen troon te brengen. Koning van
Engeland geworden, overlaadde deze vorst B. met
gunstbewijzen, verhief hem tot graaf van Portland
(1689), tot pair van Engeland, zond hem 1698 als
gezant naar Frankrijk, en bezigde hem tot verscheidene gewigtige onderhandelingen. — B. (Henry),
oudste zoon van den vorige, werd 1716 hertog van
Portland en markies van Titchfield, en stierf 1726
als gouverneur op Jamaica. — B. (William), zoon
en erfgenaam van den vorige, geb. 1708, trad in het
huwelijk-met de rijke Margarete Cavendish, de eenige
dochter van graaf Edward Harley van Oxford, door
wie in Balstrode een museum opgerigt werd, in hetwelk zich de beroemde Portland-vaas beyond.
(William Henry Cavendish), oudste zoon van den
—B.
vorige, geb. 1738 te Oxford, behoorde tijdens den
noord-amerikaanschen oorlog in het Hoogerhuis tot
de oppositie, werd 1783 eerste lord der schatkist
en hoofd van het coalitie-ministerie, doch moest
reeds in het zelfde jaar plaats maken voor het ministerie Pitt, en keerde terug op de banken der oppositie; in 1792 trad hij tot de ministeriele partij
toe, ontving vervolgens de titels van kanselier der
universiteit van Oxford, secretaris van staat voor
binnenl. zaken en lord-luitenant van het graafschap
Nottingham ; in 1801, na de aftreding van Pitt, werd
hij president van den geheimen raad, nam zijn ontslag 1805, en stierf 1809. — B. (William Charles
Cavendish, tweede zoon van den vorige, geb. 1774,
trad in de krijgsdienst, werd 1803 gouverneur van
Madras. Uit lien post teruggeroepen, werd hij naar
Sicilie gezonden aan het hof van koning Ferdinand,
waar bij zich evenwel niet bemind maakte en oorzaak werd, dat koningin Carolina (1811) een verbond sloot met Napoleon, waardoor B., aan het hoofd
der engelsche hulptroepen, die het eiland tegen Napoleon moesten beschermen, op Sicilie nog meer
gezag kreeg, en er 1812, in spijt van koningin Carolina, eene liberate constitutie invoerde. ltd. 814 met
de taak belast, om Italie tegen Napoleon op te ruijen,
rigtte hij verscheidene proclamatien tot de Italianen,
bragt Genua aan zijne zijde door de belofte, dat de
genuesche republiek hersteld zou worden,doch werd

Bentivoglio
door lord Castlereagh gedesavoueerd,toen het Weener-congres Genua inlijfde bij Sardinie. In weerwil
van deze vernedering nam B. den post aan van gezant bij het hof van Rome, keerde echter reeds spoedig naar Engeland terug, werd lid van het Lagerhuis, en onder het ministerie Canning werd hij 1827
benoemd tot gouverneur-generaal van britsch Indic,
waar hij onder anderen het. afschuwelijke gebruik uitroeide de weduwen te verbranden met het lijk van
den man. 1let veel bekwaamheid en eene voorbeeldelooze onbaatzuchtigheid bekleedde hij deze hooge
betrekking tot 1835, toen hij werd vervangen door
lord Auckland ; B. vestigde zich te Parijs, en stierf
aldaar 1839.
De jongste linie was gesticht door Wilhelm von B.,
geb. 1701, gest. 1773, die door huwelijk in het bezit kwam van de heerlijkheid Kniphausen, enz.,
welke bezitting overging op zijn kleinzoon Wilhelm
Gustaaf Friedrich (geb. 1762, gest. 1835), die na den
dood van zijne vrouw sedert 1800 in ontucht leefde
met Sara Margareta Gerdes, eene boerendochter, bij
wie hij kinderen verwekte, die geecht werden in
1816, toen hij haar wettig trouwde. Doch zijn broeder Johan Karel (geb. 1763), en na diens dood (1833)
zijne drie zonen betwistten het regt der naar zij beweerden onechte kinderen, om de fatnilie-goederen
te erven, waaruit het vermaarde proces Kniphausen
ontstond, dat eene reeks van jaren duurde, totdat
de heerlijkheid Kniphausen eindelijk in 1854 bij
schikking aan het groothertogdom Oldenburg werd
afgestaan.
Benting Mati, hoofdpl. van het ned. 0. I.
eiland Kambangan, op den westhoek des eilands,
met eene militaire sterkte.
Bentivoglio, doorluchtig geslacht uit Bologna,
waar het de hoogste magt in handen had in de 15e
eeuw, beweerde of te stammen van een natuurlij ken
zoon van keizer Frederik II. Het geslacht der B. betwistte lang het gezag aan de pausen, doch verloor
het eindelijk 1512. Verscheidene afstammelingen
nit dit geslacht hebben naam gemaakt in de letterkunde en in de diplomatic. De meest bekende zijn :
B. (Hercules), geb. omstr. 1506 in Bologna, gest.
1573, was een zoon van Hannibal B. (den laatsten
B. die over Bologna regeerde). Hercules B. leefde
aan het hof van Ferrara, en werd herhaalde malen
gebruikt tot moeijelijke onderhandelingen ; maar hij
is voornamelijk geacht als dichter. Zijne complete
werken verschenen 1633 te Venetic en 1719 te Parijs.
— B. (Guido), kardinaal, geschiedschrijver en bekwaam staatsman, geb. 1579 te Ferrara, gest. 1644
te Rome. Hij stond hoog aangeschreven in de guest
der pausen Clemens VIII, Paulus V en Urbanus VIII;
werd als nuncius gezonden naar Vlaanderen 1607,
en naar Frankrijk 1617. Hij was zoo welgevallig aan
Lodewijk XIII, dat deze hem 1622 begiftigde met
het bisdom Riez in Provence en met de abdij van
St. Valery in Picardie; van die abdij deed hij 1627
afstand ten voordeele van zijnen neef, en het bestuur van het bisdom droeg hij voorloopig op aan
den bisschop van Senez, terwijl hij er later geheel
afstand van deed, om zich geheel aan zijne werkzaamheden te Rome te wijden. Zijne complete werken
verschenen te Milaan (5 dln., 1606-7); daarvan
zijn uit het Italiaansch vertaald : Verhaalboeken van
de Nederlandsche Provincien (door R. Carpentier) en
Nederlandsche Historian (door H. Glazemaker). Ofschoon niet vrij van partijdigheid, wordt B. als geschiedschrijver geprezen door Hooft. De .Gedenkschriften betreffende het leven van B." verschenen
te Amsterdam 1648.

Bentley
Bentley (Richard), philoloog, geb. 27 Jan. 1662
te Oulton bij Wakefield in Yorkshire, gest. 1742,
studeerde te Cambridge, was eerst schoolmeester,
1693 bibliothecaris van St. James, 1700 prof. der
theologie te Cambridge, 1701 aartsdeken van Ely.
In zijne vele uitgaven van klassieken veroorloofde
hij zich de eigendunkelijkste veranderingen ; dit
en zijn aanmatigend en lastig karakter berokkende
hem vele onaangenaarnheden. Melding verdienen
zijne .Aanmerkingen op de vrijheid van denken" van
Collins (1713), welke hij in het licht gaf onder het
pseudoniem Phileleutherus Lipsiensis, en die in het
Fransch vertaald zijn door Armand la Chapelle (1738),
onder dezen titel Friponnerie des esprits-forts.
Benton (Thomas Hart), amerikaansch staatsman, geb. 1783 in Noord-Carolina, schrijver van
Thirty years' view, or a History of the working of the
american government from 1820 to 1850 (2 din.,

New-York 1853 en v.).

Bentzel—Sternau (Christian Ernst,graaf von) ,
geb. 2 April 1767 te Maintz, gest. 13 Aug. 1850 te
Mariahalden aan het Ziiricher-weir, waar hij meestal
verblijf hield, nadat hij 1815 had opgehouden minister van staat en van financièn te zijn in het toen
opgehevene groothertogdom Frankfort. Hij heeft veel
geschreven ; al zijne werken dragen den stempel van
humor en originaliteit.
Benvenuto Cellini. Zie r-ELLIN1.
Beny—Souef, oudtijds Hermopolis of Cywne,
stad in Midden-Egypte,12 mijlen bezuiden Cairo, op
den linker-oever van den NijI; zeer bouwvallig en
somber ; diende tot ballingplaats voor de albanesche
officieren en soldaten, die de ontevredenheid beliepen van Mehemed-Ali.
Beor, 1) vader van den edomitischen koning
Bela; Gen. 26; I Chron. 1. — 2) vader van Bileam;
Num.22 en 24 ; Deut. 23 ; Jozua 13 en 24 ; Micha 6.
Bootie, lat. Bavtia (een gedeelte van bet Livadie der Turken), landschap van Midden-Griekenland,
tusschen Attica, Locris en Phocis, het kanaal van
Eubea en de Alcyoni§ehe Zee, ingesloten door hooge
bergen, zooals de Helicon, Citheron, Parnassus, enz.,
en doorstroomd door verscheidene kleine rivieren ;
in B. het beroemde meer Copais, welks overstrooming 1862 jaren v. Chr. bekend is onder den naam
van Watervloed van Ogyges. Het noordelijk gedeelte
van B. is koud, guur, bergachtig en onvruchtbaar;
in het zuidelijk gedeelte daarentegen tieren welig
fijne vruchten en de wijnstok, maar de lucht is hier
zwaar en ongezond. De Beotiers waren aanvankelijk
alien veehoeders (vandaar welligt hun naam Bootai,
d. ossendrijvers); ze waren in geheel Griekenland
vermaard om hunne domheid, een oordeel, dat schitterend weersproken worth door al de groote mannen
die uit B. zijn voortgekomen, zooals Hesiodus, Corinna, Pindarus, Epaminondas, Pelopidas, Plutarchus,
enz. De eerste bewoners van B. waren de Aonen en
de Hyanten; en met Attica slechts den geheel vormend droeg het den naam van Ogygie, d. i. het land
van Ogyges. Later stond B. op zich zelven, toen zich
daar kwamen nederzetten, eerst (1580) Cadmus met
Pheniciers, later de Minyen; er waren toen in B. twee
voorname steden (Thebe en Orchomenus), hoofdplaatsen van afzonderlijke rijkjes. Orchomenus geraakte reeds vroeg in verval; Thebe daarentegen was
Lang bloeijend. B. werd geregeerd door koningen,
van welke de voornaamste (na Ogyges en Cadmus)
geweest zijn : Labdacus, Amphion, Laius, tEdipus,
Creon, Eteoclus, Thersandrus, enz. Het koningschap
werd afgeschaft omstr. 1189 v. Chr., en de 14 groote
steden van B. vormden toen eenen Bond, genaamd

Beranger
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Beotische (of Pambeotische) Bond. Platea, Haliartus,

Orchomenus, Thespies, Tanagra, Anthedon, Coronea
waren de voornaamste steden van dien Bond, die
bestuurd werd door eenen archon of beotarch, ter
zijne gestaan door een rand van vier leden. De medische oorlogen verschaften aan de Beotiers eenige
gelegenheid om zich te onderscheiden ; maar al spoedig bragten de Lacedemoniers, reeds (404 v. Chr.)
meester van Athena, ook B. tot onderwerping, door
den slag van Cheronea (394 v. Chr.). Wel schudde
Thebe (378 v. Chr.) het lacedemonische juk weder
af, en werd door de overwinningen van Epaminondas (bij Leuctra en bij Mantinea) voor een korten
tijd het gewigtigste rijk in Griekenland ; , maar door
aanmatiging en zucht om te overheerschen maakte
het zich gehaat bij al deszelfs bondgenooten, en werd
het ten val gebragt ; anno 329 v. Chr. werd Thebe
ingenomen en gesloopt door Alexander. Sedert dat
tijdstip speelt B. geen rol meer in de geschiedenis.
Zie THEBE.
Bêquiere, fransche naam voor Abukir.
Ber, of Berea, lat. Berea, stad in Palestina, in
den stam Ephraim; bier predikte Paulus met Silas
(Hand. 17 : 10, 13) ; en Sopater vergezelde hem uit
B. naar Azie (Hand. 20 : 4).
Bera, koning van Sodom ; Gen. 14.
Beracha, een der helden van David ; I Chron. 12 ;
II Chron. 20.
Beraja, zoon van Simei ; I Chron. 8.
Berak, of Bene-Berak, een der landpalen van
den stam Dan ; Jozua 19 : 45.
Beranger (Pierre Jean de), de meestgevierde
fransche volksdichter en lierzanger, geb. 17 Aug.
1780 te Parijs, was de zoon van een zaakwaarnemer,
die tot de heethoofden der koningsgezinden behoorde, en dus door de omwenteling in moeijelijkheden
kwam. De kleine B. werd aanvankelijk grootgebragt
bij zijn grootvader, zijnde een arm kleermakertje;
vervolgens bij eene tante, die een herbergje deed to
Peronne, waar hij (14 j. oud) als leerjongen op eene
boekdrukkerij werd geplaatst. Op zijn 17e jaar keerde hij terug naar Parijs, om werkzaam te zijn op het
kantoor bij zijn vader, die toen bankierszaken dreef.
Intusschen begon B. verzen te maken, welke hij in
manuscript aanbood aan Lucien Bonaparte. Deze,
om het ontluikend talent aan te moedigen van den
jongen B., die het alles behalve breed had, schonk
hem zijne bezoldiging van het Instituut. Van nu af
aan wijdde B. zich geheel aan de podzij. Tot zijne
eerste liederen, die in den mond des yolks overgingen, behooren Le roi d'Yvetot (1813) enLe Senateur.
Zoo min een verguizer als een vleijer van Napoleon,
geeselde hij met scherpe kwinkslagen de verkeerdheden der Restauratie, en werd deswege geregtelijk
vervolgd, hetgeen echter oorzaak werd, dat zijne
liederen nog veel meer onder het yolk verspreid werden. hi 1828 werd hij nogmaals in regten betrokken
en veroordeeld tot 9 maanden gevangenis en 10,000
francs boete. Aan de Julij-omwenteling nam hij een
werkdadig aandeel ; doch posten en eeretitels Wilde
hij niet aannemen. Sedert maakte hij slechts weinig
verzen openbaar; want met de verdrijving van Karel X beschouwde hij zijne staatkundige roeping als
volbragt ; hij wees dan ook met bescheidenheid (8 Mei
1848) de eer van de hand, toen na de Februarijomwenteling meer dan 200,000 kiezers hunne stem
op hem hadden uitgebragt, om hem als volksvertegenwoordiger in de nationals vergadering te brengen ; en toen men toch met alle geweld verlangde,
dat hij dit mandaat zou aannemen, weigerde hij
14 Mei nogmaals in eenen gemoedelijken open-brief,
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die zijn eenvoudig karakter alle eer aandeed. Hij
leefde liefst in de afzondering, en stierf 16 Julij 1857.
Zijne dichterlijke nalatenschap bestond, tegen alle
verwachting,slechts nit twee deeltjes Ma Biographie
en Derniêres Chansons. De schoonste complete editie
van zijne Oeuvres is die in 2 dln. (1846-48), waaraan tevens is toegevoegd de Musique (1847). De
Chansons van B. zijn door de gansche beschaafde
wergild bekend en, ofschoon karakteristiek fransch,
overgezet in bijna alle talen van Europa.
Berar, een staat in Hindostan, in het voorjaar
1853 door den Nizam, tot wiens rijk het sedert
1804 behoorde, afgestaan aan de engelsch-oostindische Compagnie. Het zuidel. gedeelte van B. wordt
doorsneden door takken van het Berar-gebergte en
is schraal bevolkt; het noordelijk gedeelte vormt het
vruchtbare Poerma-dal. De voornaamste steden van
B. zijn Ellitsjpoer en Oemrawatti.
Berardier (de abbe), geb. 1735 te Quimper,
gest. 1794, eerst prof. der welsprekendheid, vervolgens grootmeester van het collegie Lodewijk-deGroote, wist zich zeer bemind te maken bij zijne
leerlingen.In 1789 werd hij benoemd tot afgevaardigde
van de geestelijkheid bij de staten-generaal, en nam
zitting op de banken der regterzijde.In 1792 in den
kerker geworpen, ontkwam hij slechts door de voorspraak van Camille Desmoulins, die zijn leerling
geweest was, aan het September-bloedbad.
Berat (turksch Arnaut Beligrad) ,stad met 12,000
inw. in Roemelie (europ. Turkije), aan den Beratino,
6 mijlen benoordoosten Avlone.
Berault—Bercastel (Ant.-Henri),een Jezult,
geb. in het begin der 18e eeuw in het land van Metz,
gest. omstr. 1795, was pastoor te Omerville in het
diocese van Rouaan, en kanunnik van Noyon. Men
heeft van hem eene Histoire de l'Eglise (24 dln.,
1778 en v.), loopende tot de 18e eeuw; de Gallicanen beschuldigen B. van ultramontaansche partijdigheid in dit werk.
Beraun, lat. Beraunum, ook Veronas, stad met
3000 inw: . in Bohemen, 3 mijlen bezuidw. Praag,
aan de uitwatering der Littawka in de Beraunka.
Berberen, de oorspronkelijke bewoners van
Berberie. Zie BARBARIJe.
Berbice, I) een der twee gouvernementen van
britsch Guiana; bevolking 42,000 zielen ; hoofdpl.
Nieuw-Amsterdam. Vroeger behoorde B. aan de Hollanders, die er 1626 eene volkplanting aangelegd
hadden, doch aan wie het 1796 door de Engelschen
ontnomen werd. Bij den vrede van Parijs 1814 ward
B., even als Essequebo en Demerary,voor goed aan de
Engelschen afgestaan.— 2) rivier in britsch Guiana,
ontspringt in het gebergte der Guacanayas, neemt de
Cange-riv. in zich op, en outlast zich na eenen loop
van 23 mijlen in den Atl. Oceaan ; op de oevers der
B. werd de prachtige Victoria regia ontdekt.
Berch (Karel Reinhold), kanselarij-raad in Zweden, geb. in het begin der 18e eeuw, gest. 1777;
geieerd historicus, penningkundige, enz. Van hem
bestaat in het Zweedsch eene »Beschrijving der penningen en manten van Zweden" en eene .Geschiedenis der zweedsche koningin en der merkwaardigste
personen van Zweden".
Berchem, dorp in Noord-Braband, 4 uren
gaans ten 0. N. 0. van 's Bosch ; vormt eene gemeente
van circa 2000 zielen. In 1512 werd B. in de asch
gelegd door de Gelderschen.
Berchem (N icolaas van) , voornaam kunstsch ilder, geb. 1624 te Haarlem, gest. aldaar 18 Febr. 1683.
(Joseph) , verdienstelijk fransch
Berchoux
dichter, geb. 1761, gest. 1838.

Berchta(waaruit laterBertha ontstond) ,00k Pera hta, d.i. de schitterende, was de beschermgodin der
spinsters in het volksbijgeloof in Noord-Duitschland.
Berchtesgaden, of Berchtolsgaden, stad met
3000 inw. in Opper-Beijeren aan de Achen,hoofdpl.
van de oude 1106 gestichte priorij B., die 1803 met
Saltzburg vereenigd werd tot een prinsdom, en 1810
aan Beijeren werd afgestaan.
Berey, groot vlek in het fransche dept. der Seine
op den regter-oever der rivier, viak beoosten Parijs,
heeft 11,000 inw.
Berdiansk, stad met 11,000 inw. eene goede
haven en veel handel in het russ. gouvernement Taurie, aan de Zee van Azof; in de nabijheid zoutmeren
en rij ke kolenmijnen.
Berditsjew (geschreven : Berdyczew), stad met
18,000 meerendeels joodsche inw., in het russ. gouvt.
Volhynie.
Berdoan, hoofdpl. van het district B., 12 mijlen
benoordwesten de stad Calcutta ; Zie BARDWAN.
Berea, 1) stad in Palestina ; zie BER. - 2) Zie
BEROe.

Berechja, naam van verschillende personen
ill het 0. T.; I Chron. 3, 6, 9 en 15 ; II Chron. 28;
Neh. 3 en 6; Zach. I.
Berecynthen, een later te niet gegane yolkstam bij de Phrygiers; naar hen droeg eene rijk aan
boekenhout zijnde landstreek aan de carische en lydische grenzen den naam van Berecynthia.
Berecynthus, I) stad aan 2) rivier B. in Berecvnthia, in welke ook 3) een berg B. lag, waar
Cybele geboren was en een tempel had, uit welken
hoofde zij ,>mater Berecynthia" genoemd werd.
4) op Creta was ook een berg B., waar de ideische
(d. i. het Ida-gebergte bewonende) Dactylen verblijf
hielden.
Bored, eene plaats in de woestijn; Gen. 16.
Beregh, I) comitaat in het Kaschauer district
van Hongarije, ten noorden aan Galicie grenzende,
vooral in het noorden bergachtig ; de hoofdpl. is het,
marktvlek MunkAcs.— 2) vlek met 1600 inw. in het
comitaat B., met eene ruine.
Beregonium, verdichte stad in het schotsche
graafschap Argyle, in de gemeente Ardchattan.
Berengaria, I) koningin van Leon en Castilie,
was eene dochter van Raimond IV, en gemalin van
Alfons VIII koning van Castilie. Zich 1139 verschanst
hebbende binnen de muren van Toledo, om die stad
tegen de Mooren te verdedigen, vertoonde zij zich
op de bolwerken en riep den vijand toe, dat het lafhartig was eene vrouw te komen belegeren, terwijl
er roem voor hen te halen viel onder de muren van
Oreja, welke stad belegerd was door den koning vats
Castilie in persoon. Uit eene galanterie, die een denkbeeld kan geven van de zeden van dien tijd, gaven
de moorsche ridders dadelijk het bevel om op te
breken, en de musulmansche troepen, die gekomen
waren om de stad te belegeren, defileerden voor koningin B., als eene hulde aan hare heldhaftigheid en
schoonheid. Zij stierf 3 Febr. 1149. — 2) oudste
dochter van Alfons IX koning van Castilie, trad in
den echt met Alfons IX koning van Leon, die 1209
van haar scheidde op grond van bloedverwantschap.
Nadat de staten van Castilie haar benoemd hadden
tot regentes gedurende de minderjarigheid van haren
broeder Hendrik I, deed zij van die waardigheid afstand ten behoeve van den graaf van Lara, die haar
vervolgens nit het rijk bande. Zij keerde eerst terug
na den flood van haren broeder, diets zij opvolgde
1217, en bragt de kroon over op haren oudsten zoon
Ferdinand. Zij stierf 1244.

Berengarius

Beresford

Berengarius I, koning van Italie, zoon van
Eberhard, hertog van Friuli, en Gisela, dochter van.
Lodewijk den Vrome, liet zich oinstr. 888, na de afzetting van Karel den Dikke, te Pavia kroonen als
koning van Italie (Opper-Italie, Lombardije). Zijne
mededingers waren : Guy, hertog van Spoleto; Arnulf, koning van Germania; Lodewijk, zoon van Boson, koning van Arles — ook deze drie deden zich,
ieder zijnerzijds,als koning erkennen; maar hij ontsloeg zich zoowel van deze mededingers als van de
Hongaren, die in Lombardije vreeselijke verwoestingen aanrigtten. In al zijne oorlogen voorspoedig,
stolid hij op het toppunt van zijne glorie, toen hij
zich 915 door pans Johannes X tot keizer liet kroonen. Doch na zes en dertig jaren met voorbeeldeloozen voorspoed geregeerd to hebben, deed de naijver
der grooten, die de uitbreiding van zijne magi slechts
met leede oogen gadesloegen, een nieuwen mede-dinger tegen hem opstaan, namelijk Rudolf II, koning
van transjuraansch Bourgondie. Deze overwon hem
met behulp van graafBonifacius,en sloot hem in binnen
de muren van Verona, waar Berengarius I anno 924
vermoord werd door zekeren Flambert, wiens weldoener hij geweest was. — B. II, kleinzoon van
den vorige, was een zoon van markgraaf Adalbert
van Ivrea, en moest wegens de verdrukking van
Hugo, den koning van Italie en Arles, de wijk nemen
naar Duitschland bij keizer Otto I, door wiens bescherming hij na den dood van Lotharius tot koning
van Italie werd verkoren (950). Naauwelijks' op den
troop , ging hij met zooveel hardheid te werk tegen
de famine van zijnen voorganger, dat keizer Otto
hem daarvoor kwam tuchtigen, en hem nu slechts
als leenman in het bezit van Italie liet. Herhaalde
malen kwam B. in opstand tegen den keizer, die 961
eenen veldtogt naar Italie ondernam en B. reeds
spoedig gevankelijk liet overbrengen naar Bamberg,
waar hij 966 stierf,
Berengarius van Tours,eigentlijk geheeten Adelmannus, scholastiek wijsgeer, geb. 998 te
Tours, gest. 1088 op' het eilandje St. Cosmus in de
nabijheid van Tours, waar hij sedert 1080 in de afzondering leefde, na 1078 op het concilie van Rome
zijne d waling veroordeeld te hebben; want nadat B.
1039 tot aartsdeken van Angers was verheven, had
hij kettersche begrippen onderwezen aangaande de
leer der transsubstantiatie, welke begrippen door
verscheidene concilien veroordeeld werken. Het
meerendeel zijner geschriften is verloren geraakt ;
wat er nog van bestaat, is te vinden in de werken
van zijnen tegenstander Lanfranc en in de ,Collections- der paters Achery en Martenac.
Berenger, fransche naam voor Berengarius.
B6rengOre, fransche naam voor Berengaria.
Berenice, 1) stad in Arabie; zie —A SIONGABER.
— En de volgende in Egypte : 2) B., in Cyrenaica,
tegenw. Bernik of Bengazy, een der vijf steden van
de pentapolis in Afrika. — 3) B. in Thebais, aan de
Roode Zee, 4 mijlen bezuidwesten Ras Bernas, was de
stapelplaats voor den handel met Indio; ligt geheel
in rumen. — 4) B. in Ethiopie, tegenw. 011aki, bij
de Troglodyten en aan de Roode Zee, was beroemd
oin deszelfs goudmijnen, waar de Ptolemeen lieten graven, en waardoor het den bijnaam had van Panchrysos,
vol met goud. — B. Epidires, d. i. B. op de
d.
landstrook, in Ethiopie, aan de zeeengte Bab-elMandeb ; werd ook wel Arsinoe genoemd. — Al
de egyptische B. droegen dien naam naar verschillende vorstinnen nit de dynastie der Lagiden.
Berenice (d. zege-brengster), naain van verscheidene uitstekende vrouwen der oudheid, waar-

onder inzonderheid de gemalinnen van verscheidene
koningen van Egypte uitblinken. 1) dochter van Lagi,
was de gemalin van Philippus van Macedonia en de
moeder van Magas, die naderhand koning van Cyrene
werd. Later kwam zij naar Egypte bij haren stiefbroeder Ptolemeus I, die haar tot vrouw nam.
2) dochter van Magas van Cyrene,smeedde eenezamenzwering tegen hare moeder Arsinoe (zie ARsinoe 5),
en trouwde vervolgens met Ptolemeus III Evergetes,
koning van Egypte. Toen haar gemaal ten strijde toog
tegen Seleucus Callinicus deed zij de gelofte,dat zij haar
schoone hoofdhair (door de dichters Callimachus en
Catullus bezongen) aan de goden zou offeren als hij
ongedeerd van het oorlogsveld terugkeerde. Dit geschiedde, en B. offerde heur hair in den tempel van
Aphrodite (d. i. Venus). Den volgenden dag was het,
nit den tempel verdwenen, en de sterrekundige Conon van Samos verzon daarop de vleijerij, dat het
door de goden onder de sterren was verplaatst; vandaar dat aan een sterrebeeld, digt onder den staart
van den Leeuw, den naam werd gegeven van .Berenice's-hoofdhair". Deze B. werd later ter dood gebragt door haren zoon Ptolemeus Philopator. —
3) B. heette ook de vrouw van koning Mithridates,
die overwonnen werd door Lacunas. — 4) B. was
ook de naam eener joodsche prinses, gab. anno
28 v. Chr., dochter van Agrippa I; zij trouwde eerst
met Herodes, koning van Chalcis, daarna met Polemon, koning van Cilicie, en liet dezen vorst zitten,
om te gaan leven aan het hof van haren broader
Agrippa II. Toen Titus haar leerde kennen tijdens
den oorlog in Judea, werd hij smoorlijk op haar verliefd, nam haar made naar Rome,en wilde haar zelfs
trouwen; doch dit vond zooveel tegenkanting bij de
Romeinen, dat hij zijn plan moest laten varen en B.
nit Rome verwijderen. Dit is het onderwerp van een
der treuspelen van Racine; vele9 zijn cchter van
meaning, dat Titus niet op daze B. verliefd is geweest, maar op eene andere, die eerie nicht van
haar was.
Berent, of Behrendt, stad met 3000 inw. in
het pruis. reg.-district Dantzig, aan de Ferse.
Beresford, eilandgroep aan de noordwestkust
van N.-Amerika, ten N. W. van het eiland Quadraen-Vancouver.
Beresford, een der oudste geslachten van Engeland, walks familie-kasteel in Staffordshire ligt.
Tristram B. zette zich onder de regering van Jacobus 1 in lerland neder als agent van de londensche
colon isatie-maatschappij.Zijn achterkleinzoon George
de la Poer B. werd 1789 inarkies van Waterford.
De tweede natuurlijke zoon van dezen George, nainelijk William Carr B., viscount B., trail 1785 in
krijgsdienst, was 1790 in Nieuw-Schotland, 1795
in West-India, 1799 in Oost-Indie, van waar hij als
bevelliebber over eene brigade naar Egypte ging ;
in 1800 bevocht hij de opstandelingen in lerland ;
1805 hielp hij als brigade-generaal de Kaap de Goode
Hoop veroveren ; vervolgens nam hij Buenos-Ayres
in, werd daar gevangen genomen, en ontvlugtte 1807
naar Engeland. Nu ward hij naar Madera gezonden,
na welks verovering hij tot gouverneur aldaar werd
benoemd; moest echter reeds 1808 in Portugal opereren, streed onder Moore bij Corunna, en werd daarna opperbevelhebber in Portugal, waar hij verscheidene overwinningen op de Franschen behaalde; zoo
ook in 1812 en 1813. In1817 was hij iu portugesche
dienst, en onderdrukte eenen opstand te Rio Janeiro,
doch kwam toen in verdenking een aanhanger van
dow Miguel te zijn (weswege hem 1825 zijn inaarschalks-trakteinent untnoinen werd). In 1814 ais
^1
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baron van B.tot engelsch peer verheven,nam hij als tory
in het Hoogerhuis zitting, werd 1823 viscount,1825
generaa1,1828 chef der artillerie.Hij is ook markies van
Campo-inajore,graaf van Trancore en hertog van El vas.
Beresina, rivier in het gouvernement Minsk
in europ. Rusland, ontspringt Diet ver van Wileyka,
stroomt tangs Stoedianka Borissow,, Bobroewisk,
Gorwal, Resjita, en ontlast zich in den Dnieper, na
eenen loop van 46 mijlen. In 1708 trok Karel XII
de B. over bij de waadbare plaats te Stoedianka;
dock wereldberoemd werd de B. in 1812 (26 en 27
Nov.) door den ongelukkigen overtogt der vlugtende
fransche armee ; van de 70,000 man bereikten naauwelijks 40,00() den anderen oever.
Beresow, stadje met 1500 inw. in aziat. Rusland, gouvt. Tobolsk, tusschen de rivieren Ob en
Wogoelka, is het tniddelpunt 'van den russ. handel
met de Ostiaken, Wogoelen en Samojeden.
Berettini, of Berretini, ital. schilder en bouwmeester. Zie CORTONA (Pietro de).
Berg, naam van meer dan 30 dorpen in Duitschland en Oostenrijk. Het voornaamste is B. in den
wurtembergschen Neckar-kreis, even benoordoosten
Stutgart, met 1500 inw. en stedelijke privilegien.
Berg, eertijds graafschap, daarna hertogdom, is
een landschap, dat uit gedeelten bestaat van de pruis.
regerings-districten Arnsberg, Keulen en Dusseldorf;
het grenst ten N. aan Cleve, ten 0. aan de Mark en
Westfalen, ten Z. aan het Westerwald, ten W. aan
den Rijn. in de lie eeuw komt B. als een graafschap
voor, dat geregeerd werd door eigene graven nit het
geslacht van Teisterband. Toen de mannelijke linie
der graven van B. uitgestorven was, kwam het 1219
aan Limburg, en in 1248 aan Wilhelm I van Gulik,
door zijn huwelijk met Margareta, dochter van den
elfden graaf, Adolf VII. In 1389 werd B. door keizer
Wenceslaus tot een zelfstandig hertogdom verheven,
en 1423 werd hertog Adolf van B. tevens hertog van
Gulik, en_ van toen of heeft B. in de lotgevallen van,
Gulik gedeeld. Na het uitsterven van het huis GulikBerg, werd, B. onder toezigt der Nederlanden geregeerd door Palts-Neuburg en Brandenburg (1609
—24), loch kwam vervolgens aan Palts-Neuburg
alleen ; toen deze linie uitgestorven was, kwam het
bewind 1742 aan het huis Sultzbach, en 1799 aan
Maximiliaan Jozef van Palts-Tweebruggen. In 1806
aan Frankrijk afgestaan, voegde Napoleon er eenig
grondgebied bij, en verhief het ten behoeve van zijnen zwager Murat tot een groothertogdom B.; en toen
Murat koning van Nape's werd, kwam B. 1809 aan
Lodewijk Napoleon, den oudsten zoon van koning
Lodewijk van Holland. In 1812 werd B. door de
Geallieerden hezet, en 1815 afgestaan aan Pruisen.
Berg, of den Bergh, eerst eene heerlijkheid,
daarna graafschap in de nederl. prov. Gelderland,
reeds vermeld 1125.
Berg (graaf), russisch generaal, opperbevelhebber der russische troepen in Polen (1863) . Zie POLEN.
Berg (Joachim), geb. 23 Maart 1526 te Herrndorf, gest. aldaar 2 Mrt. 1602, was godgeleerde en
staatsman ; na zijne studien volbragt te hebben te
Wittenberg, waar hij de boezemvriend was van Me..
lanchton, deed hij eene reis door de Nederlanden,
Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Italie, Hongarije
en Polen ; werd na zijne terugkomst rijkshofraad, ging
achtereenvolgend als gezant naar Weimar, Hessen,
Augsburg, Constantinopel, Moskou en Kopenhagen,
bewerkte 1568 de vereeniging van Denemarken met
Zweden, Ram 1571 zijn ontslag, en ging stil leven op
zijn landgoed bij Herrndorf. De gedenkschriften zijner
diplomatieke reizen zijn 1609 te Glogau gedrukt.

Berg (graven Van den), een oud adellijk nederlandsch geslacht, afkomstig van de Wassenaars. De
stamheer der graven Van den B. was Otto, die in de
14e eeuw trouwde met Sophia, de erfdochter van
Frederik van 's Heerenberg in het graafschap Zutphen. De voornaamste leden van dit grafelijk geslacht
zijn : B. ( Willem IV, graaf van den), geb. 1538, zoon
van Oswald II, was gehuwd met Maria, dezuster van
Prins Willem I van Oranje, speelde in onzen worstelstrijd tegen Spanje eene zeer dubbelhartige rol, stierf
in spaansche dienst 1586, en verdient geen anderen
naam dan lien van verrader des vaderlands. —
B. (Hendrik, graaf van den), zevende zoon van den
vorige, geb. 1573 te Bremen, speelde ongeveer de
zelfde rol als zijn vader, met dit onderscheid, dat hij,na
veertig jaren onafgehroken den koning van Spanje gediend te hebben tegen de Nederlanden, eindelijk 1634
de partij der Staten koos, en deze vervolgens trouw
diende tot aan zijnen dood (1638 te Zutphen).Deswege
echter was hij door den hoogen raad van Mechelen als
verrader geschandvlekt en vogelvrij verklaard.
Berg (Jan van den), geb. te Alkmaar, gest. te
Yperen, ofschoon het schilderen leerende hij Hendrik
Goltzius, ging B. met zijn vader (die schoolmeesier
was) als ondermeester naar Braband, trok daar van
de lessen van den grooten Rubens zooveel partij, dat
hij zelf een goed schilder werd, terwijl Rubens hem
tot rentmeester over zijne bezittingen aanstelde.
( Matthijs van den), zoon van den vorige, geb, 1615
te Yperen, gest. 1687 te Alkmaar, was een verdiensteschilder, en een der beste leerlingen van Rubens.
Berga, stadje in Spanje, prov. Barcelona, 10 mijlen benoordw. de stad Barcelona; werd herhaalde
malen genomen en hernomen in den spaanschen
burger-oorlog (1840).
Bergee, voormalige hofstad, ten tijde van keizer
Otto III, in de landstreek aan de Schelde, was waarschijnlijk de oorsprong van Bergen op Zoom.
Bergamasco, bij de oude indeeling van Italie
eene landstreek, waartoe als voornaamste steden behoorden Bergamo (de hoofdpl.) , Romano, Martinengo,
Somasca; tijdens de fransche omwenteling maakte
B. deel nit van de staten van Venetie.
Bergamasken, de bewoners der lombard isc he
plo y. Bergamo.
Berg—Ambaeht, dorp (in de voorm. heerlijkheid B.) in de prov. Zuid-Hollaud, 1 uur gaans
bewesten Schoonhoven, telt 2000 inw., was reeds
aanzienlijk bewoond in het begin der Me eeuw;
1513 werd het in de asch gelegd door de Gelderschen ; B. is de geboortepl. van den waterbouwkundige Jan Blanken.
Bergamo, I) stad in aziat. Turkije ; zie
PERGAMUS. - 2) hoofdpl. der lombardische prov. B.,
welke in het W. en 0. doorloopen wordt door takken van de rhetische Alpen, 66 vierk. mijlen groot
is en 380,000 inw. telt. De stad B., lat. Bergomum,
heeft 36,000 inw. en bestaat uit de hoog gelegene,
sterke vesting en zes in de vlakte gelegene voorsteden, is de zetel van een bisschop, heeft een atheneum
van wetenschap en kunst, openbare bibliotheek, de
Accademia Carrara met schilderijen-galerij, veel nijverheid en levendigen handel. Onder de gebouwen
munten uit de gothische kerk Santa Maria Maggiore,
en de domkerk ; het groote koopmanshuis (la Fiera),
bestaande uit 540 winkels, enz.; ook het standbeeld
van den dichter Torquato Tasso, wiens vader Bernardo
Tasso te B. geboren was ; B. is ook de geboortepl.
van Tiraboschi en van den Jezuit Maffei. In 1798 werd
B. ingenomen door de Franschen, en onder Napoleon
was het de hoofdpl. van het Serio-departement.
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Bergara, stad met 3500 inw. in de spaansche
prov. Guipuscoa, aan de Deva, 8 mijlen bezuidoosten
Bilbao ; zeer bezochte minerale bronnen ; 31 Aug. 1839
werd hier tusschen de generaals Espartero en Maroto
een verdrag gesloten, waardoor Spanje gedeeltelijk
verlost werd van den burgerkrijg en don Carlos zich
genoodzaakt zag de wijk te nemen naar Frankrijk.
Bergas, 1) B., lat. Bergula, het oude Areadiopolis, stad in Roemelie (europ. Turkije), 5 mijlen
benoordoosten Adrianopel. — 2) B., stad in Anatolie, 1 mijl bezuiden Lampsaki.
Bergasse (Nicolaas), beroemd advokaat, geb.
1750 te Lyon, gest. 1832 te Parijs, begon eerst 1787
van zich te doen spreken door zijne pleitredenen
tegen Beaumarchais, in de zaak van Kornmann, die
zijne vrouw in regten vervolgde wegens overspel.
Door Lyon werd hij 1789 afgevaardigd naar de statengeneraal, en toonde zich zeer gunstig gezind jegens
het koningschap; doch zijne plannen niet met den
-beoogden uitslag bekroond ziende, nam hij zijn ontslag. Onder het Schrikbewind in den kerker geworpen, ontkwam hij slechts door de ijverige bemoeijingen van eenige vrienden aan den dood, en leefde
vervolgens in de afzondering, veel schrijvende over
staatkundige onderwerpen. Hij was een warm aanhanger van Mesmer, en had 1784 in het licht gegeven Considerations sur le magn'tisme animal.
Bergedorf, stad met 2200 inw., circa 2 mijlen
ten Z. 0. van Hamburg. Aanvankelijk in del4e eeuw
een schuilnest der zeeroovers, werd B. 1376 door
Hamburg en Lubeck ontnomen aan hertog Erik II
van Saksen-Lauenburg; na het in 1412 weder verloren te hebben, bemagtigden Hamburg en Lubeck
in 1420 andermaal de stad B. met bet kasteel Riepenburg, en behielden bet totdat Napoleon zijn departement van de Monden der Elve vormde.
Bergen, 1) de gewigtigste en sterkste stad van
Noorwegen, heeft 24,000 inw., ligt aan de lange,
smalle bogt Waag, ingesloten door rotsen ; was eertijds eene Hanze-stad. --2) belgische stad, hoofdpl.
der provincie Henegouwen, in het fransch Mons,
lat. Mons Hannonix,Castri locus in de middeleeuwen,
onder de fransche republiek en het keizerrijk de
hoofdpl. van het dept. Jemmapes. Dit B. is verscheidene malen veroverd en heroverd, namelijk 1691,
1701, 1740, 1746, 1792, 1794. — 3) stad in Keurhessen, prov. Hanau, met, circa 2000 inw. In den
zevenjarigen oorlog behaalden de Franschen onder
maarschalk Broglio hier eene overwinning (13 April
1759) op de geallieerden onder hertog Ferdinand
van Brunswijk. — 4) pommersche stad met 3800
inw., nagenoeg midden op het eiland Rugen. Nabij
de stad ligt de 340 vt. hooge berg Rugard, van waar
men een heerlijk vergezigt heeft.--5) dory in de nederl.
prov. Noord-Holland nabij Alkmaar was reeds bekend
in 866 ; werd 1573 in de asch gelegd door Sonoi ; bij B.
had, na de landing der engelsch-russische armee
onder den hertog van York,een gevecht plaats (19 Sept.
1799) tusschen den russ. generaal Hermann en den
franschen generaal Brune; laatstgenoemde bleef overwinnaar, waarop 10 Oct. de capitulatie van Alkmaar
volgde en de toenmalige Bataafsche republiek door
de engelsch-russische armee ontruimd werd. —
6) Bergen op Zoom, sterke vesting in de nederl. prov.
Noord-Braband, 4 mijlen benoorden Antwerpen, staat
met de Ooster-Schelde in gemeenschap door een
kanaalen haven ; heeft omstr. 9000 inw. De burgt van
B. wordt reeds vermeld anno 422 in de saalfrankische wetten, doch eerst in 1287 werd B. met inuren
omringd en van poorten voorzien; sedert dat tijdstip nam B. toe in bloei tot 1397, toen het op twee
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huizen na geheel vernield werd door brand; doch
spoedig werd het weder opgebouwd. In den spaanschen oorlog heeft het veel te lijden gehad; na aan
reeds meer aanslagen blootgestaan te hebben, werd
het 1573 aangetast door de Staatschen, die daarbij
veel yolk verloren zonder hun duel te bereiken ; in
1577 gelukte het echter bijna zonder slag of stout
B. te bemagtigen, en sedert lien tijd hield het altijd
de spaansche zijne tegen de Spanjaarden, die herhaalde malen pogingen aanwendden urn B. te heroveren (1581, 1582, 1588, tweemaal in 1605, en
nog eens 1622), doch steeds te vergeefs. De stad B.
had dan ook den eernaarn van 'ongerepte maagd'',
dat wil zeggen : stad die nog nooit voor eene belegering gevallen was, toen haar 1747 die eerekroon
ontroofd werd door de Franschen, die B. na een
beleg van twee maanden stormenderhand innamen ;
den 7 Dec. 1748 werd B. echter door de Franschen
ontruimd, ingevolge den vrede van Aken. In 1794
werd B. weder in bezit genomen door de Franschen,
die er in 1814 vrncbteloos werden belegerd door de
Engelschen, Wier rnislukte poging um de stad bij verrassing in te nemen eene historische vermaardheid
heeft erlangd ; doch als een natuurlijk uitvloeisel van
den loop der gebeurtenissen keerde B. reeds kort
daarna under nederlandsch gezag terug. Den 29 Mrt.
1831 had B. het vernielen van vele huizen en het
verlies van eenige menschenlevens te betreuren, door
het in de lucht vliegen van het laboratoriurn, genaamd de Stoelemat. Overigens is B. nog te vermelden als geboorteplaats van verscheidene verrnaarde
personen, waaronder P. G. van Overstraten, gouverneur-generaal van Nederl. Indie, en F. H. Ampt, bekend door zijn Hoek gedrag in 1813.
Bergen (Adriaan Jansz. van), een turfschipper,
besteld urn turf te leveren op het kasteel van Breda,aan
de spaansche bezetting, verborg 70 dappere hollandsche soldaten, aangevoerd door Charles Heraugiére,
under de turf in zijn schip, dat 3 Mrt. 1590 door de
Spanjaarden zelven naar binnen werd gehaald. Nadat
een gedeelte van den turf gelost was, ontscheepte
Heraugiere tegen middernacht zijn yolk, overrompelde de wacht, en maakte zich van het kasteel meester
als in een oogvvenk. Den volgenden dag werd ook de
stad Breda door prins Maurits bezet. De twee knechts
van den turfschipper ontvingen ieder 200 gl. belooning, en een pensioen van 150 gl.; hij zelf untying
in eens 1500 gl., en een jaargeld van 500 gl., dat hij
genoot tot aan zijnen dood 1601 te Dordrecht.
Bergen op Zoom. Zie BERGEN 6).
Berger (Ludwig von), geb. 1768 te Oldenburg,
studeerde de regten te Gottingen, en werd oldenburgsch kanselarij-raad. Toen 1813 de Russen in
aantogt waren, namen de fransche autoriteiten de
vlugt uit Oldenburg, doch stelden vooraf eene cornmissie van beheer aan, in welke B. en zijn vriend
Flink zitting namen. Na den terugkeer der Franschen werd B. en zijn vriend, wegens eenige door
hen gebezigde uitdrukkingen tegen de vreemde overheersching, voor den krijgsraad te Bremen geroepen,
die onder presidium van generaal Vandamme beiden
ter dood veroordeelde ; 10 April 1813 werden zij
doodgeschoten. Men moet hem niet verwarren met
B. (Ludwig), voornaam componist, virtuous en muziekmeester, geb. 18 April 1777 te Berlijn, en na
in Petersburg, Stokholm en Londen veel naam te
hebben gemaakt, sedert 1815 te Berlijn gevestigd
en aldaar gest. 16 Febr. 1839.
Berger de Xivrey (Jules), fransch geleerde
en schrijver, geb. 16 Junij 1801 te Versailles. Behalve zijn Traite de la pronunciation grecque moderne,
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11 l'usage des Francais (1828) en verscheidene andere
werken, bestaan van hem : Traditions teratologiques
ou Reeds de l'antiquite et du moyen age en Occident
sur quelques points de la fable, du merveilleux et de
l'histoire naturelle (1836); Essais d'appréciations
historiques ou Examen de quelques points de philologie,
de geographie,d'archeologie et d' histoire (2 din.1837).

Bering
sche, en der latijnsche en fransche woorden. Overigens
is hij als een der ijverigste bestrijders van de philosophen der 18e eeuw bekend door zijne vele geschriften,
waaronder La certitude des preuves du Christianisme
(2 din. 1768), waarvoor de fransche geestelijkheid
hem een jaargeld van 2000 livres schonk, terwiji hij
tot kanunnik van Notre-Dame benoernd en door
de tantes van Lodewijk XVI tot biechtvader werd
gekozen.
Bergistanen, een yolk in tarraconensisch Hispania, behoorende tot de Ilergeten.
Bergmann (Torbern) , beroemd zweedsch
scheikundige, geb. 1735 in Westgothland, gest. 1784,
sedert 1766 prof. der chemie te Upsal, heeft verscheidene geachte werken over dien tak van wetenschap geschreven.

Bergerac, arrondissements-hoofdpl. in het,
fransche dept. Dordogne, 6 mijlen bezuidw. Perigueux, met 12,000 inw., was eertijds eene vesting,
werd 1621 ontmanteld doorLodewijk XIII; vermaarde
godsdienst-vrede 1577. Geboortepl. van Cyrano, en
van den hertog van Biron, die op last van Hendrik IV
werd onthoofd.
Bergerac (Savinien Grano de), fransch schrijver, geb. 1620 op het kasteel Bergerac in Perigord,
gest. 1655, leidde aanvankelijk een zeer ongebonden
Bergoe. Zie DARSZALEH.
leven, ging als kadet in dienst bij een regement der
Bergomum, stad in cisalpijnsch Gallie, hoofdgarden, en blonk uit door zijue dapperheid. Hij was
stad der Orobii (een bergvoik) ; tegenw. Bergamo.
een vermaard duellist. Na twee ernstige kwetsuren
Bergsehenhoek, voornaam dorp in Schiete hebben ontvangen in den oorlog, verliet hij de
land 1 a 2 uren gaans benoorden Rotterdam ; 8 Mei
dienst, en wijdde zich aan de letteren. Men heeft van
1659 brandden hier 44 huizen af.
hem Agrippina (treurspel) ; Le Pedant j oue (blijspel);
Bergues, stad met 6000 inw. in het fransche
Voyage dans la lune en Histoire comique des etats et
Noorder-dept., 1 mijl bezuidoosten Duinkerken, met
empires du soled. De werken van B. zijn dikwijls hereene kleine haven; gesticht in de 7e eeuw ; verscheidrukt ; het laatst in 3 din. (Parijs 1741).
dene malen veroverd en heroverd ; kwam door den
Bergermeer, 1) voormalig meir in Kennemer- vrede der Pyreneen (1659) aan Frankrijk; werd
land, prov. N.-Holland; in hetzelve lagers verschei1795 vruchteloos belegerd door de Engelschen.
dene eilandjes. — 2) voormalig meer in de prov.
Bergulw, stad in Thracie; tegenw. Bergas.
Drenthe, bezuiden het dorp Emmen.
Zie ARCADIOPOLIS.
Bergeron (Pierre),geograaph,heeft geschreven
Bergum, 1) aanzienlijk dorp in Friesland, ligt
eene geachte verhandeling De la Navigation et des
3 uren gaans beoosten Leeuwarden; is de geboortevoyages (Parijs 1629) ; een Traite des Tartares en
plaats van den beroemden Nicolaas Ypey,hoogleeraar
een Abregé de l'histoire des Sarrasins ; eene fransche
in de wis- en vestingbouwkunde te Franeker (geb.
vertaling der »Reizen in Tartarije" van Willem van
2) oude naam van het noord1714, gest. 1785).
Ruysbroeck, genaamd Rubruquis, en anderen.
hollandsche dorp Bergen.
Bergeyk, dorp in N.-Braband, 3 uren gaans
Bergusium, stad in Hispanie. Zie BALAGUER.
westelijk bezuiden Eindhoven ;1592 ingenomen door
Beni, afstammeling van Azer; I Chron. 7 : 36.
prins Maurits, die het versterkte met een fort, dat
Beria, een der zonen van Azer; Gen. 46 : 17;
reeds 1593 door Mondragon ingenomen en geslecht
Num. 26 : 44; 1 Chron. 7, 8 en 23.
werd ; 1702 werd B. 13 dagen fang geteisterd door
Berigard, of Beauregard (Cl. Guillermet de),
de aldaar gekampeerde fransche en spaansche troegeb. omstr. 1578 te Moulins, gest. omstr.1663,prof.
pen ; 1747 weder op brandschatting gesteld door
der wijsbegeerte te Padua, leerde een eclectisch stelden franschen partijganger Fischer.
sel, ontleend aan de Ioniers en aan de Epicuristen;
Berggreen (Andres Peder), voornaam deensch bij bestreed de scolastiek. Zijn voornaamste werk is
componist, geb. 2 Maart 1801 te Kopenhagen ; vooral
getiteld : Circuli Pisani,seu de veterum et peripatetica
bekend door zijne »Populaire liederen en nationale dialogi (Udine 1643).
en vreemde melodien" voor de piano (4 dln. 1842
Berim, landschap in Judea ; II Sam. 20 : 14.
—47), 27 liederen van Bellman (1850), enz.
Bering, of Behring (Vitus), deensch zeevaarBergh. Zie BERG.
der, geb. in het laatst der 17e eeuw in Jutland, trail
Berghaus (Heinrich), beroemd duitsch aard- als kapitein in Fuss. zeedienst, en nam met onderrijkskundige, geb. 3 Mei 1797 te Cleve; van zijne
scheiding deel aan de zee-oorlogen tegen Zweden.
vele verdienstelijke geogr. werken noemen wij slechts
In 1725 werd hem door Peter den Gr. het bevel opDie Volker des Erdballs etc. (2 dln. 1845-47;
gedragen over een ontdekkingstogt in de zee van
2e druk 1852).
Kamtschatka, op werken togt hij tot de bevinding
Bergheim, I) B., of Ober-Bergheim, stad in kwam, dat Azie en Amerika twee afzonderlijke conFrankrijk, dept. Haut-Rhin, bij Ribeauviller ; was
tinenten zijn, doordien hij de zeeengte ontdekte
eertijds eene zeer beroemde vrijplaats.— 2) B.,oud(1728), die later naar hem genoemd is. In 1741 eene
tijds Tiberiacum, in de psis. Rijnprovincie, 5 uren
nieuwe ontdekkingsreis ondernomen hebbende,werd
gaans bewesten Keulen.
zijn schip op het onbewoonde eilandje A watsja geBerghem (Nicolaas) , voornaam landschap- slagen, dat naderhand naar B. genoemd is, die 8 Dec.
schilder, geb. 1624 te Haarlem, gest. 18 Febr. 1683
1741 aldaar stierf.
te Amsterdam.
Bering, 1) straat of zeeengte, aan het noordBergier (Nicolas), geleerd oudheidkenner, geb. oostelijk uiteinde van Azie, dat er door gescheiden
1567 te Reims, gest. 1623, gaf 1622 in het Licht
wordt van Amerika ; de straat B. is 11 mijlen breed.
eene Histoire des grands chemins de l ' empire romain;
— 2) onbewoond en onvruchtbaar eiland in de noorde beste editie is de brusselsche van 1736 in 2 dln.
delijke IJszee. — 3) zee van B. noemt men dat ge- B. (Nicolas Silvestro, geb. 1718 te Darney in
deelte van den Stiller Oceaan, dat zich uitstrekt
Lotharingen, gest. 1790 te Parijs, maakte in de lettusschen Kamtschatka ten W., Amerika ten 0. en de
terkundige wereld eenigen naam door zijne vergeAleuten ten Z.
N.B. straat, eiland en zee, althis
lijkirig van de wortels der hebreeuwsche en griekgenoemd naar Bering ; zie BERING.

B eringt

on

Berlijn
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Berington (Joseph), engelsch geschiedschrijBerlicum, of Berlikum, 1) dorp in N .-Braband,
ver, geb. omstr. 1760, gest. 1820, was roomsch1 uur gaans beoosten 's Bosch; 1672 legerplaats
katholiek, en lang pastoor in Frankrijk. Hij is de van Turenne ; 1794 hoofdkwartier van den hertog
schrijver van eene ,,Geschiedenis der letterkunde in
van York. — 2) dorp in Friesland, 2 a 3 uren gaans
de Middeleeuwen" (1814-16).
benoordwesten Leeuwarden, Teed 1572 veel van het
Beriot (Charles Auguste de), uitstekend violist, spaansche krijgsvolk ; was een der oude friesche stegeb. 20 Feb. 1802 te Leuven, ging 1821 om zich
den ten tijde der Romeinen; zie UITGONG.
verder te bekwamen naar Parijs, en maakte zijn spel
Berlinchen, stall in het pruis. regeringsal spoedig los van de banden eener school, om gedistrict Frankfort, aan het meir B., met 5000 inw.
heel oorspronkelijk te worden, en te wedijveren met
Berlingues, groepen eilanden in den Atl.
Paganini. Omstr. 1830 werd hij naauw bevriend met
Oceaan, aan de kust van Portugal, prov. Estremadura.
de beroemde Malibran, met wie hij, toen zij van haBerlioz (Louis Hector), beroemd fransch muren eersten man wettig was gescheiden, 1836 in den
sicus, toonzetter en schrijver over muziek, geb.
echt trail. In 1842 kwam hij als prof. aan het ConII Dec. 1803 te LacOte St. Andre,dept. Isere. Door
servatoire te Parijs; is ook verdienstelijk componist
zijn vader bestemd om, even als deze, geneesheer te
van stukken voor de viool.
worden, legde B. zich echter op de muziek toe ; en
Berith, afgod. Zie BA5L-BERITH.
toen zijn vader hem alit ondersteuning weigerde,
Berkel, 1) dorp in N.-Braband, 1 uur gaans werd B. chorist aan het Theatre des Nouveautes, waar
Nan Tilburg. — 2) dorp in Z.-Holland, ruim 2 uren
hij 50 francs per maand verdiende, om van te leven
gaans ten N. W. van Rotterdam. — 3) rivier in het
en zijne muziekale studien voort te zetten. lemand
Pruisische, komt in Gelderland in ons land, loopt
met zijn aanleg en lust en voiharding moest echter
langs Rekken, Eibergen en Borkulo, dan door Laren,
slagen. Na eenige zeer gunstig bij het publiek ontvervolgens langs Lochem, Almen en Warnsveld, komt
vangene proeven van zijn talent gegeven te hebben,
zoo in Zutphen, en outlast zich daar in den IJssel.
vertrok hij 1830 naar Italie, waar hij een los kunsteBerkeley, of Berkley (George), sedert 1733 tot naars-leven leidde, en keerde 1832 naar Frankrijk
aan zijnen dood bisschop van Cloyne in lerland, wijsterug. In 1833 verscheen zijne symphonic Harold,
geerig schrijver, geb. 1684 te Kilcrin in lerland,
die algemeen opgang maakte. Vervolgens componeergest. 1753 te Oxford. Een complete druk zijner werde hij eene opera, Renvenuto Cellini (1838), die echken verscheen 1784 te Londen in 2 dln.
ter mislukte, ofschoon B. dit zijn produkt krachtig
Berken, of Berquen (Louis de), geb. in de 15e verdedigde tegen de aanmerkingen zijner tegenstaneeuw te Brussel, vond 1476 de kunst uit, om den
ders; en Paganini, die een zijner bewonderaars was,
diamant te slijpen en te glanzen door middel van
zond hem 20,000 francs, om hem een weinig te
een rad en diamantpoeder.
troosten, en noemde hem de gelijke van Beethoven.
Berkhey (Johannes le Francq van), geb. 23 Jan. Zijne aan Paganini opgedragene symphonic Romeo et
1729 te Leyden, was geneesheer aldaar en lector aan Juliette maakte furore, even als (1836) zijn beroemd
de hoogeschool ; hij stierf 13 Maart 1812. Als BichRequiem. In 1843 bezocht B. Belgie en Duitschland.
ter bezat hij niet veel verdienste; maar zijne (onvolZijn Hymne rz la France (woorden van Jules Barbier)
tooid gehlevene) Natuurlijke historie van Holland werd bij het groote feest der Tentoonstelling van
(11 afl. Amst. 1769-79) bevat zeer veel wetensnijverheid te Parijs uitgevoerd (4844)door een orkest
waardigs. Staatkundige vervolgingen vergalden zijne
van duizend instrumenten. Sedert 1839 is B. bibliolaatste. levensjaren ; 'hij verviel zelfs tot knellende
thecaris van het Conservatoire, sedert 21 Junij 1856
omstandigheden, zoodat hij genoodzaakt was zijne
lid van het lnstituut. Hij heeft uitgegeven Traite
schoone verzameling naturalia te verkoopen.
&instrumentation et &orchestration moderne (1844);
Berkheyden (Job), landschap- en portret- Voyage musical en Allemagne el en Italie; Etudes
schilder, geb. 1628 te Haarlem, verdronk 1698. —
sur Beethoven, Glick et Weber (2 dln. 1845) ; Soirees
B. (Gerard), geb. 1629 te Haarlem, gest. 1693, was de l'orchestre (2e druk 1854), waarin eene complete
een leerling van zijn broeder. Beiden schilderden
lijst van al B.'s werken; les Grotesques de lamusique
eenigen tijd te Keulen en Heidelberg voor den keur(1859).
vorst van den Palts.
Berlijn, lat. Berolinum, hoofdstad van Pruisen
Berks, graafschap in het zuiden van Engeland, en koninkl. residentie, ligt in de prov. Brandenburg,
groot 1752 engelsche vierk.mijlen,telt 170,000 inw.;
aan de Spree, is een der voornaamste en schoonste
hoofdpl. Reading.
steden van Europa, en telde 464,000 zielen in 1855
Berkum (Hendrik van), pastoor te Schoon- (waaronder 15,000 Roomsch-katholieken, 15,000
hoven, van wien na zijnen dood in het licht verscheen
1sraeliten en 19,285 militairen). De stad is ingedeeld
eene Beschrijving der stad Schoonhoven (Gouda 1762).
in 11 arrondissementen, namelijk de 6 vroeger elk
Berlichingen (Gotz of Godfried von), bijge- op zich zelve staande steden, t. w. 1) het eigentlijke
naamd met de IJzeren Hand,omdat hij, in een zijner
Berlijn; 2) en 3) Keulen aan de Spree (Oud enNieuw
vele gevechten eene hand verloren hebbende, eene
Keulen elk voor een arrondiss. gerekend) ; 4) Friedhand van ijzer in de plaats liet maken. Geboren op
richswerder; 5) Dorotheen- of Neustadt ; 6) Friedzijn familie-kasteel Jaxthausen in Wurtemberg,omstr.
richsstadt ; 7) Friedrich- Wilhelm stadt ; wijders
1480, was hij, even als Ulrich von Hutten en Frans 8) Luisenstadt ; 9) het Spandauer Viertel; 10) KOvon Sickingen, een der laatste vertegenwoordigers
nigsstadt en 11) het StralauerViertel. Daarbij komen
van den echten riddergeest uit de middeleeuwen.
nog de Rosenthaler voorstad en de Oranienburger
Ms aanvoerder in den Boeren-oorlog 1525 gevangen
voorstad. Onder de 312 straten, waaronder verscheigenomen, werd hij slechts op zijn ridderwoord, dat
dene fraaije, zijn vooral op te merken de 1600 schrehij den vrede des lands niet meer verstoren zou, op
den lange, 72 schreden breede, met vier rijen boomen
vrij( voeten gesteld ; en na nog eenige veldtogten
beplante en aan paleizenrijkestraat,genaamd.Onder
medegemaakt te hebben, stierf hij 23 Julij 1562. Hij
de Linden", de Frederiksstraat, de Wilhelms- en
heeft zelf de geschiedenis zijner avonturen beschreLouiza-straat, de Leipziger-straat en de Koningsven (laatste editie Pfortzheim 1843); en Gothe heeft
straat. Van de 31 openbare pleinen zijn vooral te
hem gekozen tot held van een zijner dramaas.
noemen het even prachtige als hekoorlijke park
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Bermius

(Lustgarten) in de nabijheid van het koninklijk paleis, met het museum, de 1500 centenaars wegende
kolossale kom van graniet en de groote springfontein ;
dan het opera-plein, aan het oosteinde der Linden,
met het standbeeld van Blucher; het groote gendarmerie-plein en het Wilhelms-plein in de Frederiksstad, welk laatstgen. plain met de 6 standbeelden
der veldheeren uit den zevenjarigen oorlog prijkt ;
het Donhofs-plein ; bet Belle-Alliance-plein en het
Parijzer-plein. Onder de bruggen verdienen vooral
melding : de Keurvorsten-brug, welke Oud-Kenlen
met B. verbindt, en op welke het prachtige ijzeren
(1703 daar geplaatste) ruiterstandheeld van den
Grooten keurvorst; de ijzeren Weidendammerbrug ;
de op ijzeren bogen rustende Frederiksbrug; en de
156 vt. lange Slotsbrug, die de Linden met den Lustgarten verbindt. B. heeft 36 kerken, en eene groote
menigte prachtvolle gebouwen, waaronder, behalve
een aantal paleizen, het Museum, het Nieuw Museum,
de Schouwburg, het Opera-gebouw, enz. De Diergaarde buiten de Brandenburger poort prijkt met vele
paleizen en villaas, en een monument van Frederik
Wilhelm III. Bijzondere melding verdient het 31 Mei
1851 onthulde gedenkteeken van Frederik den Groote,
aan het einde van de Linden ; zoo ook vOOr de hoofdwacht de standbeelden van Scharnhorst en Bulow,
en daar tegenover bet van erts gegoten standbeeld
van Blucher. B. is de geboorteplaats van Frederik
den Gr., van Baumgarten, van Fr. Ancillon, van de
dichters Canitz en Tieck, van Alexander v. Humboldt,
en van een aantal beroemde mannen meer (Vergelijk :
B. nod seine Umgebungen int 19 Jahrh. van Spiker
[Berl. 1833] ; Chronik von B. seit Entstehung der
Stadt [Berl. 1841-43] van Geppert; en Cosmar's
Neuester und vollstcindigster Wegweiser durch B. und
Potsdam). Het ontstaan van B. dagteekent niet vroeger dan uit de 12e eeuw ; men wil, dat B. 1142 gesticht is door Albrecht den Beer, markgraaf van
Brandenburg ; doch het begon eerst eenige belangrijkheid te hebben onder Frederik Wilhelm,den Grooten keurvo'rst (1650). B. was door de Oostenrijkers
en Russen bezet in 1760, en door de Franschen 1806
na den slag van Jena. In 1848 was B. het tooneel
van een bloedigen opstand.
Bermius, tegenw. Toerla en Doxa, was eene
bergketen in Macedonia, loopende van het zuiden
naar het oosten, tusschen de rivieren Lydias en Haliacmon ; de B. scheidde Opper-Macedonievan Edonia
en Neder-Macedonia.
Bermuda–eilanden, ook Somers-eilanden
genaamd, eene tot Noord-Amerika behoorende groep
van ruin] 400 kleine, uit koraalriffen bestaande eilanden en klippen in den AtI.Oceaan,aan den van WestIndic naar Europa voerenden zeeweg, 150 mijlen
beoosten Zuid-Carolina. Slechts de negen grootste
van deze een afzonderlijk engelsch gouvernement
vortnende eilanden zijn bevvoond, narnelijk : St. George
(met de hoofdstad St. George), St. David. Bermuda
of Long-Island, Somerset, Ireland, Cooper, Gates,
Bird-Island en Nensuch. Gezond klimaat, maardrukkend warm ; veelvuldige en hevige orkanen. Bevolking (in 1851) 11,092 zielen, waaronder 6423 kleurlingen, doch in welk getal niet waren begrepen de
militairen, de ambtenaren en 1566 veroordeelden.
In 1522 werd deze archipel ontdekt door den Spanjaard Juan Bermudez; in 1609 strandde hier de Engelschman George Somers ; sedert 1612 hebben
de Engelschen er vasten voet. en in 1620 werd het
gouvernement ingesteld. Zoowel als station voor de
Westindie-vaarders als in een strategisch opzigt zijn
de B. van het hoogste gewigt voor de Engelschen.

Bern
Bermudas (Juan). Zie BERMUDEZ.
Bermudes, drie koningen van Leon en Asturie :
B. I (788-791) werd op den troon gebragt met
miskenning van de regten van Alfons II, den zoon
van Frorla ; doch drie jaren later deed hij ten behoeve van dien jongen prins afstand van de kroon.
— B. II (982-999), was aanvankelijk niet in staat
de Arabieren te keeren, die een inval in zijne staten
waren komen doen onder aanvoering van Almanzor ;
doch nadat B. II een verbond had gesloten met de
koningen van Navarre en Castilie, stuitte hij de veroveringen van Almanzor, en droeg'998 krachtdadig bij
tot de overwinning bij Catalanazor.— B. III (1027
—1037), had eerst te strijden tegen Sancho den
Groote, koning van Navarre, die hem een gedeelte
van zijn grondgebied ontweldigde; en toen hij het
na den flood (1035) van dien vorst weder zocht te
bemagtigen, verloor hij in eenen veldslag het leven.
Met hem eindigde de dynastie der koningen van Leon;
hun rijk werd bij Castilie ingelijfd.
Bermudez (Juan), spaansch zeevaarder, outdekte in het begin der 16e eeuw den naar hem genoemden Bermuda-archipel. — B. (Juan), portugeesch geneesheer, vergezelde 1520 den gezant van
koning Emmanuel naar Abyssinia, en wist zich derwijze bij (len koning van Abyssinia (die toen roomschkatholiek was) bemind te maken, dat deze hem den
titel schonk van ambassadeur en patriarch van Abyssinie, in welk land B. gedurende dertig jaren verblijf
hield, en toen naar Lissabon terugkeerde, waar hij
omstr. 1575 stierf. Hij heeft eene beschrijving van
zijne reis nagelaten, opgedragen aan koning Sebastiaan. -- B. (Jeronimo), spaansch dichter uit de 16e
eeuw, was prof. der theologie te Salamanca, en schreef
onder anderen een dichtstuk, getiteld Hesperodia
(1589), waarvan Alba de held is.
Bern, lat. Berna,l) het grootste kanton van Zw itserland, ligt in het westelijk gedeelte, en wordt begrensd door Frankrijk en de zwits. kantons Solothurn,
Bazel, Unterwalden, Aargau, Lucern, Uri, Walliserland, Waadtland, Freiburg en Neufschatel ; B.beslaat
ruim 120 vierk. mijlen, en telt 460,000 zielen. In de
5e eeuw werd B. door Bourgondiers bewoond, kwam
later onder het gezag der Franken, en maakte op
het laatst der 9e eeuw deel uit van het Kleinbourgondische en in de lie eeuw van het Duitsche rijk.
In 1353 trail B., inmiddels aanmerkelijk vergroot,
tot den eedgenootschappelijken bond toe; in het begin der 15e eeuw nam het deel aan de oorlogen tegen
Oostenrijk, Milaan, Bourgondie, Spanje en Baden.
In 1415 veroverde B. geheel Aargau, en in 1536 ontweldigde B. het gansche Waadtland aan de hertogen
van Savooije, en bragt zoodoende zijn grondgebied
tot eene uitgestrektheid van 236 vierk. mijlen. De
fransche omwenteling vond ook in Zwitserland eenen
weerklank ; Waadt en Aargau kwamen in opstand;
na het ongelukkige gevecht 2 Mrt. 1798 tegen de
troepen der fransche republiek, rukten de overwinnaars B. binnen, en het groote B. werd weder gesplitst
in de kantons Bern, Aargau en Waadt, welke splitsing door het Weener Congres werd bekrachtigd.
De gebeurtenissen van. 1831 fnuikten de weder herleefd zijnde steedsche oligarchie voor goed, en 31
Julij 1831 werd eene nieuwe democratischeconstitutie
in B. aangenomen, die echter 31 Julij 1846 voor
eene sneer conservative heeft moeten plaats maken. —
2) B., lat. Berea, ook wel Arctopolis, d. stall van den
Beer, hoofdstad van het kanton B., is de geboortepl.
van Haller, telt 28,000 inw., en ligt 1856 vt. bogen
de oppervlakte der zee. Omstreeks 1191 gesticht of
herbouwd door hertog Berthold V van Zahringen ;

Bernardus

Berna
1218 keizerlijke stad ; 1288 te vergeefs belegerd door
keizer Rudolf van Habsburg ; is B. van 1799 tot 1803
de hoofdstad geweest van geheel Zwitserland. Sedert
1848 is het weder de zetel der Bonds-autoriteiten. —
3) B.,of Beerne, voormalige abdij in het oude bisdom
Utrecht,nabij Heusden, was in de 12eeeuw een sterk
kasteel, werd 1589 door de Spanjaarden verwoest
en platgebrand.
Berna, lat. naam van Bern.
Bernadotte (J. B.), fransch generaal. Zie
KAREL XIV koning van Zweden.
Bernard, koning van Italie, zoon van Pepijn en
kleinzoon van Karel den Gr., kwam 812 op den troon
zijns vaders. Na den dood van Karel den Gr. had hij
geschillen met zijnen oom Lodewijk den Vrome, en
wilde het rijk betwisten aan zijnen neef Lotharius,
aan wien Lodewijk deel had gegeven in het bewind;
maar B. werd verslagen en gevangen genomen 818.
Lodewijk had de wreedheid hem de oogen te does
uitsteken, onder welke marteling B. stierf.
Bernard, hertog van Septimanie, werd met dit
hertogdom beschonken 820 door Lodewijk den Vrome,
en stond zoo hoog in de gunst aan het hof, dat men
hem beschuldigde van overspel met keizerin Judith.
Lodewijk ontnam hem zijn hertogdom 832, maar gaf
het hem in het volgende jaar reeds terug, omdat B.
hem hulp had verleend tegen zijne in opstand gekomene zonen. Later de muiterij van Pepijn van Aquitanie begunstigd hebbende, werd B. wegens majesteit-schennis ter dood gebragt (844) door Karel
den Kale.
Bernard, twee heiligen van dien naam. Zie
BERNARDUS.

Bernard, twee hertogen van Saksen-Weimar.
Zie BERNHARD.

Bernard (Catherine), fransche dichteres, geb.
te Rouaan, gest. 1712.
Bernard (Samuel), rijk bankier, geb. 1651 te
Parijs, gest. 1739, was de soon van een voornaam
schilder. Hij werd rijk als pachter onder het ministerie Chamillard,, en verwierf een vermogen van
ornstr. 60 millioen francs. Tweemaal kwam hij 's rijks
schatkist te hulp, door aanzienlijke sommen te leenen
aan Lodewijk XIV en Lodewijk XV, die zich verwaardigden hem persoonlijk er om te vragen. Hij
werd in den ridderstand verheven, en huwelijkte
zijne kinderen nit aan de voornaamste familien van
Frankrijk.
Bernard (Jean Frederic), vestigde zich 1711
te Amsterdam als boekverkooper, en heeft veel naam
gemaakt door de uitgave van verscheidene, door hem
zelven zamengestelde werken, waaronder Becueil des
voyages au Nord etc. (10 dln. 1715-38) ; Mdmoires
du comic de Brienne (3 dln. 1719) ; Ceremonies et
coutumes religieuses de tous les peuples du monde (9 dln.
1723-43), gevolgd door Superstitions anciennes et
modernes (2 din. 1733-36). De twee laatste werken bijeen in 11 fol. dln. (1739-43), werken met
hijvoegsels herdrukt door Prudhomme in 13 fol. dln.
cParijs 1807-10).
Bernard (P. Jos.), dichter (bekend onder den
naam van Gentil Bernard, hem door Voltaire gegeven), geb. 1710 te Grenoble, toonde reeds vroeg seer
veel aanleg voor de dichtkunst, doch kon zich fiat
daaraan toewijden. Eerst klerk bij een procureur.
nam bij vervolgens dienst,en werd al spoedig schrijver bij maarschalk Coigny, die bevel voerde over het
leger van Italie. Na den dood van dezen maarschalk
werd B. met een voordeeligen post begiftild, en kon
nu bijna geheel lever' voor de dichtkunst en voor zijn
vermaak. Doch zich op vrij gevorderden leeftijd seer
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erg te buiten gegaan hebbende, verloor hij daardoor
eensklaps zijn geheugen (1771), en bleef kindsch tot
aan zijnen dood (1775). De laatste complete druk
van zijne werken is die van 1803 in 2 dln.
Bernard (Sint), naam van twee bergen. 1) De
Groote St. Bernard, lat. Penninus Mons of Mons Jovis
(in het Fransch ook Mont Jou), hehoort tot de Pennijnsche Alpen,en ligt tusschen Walliserland en het dal
van Aoste ; bijna boven op dezen berg is het beroemde hospice, gesticht 962 (zie voor bijzonderheden
BERNARDUS) ; in de kerk van het klooster een gedenkteeken ter eere van generaal Desaix. Over den
Grooten St. B. bewerkstelligde Napoleon in Mei 1800
zijn overtogt over de Alpen. Hij was geenszins de
eerste; de romeinsche lagers dezen, sedert keizer
Augustus, herhaalde malen dien overtogt ; de Lombarden in 547; vervolgens Karel de Groote; en eindelijk de Franschen reeds tweemaal te voren (1798
en 1799) ; in 1799 had zelfs een veldslag plaats gehad tusschen de Oostenrijkers en Franschen in de
nabijheid van het klooster. Doch het merkwaardige
van Napoleon's overtogt bestaat hierin, dat hij dien
bewerkstelligde met al zijne kavallerie en artillerie
bij zich. — 2) De Kleine St. Bernard, lat. Grains mons,
behoort tot de Grajische Alpen en ligt tusschen
Savooije en het dal van Aoste, bezuidwestert den
Grooten St. B., op den weg, die uit het Isere-dal
naar het Dora-dal loopt. Dit is het gemakkelijkste
overgangspunt der Alper/ ; doch de weg is seer verwaarloosd. Op 2250 ellen hoogte is een klein hospice,
in navolging van dat op den Grooten St. B. Men heeft
beweerd, maar waarschijnlijk ten onregte, dat over
den Kleinen St. B. de overtogt van Hannibal over de
Alpen geschied is.
Bernard—Castle, stall met 4000 inw. in het
engelsche graafschap Durham, aan de Tees, 3 mijlen
bezuiden Durham.
Bernardes (Diego) portugeesch dichter, geb.
omstr. 1540, gest. 1596, vooral gelukkig geslaagd
in de idyllen.
Bernardi (Giovanni), geb. 1555 te Faenza,
was de eerste die het kunstvak beoefende, om op
edelgesteenten te graveren op de wijze der ouden.
Bernardin, de heilige. Zie BERNARDINUS.
Bernardin de Saint-Pierre. Zie het art.
SAINT-PIERRE.

Bernardinus, de heilige, gesproten uit e en der
aanzienlijkste familien van Siena, geb. 8 Sept.1380,
gest. 20 Mei 1444, heeft zich beroemd gemaakt door
zijne zelfopofferende menschlievendheid gedurende
de pest te Siena in 1400. Hij trail in de orde der
Franciscanen, werd vicaris-generaal van die orde,
weigerde verscheidene bisschopszetels, en was een
toonbeeld van nederigheid. Getlenkdag 20 Mei.
Bernardus, is de naam van twee heiligen.
1) B. van Menthon (gedenkdag 15 Junij), stichter van
het hospitium op den St. Bernard, geb. 923 op het
kasteel Menthon bij Annecy in Savooije, gest. 1008,
was aartsdeken van Aoste, en besteedde zijn geheele
leven aan het hervormen van kerkelijke misbruiken
en het hulpbieden aan de lijdende menschheid. Getuige van de gevaren, waarmede de overtogt over de
Alpen gepaard ging, liet hij in 962 boven op twee
bergen, die naar hem den naam vanGrooten St. Bernard en Kleinen St. Bernard hebben behouden,twee
hospitien bouwen, bestemd om gastvrijheid te verleenen aan de reizigers, en om de ongelukkigen op
te sporen en bij te staan, die verdwaald geraakt of
under de sneeuw bedolven mogten zijn. Beide hospitien worden bediend door monniken der orde van
den Neil. Augustinus, die in hunne loffelijke taak
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worden hijgestaan door verstandige, tot dat einde
afgerigte honden. Het hospitium op den Grooten
St. B. is het hoogste bewoonde punt van Europa. —
2) B. van Clairvaux, stichter van de orde der Bernardijnen, geb. 1091 te Fontaine in Bourgondie,
gest. 20 Aug. 1153, door pans Alexander III in 1174
7ecanonizeerd (gedenkdag 20 Aug.), een der merkwaardigste geestelijken van zijnen tijd, op welken
hij van grooten invloed was door zijn verstand en
zijne welsprekendheid. In 1113 monnik geworden
in de orde van Citeaux, werd hij 1115 (de eerste)
abt van Clairvaux bij Langres. De tweede Kruistogt
1147 kwam hoofdzakelijk door zijne bemoeijingen
tot stand ; door hem werd pans Innocentius II erkend in Duitschland ; en Eugenius III had van B.
zijne opleiding genoten. Tot het aannamen van hoogere waardigheden was B. niet te bewegen ; hij bleef
tot aan zijnen dood abt van zijn cistercienser klooster.
Niet minder dan 72 kloosters worden door B. gesticht. De Neste editie van zijne (in het Latijn geschrevene) werken is die van Mabillon 2 dln. 1690,
herdrukt in 4 dln., Parijs 1835-40.
Bernardijnen, naam dien de monniken van
Citeaux (de Cistercienser-orde) aannamen, toen hun
eerste abt Bernardus hunne orde had hervormd en
uitgebreid. Zie BERNARDUS 2).
Bernau, stad met 4500 inw. in de pruis. prov.
Brandenburg, aan den Berlijn-Stettiner spoorweg.
Bernauer (Agnes), de beeldschoone en deugdzame dochter van den armen baardschrapper Caspar
B. te Augsburg, met wie hertog Albrecht van Beijeren, de zoon van den regerenden hertog (Ernst),
heimelijk in het huwelijk trad. Toen hertog Ernst
later zijnen zoon en erfgenaam in den echt wilde laten
treden met Anna, de dochter van hertog Erik van
Brunswijk, kwam de waarheid aan den dag ; en in
spijt van allerlei kuiperijen en tegenkantingen erkende
Albrecht de schoone Agnes opentlijk als zijne gemalin. Poch hertog Ernst rustte nog niet. Op zekeren
tijd, terwijl Albrecht afwezig was, deed hij Agnes in
hechtenis semen; en van tooverij beschuldigd, werd
zij 12 Oct. 14::55 in den Donau verdronken. 'Coen
Albrecht dit vernam, vatte hij tegen zijnen onmenschelijken vader de wapenen op ; en eerst na verloop
van jaren keerde hij terug aan het hof, nadat zijn
vader zelf eene bidkapel had laten bouwen op het
graf der vermoorde, wier gedachtenis heilig werd
gehouden door Albrecht tot aan zijnen dood.
Bernay, lat. Bernacum, stad met 8000 inw. aan
de Charentonrie, in het fransche dept. Eure.
Bernburg, hoofdstad van het hertogdom
Anhalt-Bernburg, aan de Saale ; ruim 7000 inw. ;
sterk kasteel op eene hooge rots.
Berncastel, lat. Taberna? um castellum, stad
met 2400 inw. aan de Moezel, in de pruisische Rijnprovincie, reg.-district Trier.
Bernhard, naam van verscheidene hertogen
van Saksen-Weimar, waaronder inzonderheid : 1) B.,
geb. 6 Aug. 1604 te Weimar, een der beroemdste
veldheeren van de protestantsche partij in den Dertigjarigen oorlog, was de jongste zoon van hertog
Johann III. Hij volhragt zijne eerste wapenfeiten
onder den koning van Bohemen, en onderscheidde
zich in het gevecht hij Wimpfen (1622) ; vervolgens
diende hij onder Christiaan van Brunswijk, en eludelijk onder Gustaaf Adolf. Hij verdreef de Keizerlij ken
nit het landgraafschap Hessen-Cassel, was behulpzaam hij de inflame van Wurtzburg 1631), trok den
Rijn over te Oppenheini,overrompelde Mannheim, en
behaalde verscheidene voordeelen op Wallenstein.
den dood van Gustaaf Adolf in den slag bij Lutzen
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(1632), nam B. het bevelhebberschap op zich, en
voltooide de reeds gedeeltelijk bevochtene overwinning. Door Oxenstjern van de helft der armee beroofd,
en. onder de bevelen van Horn gesteld, deed hij niettemin zijn pligt, en dwong Regensburg tot capitulatie;
maar hij verloor den beslissenden slag bij Nordlingen
(1634), die door de Keizerlijken werd gewonnen.
Toen trok hij zijn leger digter bij den Rijn, om gebaat
te kunnen worden door de hulp van Frankrijk, dat
zich had aangesloten aan den protestantschen bond ;
hij ontzette of heroverde verscheidene steden, onder
anderen Maintz, en bragt een merkwaardigen terugtogt naar Lotharingen ten uitvoer (1635) ; ondersteunde de krijgsbewegingen van Conde in Bourgondie
(1636) ; Ham Rheinfeld, Freiburg en, na een beleg
dat eene maand duurde, de vesting Breisach (1638) ;
en stond reeds gereed om den oorlog weder over te
brengen in het hart van Duitschland, toen hij 8 Julij
1639 te Neuburg aan den Rijn stierf, volgens sommigen vergeven door de Franschen, die hem als gevaarlijk begonnen te beschouwen.Van al zijne schitterende
overwinningen wist Richelieu behendiglijk partij te
trekken voor Frankrijk ; Duitschland plukte daarvan
geenerlei voordeel ; te naauwernood verkreeg het, dat
het lijk van B. naar Weimar mogt worden vervoerd,
om in het familiegraf te worden bijgezet, hetgeen
eerst in 1655 geschiedde. — 2) Karel Bernhard,
generaal in nederlandsche dienst, geb. 30 Mei 1792
te Weimar, jongste zoon van groothertog Karel
August, stond reeds 1806 bij den slag van Jena in
pruis. dienst onder Hohenlohe, ging vervolgens in
saksische dienst over, maakte 1809 als majoor bij
den generalen staf den veldtogt tegen Oostenrijk
mede onder Bernadotte, streed 1814 als saksisch
kolonel in Belgie tegen Frankrijk, ging 1815 als kolonel van het regement Oranje-Nassau in nederlandsche
dienst over, streed als brigade-chef bij Waterloo, en
voerde vervolgens het bewind in host-Vlaanderen.
In 1831 door den koning der Nederlanden tot luitenant-generaal bevorderd, werd hem het kommando
in Luxemburg opgedragen ; hij voerde het opperbevel
over de 2e divisie der nederl. armee gedurende den
tiendaagschen veldtogt (1831). In zijnen rusttijd
vOOr de belgische onlusten deed hij (1825-26) eene
reis naar Noord-Amerika ; het dagboek daarvan is
door Lfiden uitgegeven : Reise des Herzog s B. von
S.-Weimar lurch Nord-Amerika (2 dln., Weimar
1828). Sedert 7 Dec. 1848 als nederl. generaal der
infanterie, was hertog B. van Saksen-Weimar eenige
jaren opperbevelhebber in Nederlandsch Indie; naar
Nederland teruggekeerd, vestigde hij zich te Hage
en stierf 1 Aug. 1862 in de badplaats Liebenstein in
Thuringen. Een zijnen twee dochters, namelijk Amelie(geb. 20 Mei 1830) is: sedert 19 Mei 1853 gehuwd met prins .Hendrik der Nederlanden, broeder
van koning Willem III.
Berni (Francesco), 1) B., ook Berna en Bernia,
de in Italie zeer geliefde dichter, naar wien de koische dichttrant den naam draagt van V ersi bernesch? ,
werd ()Instr. 1490 geb. te Campovecchio in het Toskaansche, nit behoeftige ouders ; hij trad in den
geestelijken stand, was lang secretaris van Ghiberti,
den bisschop van Verona, werd kanunnik der kathedraal van Florence, en stierf 26 Julij 1536, naar men
wil vergeven door of op last van Alexander de Medicis,
hertog van Florence, omdat B. zich niet er toe had
willen leenen den jongen kardinaal Hippolytus de
Medicis door vergif van kart te helpers. Na zijn
secretarisschap hij Ghiberti te bebben opgegeven,
was B. lid geworden van de akademie van blijgeestigen, te Rome door Oberto Strozzi opgerigt onder
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den naam van Vignajuoli, dat wil zeggen Wijnlezers.
Als lid van dit genootschap leverde hij vele koddige
dichtstukken in het Italiaansch, waaronder zijn
Orlando inamorato (Venetie 1541; 3e druk 1545).
Zijne Opere burlesehe (2 dln. 'Florence 1548-55)
zijn in de verzameling van italiaansche klassieken
(Milaan 1806) opgenotnen ; ook zijne latijnsche gedichten waren zeer verdienstelijk. — 2) 13. (graaf
Francesco), geb. 1650, gest. 1693, schreef elf dramaas (Ferrara 1666) en verscheidene lierdichten.
Bernioie, oude landstreek van Groot-Britannie,
lag benoorden den muur van Severus (zie SEVERUS)
in dat gedeelte, hetwelk naderhand Northumberland
genoemd is, en strekte zich nit tot den mond van de
Tweed. Met Deirie vormde B. een der zeven koningrijken van de saksische heptarchie. Zie HEPTARCHIE.
Bernier (Francois), beroemd reiziger en epicuristisch wijsgeer, geb. te Angers omstr. 1625, kwam
reeds vroeg naar Parijs, waar hij de wijsbegeerte van
Gassendi omhelsde, en haalde vervolgens den doctoralen graad in de geneeskunde te Montpellier. In
1654 vertrok hij oni eene reis door het Oosten te
doen, bezocht Syrie, Egypte, Indic, en bleef twaalf
jaren in het rijk van den grooten mogol AurengZeyb, als diens lijfarts. In Frankrijk teruggekeerd
(1668), gaf hij zijne Voyages in het licht (1670-71);
later bezocht hij Engeland (1685), en stierf te Parijs
1688. Ook bestaat van hem een Abrdge de la philosophie de Gassendi (8 dln. 1678) en Doutes stir
quelques chapitres de mon Abrëgj (1682).
Bernik, stad in Afrika (Barka). Zie BENGAZY.
Bernina, gebergte in het zwits. kan ton Graauwbunderland, met den 6260 voet hoogen B.-pas, zijnde
de drukbezochte weg van gemeenschap tusschen
Opper-Engadin en Veltaline. De B.-horn, die zich nit
de gletschers van Stoseg, Tsjierva en Morteratsch verheft ter hoogte van I 3,500 voet,werd het eerst be klom men door den landmeetkundige Coaz 13 Sept. 1850.
Bernini (Giovanni Lorenzo), door de Franschen
genoemd Cavalier Rernin, geb. 1598 te Napels, was
beroemd alsschilder, heeldhouwer en bonwineester ; in
laatstbedoeld vak het grootst. Bij zijnen dood 28 Nov.
1680 Het hij ruim anderhalf millioen guldens na.
Bernis (Francois Joachim de Pierres, graaf van
Lyon en kardinaal van), geb. 22 Mei 1715 te St.
Marcel de l'Ardêche, nit adellijke maar arme ouders,
trad in den geestelijken stand, doch onttrok zich
daaraan spoedig, en kwam met den titel van abbe
naar Parijs, waar hij weldra door zijne behagelijke
verzen, en bovenal door zijne schoonheid van gelaat
en gestalte, en door zijne innemendheid, in de gunst
kwam van de markiezin de Pompadour, die hem eene
jaarwedde van Lodewijk XV bezorgde ; en reeds op
zijn 29e jaar werd hij lid der Academie. Na den
dood van kardinaal Fleury, die zich niet van hem
had willen bedienen, maakte B. zeer spoedig fortuin :
hij werd henoemd tot ambassadeur te Venetie, waar
hij zulke goede diensten deed als bemiddelaar tusschen de republiek en den pans, dat deze hem begiftigde met den kardinaalshoed. Te Parijs teruggekeerd, werd hij 1756 minister van buitenlandsche
zaken, en teekende als zoodanig het traktaat met
Oostenrijk, hetwelk den voor Frankrijk zoo ongelukkigen zevenjarigen oorlog ten gevolge had, en zijn
eigen val na zich sleepte, doordien hij in ongenade
viel, omdat hij den vrede had aangeraden in strijd
met het gevoelen van mevrouw de Pompadour (1758).
Niettemin werd hij 1764 henoemd tot aartsbisschop
van Alby, en vijf jaren later tot ambassadeur te
Rome, welke beide waardigheden hij hehield tot aan
de fransche omwenteling, toen hij ontslagen en van
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zijne gansche fortuin beroofd werd. Vervolgens
leefde hij van een jaargeld, dat zijn vriend de ridder
d'Axara voor hem verkreeg van het hof van Spanje,
totdat hij 2 Nov. 1794 te Rome stierf. Hij had ook
als dichter naam gemaakt ; de laatste editie zijner
gedichten is die van Parijs 1825.
Bernisse, of Bornisse, tegenw. Pernis, eertijds
een breed vaarwater in het land van Voorne (prow.
Z.-Holland), begint bij Simonshaven, loopt noordwestelijk tot Abbenbroek, dan noordwaarts tangs
Heenvliet naar de Maas.
Bernon, een adellijk Bourgondier, gest. 927,
was de eerste abt van Cluny, en hervormde verscheidene andere kloosters.
Bernouilli, eene zwitsersche familie, oorspronkelijk nit Antwerpen, heeft in de 17e en 18e eeuwen
een aantal uitstekende geleerden voortgebragt, waarvan de voornaamste zijn : B. (Jacob), de stamvader
dezer familie, emigreerde wegens geloofsvervolging,
tijdens hertog Alba, uit Antwerpen naar Frankfort, en
stierf 1583. —B. (Jacob), kleinzoon van den vorige,
verkreeg 1622 het burgerregt te Bazel.— B. (Jacob),
kleinzoon van den vorige, geb. te Daze! 1654, sedert
1687 prof. der wiskunde aldaar, gest. 1705. — B.
(Johannes), geb. 1667 te Bazel, broeder van den
vorige, studeerde sedert 1683 voornamelijk geneeskunde en wiskunde, ging 1695 als professor der wiskunde naar Groningen, aanvaardde na zijns broeders
dood diens hoogleeraarsarribt te Bazel, en stierf
1748. B. (Daniel), tweede zoon van Johannes,
geb. 1700 te Groningen, studeerde te Bazel, werd
1725 als prof. te Petersburg beroepen, was sedert
1733 prof. der ontleedkunde en kruidkunde te Bazel,
en sedert 1750 prof. der natuurkunde aldaar, en
stierf 1782 als een der uitstekendste wis- en natuurkundigen van zijnen tijd. — B. (Johannes), zoon
van des vorigen jongsten broeder, geb. 1744 te Hazel,
werd koninklijk sterrekundige te Berlijn, en stierf
1807. Onder zijne talrijke geschriften verdienen
inzonderheid melding : Reeueil pour les astronomes
(2 dln. Berlijn 1772-76) ; Samrnlung kurzer Reisebeschreibungen (15 dln. Berlijn 1782-93); Archiv
zur neuern Geschichte, Geographic, .Natur- and Menschenkenntniss (8 din. Berlijn 1783-85). — B.

(Johan Gustaaf), kleinzoon van een broeder van den
vorige, geb. 1811 te Bazel, heeft naam gemaakt door
zijn Vademeeum des Meehanikers (7e druk Stutgart
1851).
Bernstadt, I ) stad met 4000 inw. aan de Weida
in Silezie, reg.-distr. Breslau. — 2) stad met 2000
inw. tusschen Zittau en GOrlitz in den saksischert
Opperlausitz.
Bernstein (Georg Heinrich), verdienstelijk
orientalist, geb. 12 Jan. 1787 te Cospeda bij Jena,
werd 1812 prof. der oostersche philosophic te Berlijn,
1821 prof. der oostersche talen te Breslau. Behalve
vele andere schriften over de syrische taal- en letterkunde, noemen wij zijn uitgehreid Syrisch woordenbock (ter perse gelegd 1852).
Bernstorff (Johann Hartwig Ernst, graaf van),
een der grootste staa tslieden der 18e eeuw, werd door
Frederik den Gr. ),het orakel van Denemarkee genoemd; geb. 1,3 Mei 1712 te Hanover, vestigde hij
zich reeds vroeg in Denemarken, en trad daar in
's rijks dienst, was 1737 gezant bij den rijksdag to
Regensburg, waar hij de opname van Holstein onder
de alternerende huizen bewerkte, en ging 1744 als
deensch gezant naar Parijs; 1750 werd hij secretaris
van staat, 1751 lid van den geheimen staatsraad ; hij
vereenigde Plon met het koninkl. Holstein, ruimde
het geschil met Rusland nit den weg, waarvoor
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Christiaan VII hem in den gravenstand verhief. Bij
den dood des konings kwam Struensee aan het bewind (1770), en B. ging ambteloos leven te Hamburg,
totdat hij, toen Struensee gevallen was, naar Kopenhagen terug werd geroepen ; doch onderweg stierf hij
19 Febr. 1772. Door B. waren vele vreemde kunstenaars naar Denemarken gelokt ; hij was een groot
bevorderaar geweest van handel en nijverheid, een
begunstiger van kunst en wetenschap, had op zijn
eigen landgoed de boeren vrijgesteld van lijfeigenschap, heerendiensten, enz., en stond algemeen
bekend als een vriend en helper der arrnen. — B.
(Andreas Peter, graaf van), neef van den vorige, geb.
28 Aug. 1735 te Gartow in Brunswijk-Luneburg,
gest. 21 Junij 1797, was insgelijks minister in deensche staatsdienst, voerde vele nuttige hervormingen
in, en maakte zich vooral jegens de menschheid verdienstelijk door de afschafling in Denemarken van
het lijfeigenschap.
Bernulf, gest. 1054, na 27 jaren bisschop van
Utrecht te zijn geweest, hetgeen hij 1027 op eene
zonderlinge manier was geworden. Hij was namelijk
pastoor te Oostbroek op de Veluwe, toen de kanunniken het na den dood 1026 van bisschop Adelbold
niet eens konden worden over de keus van een nieuwen bisschop, zoodat keizer Koenraad II, die zich
te Nijmegen bey ond, raadzaam oordeelde een einde
te maken aan hun twist, door zich persoonlijk
naar Utrecht te begeven. Met zijne hoog zwangere
gernalin Gisela, die hem vergezelde, te Oostbroek
gekomen, werd zij door de barensweeen overvallen,
en bleef achter in de pastorij, waar zij een zoon
ter wereld bragt (die naderhand keizer Hendrik III
werd). Pastoor Bernulf bragt deze tijding over naar
Utrecht aan den keizer, die in de overmaat van
zijne blijdschap goedvond gebruik te maken van het
regt, dat het getwist der kanunniken hem gaf, en
hij plaatste pastoor B. op den vacanten bisschopszetel. Gelnkkigerwijze bezat B. genoeg gezond verstand, mit het bisdom Utrecht vrij goed te regeren.
Hij maakte spoedig vrede met graaf Dirk III van
Holland; beoorloogde later Dirk IV, waarbij de keizer hem (1046) met een leger behulpzaam was ; doch
het volgende jaar weder een inval in Holland komende doen, werd het leger des keizers bij Vlaardingen door de Hollanders verslagen.
Bernward, sedert 993 bisschop van 'Bidesheim, gest. 20 Nov. 1022, gecanoniseerd 1193 door
Celestinus was de zoon van paltsgraaf Dietrich,
en werd opvoeder en hofkapellaan van den nog onmondigen keizer Otto III, en bezat, behalve zijne
kundigheden als geestelijke, tevens veel kennis van
sehilderkunst, bouwkunde en werktuigkunde.
Beroald (Matthieu), geb. in het begin der 16e
eeuw te St. Denis bij Parijs, gest. 1576 te Geneve,
was onderwijzer der hebreenwsche taal te Orleans;
hij omhelsde de Hervorming, werd deswege te Coutances in hechtenis genomen, en veroordeeld om
levend verbrand te worden, doch wist te ontsnappen,
en werd predikant en prof. der wijsbegeerte te Geneve. — B. (Francois), freer van Verville, zoon van
den vorige, geb. 28 April 1558 te Parijs, gest. omstr.
1612, werd na zijns vaders dood weder roomschkatholiek, omhelsde den geestelijken stand, en werd
kanunnik te Tours. Zijne philosophische verhandelingen liggen geheel in de vergeteiheid; maar zijn
Moyen de parvenir is verscheidene malen herdrukt :
het is eene verzameling koddige, hier en daar vrij
ontuchtige vertellingen, waarin deze zonderlinge
kanunnik onverbloemd den spot drip met de leer
en de priesterschap van zijne Kerk.

Berosus
Beroaldo (Filips), bijgenaamd de Oude, ital. letterkundige, geb. 7 Nov. 1453 te Bologna, gest. 18 Junij
1504, professor der fraaije letteren eerst te Parijs, toen
te Bologna ; heeft editien bezorgd van verscheidene
lat. schrijvers, maar is vooral bekend door een vreemd
werkje, getiteld heclamatio ebriosi, seortatoris et
alealoris (Bologna 1499), waarin drie lichtmissen
bespreken wie hunner verstoken zal worden van de
nalatenschap huns vaders. — B. (Filips), ook geb.
te Bologna (in 1472), gest. 1518; van hem bestaat
eene editie van Tacitus (1515), alsmede latijnsche
oden en epigrammen (Rome 1530).
Berobangan, 0. I. eiland. Zie BELAMBANGAN.
Berodach-Baladan, zoon van koning Baladan van Babel, zond brieven en een geschenk aan
Hiskia ; II Kon. 20 : 12.
Beroe, 1) B. lat. Berea, tegenw. Eski Zagra,
stad in Thraciè, nabij de Zwarte Zee, aan de grenzen
van Mesie, benoordwesten Adrianopolis.-2) B., lat.
Bercea of Berl-10Pa, tegenw. Carapberia of Veria, stad
in Macedonia, bezuidwesten Pella. — 3) B. lat.
Rercea, ook Chalybon, tegenw. Aleppo, stad in Syrie;
zie CHALYBON. 4) B. lat. Berea, stad in Palestina ;
zie BER. - 5) zie BERYTUS.
Beroessoes, wilde volkstam op Borneo's oostkust, aan de binnenrivieren der landstreek Tidoeng.
Beroldingen, overoude, 1623 in den vrijheerenstand verhevene, in Neder-Oostenrijk,Badert, Wurtemberg en Thurgau landgoederen hezittende familie.
Berolinu.m., latijnsche naam voor Berlijn.
Beronicius (Petrus Johannes), schoorsteetiveger en schaarslijper te Middelburg in de laatste
heeft der 17e eeuw, was een van die zeldzame
menschen, die vergeleken kunnen worden bij een
in bet slijk gevallen en daar to niet gaanden diamant.
Op zekeren morgen vond men hem, even buiten
Middelburg, dood in eene moddersloot ; waarschijnlijk was hij in dronkenschap daarin geraakt, en
er in gesmoord. Want B. leidde een liederlijk ley en ; men vond hem bijna altijd in kroegen, in het
gezelschap van het gemeenste landloopers-gespuis,
waarin hij zijn grootste behagen vend. En met dat
al was die man een uitstekend geleerde, een voortreffelijk dichter en een improvisator van den eersteii
rang. Behalve Fransch, Engelsch en Italiaansch,verstolid hij Latijn en Grieksch in de hoogste voikomenheid, en maakte in die twee laatstetalen de schoonste
verzen er tempore. Homerus, Virgilius, Horatius, invenalis en de meeste geschriften van Cicero had hij
zoo ijzervast in zijn geheugen, dat hij er van aanhaalde, Welke passage men wilde, en opgaf, waar die
te vinden was. Geschreven heeft hij zelf niets; maar
daar bij veel gedicht heeft voor de vuist, in tegenwoordigheid van de beroemdste geleerden van zijnen
tijd, is menig dichtstuk van hem opgeschreven.
Vooral melding verdient zijn Georgarehontomachia,
waarin hij op geestig-klucbtige wijze den aanval beschrijft van de walchersche boeren op Middelburg
in 1672; flit sick is onder den titel van Boeren- en
Overheids-strijd in nederl. proza vertaald door P.Rabus, en in nederl. verzen door J. Brasser.
Berosus, chaldeesch gescliiedschrijver, geb. te
Babylon, was priester van Belus omstr. 260 . Chr.,
schreef eene ), Geschiedenis van Chaldea", waarbij hij
gebruik maakte van bet archief van Babylon. Bij
Flavius Josephus worden daarvau eenige fragmenten
medegedeeld. I)it werk van B. stond bij de Griekeii
en Romeinen in hoog aanzien. Door Fabricius worden
de fragmenten van B. bijeengebragt in het Vie deel
der Grieksche bibliotheek; door Richter zijii re afzonderlijk uitgegeven (Leipzig 1825).

Berotha
Berotha, een der landpalen van Israel ; Ezech.
47 : 16.

Berothai en Bethach, twee steden van
Hadad-ezer, koning van Seba, waar David veel koper nam ; II Sam. 8 : 8.
Berou, 1) B., of Baron, landstreek ter oostkust
van Borneo. — '2) rivier ; zie KOERAN.
Berquin (Arnaud), bijgenaamd de Kindervriend ,
geb. 1749 te Bordeaux, gest. 21 Dec. 1791 te Parijs,
heeft naam gemaakt eerst door de uitgave van lieve
idyllen en romancen ; toen door zijne Tableaux
anglais (1775), en vooral door zijne uitmuntende
L'ami des enfants, enz. Eene complete editie zijner
werken verscheen 1803 te Parijs in '20 din.
Berri. Zie BERRY.
Berruguete (Alonso), beroemd spaansch
beeldhouwer, schilder en bouwmeester, geb. 1480 te
Paredes-de-Nava, gest. 1561 te Alcala.
Berruyer (Joseph Isaac), een Jezuit, geb. 1681
te Rouaan, gest. 1758, is befaamd door zijne te Rome
veroordeelde, maar niettemin veel gelezene Histoire
du people de Dieu (14 dln.,1728 en v.) ; in de editie
der gebr. Gauthier (Besancon 1840) is al, wat aan de
roomsche Kerk aanstoot kon geven, weggelaten. —
B. (J. Francois), fransch generaal (1737-1804),
voerde 1793 als luit.-generaal bevel over de troepen,
door de Conventie bijeengetrokken rondom Parijs ;
hij werd vervolgens naar de Vendee gezonden, waar
hij eenige nederlagen Iced. Na Frankrijk ook in
Zwitserland en Italie gediend to hebben, werd hij
beroemd tot gouverneur der Invaliden.
Berry, of Berri, lat. Biturica, een der oude provincien van Frankrijk, nagenoeg in het midden des
rijks, ongeveer de tegenwoordige departementen
Indre en Cher beslaande, werd begrensd ten N. door
het Orleansche, ten Z. door het Kanaal, ten W. door
Touraine, ten 0. door het Nivernesche ; de hoofdpl.
was Bourges ; het werd doorstroomd door de Cher,
en bewoond door de Bituriges Cubi, die naderhand
Berrichons genaarntl werden, en waarnaar B. zijnen
naam droeg en nog draagt. De Romeinen waren
meester van B. sedert de verovering door Cesar tot
omtrent 475, toen B. overweldigd werd door Euric,
koning der West-Gothen. In 507 maakte Clovis zich
van B. meester, en lijfde het in bij het frankische
rijk ; toen werd B. geregeerd door militaire bevelhebhers of graven, die zich eindelijk onafhankelijk maakten, en door wie B. onder Karel den Kale tot een
erfelijk graafschap werd verheven. Omstreeks 1100
verkocht Arpin het aan koning Filips I van Frankrijk,
om zelf aan de kruistogten deel te nemen ; en sedert
dat tijdstip diende B. tot apanage voor prinsen of
prinsessen van den bloede. Door koning Jan werd
het (1360) tot een hertogdom verheven, en na ettelijke lotswisselingen werd B. 1601 voor goed aan de
Kroon getrokken. Sedert dien tijd was de titel hertog
van B. blootelijk noniinaal ; de laatste die dezen titel
droeg was Ferdinand, zoon van Karel X. — B. (Kanaal van), ook Kanaal du Cher genaamd, begint bij
de mijnen van Commentry, loopt langs Vierzon,
Bourges en Bannegon, en outlast zich, na eenen loop
van 21 mijlen, bij Jouet beneden Nevres in bet Canallateral.
Berry (Jan van Frankrijk, hertog van), derde
zoon van Jan den Goede, geb. 1340 te Vincennes,
gest. 1416, woonde den noodlottigen slag van Poitiers
bij,waarbij zijn vader gevangen werd gemaakt (1356),
en werd als gijzelaar gegeven aan de Engelschen, toen
deze koning Jan uitleverden (1360). Na den dood
van zijnen broeder Karel V werd hij tot mede-voogd
over den jeugdigen koning Karel VI aangesteld.
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B. (Karel, hertog van), kleinzoon van Lodewijk XIV
en derde zoon van den dauphin Lodewijk, was geb.
1686; hij stierf op 28-jarigen leeftijd in 1714, en is
alleenlijk vermaard, doordien hij sedert 1710 gehuwd
was met Marie Louise Elisabeth, de dochter van hertog Filips van Orleans, bekend onder den naam van
Hertogin van B., geb. 1695, welke vrouw eene
ongelukkige befaamdheid heeft verkregen door hare
toomelooze zucht naar vermaak ; de misdaden, die
haar door sommigen te last worden gelegd, zijn niet
bewezen ; als een gevolg van hare uitspattingen overleefde zij haren man geen vijf jaren, en stierf 1619,
naauwelijks 24 jaren oud. — B. (Karel Ferdinand,
hertog van), tweede zoon van den (naderhand Karel X
gewordenen) graaf van Artois, geb. 1778 te Versailles,
volgde zijne familie bij hare emigratie, diende in het
leger van Conde, keerde 1814 met zijnen vader in
Frankrijk terug, en trouwde 1816 met prinses Carolina van Napels. Deze Karel Ferdinand werd 13 Febr.
1820, toen hij nit de opera kwam, vermoord door den
dweeper Louvel, die in hem het geheele geslacht der
Bourbons dacht nit te roeijen. Stervende had de
edele prins de grootmoedigheid om genade te verzoeken voor zijnen rnoordenaar. Hij liet eene dochter
na; en na zijnen dood word hem (29 Sept. 1820) nog
een zoon geboren, de hertog van Bordeaux.
Berryer (Pierre Antoine), zoon van een beroemd advokaat en zelf als zoodanig niet minder
beroemd, geb. 4 Jan. 1790 te Parijs, heeft sedert
1830 eene belangrijke rol gespeeld in de Kamer der
afgevaardigden en in de Nationale Vergadering. Hij
is de bekwaamste en welsprekendste woordvoerder
van de Bourbonsgezinde partij in Frankrijk.
Berseba, of Beerseba, stall in Palestina, eerst
behoorende tot den stam Juda (Jozua 15 : 28), toen
tot den stam Simeon (Jozua 19 : 2). Hier sloot Abraham een verhond met Abimelech. Daar B. aan de
zuidgrens lag en Dan in het noorden, beteekent de
uitdrukking »van Dan tot Berseba" zooveel als : het
geheele joodsche land.
Bersello, of Bresello, lat. Brixetlum, stadje in
het Modenesche, 3 mijlen benoorden Reggio.
Bertat, een afrikaansch rijk, een oeverland van
den Sennaar, in de landstreek van Bahr-el-Abiad, is
een uitgestrekt, bergachtig boschland, dat bewoond
wordt door Negers, die zich met eenige Arabierenstarnmen vermengd hebben ; onder andereschatpligtige rijkjes bevat het Fazoql Darfoq, dat handel drip,
en Damamil, rijk aan good.
Bertaut (de abbe Jean), fransch dichter, geb.
1552 te Caen, gest. 1611, was secretaris en voorlezer des konings, bisschop van Seez, eerste aalmoezenier van Maria de Medicis, en had al die waardigheden te danken aan zijne talenten. Zijne Oeuvres
poctiques verschenen in 1 dl. (Parijs 1620 en 1623).
Bertha, de heilige, dochter van den frankischen
koning Charibert, stierf als abdis van Blangy in Artois in 725, na in 560 gehuwd to zijn geweest met
Athelbert, koning van Kent ; gedenkdag 4 Julij.
Bertha, bijgenaamd »met den grooten voet",
omdat haar eene voet veel grooter was dan de andere, was de dochter van een graaf van Laon ; zij trouwde 757 met Pepijn den Korte, koning van Frankrijk,
en werd de moeder van Karel den Groote. Zij stierf
783 te Choisy, en werd begraven te St.-Denis. Deze
vorstin was van grooten invloed op de koningen
van Neustrie en Austrasie, en hield deze twee een
geruimen tijd in vrede met elkander.—B., dochter
van Lotharius, paarde verstand en mood aan schoonheid van gelaat ; zij trouwde eerst met Thibaut, graaf
van Arles, en na hem met Adalbert, markies van
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Toskanen. Door hare eerzucht en hare kuiperijen,
wikkelde zij hares gemaal in verscheidene oorlogen ;
zij stierf 925. — B., dochter van Koenraad, koning
van Bourgondie, was de eerste vrouw van koning Robert van Frankrijk (996); Naar huwelijk werd door
den paus ontbonden, op grond van bloedverwantschap; zie ROBERT.
Berthauld (Pierre), prof. te Marseille, gest.
1681, is de schrijver van den Florus Gallicus en van
den Florus Francicus, twee beknopte gesehiedenissen
van Frankrijk, die zeer geacht zijn; bij schreef ook
eene verhandeling de Ara, een zeer geleerd werk,
gedrukt te Nantes 1633. — B. (de abbe), schrijver
van Quadrille des enfants ou systenze nouveau de
lecture (1743; en dikwijls herdrukt).
Berthelier (Philibert) , een kloek Zwitser,
geb. 1470. Toes Karel III, hertog van Savooije, in
1517 Geneve aan zijn gezag zocht te onderwerpen,
vond hij een stout tegenstander in B., die lid was
van den stedelijken raad, en op wiens voorstel door
Geneve een verbond werd gesloten met Freiburg.
Toen de hertog Geneve ingenomen had, werd B. gevat en onthoofd (1519).
Berthelot (N.), fransch satiren-dichter uit de
17e emir, was een vriend van Regnier.
Berthereau (Georges Francois), een benedictijner geleerde, geb. 1732 te Bellesme, gest. 1794,
heeft in manuscript nagelaten : Histoire generale des
croisades (nit het Arabisch vertaald) ; Hist. de la
premiere croisade ; en Bibliographie des croisades.
Berthier (Guillaume Francois), een Jeztrit,
geb. 1704 te Issoudirn in Frankrijk, gest. 1782 te
Bourges, had veel twistgeschrijf met Voltaire ; van B.'s
pen bestaat eene Refutation du Contras social (1789
uitgegeven door Querbeuf) ; en behalve dat hij schrijver WAS van een aantal theol. en geestelijke werken,
heeft B. de Histoire de l'Eglise gallicane van pater
Longueval vervolgd.
Berthier (Alexander), maarschalk van Frankrijk, geb._ 20 Nov. 1753 te Versailles, was de zoos
van een uitstekend ollicier der genie. Zijne eerste
wapenfeiten tvolbragt hij in Amerika onder Lafayette
en keerde 1778 terug als kolonel. In 1789 was hij
generaal-majoor der nationale garde te Versailles, en
beschermde het hof, 1792 brigade-generaal, 1796
divisie-generaal en chef van den generalen staf bij
het leger in Italie, waar hij gewigtige diensten deed
aan den opperbevelhebber, generaal Bonaparte, met
wien hij naauw bevriend werd. In het laatst van
1797 zelf met het opperbevelhebberschap hekleed,
vermeesterde B. Rome (10 Febr. 1798) en liet4 dagen later de repnbliek uitroepen. Doch reeds 19 Mei
daaraanvolgend ging bij met Bonaparte te Toulon
scheep als chef van den generalen staf bij de egyptische armee, en keerde Dec. 1799 met Bonaparte
terug; en toen deze (18 Brumaire) eerste consul
was geworden, koos hij B. tot minister van oorlog.
In 1800 opper-generaal van de reserve-armee bij
den veldtogt naar Italie, ging B. 1805 naar Milaan
met Napoleon, om diens krooning bij te wonen; van
daar ging B. naar Duitschland, onderteekende de capitulatie van Ulm, den wapenstilstand van Austerlitz,
woonde 1806 en 1807 de veldtogten tegen Pruisen
en Rusland bij, en sloot in Junij den wapenstilstand
van Tilsit. Reeds bij Napoleon's troonsbeklimming
was B. tot maarschalk van het keizerrijk en tot grootofficier van bet Legioen van eer benoemd ; na den
vrede van Pressburg werd hij prins van Neufchatel,
senateur en vice-connetable des rijks; en na den veldtogt tegen Oostenrijk, toen B. krachtdadig had hijgedragen tot de overwinning van Wagram, werd hij

Berthollet
tevens tot prins van Wagram verheven. In 1808 was
B. getrouwd met de dochter van hertog Wilhelm
van Beijeren-Birkenfeld, ging 1810 naar Weenen,
om de voltrekking bij te wonen van Napoleon's huwelijk met de aartshertogin Maria Loma van Oostenrijk, en maakte vervolgens weder de veldtogten mede
van 1812-14. De veldtogt tegen Rusland werd door
B. ontraden ; bij zelf verlangde naar rust, en behoorde
dan ook onder de eersten der door Napoleon zoo
mild begunstigden, die zich ondankbaar toonden.
Zijn prinsdom Neufchatel moetende opgeven, en bang
dat hij nog meer zou moeten verliezen, haastte hij
zich namelijk, om zich te onderwerpen aan Lodewijk XVIII, en erlangde toen de waardigheid van
pair en maarschalk van Frankrijk en den rang van
kapitein der garden. Napoleon, die aan B.'s hechte
toegenegenheid niet twijfelde, liet hem nit Elba
voorstellen doen, die echter onbeantwoord bleven;
en toen de keizer 1815 terugkeerde in Frankrijk,
stond B. in tweestrijd met de neiging van zijn hart
en met zijne pligten, waarom hij de wijk nam naar
zijnen schoonvader te Bamberg, waar hij 1 Junij
1815, terwijI hij een tegen Frankrijk oprukkend legerkorps Russen voorbij zag trekken, in een aanval van
ijlende koorts boven van zijn ba ikon afsprong en dood
op straat bleef liggen. Zijne Memoires verschenen
eerst 1826 te Parijs. Hij had twee broeders (Victor
Leopold, geb. 12 Mei 1770, gest. 1807; en Cesar,
gest. 1819), beiden insgelijks hoog in rang in fransche krijgsdienst.
Berthold, apostel van Lijfland 1196, zocht eerst
te vergeefs met zachtheid de Letten tot het Christendom te brengen, kwam toen met een leger kruisvaarders uit Saksen naar Lifland terug, om de Letten
met geweld te bekeeren, doch werd door hen gedood in een gevecht 1198. Albrecht, de opvolger van
B., bekeerde de Letten, nadat hij zich met behulp
der Zwaardridders in het bezit van Lijfland gesteld had.
Berthold, hertog van Zahringen.Zie ZaHR1NGEN.
Berthold van Regensburg, een franciscaner monnik in de tweede helft der I 3e eeuw, reisde
rood door Zwitserland, Zwaben, Oostenrijk, Hongarije, Moravie, Bohemen en Saksen, overal den roep
voor zich uitzendende van een welsprekend yolksprediker ; waar hij een berg of eene hoogte vond
om op te staan, of een boom om in te zitten, hield
hij zijne predicatien, die door duizenden menschen
werken bijgewoond, en die gedeeltelijk zijn uitgegeven door Kling (Berlijn 1824).
Berthold (Arnold Adolf), uitstekend duitsch
physioloog, vergelijkend ontleedkundige en zooloog,
geb. 26 Febr. 1803 te Soest in Westfalen, heeft de
wereld met een aantal voortreffelijke werken over
de bedoelde vakken verrijkt.
Berthollet (Claude Louis, graaf van), een
der uitstekendste scheikundigen van zijnen tijd, geb.
9 Dec. 1748 te Talloires in Savooije, nit ouders die
herkomstig waren uit Frankrijk, studeerde te Turijn,
kwam reeds vroeg naar Parijs, waar hij lijfarts werd
van den hertog van Orleans, en vervolgens lid van
de voornaamste geleerde ligchamen. Hij vergezelde
Bonaparte naar Egypte, in welk land hij belpngrijke
nasporingen deed betreffende het zwart-zout ( patron). In 1799 van daar teruggekeerd, werd hij
1805 door den keizer tot senateur benoemd, vervolgens tot den grafelijken stand verheven en tot
groot-officier van het legioen van eer; stemde niettemin 1814 voor de afzetting van Napoleon, werd
door Lodewijk XVIII tot pair des rijks benoemd, en
stierf 7 Nov. 1822. De technische scheikunde heeft

Berthoud

Bertrand

493

Filips I van Frankrijk, dat deze haar wettig liet
hoofdzakelijk aan B. te danken, dat zij reeds op zulk
scheiden en met haar trouwde, in weerwil dat Yves,
een hoog standpunt staat. Van zijne geschriften is
bisschop van Chartres, zich daartegen verzette, en
vooral belangrijk Essai de statique chimique (2 din.
in weerwil dat de pans hem op het concilie van AuParijs 1803).
Berthoud, stad in Zwitserland. Zie BURGDORF. tun (1094) deswege in den ban deed. Wel beloofde
Berilloud (Ferdinand), bekwaam uurwerk- koning Frans dat hij B. zou wegzenden, maar hij
was zOO aan haar gehecht, dat het bij die bloote bemaker, geb. 1727 in het graafschap Neufchatel,gest.
lofte gebleven is.
1807 te Parijs, waar hij zich 1745 had nedergezet,
Bertrand (St.-), of St.-Bertrand de Comminheeft door zijne zee-horologien veel bijgedragen tot
ges, kantons-hoofdpl. in het fransche dept. Hautevolkomenheid in de geographic. Van hem bestaat:
Garonne, eertijds hoofdpl. der Convenw en genaamd
Essai sur 1' horlogerie (1763en1786); Eclaircissements
Lugdunum Convenarum, later hoofdpl. van het graafsur l'invention dune nouvellemachinepour determiner
schap Comminges; was de laatste schuilplaats van
les longitudes en user ; Traite des horloges marines.
Bertin (Antoine, chevalier de), fransch dichter, Gundowald, die er het lever' verloor; werd 585 door
Gontran verwoest, en in1100 weder opgebouwd door
geb. 10 Oct. 1752 op het eiland Bourbon, kwam studen heiligen Bertrand, bisschop van Comminges.
deren te Parijs, trail vervolgens in krijgsdienst en
Bertrand,twee heiligen van dien naam : 1)aartsklmn op tot kapitein der kavallerie. Zijne eerste verzen verschenen 1773; in 1782 gaf hij een bundel deren van Parijs en bisschop van Mans,was gesproten uit het huis der graven van Aquitanie, leefde
uit, getiteld les Amours, vol dichterl. gloed en beyalonder de regering van koning Clotharius, en was
ligheid. In 1789 ging hij naar St. Domingo, en stierf
70 jaren oud toen hij in 623 stierf; gedenkdag 3 Julij.
daar Julij 1790, weinig dagen na zijne verloving met
— 2) bisschop van Comminges, 1073---1123; geeene jonge Creool. Zijne werken bijeen in 2 din.
denkdag 15 Oct.
verschenen 1785, 1802 en 1824.
Bertrand (Henry Gratien, graaf), de trouwste
Bertin (Theodore Pierre), fransch vertaler nit
generaal en aanhanger van Napoleon 1, geb. 1775 te
het Engelsch, geb. 1760 in Brie, gest.1819 te Parijs,
Chateauroux (waar hem 1854 een standbeeld is opvoerde (1792) in Frankrijk de stenographie in, nitgerigt), gest. 31 Jan. 1844, diende reeds vroeg bij
gevonden door Taylor in Engeland.
Bertinoro, stad met 3000 inw. in den Kerke- het wapen der genie, vergezelde Bonaparte naar
Egypte, bestuurde daar den aanleg der vestingwerlijken Staat, I 'nip bezuidoosten Forli.
Bertius (Petrus of Pierre), cosmograaph, geb. ken van Alexandrie, droeg veel bij tot het winnen
14 Nov. 1565 te Beveren in Vlaanderen, gest. 13
van den slag bij Aboekir (1799), en keerde als briBade-generaal naar Europa terug. Hij nam roemrijk
Oct. 1629 te Parijs, was eerst prof. der philosophie
deel aan de veldslagen van Austerlitz, Friedland en
te Leyden, Welke stad hij verlaten moest, om zijne
Wagram, werd ter belooning van zijne gewigtige
gehecil theid aan de leer der Remonstranten. In
Frankrijk werd hij roornsch-katholiek, en door Lodiensten verheven tot divisie-generaal, rijksgraaf en
gouverneur van Illyrie, en na den dood van Duroc
dewijk XIII tot koninkl. cosmograaph en prof. der
(1813) groot-maarschalk van het paleis (opperhofwiskunde benoemd. Geacht zijn B.'s Theatrum
maarschalk). In den oorlog 1812-14 streed hijmee
geographice veteris (2 dln.in fol. 1619) en Introductio
in alle veldslagen, dekte den aftogt der fransche
in universam geographiam.
Berton (Pierre Montan), bekwaam musicus en troepen na de tegenheden in Duitschland, redde het
componist, geb. 1727 te Parijs, gest. 1780, was dioverschot der armee na de nederlaag bij Leipzig,
recteur der opera; aan hem had Frankrijk eene geverdedigde met leeuwenmoed Frankrijks grondgehied in 1814, vooral te Montmirail; vergezelde den
heele ontwenteling op muzikaal gebied te danken
door de uitvoering van de meesterstukken van Gluck
keizer, toen deze naar Elba werd overgebragt; keeren Piccini. — B. (Henri Montan), zoon van den
de met hem naar Frankrijk terug; deelde vervolgens
vorige, geb. 17 Sept. 1766 te Parijs, gest. 22 April
zijne ballingschap op St.-Helena, waar hij Napoleons
1844,heeft ruim een 20-tal meerendeels verdienstevertrouweling en vriend was, en verliet dat eiland
lijke operaas gecomponeerd, waaronder Aline, reine niet eer, dan toen hij de treurige taak had volbragt
de Golconde. — B. (Francois Montan), natuurlijke
zijnen grooten meester de oogen te sluiten. In 1816
zoon van Henri, geb. 1784, gest. 19 Julij 1832, was
was hij bij verstek ter dood veroordeeld, om zijne
insgelijks een verdienstelijk componist.
gehechtheid aan Napoleon; (loch bij zijne terugBerton (Jean Baptiste), fransch brigade-gene- komst van St.-Helena (1821) schonk Lodewijk XVIII
raal, geb. 1774 te Francheval bij Sedan, maakte met
hem niet alleen kwijtschelding van straf, maar heronderscheiding de veldtogten der republiek en van
stelde hem tevens in rang en titels. In 1830 afgehet keizerrijk mede, veroverde Malaga, over hetwelk
vaardigde van wege het arrondissement Châteauroux,
hij tot gouverneur aangesteld werd ; 1813 bevorderd
was hij de warme verdediger van de oude armee, en
tot brigade-generaal,streed hij inede in den slag van
tevens een der ijverigste voorstanders van de vrijToulouse en in dien van Waterloo. Wegens zijne
heid van drukpers. In 1840 vergezelde hij prins Joinstaatkundige gevoelens werd hij na de Restauratie
vine naar St.-Helena, om het stoffelijk overschot van
van de lijst der officieren geschrapt; daarna liet hij
Napoleon naar Frankrijk te halen; en toen B. stierf,
zich met zamenzweringen in tegen de Bourbons,
werd zijn lijk bijgezet bij dat van Napoleon. De zones
stichtte een oproer 24 Febr. 1822 te Thouars, provan B. hebben in 1847 in het licht gegeven de door
hunnen vader op St.-Helena geschrevene, hem door
clameerde een voorloopig bewind, en rukte met 125
Napoleon zelven gedicteerde Campagnes d'Egypte et
man naar Samar op, loch werd gevat, ter dood
veroordeeld, en onderging 5 Aug. 1822 zijn vonnis.
de Syrie (2 din. met atlas).
Van hem bestaat een Precis historique de la bataille
Bertrand (Dr. Alexander), geb. 1795 te Rende Waterloo (Parijs 1818).
nes, gest. 1831, had den doctoralen graad der geneesBertrade, eene vrouw van uitstekende schoon- kunde gehaald te Parijs. Als wijsgeer de merkwaarheld, dochter van een graaf van Montfort, en echtdige verschijnselen gadeslaande van inagnetismus en
genoote van Foulques, graaf van Anjou, boezemde
somnambulism's, schreef hij die alien toe aan een
zulk eene onweerstaanbare liefdedrift in aan koning
bijzonderen zielstoe,tand, dien hij verrukking (extase)
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noemde, en trachtte daardoor een aantal Bingen te
verklaren, die vroeger werden toegeschreven of aan
tooverij of aan bovennatuurlijke bemoeijing van de
godheid of van den duivel. Men heeft van hem :
Traite du somnambulisme (1823) ; Du magnetisme en
France (1826) ; De l'extase (1829) : Lettres sur les
revolutions du globe (1824) ; Lettres sur la physique
(1825).
Bertrand Dugueselin. Zie.e nD UGUESCLIN.
Bertrand-Moleville (Antoine Francois,
markies van), fransch minister, geb. 1744 te Toulouse, was door den kanselier Maupeou tot intendant
van Bretagne benoemd, ontving den last om het parlement van Rennes te ontbinden, en werd 1791 door
Lodewijk XVI aan het bewind geroepen als minister
van marine. In dezen hoogst moeijelijken post had
hij hevige aanvallen te doorstaan in de Constituerende vergadering, vooral bij gelegenheid der rampen op St.-Domingo, en zag zich al spoedig genoodzaakt de wijk te semen naar Engeland, waar hij
verscheidene staatkundige en historische geschriften
in het licht gaf. Hij stierf 1818 te Parijs, zonder
eenig gunstbewijs van de Restauratie te hebben genoten. Zijne voornaamste werken zijn eene Histoire
de la revolution de France (14 dln.,Parijs 1800-1803)
en Memoires particuliers sur le régne de Louis XVI
(2 dln. 1816).
Bertuch (Friedrich Justin), geb. 30 Sept.1747
te Weimar, gest. aldaar 3 April 1822, kabinetssecretaris van den hertog van Saksen-Weimar, was
een verdienstelijk en werkzaam letterkundige, die
in betrekking stond met de voornaamste geleerden van Europa. Zijn Magazin der spanischen and
portugiesischen Literatur, zijn Bilderbuch fur Kinder,
zijne Blaue Bibliothek alter Nationen (1790— 1800)

en zoo vele andere werken getuigen van zijn ijver
en bekwaamheid. In 1790 was hij de oprigter van
het Geographisch Instituut.
Berulle (Pierre de), kardinaal, geb. 1574 op
het kasteel van Serilly bij 'Troyes, stichtte 1611 de
orde der Carmeliten en de congregatie van het Oratoire, in spijt van al de hinderpalen, die hem in den
weg werden gelegd. Hij genoot het vertrouwen van
Lodewijk XIII en van de koningin-moeder, werd gebruikt tot verscheidene gewigtige onderhandelingen,
ging naar Rome om eene dispensatie te vragen voor
het huwelijk van Henrietta van Frankrijk met den
prins van Wallis, en stierf 1629 plotseling, terwijl
hij de Mis vierde. Twee jaren vroeger was hem de
kardinaalshoed geschonken.
Bervic (Charles Clement Balvay) ,een der grootste
fransche kopergraveurs, geb. 1756 te Parijs,gest.1822,
deed de sedert eene eeuw in verval zijnde graveerkunst herleven.
Berwick, 1) graafschap in bet zuidoostelijk
deel van Schotland, gedeeltelijk de oude romeinsche
provincie Valentia beslaande, is 20 vierk. mijlen groot,
en telt ruim 35,000 inw. In het N., dat door het
Lammermoor-gebergte doorsneden wordt, is B.ruw,
steenig en ouvruchtbaar; in het Z., dat besproeid
wordt door de rivieren Leader, Dye en Whiteadder,
die zich in de Tweed ontlasten, en door de Ege, die
zich in zee stort, is B. zeer geschikt voor den landbouw. De hoofdpl. van B. is Greenlaw. — 2) B. aan
de Tweed (Berwick-upon- Tweed) , lat. Thesis, vlek en
versterkte havenplaats,aan den mond van de Tweed,
ligt 10 mijlen bezuidoosten Edinburg, aan de grensscheiding tusschen Schotland en Engeland, beslaat
met deszelfs regtsgebied eene uitgestrektheid van
8 vierk. mijlen, telt 24,000 inw., en behoort tot gees
graafschap, ofschoon het somwijlen onder Northum-

Besalu
Berland wordt gerekend. Na verscheidene malen belegerd te zijn geweest, werd B. 1502 afgestaan aan
Engeland. — 3) Nord-Berwick, stad met 2000 inw.
in het schotsche graafschap Haddington, 1} mij1 benoordoosten Haddington, 6 mijlen benoordw. het aan
de Tweed liggende B.
Berwick (James Fitz-James, hertog van), gewoonlijk maarschalk B. genoemd, peer van Engeland, maarschalk en pair van Fran krij k, en grande van
Spanje, was een natuurlijke zoon van den hertog
van York (later Jacobus II) bij Arabella Churchill,
geb. 21 Aug. 1670, en opgevoed in Frankrijk. Hij
diende eerst onder hertog Karel van Lotharingen in
Hongarije, en woonde 1 686 het beleg van Buda bij.
Na de ornwenteling van 1688 nam hij werkdadig deal aan al de pogingen, die beproefd warden,
om zijnen varier wader op den Croon te brengen ; en
toen alle hoop daarop moest worden opgegeven, liet
hij zich in Frankrijk naturaliseren, en diende achtereenvolgend onder den maarschalk van Luxemburg,
den hertog van Bourgondie en den maarschalk van
Villeroi, en legde in die verschillende veldtogten
groote krijgskundige talenten aan den dag. Lodewijk XIV gaf hem 1704 het opperbevel over de fransche troepen in Spanje; in het volgende jaar zond
hij hem uit tegen de in opstand gekomene Protestanten (of zoogenoemde Carnisards) in Languedoc. In
1706 tot maarschalk van Frankrijk verheven, keerde B.
naar Spanje terug, won er 1707 den slag bij Almanza,
waardoor Filips V wader in het bezat kwam van het
koningrijk Valencia, en vertneesterde 1714 Barcelona.
In 1733 had B. het opperbevel over het lager aan den
Rijn, en sloeg het beleg op voor Fhilippsburg, waarbij hij 12 Aug. 1734 sneuvelde door een kanonskogel.
De Memoires du marechal de Berwick, door Margon
uitgegeven1.737, zijn een oudergeschoven werk ; de
echte Memoires van B. werden in 1778 openbaar gemaakt in 2 din. door B.'s kleinzoon, den hertog van
Fitz-James.
Berytus, ook Beroe genoemd, phenicische stad,
op de kust, ten N. van Sidon. Onder Augustus werd
hier eene nom. volkplanting aangelegd, die den naam
aannam van Julia Felix; sedert de 3e eeuw bezat B.
eene beroemde school voor regtsgeleerdheid, die eerst
te niet ging bij de overweldiging der Arabieren in
634 ; B. is de geboorteplaats van den geschiedschrijver Sanchoniathon; de tegenwoordige naam van B.
is Bairoet. Zie BAIROET.
Berzelius (Jan Jacob), een der grootste scheikundigen van onzen tijd, geb. 20 Aug. 1779 te Westerlosa, bij Linkoping in Oost-Gothland (Zweden),
was de zoon van een schoolmeester, studeerde 1796
genees- en scheikunde te Upsal, was vervolgens eerst
practiserend geneesheer,toen leeraar in de scheikunde, en werd I 807 benoemd tot professor der genees- en
scheikunde te Stokholm, en maakte zich alszoodanig
wereldberoemd. Zijn voornaamste werk Leirebok
Kemien (3 din. Stokholm 1808-18; 2e druk 6 din.
1817-30) is in verscheidene talen, ook in het Hollandsch, overgezet. Sedert 1818 in den adelstand
verheven, werd B. 1835 in den vrijheerenstand opgenomen, 1838 rijksraad, en stierf 7 Aug. 1848.
Berzsenyi (Daniel), hongaarsch lierdichter,
geb. 7 Mei 1776 te Heteny (eisenburger comitaat),
gest. 1836 ; een complete druk zijnen werken verscheen 1842 te Pesth.
Besa, of Antino6, stad in Egypte. Zie ANTIN0e.
Besalu, stad in de spaansche prov. Barcelona.
aan de Fluvia, was in de 11e eeuw de hoofdpl. van
Nan klein graafschap B., dat later aan het graafschap
Barcelona werd getrokken.

Besancon
Besancon, lat. Visontium, goed versterkte
hoofdpl. van het fransche dept. Doubs, aan de Doubs,
die het in eene bovenstad en benedenstad splitst, welke
beiden door eene steenen brag zijn verbonden.Ten tijde
der Romeinen was B. de hoofdstad van Groot-Sequania. In 456 werd B. verwoest door de Bourgondiers,
in 937 door de Hongaren. Keizerlijke stad van 1184
tot 1664 ; hoofdpl. der Franche-Comte. In 1668 door
Lodewijk XIV ingenomen, behoorde B., even als de
geheele prov., sedert 1674 aan Frankrijk. Het is de
geboorteplaats van Dunod, .1. B. Bullet, den dichter
Mairet, den Jezuit Nonotte; ook van den in onze geschiedenis zoo beruchten kardinaal Granvelle ; wijders
van Suard, Charles Nodier, Victor Hugo, enz. Sedert
1752 hezit B. eene akademie voor wiskundeen fraaije
letteren ; het is de zetel van een aartsbisschop en telt
43,000 inw. Z ware brand 17 Mei 1778.
Besara, oude naam der stad Beziers.
Besborodko (Alexander, prins van), russisch
staatssecretaris onder Catharina If en Paul I, geb.
1742 in Klein-Rusland, was eerst secretaris van veldmaarschalk Romanzoff, vervolgens kabinetssecretaris
in de kanselarij. In deze laatste betrekkingeens eene
oekaze moetende opstellen, vergat hij zulks, en onverwacht geroepen OM die oekaze aan de keizerin
voor te lezen, nam hij een vel wit papier, en deed
juist alsof hij las, maar improviseerde de oekaze zonder te haperen. De keizerin was er zeer over tevreden, en Wilde het stuk onderteekenen ; maar nu kwam
B.'s kunstgreep aan het licht. In plaats van hem haar
ongenoegen te laten blijken, benoemde Catharina hem
dadelijk tot geheimraad en 1780 tot staats-secretaris. Sedert dien tijd was hij Catharina*s vertrouweling, werd herhaalde malen gehruikt tot belangrijke
onderhandelingen met de Porte en met Engeland; na
I I e troonsbeklimming van Paul I werd B. tot prins
verheven, nadat hij door keizer Jozef II reeds tot
duitsch rijksgraaf was benoemd; 1797 werd B. gebruikt om een verbond met Engeland te sluiten tegen
Frankrijk ; hij stierf in het begin van 1799 te Petersburg.
Besehermer des Geloofs, titel der engelsche koningen, door pans Leo X aan Hendrik VIII
geschonken, omdat deze een boek had geschreven
tegen Luther. Na Hendrik's afval van Rome, bleef
hij toch dien titel dragen, dien ook al de engelsche
vorsten na hem gedragen hebben.
Besenstadt, pruisische stad aan de Elster,
tusschen Halle en Wetlin. De zonen van Hendrik
den Doorluchtige overwonnen hier 1263 hertog Albrecht van Brunswijk, en bragten dus voor goed het
markgrlafschap Meissen aan hun huis, nadat het hun
reeds in 1'247 verleend was.
Besenval (Pierre Victor, baron de), zwitsersch
ollicier in fransche dienst, geb. 1722 te Solothurn,
was 1789 luitenant-generaal en bevelhebber over de
troepen, die rondom Parijs bijeen getrokken waren.
Hij nani echter slechts halve maatregelen, en maakte
zich met paspoorten, die hij zich vooraf had aangeschaft, nit de voeten toen het gevaar dreigender
werd. , Op zijne vlugt gevangen genomen, werd hij
voor de regters van het ChAtelet gebragt, doch vrijgesproken, leefde vervolgens als vergeten burger
ongemoeid, en stierf 1794 te Parijs. De Memoires de
lit:sem:al (4 din., Parijs 1805-7) zijn door de familie van B. voor onecht verklaard.
Beseth, of Pi-Bezeth, stad in Egypte; Ezech.
30 : 17.
Besi, naam van verscheidene eilanden in nederl.
O.:1. : 1) B. of Xoela-B. in den molukschen archipel.
— 2) C. of Tamarinde-eiland, in de straat Soenda

Bessarion

495

bij de westknst van Java. — 3) in de Java-Zee, ten
N. van Java. — 4) in de Indische Zee, ten W. van
Sumatra. — 5) B., of Boewang-B.; zie HAROEKOE.
— 6) B., of Soela-B.; zie SOELA BEST. - 7) B., of
Toekang-B.; zie TOEKANG BESI.
Besi, naam van verscheidene dorpen, kapen,
bergen en rivieren in nederl. 0. I.
Besiade (A. L. F.), graaf (later hertog) van
Avaray. Zie AVAWAY.
Besidiaa, stad in Bmaim.
ti
7i
Zie ISIGNANO.
Beskow (Bernhard v.), geb. 19 April 1796, een
der beste dichters van Zweden.
Besme, of Berne, dus genaamd, omdat hij geboortig was uit Bohemen (zijn ware naam was Karel
Dianowitz), werd opgevoed door de familie Guise,
en had het grootste aandeel in den op Coligny gepleegden moord ; B. was degene, die het lijk het raam
uitwierp. Hij werd later gevat door de Protestanten
van Saintonge, doch wist .middel te vinden om aan
hunne handen te ontsnappen ; maar Bertanville, de
gouverneur der plaats waar hij gevangen had gezeten, haalde hem in, en doorstak hem met zijnen degen (1575).
Besodja, vader van Mesullam, die mede de
Oude poort te Jeruzalem herstelde ; Neh. 3 : 6.

Besoeki. Zie BEZOEKI.
Besooijen, dorp in de zoogenaamde Langstraat,

ligt 4 uren gaans bewesten 's Bosch en een kwartier
bewesten Waalwijk, was een der 72 dorpen, die bij
den watervloed van 19 Nov. 1421 overstroomd werden, doch een der 36, die weder boven kwamen ;
eertijds was B. eene heerlijkheid.
Besor, eene beek, over welke David trok,om de
Amalekiten te vervolgen, die Ziklag verwoest hadden ; I Sam. 30 : 9, 10, 21.
Bessapara (tegenw. Tzapar-Bazard4ik), stad
in Thracie bij de Bessen (lat. Bassi), wier voornaamste stad het was.
Bessarabia, grensprovincie van europ. Rusland, ligt tusschen den Dniester, dePrutb, de Zwarte
Zee en de monden van den Dopau, grenst ten N. aan
Podolia, ten 0. aan Kherson, ten Z. aan de zee, ten
W. aan Moldavia, waarvan het door de Pruth is gescheiden. Eene oppervlakte van 794 vierk. mijlen
beslaande, telt B. eene bevolking van circa 800,000
zielen. De hoofdpl. is Kisjinew of Kischenau; de andere voornaamste steden zijn Bender,Ismail,Chotim
of Choczim, Kilia, Akkermann (alien vestingen).
Eertijds maakte B. deel uit van trajaansch Dade ;
vervolgens werd het begrepen eerst in het rijk der
Gothen, toen in dat der Hunnen, daarna in dat der
Avaren, later in dat der Petsjeneghen; eindelijk behoorde het tot Moldavia. Het werd in 1484 veroverd
door de Turken, die het bij den vrede van Bukaresjt
(1812) afgestaan hebben aan Rusland.
Bessarion (Joannes, of Basilius), geb. 1395 te
Trebizonde, was bisschop te Nicea, ging echter tot
de roomsche Kerk over, en werd bij wijze van bebooning door paus Eugenius IV tot kardinaal verheven, door Nicolaas V tot bisschop eerst van Sabina,
toen van Frascati benoemd. Van 1450-55 bekleedde hij de legatie van Bologna. Na den val van Constantinopel was hij te vergeefs in Duitschland en
Frankrijk werkzaam, om eenen kruistogt tegen de
Turken tot stand te brengen. Hij stierf te Ravenna
19 Nov. 1472, na tweemaal (bij den flood van Nicolaas V en van Paulus II) veel kans te hebben gehad,
om tot pans te worden verkoren. Hij heeft zeer veel
geschriften nagelaten , waardoor de oudgrieksche
philologie en philosophie het eerst in het Westen
werd overgebragt.
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Besse

Besse, 1) kantonshoofdpl. met 2000 inw. in
het fransche dept. Puy-de-Dome, 3 mijlen bewesten
Issoire. — 2) kantonshoofdpl. met 1700 inw. in het
fransche dept. Var, 1 mijl bezuidoosten Brignolles.
Besse, vlek met 2000 inw. in het fransche dept.
Sarthe, I mill bezuiden St. Calais.
Bessel (Friedrich Wilhelm) , verdienstelijk
duitsch sterrekundige, geb. 22 Julij 1784 te Minden,
gest. 17 Maart 1846 te Koningsbergen, waar 1811
—13 onder zijne leiding de sterrewaeht gebouwd
was; heeft verscheidene astronomische werken geschreven.
Bessen, lat. Bessi, een yolk in het zuidwesten
van Thracie ; ze bewoonden het Rhodopische gebergte ten westen van den Strymon, waren wild,
bloeddorstig en diefachtig. Hun land werd het Bessische land of land der Bessen genoemd; hunne
hoofdpl. was Bessapara. Hun naam is nog overgebleven in die van Bessarabia.
Bessieres (Jean Baptiste), hertog van Istrie,
maarschalk van het fransche keizerrijk, geb. 1768 te
Preissac in het fransche dept. Lot, uit behoeftige
ouders; hij kwam als gemeen soldaat in dienst bij de
constitutionele garde van Lodewijk XVI, maakte de
oorlogen der republiek mede, en onderscheidde zich
overal door zijne dapperheid, vooral te Roveredo en
te Rivoli ; na dezen laatsten slag bevorderde generaal
Bonaparte hem tot kornmandant der Guides, die zijne
lijfwacht vormden ; in 1798 nam hij hem mede naar
Egypte ; van daar teruggekeerd, organiseerde B. de
nieuwe italiaansche armee, werd na 18 Brumaire
eerst brigade-, spoedig daarna divisie-generaal; en
bij Napoleon's troonsbeklimming ontving B.den maarschalks-staf. De veldslagen van Austerlitz, Jena, Eylau en Wagram deden hem kennen als een der uitstekendste veldoversten van de fransche armee. hi
1808 vocht hij in Spanje, en. won (14 Julij) den slag
van Medina-del-Rio-Seco; werd ter belooning voor
zoo vele diensten door Napoleon tot hertog van Istrie
verheven; in 1809 kommandeerde hij tegen Oostenrijk de reserve der fransche kavallerie ; na den vrede
aanvaardde hij het opperbevel in Holland, ging 1811
als gouverneur-generaal naar Oud-Castilie ; in 1812
ging hij mede naar Rusland, en deed de onschatbaarste diensten hij den noodlottigen terugtogt van
daar. Bij eene verkenning voor den slag bij Latzer!,
werd hij 1 Mei 1813 door een kanonskogel gedood.
Roemrijk bij zijn Leven, was B. arm toen hij stierf ;
doch Napoleon eerde zijne nagedachtenis derwijze,
dat hij op St. Helena nog dikwijls aan hem dacht,
en een legaat van honderd duizend francs vermaakte
aan B.'s zoon.
Bessin, lat. Bajocasses, landschap in het oude
Norrnandie, gedeelte van Neder-Normandie, tusschen de zee, het land van Caen, Bocage en Cotentin. Voornaainste plaatsen : Bayeux,Saint-LO, Isigny,
Port-en-Bessin. Tegenw. maakt B. deel nit van het
dept. Calvados en van het Kanaal-departement.
Besson, meer bekend onder den naam van
Besson-Bei, dien hij droeg als admiraal van dcii onderkoning van Egypte, geb. 1782 in Frankrijk, trad zeer
jong in fransche zeedienst, werd tijdens het beleg
van Dantzig luitenant ter zee, en be yond zich 1815
als zoodanig te Rochefort, waar hij bijzonder betrokken was in de beraamde paging van Napoleon, ore
naar Amerika te ontvlugten. Later verliet B. Frankrijk, deed verscheidene handelsreizen en kwam 1821
naar Egypte, waar hij in dienst trad van MehemedAli, die hem tot kommandant van de brik Bahir benoemde en tot admiraliteitsraad ;B. stierf te Alexandrie 12 Sept. 1837.

Beth-Anath
Bessus, stadhouder van Bactriana voor Darius III,
verried dien vorst en vermordde hem na den slag
van Arbela, en naar toen den titel aan van koning
van Bactriana onder den naam van Artaxerxes IV.
Doch Alexander vervolgde hem, nam hem gevangen,
en leverde hem over aan een broeder van Darius,
die hem op de verschrikkelijkste wijze liet doodmartelen : hij werd levend gevierendeeld.
Bestia (Lucius Calpurnius), volkstribuun in het
jaar van Home 631, verkreeg de terugroeping van
Popilius (zie dien naam). Zelf consul geworden, liet
B. zich omkoopen door Jugurtha, met wien hij een
voor de Romeinen vernederend verdrag sloot ; deswege werd hij levenslang gebannen.
13estoesjeff—Rjoemien ( Alexi us, graaf van),
russisch rijkskanselier en veldmaarschalk, geb. 1693
te Moskou, gest. 1766, was eerst in engelsche dienst
onder George I, doch ging 1718 in russische dienst
over onder Peter I, werd russ. gezant te Kopenhagen
en onder keizerin Anna geheimraad en kabinetsminister. Onder keizerin Elizabeth werd hij kanselier, sloot 1742 een verbond met Engeland, 1743 met
Zweden, bewerkte als tegenstander van Frankrijk en
Pruisen 1746 het verbond tusschen Rusland en Oostenrijk, zond 1748 een legerkorps van 30,000 man
onder Repnin naar den Rijn, en deed l'Estocq vallen.
In 1756 vernieuwde hij het verbond met Oostenrijk
en began den oorlog tegen Pruisen. Toen hij echter
dacht, dat de ziek liggende keizerin sterven zou, riep
hij den tegen Pruisen uitgezonden bevelhebber met
zijne troepen terug. Doch de keizerin herstelde ; en
toen zij nu hoorde, dat de russ. armee bevel had ontvangen tot den terugtogt, werd B. als schuldig aan
hoog verraad van al zijne waardigheden ontzet en
verbanuen (1758) ; eerst onder Catharina II werd hij
teruggeroepen, in zijne waardigheden hersteld, en tot
veldmaarschalk benoemd. — B.—R. (Michael), een
bloedverwant van den vorige, stand met Moerawjeif
aan het hoofd van de militaire omwenteling in het
zuiden van Rusland 1825; nadat deze omwenteling
onderdrukt was, werd hij met verscheidene zijner
medepligtigen naar Petersburg gebragt,en daar (1826)
op 30-jarigen leeftijd opgehangen.
Besynga, stad in het oude India; thans PEGOE.
Betach, stad in Seba. Zie BEROTHAL.
Betanzos, lat. Flaviuni Brigantum, stad met
1800 inw. in de spaansche prov. Santiago, 2 mijlen
bezuidoosten Coruna (fr. Corogne).
Betasiers, een nude gallische volkstam, vermeld bij Tacitus,bewoonde waarschijnlijk het tegenwoordige land van Gulik.
Betau, soinwijlen in het Fransch voor de BETUWE.
Beten, een der landpalen van den stall/ Azer;
Jozua 19 : 25.
Beth—abara, d. Plaats van overtogt, heette
eerie plaats over den Jordaan, waar Johannes
doopte (Joh. 1 : 28).
Beth—achad, vlek in Samaria, waar koning
Jehu van Israel de broeders van Ahazia doodde.
Beth—agan, d. huis des hots of tuinhuis
(II lion. 9 : 27) ; tangs den weg van B. nam Aliazia,
koning van Juda, de vlugt.
Beth—agla. Zie BETH-HOGLA.
Beth—Arran, d. Plaats der barinhartigheid,
vlek of dorp niet ver Ian Jeruzalern; te B. woonde
Eton, een der twaalf bestelmeesters van Salomon
(I lion. 4 : 9) ; ook genaarnd Eloth-Beth-Hanan.
Beth—Anath, een der steden in den scam
Naphtali (Jaz. 19 : 38), aan welken de vroegere inwoners, die er iuogten blijven wonen, schatting beLtalden (Rigt. 1 : 33).

Beth-ania
Beth-ania, of Bethanie, vlek in den stam Benjamin, in ralestina, nabij Jeruzalem, aan den voet van
den Olijfberg. Te B. werd volgens de bijbelsche legende
Lazarus opgewekt uit de doo,den.
Bethaniti, 1) klooster voor reguliere kanonikessen (1466-1629) te 's Hertogenbosch op den
Windmolenberg.-2) nonnenklooster (1419 tot einde
16e eeuw) buiten de Velperpoort te Arnhem.
3) klooster voor bekeerde ligte vrouwen (helft 14e
eeuw tot 1594) op den Oudezijds Achterburgwal te
Amsterdam. - 4) klooster in Friesland ; zie FOSWERD.
Beth-Anoth, de vijfde der zes steden van het
negende gedeelte van den stam Juda (Jozua 15 : 59).
Beth-Araba, 1) een der steden van den stam
Benjamin (Jozua 18 : 22). - 2) in de woestijn, een
der steden van den stain Juda (Jozua 15 : 61).
Beth-Arbel, verwoest door Salman ; Hozea
10 : 14.
Beth-Aven, d. Plaats der afgoderij, woestijn
in Canaan; Jozua 7 : 2 en 18 : 12 ; I Sam. 13 : 5 en
14 : 23; Hosea 4 : 15; 5 : 8 en 10 : 5.
Beth-Azmaveth, een der babylonische gevangenen; Neh. 7 : 28.
Beth-Baal-Meon, stad in den stam Ruben ;
Jozua 13 : 17.
Beth-Bara, dorp nabij den Jordaan ; tot hier
namen de Ephraimiten de vlugt in den veldtogt van
Gideon tegen de Midianiten (Rigt. 7 : 24).
Beth-Biri, stad in den stam Simeon; I Chron.
4 : 31.
Beth-car, tot hier werden de Philistijnen vervolgd door de Israeliten, die uit Mizpa getrokken
waren ; I Sam. 7 : 11.
Beth-Cherem, vlek of dorp nabij Jeruzalem;
Neh. 3 : 14 en Jerem. 6 : 1.
Beth-Dagon (d. Plaats van Dagon, den voornaamsten afgod der Philistijnen, die hier waarschijnlijk een tempel had), stad in Canaan, toegewezen aan
den stam Juda ; Jozua 15 : 41 en 19 : 27.
Beth-Diblathaim, stad der Moabiten over
den Jordaan ; Jerem. 48 : 22.
Beth-Eden, stad in Syrid; Amos 1 : 5.
Beth-el,stad ih den stam Benjamin,aan de grensscheiding vau den stam Ephraim. De oorspronkelijke naam was Luza ; maar Jacob noemde deze plaats
B., dat wil zeggen .Plaatse Gods", omdat God hem daar
verschenen was en hem het bezit van Canaan had
toegezegd ; wordt veelvuldig vermeld in het 0. T.
Beth-Emek, stad in stam Azer ; Jozua 19 : 27.
Bethencourt (Jean de), een normandisch
edelman, ging omstr. 1402, onder de regering van
Karel VI, eene nederzetting vestiges op een der Canarische eilanden ; met de ondersteuning, die hij vervolgens van den koning van Aragon en van den koning
van Frankrijk ontving, gelukte het hem al deze eilanden tot onderwerping te brengen. Eenige jaren later
droeg hij het bewind over die eilanden op aan zijnen
neef Maciot de B., en keerde naar zijn vaderland
terug, om zijne overige levensdagen in rust door te
brengen. Hij stierf 1425 te Granville.
Bother (De bergen van), vermeld Hooglied 2 : 17.
Beth-esda, eene geneeskrachtige badplaats
te Jeruzalem, bij de Schaapspoort ; Joh. 5 : 2.
Beth-fags. Zie BETH-PHAGE.
Beth-Gader, een der kleinzonen van Kaleb;
I Chron. 2 : 51.
Beth-Gamul, stad der Moabiteit, over den
Jordaan ; Jerem. 48 : 23.
Beth-Haezel, stad vermeld Micha 1 : 11.
Beth-halachmi., krijgsmakker van Goliath ;
Il Sam. 21 : 19.
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Beth-Hammarchabad, stad in den stam
Simeon ; Jozua 19 : 5.
Beth-Hanan. Zie BETH-ANAN.
Beth-Haram, eene door de kinderen van Gad
gebouwde ( Numeri 32 : 36) en aan lien stam toegewezene stad (Jozua 13 : 27) ; werd door de Syriers
genoemd Beth-ramta ; ter eere van Augustus ontving B. van Herodus den naam van Libias.
Beth-Heked, hier liet Jehu 42 personen
( broederen van, Ahazia, koning van Juda) ombrengen ; II Kon. 10 : 12, 14.
Beth-hogla (in de Vulgata Beth-agla), stad
in den stam Benjamin; Jozua 15 en 18.
Beth-horon,stad in Canaan,toegewezen aan de
afstammelingen van Jozef (het geslacht van Ephraim ;
Jozua 21 : 23). Tot B. vervolgde Jozua de koningen,
die Gibeon belegerden, en wier krijgsvolk al vlugtende
door eene zware hagelbui grootendeels verpletterd
werd (Jozua 10 : 10 en 11). In de nabijheid van B.
versloeg Judas Maccabeus naderliaail de Syriers, en
dreef Lysias op de vlugt.
Bêthisac (J.) raadsheer en gunsteling van den
hertog van Berry, den broeder van Karel V, verdrukte
de bevolking van Languedoc, waar de hertog het bewind voerde als landvoogd. Op last van Karel VI in ,
hechtenis genomen, gaf B. zich op raad van een schijnvriend voor ketter nit, en werd door het geregtshof
der bisschoppen veroordeeld om levend verbrand te
worden (1339).
Beth-Jesimoth, eene aan den stam Ruben
toegewezene stad in Canaan (Jozua 13 : 20; Ezech.
25 : 9) ; was een der plaatsen, waarde Isradliten zich
gelegerd hadden na hunnen uittogt uit Egypte
(Num. 33 : 49).
Beth-Joab, een der kleinzonen van Kaleb ;
1 Chron. 2 : 54.
Z ie BETH-CAR.
Beth-kar. zi
Beth-Lebaoth, een der steden in den slam
Simeon; Jozua 19 : 6.
Bethlehem, 1) B., aanvankelijk Ephrata, vlek
in Judea, in den slam Juda lgenw. Beit-el-Ham
met 3000 inw. in Syrie, pacohtaik Damascus), ruim
1 mijl bezuiden Jeruzalem, is in de bijbelschegeographie, als geboorteplaats van koning David (waarom
het ook Konings-stad genoemd wordt) en van Christus, eene plaats van het hoogste gewigt. 2) eene
andere plaats in Judea, 5 mijlen benoordwesten Genesareth. - 3) aanzienlijke kolonie der Hernhutters
in den n.-amerik. staat Pennsylvanie, 10 mijlen benoordwesten Philadelphia, aan de uitwatering van den
Manakissy in den Lehigh ; 3000 inw. In de nabijheid
liggen de Hernhutters-dorpen Gnadenthal,
ansbrunn, Gnadenhfitten en Schoneck. - 4) naam
van verscheidene plaatsen in N.-Amerika.
Bethlehem, ) nonnenklooster, in de 13e en
14e eeuw,onder Rottum,prov. Groningen. -2) klooster voor reguliere kanunniken (1179-1579) in Gelderland bij Doetichem. - 3) nonnenklooster in
N.-Holland, in de Bangert, onder Wester-Blokker,
1475 gesticht, in de Beeldstortnerij afgebroken.
4) nonFnklooster te Dordrecht (1464 tot de Reformatie). - 5) klooster van cistercienser nonnen op
het zeeuwsche eiland Schonwen (1300 tot 1572).
- 6) oudtijds een nonnenklooster buiten de Waardpoort te Utrecht. - 7) klooster voor premonstratenzer nonnen, onder Oudkerk in Frieslan&:(I163
gesticht). Wijders bestond vroeger een B.-klooster
te Zwol, te Wateringen (in Z.-Holland), te 's Hage
(in het Westeinde). Ook de abdij Jeruzalem op het
zeeuwsche eiland Zuid-Beveland werd wel B. genoemd.
32
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Bethlehemiten

Bethlehemiten,ofBethlehemitisc he Broeders,
1) een door Petrus van Betancourt anno 1659 in Guatemala gestichte monniken-orde; ze droegen het Capucijner gewaad, 2) eene monniken-vereeniging
in de 13e eeuw te Cambridge; ze droegen het Dominicaner-habijt. — 3) men gaf dezen naam ook aan de
aanhangers van Huss, omdat die in de Bethlehemskerk predikte.
Bethlen (Catharina). Zie APAFI II.
Bethlen Gabor, d. i. Gabriel Bethlen, de
zoon van een onvermogend edelman in Zevenbergen,
verdreef met behulp van de Turken zijnen weldoener
Gabriel Bathori, en liet zich in diens plaats (1613)
als vorst van Zevenbergen uitroepen. Na vervolgens
verscheidene veroveringen gemaakt te hebben in Hongarije, werd hij 1620,bij den opstand der boheemsche
stenden tegen Oostenrijk, als hun bondgenoot tot kofling van Hongarije gekozen ; doch keizer Ferdinand H zond Tilly en Wallenstein tegen hem nit,
zoodat hij gen
akt werd den vrede te verzoeken
en van zijnen ingstitel afstand te doen (1621).
Daar Oostenrijk echter dezen vrede niet hield, viel B.
1623 met 60,000 man in Moravie, en sloot eerst
in 1624 vrede. Ook in den Dertigjarigen oorlog
werd hij betrokken door zip huwelijk (1626) met
Catharina van Brandenburg. Hij stierf 15 Nov.1629.
— B. (Johannes), kanselier van Zevenbergen,
gest.1687, behoorende tot het zelfde geslacht als de
vorige, is bekend door zijn geschiedkundig werk
Rerum transilvanicarum libri IV (Hermannstadt
1665).—B. (Wolfgang), een lid der zelfde familie,
geb. 1679, schreef in 16 boeken de geschiedenis
van Zevenbergen van den slag bij Mohacs tot 1609,
welk werk in het licht kwam door de bemoeijingen van .1. Benko onder dezen titel Wolfgangi de B.
historia de rebus transilvanicis (6 dln. Hermannstadt 1792) en eene voorname bron is voor de hongaarsch-zevenbergsche geschiedenis.
Beth–Maacha, eigentlijk Abel Beth-Maacha,
stad in Judea; tot bier vervolgde Joab den oproerigen Seba, die hier,echter door de inwoners onthoofd
werd, waarop .ze bet hoofd over den wal toewierpen
aan Joab, die nu, in plaats van B. in te namen en te
verwoesten, het beleg opbrak; II Sam. 20 : 14-22.
Beth–Marcaboth, ook wel (Jozua 15 : 31)
Madmanna genoemd, was eene stad in Judea, in den
stam Simeon, bewoond (I Chron. 4 : 31) door de
kinderen van Simei.
Beth–Maus, een vlek of dorp op den weg naar
Sephoris, 4 stadien van Tiberias.
Beth–Meon, stad der Moabiten, over den Jordaan; Jerem. 48 : 23.
Beth–Nimra, stad in Canaan, toegewezen
aan den stam Gad (Jozua 13 : 27) ; was gebouwd
door de kinderen van Gad (humeri 32 : 36).
Beth–onim, een der steden in den stam Gad;
Jozua 13 : 26.
P
Beth-Palet. Zie BETH-.ELET.
Beth–Pazez, stad in den stam lssaschar ;
Jozua 19 : 21.
Beth–Pelet, stad in Canaan, (stam Juda);
Jozua 15 : 27.
Beth–Peor, stad in Canaan in den stam Ruben (Jozua 13 : 20). In het tegenover B. liggende
dal, in het land van Moab, hadden zich de Israeliten
gelegerd na hunnen uittogt nit Egypte (Dent. 3 :29,
4 : 46) ; in dit dal werd Mozes begraven, zegt de
legende, door God zelven (Dent. 34 : 6).
Beth–phage, vlek nabij Beth-ania, aan den
voet van den Olijfberg, van waar Jezus zijne intrede
deed in Jeruzalem; Matth.21; Marcus 11 ; Lucas 19.

Bethune
Beth–Rapha, een der afstammelingen van
Juda; I Chron. 4 : 12.

Beth–Rechob, stad in Syrie; Rigt. 18 : 28;
11 Sam. 10 : 6.

Bethsabee,

de zelfde als Bathseba.

Beth–Saida (door de Romeinen en bij Flavius

Josephus Julias genoemd), galilesche stad, aan het
meer van Tiberias ; geboortepl. der apostelen Andreas,
Petrus en Philippus.
Beth–San, aan den muur van deze stad bingen de Philistijnen de lijken op van Saul en zijne
zonen; I Sam. 31 : 10, 12 ; II Sam. 21 : 12.
Beth–lean, stad in Canaan, werd toegewezen
aan den stam Manasse, die echter de vroegere bewoners niet verdrijven kon, doch zich schatting door
hen liet betalen (Jozua 17 ; Rigt. ; I Kon. 4;
I Chron. 7). Later (en ook hij Flavius Josephus)
werd B. genoemd Scythopolis.
Beth–semen, naam van verscheidene steden :
1) in den stam Juda in het zuiden (Jozua 15 : 10 ;
II Kon. 14 : 11, 13). — 2) in den stam lssaschar
(Jozua 19 : 22). — 3) sterk bevolkte stad in den
stam Levi (Jozua 21 :16). Toen de inwoners van
dit B. nieuwsgierig in de door de Philistijnen teruggezondene Verbonds-ark hadden gekeken, werden
70 der voornaamsten en r. 0,000 gemeenen door den
Heer doodgeslagen (I Sam. 6 : 19). — 4) stad in
den stain Naphtali (Jozua 19 : 38; Rigt. 1 : 33).
5) stad in Egypte (Jeremia 43 : 13).
Beth–Sitta, stad in Canaan, nabij den Jordaan
(Rigt. 7 : 22) ; verwarde vlugt der Midianiten voor
Gideon.
Beth–Sura, een sterk kasteel op eene hoogte
tusschen Jeruzalem en Bethlehem, diende om Jeruzalem te beschermen tegen de Idumeers, en was (volgens Fl. Josephus) de sterkste plaats van geheel
Judea ; worth dikwijls in de boeken der Maccabeen
vermeld.
Beth–Tappuah (of, volgens de Vulgata, Beththaphua), een der steden en grenspalen van Juda,
lag aan den weg naar Egypte (Jozua 15 : 53).
Bethuel, stad in den stam Simeon; I Chron.
4 : 30.
Bethuel, zoon van Nahor, dikwijls vermeld in
Genesis.
Bethul, stad in den stam Simeon; Jozua 19 :4.
Bethulia, hebr. Bathuel, stad in Judea, in den
slam Zebulon, beroemd door het beleg, dat het doorstond tegen Holofernes, den veldoverste der Ammoniten, welk beleg Judith deed opbreken (659 v.Chr.)
doordien zij zich bij hem begaf in zijne tent,en hem
ter wille was; middelerwijl maakte zij hem drunken,
en sloeg hem in zijnen slaap het hoofd af. Met dit
hoofd keerde zij in de stad terug, waar het toen
over den muur werd gehangen, waardoor de Ammoniten derwijze met schrik werden vervuld, dat ze in
allerijI de vlugt namen, met achterlating van een
aanzienlijken buit, die dus in handers der Bethuliers
viel. B. beet tegenw. Safet.
Bethune, arrond.-hoofdpl. in het fransche dept.
Pas-de-Calais, aan de Brette, 3 mijlen benoorden
Arras, in het oude graafschap Artois; 8000 inw.;
had in de 1 le eeuw zijne eigene heeren, en werd
voor goed bij Frankrijk ingelijfd door het traktaat
vau Utrecht ; bij B. 1487 overwinning der Franschen
op de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk.
B. is de geboortepl. van Buridan.
Bethune, adellijke familie, oorspronkelijk uit
Artois, starnt af van Robert Faissaux (geb. omstr.
970), en beeft zich gesplitst in verscheidene takken,
van welke die van Charost en van Selles de voor-

Beth-Zacharia
naamste zijn. Een der afstammelingen van Robert
Faissaux was Francois de B., baron van Rosny, die
tot het Calvinismus overging. Zijn oudstezoon Maximiliaan, de latere hertog van Sully (zie SULLY), stichtte
eerie oudste linie, die 1807 uitstierf; dejonste zoon,
Philippe de B., militair en staatsman onder Hendrik IV en Lodewijk XIII, en 88 j. oud gest. 1649,
was de stichter van eene jongste linie, welker leden
eerst den titel voerden van markies van Chabris, en
sedert 1690 dien van hertog van Charost(zie CRAROST);
deze linie is 1806 uitgestorven. De tegenwoordig nog
bestaande familie B. des Planques stamt of van
Michel des Planques, heer van Hesdigneul en luitenant van de stad en het kasteel B., omstr. 1522, terwijl deze familie zich sedert ruim 2 eeuwen naar die
stad genoemd heeft. In 1808 kwamen de familiegoederen der uitgestorvene hertogen van Sully door
cessie aan de familie B. des Planques, en Marie Louis
Eugene (gest. 1812) nam toen den naam aan van
B. de Sully. Zijn zoon Maximiliaan Leonard Marie
Louis Joseph , graaf de Bethune—Sully, is
geb. 1810.
Beth—Zacharia, naam van een bergpas in
Judea, waar Judas Maccabeus dapper vocht tegen
Antiochus Eupator, in welk gevecht Eliezer doordrong tot in het midden van den vijand, en een olifant doorstak, op welken hij dacht dat de koning zat ;
onder het nederstortende Bier werd hij verpletterd.
Beth—Zur, stad in Canaan (stam Juda), werd
versterkt door Rehabeam ; II Chron. 11 : 7 en elders
in het 0. T.
Betica, lat. Batica, fr. Betique, het door den
Bwtis doorstroomde zuidelijke gedeelte van Hispania,
besloeg de tegenwoordige provincien Granada, Andaluzie, het zuidelijk gedeelte van Estremadura en
het zuidelijk gedeelte der portugesche prov. Alemtejo ; het landschap B. was de rijkste en vruchtbaarste landstreek van Hispania. De voornaamste
volkeren, die het bewoonden, waren : de Turdetani
aan weerszijderi van den Bwtis, de Turduli, Bastetani, Bastuli, enz. Het land werd door de Romeinen
ingedeeld in 4 districten (conventus), t. w. : Astiganus, Cordubensis, Gaditanus en Hispalensis ; het
telde 9 kolonien, 8 municipien en in het geheel
omstreeks 200 steden, waaronder de voornaamste
waren : Corduba, Gades, Asta, Belon, Illiturgis,
Munda, Astigi, Hispalis, enz.
Betis, lat. Bcetis, de tegenw. riv. Guadalquivir.
Betis, stadbouder van Gaza voor Darius, verdedigde met kloekheid die stad tegen Alexander, doch
werd eindelijk overwonnen. Verbitterd door zijnen
heldhaftigen tegenstand, liet de overwinnaar hem
aan eene kar vastbinden en zoo random de muren
der stad slepen.
Betjoewanen, of Betjuanen, ook Moelitjoewanen en Sitjoewanen genoemd, een tot de Kaffers
behoorende uitgebreide volkstam in Zuid-Afrika,
van den Koe-Gariep (Gele Rivier), tusschen het
kanaal van Mozambique en de Boschjesmannen, 30
a 40 dagreizen noord- en noordoostwaarts tot onder
den Steenbokskeerkring. Hunne taal heeft eenige
overeenkomst met de Congo-taal. De elkander aanhoudend beoorlogende talrijke stammen staan
onder opperhoofden. Hun land wordt doorstroomd
door de Malopo-rivier; men vindt er steden met
'neer dan 15,000 inw., die zich met ijzer- en koperbewerking, dierenhuiden-bereiding, enz. bezighouden, terwijl landbouw en vooral veeteelt de voorname
bedrijven van de B. zijn. Ze zijn het eerst bezocht
in 1801 door de Engelschen Trutter en Somerville.
Betlis. Zie BIDLIS.
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Betong, 1) eilandje in de Klabat-baai, bij Banka.
—2) eilandje in de Stolze-straat, bewesten Billiton.
— 3) gebergte in Borneo's wester-afdeeling. —
4) berg op het eiland Banka, district Soengei Leat.
— 5) rivier op Sumatra in de Lampongsche districten. — 6) naam van eenige dorpen in nederl. 0. I.
Bettemburg, stad met 8000 inw. aan de
Alzette, ruim 1 mijl bezuidoosten de stad Luxemburg.
Betts (BERNARDINO). Zie PINTURICCHIO.
Bettina. Zie ARNIM (Elizabeth von).
Bettinelli (Saverio), italiaansch letterkundige,
geb. 1718 te Mantua, trail in de orde der Jezuiten,
was 1739-44 prof. der fraaije letteren te Brescia,
toen te Venetit, waar hij zich verbond met de beroemdste mannen ; werd 1751 directeur van de
hoogeschool voor den adel te Parma, reisde sedert
1755 door Italie, Duitschland en Frankrijk, kwam
in Lotharingen aan het hof van koning Stanislaus,
bezocht Voltaire tijdens deze op de »Delices" bij
Geneve verblijf hield, en woonde vervolgens eerst
te Verona, daarna te Mantua; bezorgde eene complete editie van al zijne werken (24 dln., Venetie
1801), en stierf 1808.
Betula, lat. Btetula, ook Becula. Zie B€CULA.
Beturie, noordwestelijk gedeelte van Betica.
Betuwe (De), bij de oude verdeeling van ons
land een gedeelte van het kwartier van Nijmegen,
zijnde een der 4 kwartieren, waarin Gelderland gesplitst was. De B. was in den vroegsten tijd onzer
geschiedenis het oostelijk gedeelte van het oude Batavia of land der Batavieren, beslaat tegenw. het
zuidelijk gedeelte der prov. Gelderland, waarvan het
de vruchtbaarste streek is ; het word t onderscheiden
in Over-B. (zijnde het oostelijk gedeelte) en Neder-B.
(zijnde het westelijk gedeelte). De naam B., lat.
Batua, vindt men het eerst vermeld in 697, toen Willebrordus, de eerste bisschop van Utrecht,te Emmerik komende, hoorde dat nagenoeg de gansche B.
bekeerd was tot het Christendom. Vervolgens werd
de B. eene gouwe (pagus) ; en bij de rijksverdeeling
839 tusschen de twee zonen van keizer Lodewijk den
Vrome, viel de B. ten deel aan koning Lotharius, onder den naam van comitatus Batavorunt, d. i. graafschap der Batavieren. In en na de 10e eeuw vindt
men geen gewag weer gemaakt van afzonderlijke
graven van de B.`
Betz (Gerardus Henri), geb. 31 Oct. 1816 te
Breda, opgeleid tot den handelstand, vestigde zich
te Rotterdam, werd ass volksvertegenwoordiger naar
de Tweede Kamer gezonden, behoorde daar onder
de bekwaamste woordvoerders der partij van vooruitgang, die oppositie voerde tegen het behoudende
ministerie, dat eindeWk genoodzaakt werd of te treden, waarop B. 31 Jan. 1862 benoemd werd tot
minister van financitn ; zijne eerste poging om het
oude stelsel der belastingen te hervormen, teed schipbreuk (1863-4) op tegenkantingen van verschillenden acrd.
Beudant (Francois Sulpice), uitstekend fransch
mineraloog, geb. 5 Sept. 1787 te Parijs, prof. aan
de universiteit aldaar sedert 1822, gest. 1850. Zijn
voornaamste werk is : Essai d'un cours dlementaire
et general des sciences physiques (Parijs 1828).
Beugnot (Arthur Auguste), geb. 25 Mrt.1797,
pair van Frankrijk onder de Julij-monarchie, was de
zoon van den gewezen minister Jacques Claude graaf B.
(geb. 1761, gest. 1835). Arthur B. heeft zich doers
kennen door eenige geleerde historische geschriften,
ass : Institutions de Saint-Louis (1821) ; les Juifs
d'Occident (1823) ; Destruction du paganisme en
Occident (2 dln. 1835) ; enz,
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Beukelaar

Beveland (Noord- en Zuid-)

Beukelaar (Joachim), geb. 1553 te Antwer- met het kommando over de Sambre- en Maas-armee,
pen, gest. omstr. 1593, verdienstelijk schilder van
nam als zoodanig zijn ontslag, werd inspecteurfruit, visch, gevogelte, enz.
generaal der infanterie, ging later als gezant, eerst
naar Berlijn, toen naar Madrid. In 1805 tot senateur,
Beukelsz (Jan). Zie LEYDEN (Jan van).
Beukelszoon (Willem), een visscher, geb. to groot-off. van het Legioen van eer en graaf verheBiervliet in Zeeuwsch-Vlaanderen, gest. 1397, heeft yen, stemde hij niettemin 1814 voor de vervallenzijnen naam beroemd gemaakt door het uitvinden verklaring van Napoleon, ging met Lodewijk XVIII
van eene verbeterde wijze om haring te kaken, te naar Geneve, werd 1815 pair, 1816 maarschalk, en
zouten en in te pakken.
stierf April 1821.
Beuningen (Koenraad van), geb. 1622 te AmBeurs (Willem), landschap- en portretschilder,
sterdam, werd aldaar, na te Leyden 1643 tot doctor
geb. 1656 te Dordrecht, was de zoon van een schoender beide regten bevorderd te zijn, tot secretaris der
lapper, en werd bestemd om kleermaker te worden,
stad benoemd ; doch 1650 verviel hij tot eene dweeverwisselde echter weldra de naald voor het penseel,
penile zwaarmoedigheid, bedankte voor zijnen post,
en werd onder de leiding van Willem Drillenburg
en begaf zich naar Rijnsburg, waar hij met zijne
spoedig een bekwaam schilder, vestigde zich te Amgeestverwanten oefeningen hield over de Openbarinsterdam, trouwde daar, verviel door eene losbandige
gen van Johannes en over het Duizendjarige rijk. Na
leefwijze tot knellende omstandigheden, en zette zich
verloop van ruim een jaar gelukte het zijnen vrientoen als teekenmeester te Grol neder. Hij schreet
den hem aan die dweeperijen te onttrekken; hij werd
De wereld in klein geschilderd (gedrukt 1692).
nu tot pensionaris van Amsterdam aangesteld, en gaf
Beusecom. Zie BEUS1CHEM.
weldra in de staten-vergadering bewijzen van zijn
Beusichem, of Beusecom, oud en fraai dorp
helderen blik in de staatkunde. Naast Johan de Wit
met circa 1000 inw. in Gelderland, I uur gaans bewas v. B. onbetwistbaar de grootste staatsman van
oosten Culenborg, een kwartier van den Lekdijk,
zijnen tijd. Reeds 1652 vertrok hij als nederl. gezant werd gesticht in het begin der 10e eeuw, en was
naar Zweden; 1655 werd hij met twee andere leden
vroeger eene heerlijkheid, met een kasteel, dat ook
der staten naar Denemarken gezonden, om den vrede
van het begin der 10e eeuw dagteekende (Slot te B.
van het Noorden tot stand te brengen. In 1660 en
genaamd), en dat in de eerste helft der 18e eeuw
1664 was hij voor de belangen van Nederland werkgesloopt is. Nabij B. het Beusichemmer-veer over de
zaam aan het fransche hof, gedurende den oorlog met Lek, waar 1304 Jan van Renesse, Arend van BenEngeland. De fransche gezant d'Estrades noemt vier
schop, Jan van der Lee en eenige andere edelen
hollandsche staatslieden onomkoopbaar, t. w. Bever(schuldig of medepligtig aan den moord, op graaf
ninck, de twee De Witten en v. B. In 1668 werd
Floris V van Holland gepleegd) verdronken, toen ze
v. B. andermaal naar Frankrijk gezonden, om den
zich in eene schouw of boot wilden redden, om aan
vrede met Spanje te bewerken ; en 1670 naar Engehunne vervolgers te ontkomen.
land, waar het hem echter niet gelukken mogt eene
Beuthen, 1) stad met 8500 inw. in pruis.
voor ons land nadeelige coalitie tusschen Engeland
Silezie, 10 mijlen bezuidoosten Oppeln. — 2) B.
en Frankrijk te verijdelen. Van 1672 of daalde v. B.'s
aan de Oder, stad met 4000 inw. in pruis.
invloed meer en meer, doordien hij de belangen der
hoofdpl. van het vorstendom Karolath, ligt 2 mijlen
Nederlanden geheel anders begreep dan Prins Wilbenoordw. Glogau.
lern III van Oranje ; in 1686 verliet v. B. dan ook
Beuvron, rivier in Frankrijk, ontspr. in het
voor goed het- staatstooneel, verviel weder tot zijne
dept. Loiret, en vereenigt zich in het dept. Loir-etgodsd. dweeperijên, schreef epistelen vol onzin, die
Cher met de Loire, na Lamotte-Beuvron, Neung en
hij 1689 liet dtakken, en sleet zijne laatste levensBracieux te hebben besproeid.
jaren in volslagene krankzinnigheid, totdat hij 20
Bevagna, lat. Mevania, stad met 4000 inw. in
Oct. 1693 stierf.
den Kerkel. Staat, 3 mijlen bezuidoosten Perugia.
Beurmann (Moritz von), on koen duitsch
Beveland, naam van twee eilandjes voor den
reiziger, die in 1862 of 1863 in Afrika omgekomen
mond der Schelde, behoorende tot de prov. Zeeland,
moet zijn, op zijnen togt, ondernomen van Afrika's
t. w. 1) Noord-Beveland, in de wandeling genoemd
noordkust naar Wadai, ten einde zekerheid te erlanhet land van Kortgene, bestond oorspronkelijk uit
gen aangaande het lot van den reiziger Eduard Vogel,
verscheidene kleine gedeelten, die door indij king
omtrent wien men sedert jaren in het onzekere verallengs aaneen werden gevoegd voor en in het begin
keerde of hij op zijne reizen in Afrika was omgekoder 13e eeuw. Van watervloeden had Noord-B. veel
men of nog leefde, doch omtrent wien men naderte lijden 5 Febr. 1288, 25 Nov. 1304; doch verloor
hand de gewisheid heeft erlangd, dat hij reeds in de
het grond aan de ddne zijde door overstroomingen,
eerste helft van 1856 vermoord was.
het won dien aan de andere zijde door nieuwe
(Pierre
Riel,
graaf
van),
fransch
Beurnonville
indijkingen, en in het begin der 16e eeuw had
minister en maarschalk, geb. 1752 te Champignolle
No9rd-B. het toppunt van zijnen bloei bereikt ; doch
in Bourgogne, trad 1775 in krijgsdienst, streed
de vloeden van 5 Nov. 1530 en 2 Nov. 1532 mak1779-81 in Indiè, diende vervolgens met onderten daaraan een einde. Zes en dertig jaren bleef het
scheiding onder Luckner en Dumouriez in de legers
eiland nu woest liggen en verlaten; maar toen kreeg
der republiek, werd 1792 generaal, nam roemrijk
alles door verlanding en aanslibbing eene andere
deel aan de veldslagen van Valmy en Jemmapes,
gedaante. Het tegenwoordige Noord-B. beslaat 2}
werd in het laatst van 1792 minister van oorlog, en
vierk. mijl en telt 5 ä 6000 zielen ; het heeft intusin 1793 met vier commissarissen naar het leger van
schen herhaaldelijk veel geleden door watervloed,
het Noorden afgezonden om Dumouriez in hechtenis
bijv. 26 Jan. 1682, 14 en 15 Nov. 1775, en 21 en
te nemen ; deze generaal evenwel deed B. en zijne
22 Nov. 1776.— 2) Zuid-Beveland, in de wandeling
medgezellen arresteren, en leverde hen over aan de
het land van Ter Goes genaamd, heeft almede door
Oostenrijkers, die B. 33 maanden gevangen hielden
overstroomingen, enz. veel van zijne oorspronkelijke
te Olmutz, totdat ze hem 1795 uitwisselden tegen
gedaante verloren. Het is tegenw. niet alleen het grootde dochter van Lodewijk XVI (later hertogin van
ste, maar tevens het schoonste en vruchtbaarste van al
Augouléme). Bij zijnen terugkeer werd hij bekleed
de zeeuwsche eilanden. In de geschiedenis van ons land

Boveland (Oost-)
speelt Zuid-B. eene groote rot. Tijdens de twisten
over de voogdij van graaf Floris V was dit eiland
getuige van een bloedigen slag op Yernouts-ede
(vermoedelijk gelegen nabij Reimerswaal) tusschen
de benden Van vrouw Aleid, de tante van Floris, en
de benden van Otto III, graaf van Gelder, waarbij
deze laatste overwinnaar bleef. Veldslag tusschen
Floris V en de Vlamingen, die daarbij de nederlaag
leven, 12 Nov. 1295. Burgeroorlog (Hoekschen en
Kabeljaauwschen) 1346-1355. Gravin Jacoba van
Beijeren, na haar huwelijk met Frank van Borsselen
gedwongen afstand moetende doen van de regering,
bedong voor zich het bezit van bet eiland Zuid-B.,
dat haar bij het verdrag van 12 Aug. 1433 werd
toegestaan. In 1488 had Zuid-B. veel te lijden van
de strooptogten der benden van jonker Frans van
Brederode; en 1505 werden hier de uit den gelderschen oorlog terugkeerende spaansche troepen ingelegerd, die de bevolking zeer veel last aandeden, tot
ze met hunuen vorst Filips den Schoone 20 Jan.
1506 in zee staken te Vlissingen, om terug te keeren
naar bun land. Na de inname van den Briel door de
Watergeuzen 1572 en het daarop gevolgde overgaan
van Vlissingen en Veere tot de zijde van Oranje,
werd Zuid-B. met spaansche troepen als overstelpt,
en was in de magt der Spanjaarden tot 1577 (26
Febr.), en bleef oak na dien tijd nog voortdurend
geteisterd door de rampen van den oorlog, totdat
het eindelijk door den Munsterschen vrede 1648
daarvan verlost werd en verademing kreeg. Ook van
den inval der Engelschen in Zeeland 1809 leed
Zuid-B. veel last; en in Dec. 1813 en Jan. 1814
werd het aanhoudend verontrust door de Franschen,
totdat 5 Febr. twee engelsche fregatten en twee
brikken voor den wal kwamen en daaraan een einde
maakten. Al de watervloeden, waardoor Zuid-B.
werd geteisterd, zullen wij bier niet opsommen ;
doch wet willen wij bier vermelden de sterke vorst
van 14 Nov. 1510 tot 8 Febr. 1511, toen het 14
weken achtereen zoo hard vroor, dat men met geladene wagens vN-i Antwerpen de Schelde overkwam
naar dit eiland.
Beveland (Oost-), bij de zeelieden de Slurf
genoemd, was voorheen een zeeuwsch eilandje, dat
1708 bedijkt was nit de schorren van de Katsplaat ;
doch door de bedijking 1809 van den Wilhelminapolder is Oost-B. een polder, met Zuid-Beveland en
Wolfaartsdijk verbonden ; in Oost-B. is eene vuurbaak, bij welke de menschlievende loods Frans
Naerebout in den laatsten tijd van zijn leven lantaarnaansteker was.
Beverhout, dorpje in Vlaanderen ; Mei 1382
overwinning der Gentenaars op de 7 maal sterkere
magt der Bruggenaars, na welke overwinning al de
vlaamsche steden zich aansloten aan de democratische republiek van Artevelde.
Beveridge (William), geb. 1638 te Barrow in
het engl. graafschap Leicester, gest. 5 Mrt. 1707,
bisschop van Asaph, en kabinets-prediker van Willem III en Anna, was een zeer geleerd man, vooral
in de oosterscbe letterkunde ervaren, stond in briefwisseling met Bossuet, en schreef verscheidene geleerde werken,waaronder uitblinkt zijne Institutionum
Chronologicarum libri II (Londen 1669 en Utrecht
1734), in Welk voortretfelijk werk de chronologie
behandeld wordt als wetenschap.
Beverley, 1) stad met 8000 inw. in het engel.
graafschap York, 5 mijlen bezuidoosten York, aan de
Hull; met een oud klooster. — 2) stad met 6000
inw. in Massachusetts (N.-Amerika), met Salem verbonden door eene 500 nederl. ellen lange brug.
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Beverley (John), geleerd engelsch priester,
geb. te Harpham, graafsch. Northumberland, was abt
van St. Hilda, daarna bisschop van Hexham, toen
aartsbisschop van York, en vormde den beroemden
Beda. Hij stichtte het klooster te Beverley, en stierf
721.
Beverloo, dorp in belgisch Limburg, in de
Campine of het Kempenland, met een permanent
kamp voor de belg. troepen.
Bevern, of I3everen, vlek met 1200 inw. in het
hertogdom Brunswijk.
Bevern (Brunswijk-), eene linie van het huis
Brunswijk. Deze linie stierf uit 1809. Tot deze linie
behoorde August Wilhelm, hertog van BrunswijkBevern, pruis. generaal in den Zeyenjarigen oorlog,
geb. 1715 te Brunswijk uit de geapanageerde zijlinie
van het huis Wolfenbuttel, trail jong in pruisische
dienst, maakte 1734 den veldtogt aan den Rijn
merle, werd in den tweeden silezischen oorlog generaal, onderscheidde zich in den Zevenj. oorlog, en
woonde na den Hubertusburger vrede meestal te
Stettin, waar hij 1782 stierf.
Beverninek (Jeronimo van), bijgenaamd de
Vrede-stichter, geb. 1614 te Gouda, was een der
bekwaamste onderhandelaars van zijnen tijd, vertegenwoordigde de Algemeene Staten bij het sluiten
van de beroemde traktaten van Breda (1667), van
Aken (1668) en van Nijmegen (1678). Vervolgens
leefde hij stil op eene buitenplaats bij Leyden, en
legde zich met ijver toe op de kruidkunde. Hij
stierf 1690. Zie 00k BEUN1NGEN (K. van).
Bevervoorde, voormalig adellijk huis in het
graafschap Zutphen, prov. Gelderland, bewesten het
dorp Gelselaar, aan de grenzen van Overijssel. —
B. (jonkbeer Adriaan van), vroeger een der mederedacteuren van het Journal des Pays-Bas, werd
vervolgens zelf publicist, en redigeerde het vinnige
oppositie-blad Asmodee, stond in 1848 aan hethoofd
der (overigens nietsbeduidende) volksbeweging te
's Gravenhage, haalde zich door zijn geschrijfmenige
geregtelijke vervolging op den hats, en leefde daardoor in een staat van aanhoudende zenuw-overspanning, die hem vroeg ten grave sleepte. Hij was een
man van onmiskenbare groote talenten, doch in een
land als het onze was hij volstrekt niet op zijne plaats.
Beverwijk, aangenaam gelegen en welvarend
vlek in N.-Holland, met 2500 inw., van Haarlem 2,
van Alkmaar 3.. uren gaans, aan bet Wijkermeir, zijnde een inham van bet IJ ; was reeds in de 1 ge eeuw
bekend en heette toen St.-Aagtekerk. In 1203 werd.
B. in de asch gelegd door graaf Lodewijk van Loon;
1426 werd B. op brandschatting gesteld (zes duizend
kroonen), omdat het de zijde van Vrouwe Jacoba had
gekozen; 1490 geplunderd en in brand gestoken
door bet Kaas- en Broodvolk ; 1519 door de Zwarten
hoop, aangevoerd door Grooten Pier, ingenomen en
op zware brandschatting gesteld. Tijdens bet beleg
van Haarlem en Alkmaar (1572 en 1573) werd B. nagenoeg geheel verwoest door de Spanjaarden.Van overstrooming had B. te lijden 's nacbts tusschen 14 en
15 Nov. 1775, alsook 4 en 5 Febr. 1825. B. is de
geboortepl. van den schilder Jan Cornelisz. Vermegen.
Bewdley, stad met 8000 inw. in het engelsche
graafschap Worcester, met eene brug over de rivier
Severn. Fraaije kerk, gebouwd door Hendrik VII.
Bex, marktvlek met 4000 inw. in het zwits.
kanton Waadt, nabij de uitwatering van de Grionne
in de Rhone, is een der meestbezochte zwitsersche
badplaatsen (zwavelbronnen) ; heerlijke Jigging ;
zacht klimaat ; steenzoutgroeven, ontdekt in 1554.
Bey. Zie BEG.
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Beyah

Beyah, lat. Hyphasis, rivier in westelijk Hindostan, komt uit het Himalaya-gebergte, stroomt
voorbij Nadone en Rayghat, en stort zich na eenen
loop van 28 mijlen in den Sutledzj.
Beyder. Zie BIDER.
Beydzjapoer. Zie BEDZJAPOER.
Beyroet. Zie BAIROET en BERYTUS.
Beyle (Henry), fransch schrijver, geb. 1783 te
Grenoble, inspecteur van het keizerlijk mobilair bij
den veldtogt in Duitschland, en 1813 auditeur bij
den raad van state, hield zich, na den val van Napoleon, in Italie met kunststudien bezig, en schreef
onder den naam van Bombet Lettres sur Haydn (Parijs 1815); Vie de Haydn, Mozart et Metastase (1817);
Rome, Naples et Florence (Parijs 1817; 3e dr. 1826);
Vie de Rossini, 'zijn degelijkste werk (1822) ; en
Racine et Shakespeare, eene schets in den trant der
romantische school. Zijne treurspelen hebben weinig
te beteekenen; des te meer opzien verwekte hij met
zijn roman Le Rouge et le Noir (1830). Na de Julijomwenteling werd hij consul-generaal te CivitaVecchia, waar hij 1842 stierf. Uit achting voor
Winckelmann's geboorteplaats, schreef hij meest
onder den naam Stendal.
Beyling (Albrecht), de dappere bevelhebber
van het slot te Schoonhoven, dat nog zes weken
stand hield, nadat de stad reeds in handers was van
Floris van Kijfhoek, den veldoverste van Jacoba van
Beijeren. Toen de bezetting van het slot, vijftig man
sterk, eindelijk door honger en gebrek genoodzaakt
was zich over te geven, werd aan alien lijfsgenade
geschonken, behalve aan B., die levend begraven zou
worden. Op zijn woord van krijgsmans-eer verzocht
B. een maand uitstel, om zijne zaken te gaan regelen, en dit uitstel werd hem toegestaan. Trouw aan
zijn eens gegeven woord, keerde B. op den bepaalden
tijd terng, en werd nog in lien zelfden nacht op
Kijfhoek's bevel levend begraven.
Beza (Theodoor), eigentlijk Theodore de Beze,
na Zwinglius -en Calvinus de voornaamste vertegenwoordiger der hervormde Kerk in de 16e eeuw, geb.
24 Junij 1519 'nit adellijke ouders te Vezelay in
Bourgondie, gaf eerst geestige latijnsche gedichten
in het licht (Parijs 1548), werd licentiaat in de
regten te Parijs, vervolgens professor der grieksche
taal te Lausanne, 1559 te Geneve predikant en prof.
der theologie, en was een warm aanhanger van
Calvinus. Hij bragt den koning van Navarra tot het
Protestantismus, verkondigde de nieuwe leer in
Frankrijk, woonde het colloquium te Poissy bij (1561)
en den slag bij Dreux. Hij leidde de synoden der
fransche gereformeerden te Rochelle 1571 en te
Nimes 1572. Door zijne welsprekendbeid, geleerdheid, bekwaamheid en volharding verhief hij zich
na den flood van Calvinus (1564) tot hoofd van
zijne partij, en bleef dat zoolang hij leefde (tot 13
Oct. 1605). Zijne briefwisseling met Calvinus bevindt zich in de bibliotheek te Gotha; onder meer
werken van B. bestaat eerie Histoire des eglises reformees de France, loopende 1521 tot 1563 (3 dln.
Antwerpen en Geneve 1580).
Bezai, een der babylonische gevangenen; Ezra 2
en Neh. 7 en 10.
Bezaleel, zoon van Uri, uit den stam Juda
(Exod. 31, 35, 37 en 38), maakte al wat God aan
Mozes geboden had.
Bezek, bier versloegen de Israeliten, onder Juda
en Simeon, de Canaaniten en Phereziten ; Rigt. 1 :
4 en 5; en Saul telde bier zijn leger, toen hij Jabes
ging ontzetten, dat benaauwd werd door de Ammoniten ; I Sam. 11 8.

Bhegwor
Bezer, stad in den stam Ruben; Dent. 4; Jozua
20 en 21 ; I Chron. 6.
Bezer, nakomeling van Azer; I Chron. 7.
B6ziers, lat. Beterne, oorspronkelijk Resara,
arrondissements-hoofdplaats in bet fransche dept.
Herault, nabij de zee, in eene zeer schoone en gezonde streek (vandaar het spreekwoord zsi Deus in
als God op
terris, vellet habitare Beterris", d.
aarde kwam wonen, zou hij daartoe Beterrw kiezen)
aan de uitwatering van de Orbe in het Canal du
Midi, met 24,000 inw. Ingenomen en verwoest eerst
door de West-Gothen in de 5e eeuw ; vervolgens
(738) door de Franken onder Karel Martel, die het
ontweldigden aan de Arabieren van Spanje ; later in
den oorlog der Albigenzen door Simon van Montfort,
die er ongeveer 60,000 menschen over de kling
joeg. Nadat de stad veel door oorlogsgeweld had
geleden, kwam B. in 1229 aan Frankrijk. Te B. zijn
verscheidene concilien gehouden.
Bezoeki, 1) residentie op Java's oostkust, met
2) de hoofdplaats B., levendig door handel en scheepvaart, liggende ten westen van den berg Ringgit,
93 palen van Banjoewangi.— 3) baai aan de noordzijde der residentie B. — 4) nagenoeg onbevaarbare, 4 uren gaans lange rivier in de residentie B.—
5-8) naam van 4 dorpen op Java, 2in de residentie
Kediri, 2 in de resid. Bagelen.
Bezout (Etienne), beroemd wiskundige, geb.
31 Mrt. 1730 te Nemours, gest. 27 Sept. 1783 in
bet Gatinesche, heeft verscheidene geschiedkundige
werken geschreven.
Bhadry—oath, stad in engelsch Indie, presidentschap Calcutta, 12 mijlen benoordoosten Sirinagor ; B. heeft slechts dertig huizen, maar is beroemd
door zijn tempel, die jaarlijks meer dan 50,000 bedevaartgangers trekt.
—AHABRARATTA.
Bhagavad-G-hita. Zie m
Bhartrihkri, beroemd ind. spreukendichter,
volgens de legende een broeder van Vikramáditya
(in de eeuw voor Christus). Hem werd eene anthologic van 300 spreuken toegeschreven.
Bhatgong, of Dharmapatan, stad met 28,000
inw. in Nepaul, 14- mijl beoosten Katmandoe.
Bhawalpoer, 1) voormalig rijk in het noordwesten van Hindostan, tusschen Sindlt, de landen
der Sikhs, en de woeste streken Bathnir, Bikanir en
Dzjessalmair, beslaat 22,000 engelsche vierk. mijlen,
met eene bevolking van slechts 300,000zielen,meerendeels belijders van den Islam. — 2) hoofdstad
van B., aan een arm van de Ghara, met 20,000 inw. en
levendigen handel; sedert 1847 in het bezit der Engel sch en.
Bhawani (d. i. die het aanzijn geeft), of Parwati (d. godin der bergen), de vrouw van Siwa of
Mahadewa in de indische godenleer. Zij is de godin
der wraak, die het kwaad straft en de boozen verdelgt. Zij wordt voorgesteld met acht of zestien
gewapende armen. Bij de feesten dezer godin later
de vromen zich verpletteren onder de wielen van
den triomfwagen, waarop het gevaarte, dat B. voorstelt, wordt rondgereden. De koe, die aan haar is
gewijd, is ook menigmaal haar zinnebeeld.
Bhawani—Kodal, stad in engelsch Indie,
presidentschap Madras, 12 mijlen benoordoosten
Combetoer, aan de zamenvloeijing van de rivier
Bhawani met de rivier Kaweri ; twee beroemde
tempels, de eene van Wisjnoew, de andere van
Siwa.
Bhegwor, rivier in Beloedzjistan, ontspringt
in Sarawan, besproeit Mekran, en outlast zich na
eenen zuidelijken loop van 78 mijlen in de Zee van
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Oman. Deze rivier draagt bij haren oorsprong den
Bianchi (Thomas Xavier de), fransch oriennaam van Bale, heet vervolgens Boerdoew of Badoew,
talist, geb. 25 Junij 1783 te Parijs. Van zijne vele
en dan B.
werken noemen wij slechtszijn Dictionnaire francaislure (2 dln. 1831 en 1836), zijn Dict. turc-francais
Bhertpoer, 1) rijkje in de (Aide prov. Agra
(noordelijk Indie) ; de vruchtbare grond wordt door
(2 dln. 1835 en 1850), en zijn Notice et catalogue de
de Ramganga doorsneden. — 2) hoofdpl. van het
la bibliographie égyptienne (1843).
rijk B., ligt 6 mijlen bewesten Agra ; werd te verBianchi—Giovini (Aurelio), ital. schrijver,
geefs belegerd door de Engelschen, in hunnen oorlog
geb. Dec. 1799 te Como : behalve een zeer veel optegen de Mahratten.
gang gemaakt hebbend .Historisch en kritisch onder_.e BEADJOE.
zoek aangaande de pausin Johanna", en een aantal
Biadjoe,r ivier.
i i 7i
Biafra, koningrijk in Afrika, aan de Golf van andere verdi cifistelijke werken, bestaat van hem eene
Guinea, ten 0. van den mond der riv. Cross en ten N.
groote ,Ceschiedenis der Hebreers" (ook in het
van de uitwatering der riv. Malimba ; is een grensDuitsch vertaald, doch in Italie bijna overal verboland langs de kust van Gabon en van het rijk Wari.
den), en eene uitgebreide .Geschiedenis der Pausen",
Golf van B. noemt men van de groote Golf van
waarvan thans reeds 10 dln. het licht zien.
Guinea dat gedeelte, dat zich uitstrekt tusschen de
Bianchi (Giovanni), ontleedkundige, geb.1681
kapen Formosa en Lopez.
te Turijn, gest. 1761, heeft vele anatom. werken
Biagioli (Nicolaas Jozef), spraakkunstenaar, geschreven. — B. (Giovanni), natuurkundige, geb.
1693 te Rimini, gest. 1775, heeft onder den latijngeb. 1768 te Vezzano bij Genua, gest. 1830 te Parijs,
schen naam Janus Plancus verscheidene genees- en
waar hij zich reeds vroeg als ital. taalmeester had
gevestigd. Men heeft van hem eerie Grammaire ontleedkundige werken geschreven en de akademie
italienne (Parijs 1805, dikwijls herdrukt), een Traite
der Lincei te Rimini weder in het leven geroepen.
de la poesie italienne (1808) en verscheidene geachte
Bianchini (Francesco), sterrekundige en oudital. edifier' met ophelderingen.
heidkenner, geb. 13 Dec. 1662 te Verona, gest. 2 Mrt.
Biagrasso, eigentlijk Abbiategrasso, stad in 1739 te Rome, kwam reeds vroeg naar Rome, waar
hij de gunst genoot van Alexander VIII en diens opLombardije, aan den Ticinello, 3 mijlen bezuidwesten
volgers, die hem verscheidene gewigtige gezantschapMilaan. Veldslag tusschen de Keizerlijken en de
pen opdroegen. Hij was bibliothecaris van AlexanFranschen, welke laatsten hier overwonnen werken
der VIII, secretaris van eene commissie belast met de
en kort daarop hunnen ridder Bayard verloren (1521).
Biala, 1) stad met 3000 inw. in oostenrijksch herziening van den kalender; onder vele sterrekunGalicie, aan de riv. B., die zich in de Weichsel ont- dige verrigtingen,ontdekte hij de vlekken in de planeet
last ; is sedert 1789 eene vrijé stad. — 2) B. wil Venus. Men heeft van hem: Palazzo de' Cesari (Verona
1738, in fol. met platen) ; Iscrizioni sepolcrali della
zeggen de Witte, en is de naam van verscheidene
casa d' Augusto (Rome 1727, in fol.) ; Istoria universele
steden en rivieren in Polen, Hongarije en Rusland.
Bialogorod, stadje in het poolsche woiwood- provata con monumenti (Rome 1697) ; enz.
Biard (Francois Auguste), fransch genre-schilschap Kiow, ligt tusschen twee hooge bergen, aan
de Donez, die niet ver van daar in den Don valt ; eerder, geb. 27 Junij 1800 te Lyon. Zijne humoristische
tijds de hoofdstad van Ukraine, was B. eene vesting,
stukken hebben hem den bijnaam verschaft van ,de
Paul de Kock der schilders".
die voor den sleutel van het Kozakkenland werd geBiarmie. Zie PERMIÖ.
houden; '1706 werd B.bijna geheel vernield door brand.
Biaro, eiland. Zie BEJAREN.
Bialowieza, groot bosch met veel wild gedierte
in Litthauen, gouvernt. Grodno, ten oosten van de
Biarritz, vlek in de Lage Pyreneen,op de kust,
circa 1 mijl benoordw. Bayonne ; zeebaden ; elken
prov. Bialystok.
Bialystok, I) provincie, die vroeger tot Polen zomer bezocht door keizer Napoleon lII,en daardoor
eene schitterende badplaats.
behoorde, doch 1807 door het traktaat van Tilsit
Bias, een der zeven wijzen van Griekenland,
aan Rusland werd toegevoegd, grenst ten N.,ten W.
geb. omstr. 570 v. Chr. to Priene, had zijne bijzonen ten Z. aan Polen, ten 0. aan het gouvt. Grodno;
dere studio gemaakt van de wetter' zijns lands, en
telt 224,000 inw.-2) hoofdpl. der prov. B. in europ.
Rusland, aan de Blaly ; 7000 inw.; prachtig kasteel wendde die kunde, zoowel als zijn eigen rijkdom,
aan tot nut zijner landgenooten, door als verdediger
der graven Potocki ; 1753 werd B. bijna geheel vervoor dozen en genen op to treden voor de regtbannield door brand.
Biana, stad in Hindostan, aan de Ramganga, ken en ook, in vele gevallen, door als scheidsman
tusschen geschilvoerende partijen procedures te
10 mijlen bezuidwesten Agra, was de hoofdstad van
voorkomen. Zijne zedespreuken stonden lang in
Radzjpoetana, toen Agra nog slechts een dorp was.
Bianca Rubea, de echtgenoot van Battista hoog aanzien. Toen zijn vaderland door Cyrus bedreigd werd, gaf B. aan zijne landgenooten den raad
a Porta, die als bevelhebber van Bassano sneuvelde,
de wijk to nemen naar buitenslands met hunne
toen deze stad (1253 belegerd) door Acciolino verkostbaarheden; hij zelf daarentegen narn niets mode
overd werd. De veroveraar zocht nu de schoone
van zijne bezittingen ; en toen men hem naar de
weduwe tot onkuischheid to brengen ; toen dit hem
reden daarvan vroeg, gaf hij het later tot spreekniet goedschiks gelukte, sloot hij haar op, om haar
te dwingen met geweld ; doch zij deed eene poging woord gewordene bescheid : Omnia mea mecum
d. i. : alles wat ik van waarde bezit, hob ik bij
porto,
om hem to ontsnappen,en sprong boven uit eenraam,
mij — daarmede doelende op de gaven des geestes,
waarbij zij zwaar gekwetst werd ; in dien jammerdie den mensch niet ontweldigd kunnen worden.
lijken toestand weder gevat, wachtte Acciolino tot
Biban, of Biben, d. i. Poorten der Hel, gevaarzij genezen was, en toen verkrachtte hij haar. Om
lijke berg-engte in het Atlas-gebergte, tusschen
doze hare schande niet to overleven, wist B.-R. te
Algiers en Constantine, wordt doorstroomd door
verkrijgen, dat het graf van baron echtgenoot eens
voor haar geopend wierd ; en onvoorziens daar in- verscheidene rivieren, waaronder de Wed-Mailah,
die zich outlast ire de Adouse. De Franschen trokspringende, rukte zij in baron sprong den stut weg,
ken 1839 de B. door, onder aanvoering van den
die de zerk ophield, zoodat de zware zerk op haar
hertog van Orleans en maarschalk Valee.
nederstortte en haar verpletterde.
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Bibars

Bibars, 1) sultan uit de dynastic der Mamelukken-Bahariten in Egypte, werd volgens het
gebruik door de troepen uitgeroepen, na 1260 zijn
voorganger te hebben omgebragt. Hij vestigde het
gezag der Mamelukken op hechte grondslagen, ontnam aan de kalifen alle staatkundig gezag, verdreef
de Tartaren, herstelde de magt der Musulmannen,
beoorloogde met veel krijgsgeluk de in Syrie gevestigde Franken, ontnam hun een aantal belangrijke
plaatsen en militaire posten, en vernielde hunne
kerken ; maar hij Teed tweemaal schipbreuk in zijn
aanslag op St.-Jean-d'Acre. Hij stierf 1277 door
vergif. — 2) kwam in opstand 1309 tegen sultan
Nasser-Mohammed, en regeerde eenige maanden ;
loch deze B. werd spoedig van den troon gestooten
en ter dood gebragt.
Bibbiena, stad met 2500 inw. in Toskanen,
nabij den Arno, 7 mijlen beoosten Florence.
Bibbiena (Bernardo Dovizio, bekend onder
den naam van Dovizio van), geb. 1470 uit geringe
ouders te Bibbiena, tijdgenoot van Ariosto, werd
1513 door Leo X tot kardinaal verheven. Na eene
zending volbragt te hebben in Frankrijk, stierf B.
onverwacht (1520), naar sommigen beweerd hebben
vergeven door den paus zelven, die zijn vriend en
beschermheer was geweest. Als dramatisch schrijver
is B. beroemd door zijn blijspel la Calandria. —
B. (Fernando), schilder en bouwmeester, geb. 1657
te Bologna, zoon des bouwmeesters Giovanni Maria
Galli, had zich naar zijne geboortepl. B. genoemd,
maakte reeds zeer jong naam, kwam eerst bij den
hertog van Parma, toen bij Karel VI te Weenen, en
was op het laatst, hoofdzakelijk als bouwmeester,
werkzaam te Milaan. Hij was blind toen hij 1743
stierf. Ook als tooneelschilder was hij beroemd ;
als zoodanig werd hij opgevolgd door zijne Brie
zonen : Antonio B., aan het hof van keizer Karel VI,
ging na diens dood naar Italie, en stierf 1774 te
Milaan ; Alessandro B., in dienst bij den keurvorst
van den Palts. ; Giuseppe B., te Weenen, te Dresden
en te Berlijn, waar hij 1757 stierf.
Biben, 1) stad in Illyrie ; zie PEDENA.-2) bergengte in den Atlas; zie PIBAN.
Biberaeh, stad met 5000 inw. in de wurtembergsche Donau-prov., ligt aan de Ries en aan den
spoorweg van Ulm naar Friedrichshafen, in een
gezond en vruchtbaar dal; was sedert het begin der
15e eeuw eene vrije rijksstad, kwam 1803 aan Baden,
1806 door de Rijnsche Bondsacte aan Wurtemberg.
Bij B. behaalden de Franschen onder Moreau 1796
eene overwinning op de Oostenrijkers; het is de
geboorteplaats van Wieland.
Biberieh, of Bieberich, marktvlek met 4000
inw. in het hertogdom Nassau aan den Rijn, heeft
sedert 1831 de regten eener vrijhaven, en was tot
1840 de residentie van den hertog van Nassau; heeft
een omstr. de helft der 18e eeuw gebouwd hertogel.
kasteel, en ligt circa mijl van Wiesbaden.
Biberwier, dorpje in Tirol ; te B. en Klausen
in Tirol wordt zink gewonnen.
Bibeseo (George Demetrius), geb. 1804, te
Crajowa, werd anno 1 842, na de afzetting van Alex.
Ghika,tot hospodar van Wallachije gekozen en door
de Porte benoemd, deed echter Junij 1848, toen de
opstand hem eene constitutie en een revol. ministerie opgedrongen had, afstand, en in zijne plaats werd
benoemd zijn oudere broeder, vorst Stirbey.
Bibiana, of Vivienne, de heilige, maagd en
martelares te Rome onder Julianus, anno 363; gedenkdag 2 Dec.
Bibiana. Zie BIBBIeNA.

Bicocca
Bibliander (Theodor), wiens eigentlijke naam
is Buckmann, zwitsersch godgeleerde, geb. 1500 in
St. Gallen, gest. 1564, omhelsde de hervorming, en
werd de opvolger van Zwinglius op den theol. leerstoel te Zurich. Hij heeft een aantal geleerde werken
over kerkelijke historic geschreven, gaf eene latijnsche vertaling van den Koran, met een levee van
Mahomed (Bazel 1543), schreef eene verhandeling
De ratione communi omnium linguarum et litterarum

(Zurich 1548). Ook heeft men van hem de verzameling der Epistolce doctorum virorum (Bazel 1548).
Biblis, dochter der nimf Cyanea, werd verliefd
op haren broeder Caunus, die haar echter ontvlugtte, waarop zij zoo lang weende, totdat zij in eene
bron werd veranderd.
Bibracte, of Augustodunum, tegenw. Autun.
Bibulus (M. Calpurnius), consul in 59 v. Chr.,
te gelijk met Cesar. Aanvankelijk bestreed hij met
hart en ziel de democratische maatregelen, die door
zijnen ambtgenoot voorgesteld werden ; maar ziende,
dat zijn tegenstand te vergeefs was,bleef hij te huffs,
en nam gedurende de laatste acht maanden van zijn
consulschap geen het minste deel meer aan het
regeringsbeleid, zoodat hij eigentlijk slechts consul
was in naam. Spotvogels noemden dit jaar het jaar
der consuls Cams en Julius Cesar, dus de twee
voornamen van Cesar dienstbaar makende aan eene
satirieke geestigheid . B. (M. Calpurnius), jongste
zoon van den vorige, viel in den slag bij Philippi in
handen van Antonius, sloot zich aan dezen aan, en
was later zijn legaat in Syrie, waar hij stierf.
R
Bicanere. Ziee _IKANIR.
Bieetre, naam van een oud kasteel in het fransche Seine-dept., op den weg naar Fontainebleau,
even bezuiden Parijs. Het was gesticht 1290 door
Joannes, bisschop van Winchester (vandaar, verbasterd, Bicétre). Onder Karel V liet Jan, hertog van
Berry, er een ziekenhuis bouwen, dat verwoest werd
in de oorlogen onder Karel VI. In 1632 werd het,
als een schuilnest voor roovers, geheel afgebroken
en door Lodewijk XIII ter verpleging van oude en
gebrekkige krijgslieden ingerigt, welke bestemming
bet behield, totdat het hotel der Invaliden gesticht
was. Onder Lodewijk XIV werd het ingerigt tot
hospitaal voor oude, gebrekkige en ziekelijke burgers, zooals het dan ook nog tegenwoordig is; maar
tevens client het tot gevangenis voor landloopers,
opligters en dergelijken, alsook tot depot voor dezulken, die tot de galeijen veroordeeld zijn. In 1842
werd bij B. een fort aangelegd.
Bichat (Marie Francois Xavier), een der beroemdste genees- en ontleedkundigen van onzen
tijd, geb. 11 Nov. 1771 te Thoirette bij Bourg in
het fransche dept. Ain, studeerde te Lyon en Parijs,
hield sedert 1797 te Parijs voorlezingen over proefondervindelijke physiologic, anatomic en heelkunde,
werd 1800 geneesheer aan het Hotel-Dieu, dock
stierf reeds 22 Julij 1802 ten gevolge van eenen
zwaren val van de trappen. Zijne voornaamste werken zijn : Recherches physiologiques sur la vie et la
mart (1800) ; Anatomie gdnerale etc. (4 dln. 1 801 ) ;
en na zijn dood verscheen zijne Anatomic descriptive
(5 dln.). Te Bourg is hem een standbeeld opgerigt,
zoo ook aan de geneesk. school te Parijs.
.ransc..e
ansche spelling voor BIDZJANAGAR.
Bichnagar, fr
Bichri, vader van Seba ; II Sam. 20.
Bicocca, fr. la Bicoque, dorp in het Lombard.-

Venetiaansche, 1 mijl van Milaan. De fransche maarschalk Lautrec werd hier 27 April 1522 verslagen
door de Keizerlijken, door welke nederlaag de Franschen genoodzaakt werden Lonabardije te ontruimen.

Bicurgium
Bicurgium, oude naam van Erfurt in Thuringen.

Bidassoa, lat. Magrada, rivier die Frankrijk
van Spanje scheidt, ontspringt op spaansch grondgebied, valt bij Fuentarabia in de Golf van Biskaaije,
na het Fazanten- of Conferentie-eiland gevormd te
hebben, op welk eiland 1659 het traktaat van den
Pyreneschen vrede werd geteekend. In 1823 trokken de Franschen de B. over.
Bideford, havenstad met 10,000 inw. in het
engl. graafschap Devon, 7 mijlen henoordw. Exeter
aan de Torridge, die zich in de Taw ontlast, over
welke bier eene gothische brug ligt van 24 bogen.
Bider. Zie de engelsche spelling BEEDER.
Bidkar, veldoverste van Jehu ; IIKon. 9 : 25.
Bidlis, of Bettis, stad-in aziat. Turkije, pachalik
Wan; 15,000 inw., voor de helft Koerden, en voor
de helft Armeniers. Volgens de Armeniers is B.
gesticht door Alexander den Gr.; het is eene sterke
vesting, die lang onder een onafhankelijken khan of
koerdischen vorst heeft gestaan, doch tegenwoordig
bestuurd wordt door een bey.
Bidloo (,overd), beroemd nederl. ontleedkundige en verdienstelijk dichter, geb. 12 Mrt. 1649 te
Amsterdam, gest. te Leyden April 1713.
Bidouze, rivier in Frankrijk, ontspringt in de
Pyreneen, loopt voorbij Ostabat, St.-Palais en Bidache, en ontlast zich in de Adour.
Bidpai. Zie PILPAi.
BiducesiOrs,een y olk in Armorica,bevvoonde de
landstreek, die tegenw. het diocese St.-Brieuc vormt.
Bidzjanagar, d. i. de stad der zegepraal, eene
thans vervallene stad in het engLindische presidentschap Madras, 6 mijlen benoordw. Bellary, aan de
Toembuddra, die het van Annagoendy scheidt ; vele
prachtige ruinen ; B. werd gesticht in 1336, was in
de 16e eeuw de hoofdstad van het groote Hindorijk, dat 1564 door de Mahomedanen van Deccan
verwoest werd, bij welke gelegenheid B. werd geplunderd.
Bidzjawar, een t rijkje in britsch Indie, presidentschap Bengalen, met de hoofdstad B.en 100,000
zielen.
Bidzjbahar, of Vidzjipara, op de hoofdstad na
de grootste stad in Cashmere, ligt aan de Dzjeelum,
waarover bier eene houten brug ligt, 5 mijlen bezuidoosten Cashmere.
Bie (Jacobus de), beroemd penningkundige,geb.
1591 te Antwerpen. Behalve de Gdndalogie et descente
de la maison de Croy bestaat van hem Imperatorum
Born. numismata (Antw. 1615) ; Numismata Grweice
etc. (1615) ; La France mdtallique etc. (Parijs 1636).
Bieberieh. Zi_eRBIBERICH.
Biecz, stad met 2600 inw. in oostenrijksch Galicie, 11 mijl bewesten Iaslo.
Biedenkopf, stad met 4000 inw. aan de
Lahn, in het groothertogdom Hessen, ruim 2 mijlen
benoordw. Marburg.
Biedermann (F. K.), prof. aan de universiteit
te Leipzig, geb. 25 Sept. 1812, heeft als publicist
naam gemaakt; wij vermelden hier alleen als door
hem geredigeerd Germania (Leipzig sedert 1850)
en de Deutschen Annalen (sedert 1853).
Biel, stad en meir in Zwitserland. Zie BIENNE.
Biel, een afgod der oude Germanen, naar wien
nog een berg in de nabijheid van Elbingerode den
naam van Bielstein draagt.
Bielefeld, stad met 11,000 inw. in de pruis.
prov. Westfalen, aan de Lutter en aan den KeulenMindener spoorweg, met drukke nijverheid en levendig handelsverkeer; was indertijd eene Hanze-stad.

Biervliet
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Bieler-meir. Zie BIENNE.
Bielitz, stad met 8000 inw. in oostenrijksch

Silezie, aan de Biala, 3 mijlen benoordoosten Teschen.
Biella, lat. Bugella, stad met 9000 inw. in Sardinie,aan den Cervo, 8 mijlen benoordoosten Turijn.
BielshOhle, d. i. Bielsgrot, vermaarde stalactitengrot digt bij de Baumannsgrot in het hertogdom Brunswijk, op den regter-oever van de Bode,
in den berg Bielstein; werd 1762 ontdekt en 1788
door zekeren Becker zoo ingerigt, dat men haar gemakkelijk kan komen bezigtigen; de B. is in 11 afdeelingen ingedeeld.
Bielsk. Zie BIELSKO,
Bielski (Marcin), poolsch geschiedschrijver, geb.
omstr. 1495 op het familiegoed Biala in het sieradzer land, woonde 1531 den slag bij Obertyn bij, verliet later de krijgsdienst,en leefde stil op Biala, waar
hij 1575 stierf. Hij schreef twee satirieke dichtstukken Sen majowy (Crakau 1590) en Seym niewiesci
(Crakau 1595), waarin hij de toestanden in Hongale en Polen geeselt. Zeer belangrijk is zijn werk
over de krijgskunst Sprawa rycerska (Crakau 1569) ;
doch het beroemdst is hij geworden door zijne Poolsche Kronijk, zijnde het eerste wezentlijk geschiedkundige werk, dat in de poolsche taal geschreven is.
— B. (Joachim), zoon van den vorige, maakte onder
Stephaan Bathori de veldtogten tegen Dantzig en
Rusland mede, werd onder Siegmond III koninkl.
secretaris, en 1595 afgevaardigde bij het geregtshof
te Lublin. Hij gaf de nagelatene werken zijns vaders
in het licht ; doch de Poolsche Kronijk moet bijna
geheel het werk van den zoon zijn.
Bielsko, 1) stad met 5000 inw. in het russ.
district Bialystok.— 2) de zelfde stad als Bielitz.
Bien public (Ligue du). Zie BOND.
Bienewitz, sterrekundige. Zie APIANUS.
Bienne, duitsch Biel, lat. Bipennium stadje met
4000 inw., bekoorlijk gelegen aan den voet van den
Jura, in de nabijheid van bet meir van Bienne of
Bieler-meir (zie hieronder), wordt doorstroomd door
eenen arm van de Suze.
Bienne (Meir van), of Bieler-meir, een vischrijk meir in de nabijheid der zwits. stad Bienne, is
31 uur gaans lang en drie kwartier breed. In hetzelve ligt het eilandje St.-Pierte (Peters-eiland), vermaard geworden door het verblijf aldaar 1765 van
J. J. Rousseau.
Bienvenida, stad in Badajoz (Spanje), 2 mijlen benoordw. Llerena ; 4500 inw.
Bierley, stad met 8000 inw. in het engl. graafschap York, 6 mijlen bezuidw. York.
Bierum, dorp in de prov. Groningen, 14 uur
gaans benoorden Appingedam, is de geboortepl. van
Heribert,26sten bisschop van Utrecht (gekozen 1138);
zwaar geteisterd door den Allerheiligenvloed 1570,
door den St.-Maartenvloed 12 en 13 Nov. 1686,
en door den Kersvloed 1717; geplunderd door het
staatsche krijgsvolk 1590, en door de te Delfzijl
gelegerde Franschen in Nov. 1813.
Biervliet, dorp in Zeeland, 8 urea gaans bezuiden Middelburg, is de geboortepl. van Willern
Beukelszoon ; was eertijds eene belangrijke stad, die
door een geweldigen watervloed 1377 werd gescheiden van het vasteland van Vlaanderen, waarvan bet
een der 28 beslotene steden was geweest, met een
grafelijk kasteel. In 1183 liet graaf Filips te B. een
dertigtal fransche en andere edellieden ter flood brengen, omdat ze zijne bruid Matbilda, op bare reis van
Portugal derwaarts, in weerwil van den gesloten vrede
hadden opgeligt. Ruim eene eeuw later nam Guy de
Dampierre, het eerewoord van bertog JanI van Bra-
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hand schendende, te B. den hollandschen graaf Floris V gevangen. Den 24 Mei 1300 werd te B. het
verdrag gesloten tusschen graaf Jan van Avenues en
Jan van Renesse; en 1417 teekende de luikschebisschop Jan van Beijeren hier het verdrag, waarbij hij
aan zijne nicht, Vrouwe Jacoba, zijne toestemming
gaf tot haar huwelijk met Jan IV, hertog van Braband. Van den moed der Biervlietsche burgers vinden
wij opgeteekend, dat zij in 1204 de eersten waren,
die de muren van Constantinopel beklommen, toen
die stad door de Franschen en Venetianen werd bestormd. In 1338, toen de stad nog met het vlaamsche wasteland verbonden was, werd B. ingenomen
door den bekenden Artevelde; 1384 andermaal aangetast door de Gentenaars, werden de schepen van
deze evenwel afgeslagen; 1385 hervatteden de Gentenaars, door de Engelschen ondersteund, den aanslag, doch moesten ook ditmaal onverrigterzake aftrekken. In 1488 werd B. te vergeefs bestormd door
12,000 man onder Maximiliaan,aartshertog van Oostenrijk ; van zijne schepen werden er bij die gelegenheid zelfs drie door de Biervlieters veroverd. Den
19 Maart 1831 had voor B. een gevecbt plaats tusschen de nederl. kanonneerbooten en de Belgen, bij
welke gelegenheid de matroos Jacob Hobein (van
boot n°. 33) onder eene stortbui van vijandelijke
kogels de nederl. vlag van eene sloep haalde, die in
handen der Belgen stond te vallen.
Biesbosch, een waterplas of golf der Noordzee, tusschen Dordrecht en Geertruidenberg, ontstaan
18 Nov. 1421 door de overstrooming (Sint-Elizabeth's vloed), waarin 72 dorpen verdronken.
Biezelingen (Christiaan Janszoon van), bekwaam portretsch !der, geb. 1555 te Delft, gest. 1597
le Middelburg.
Bietigheim, stad met 3500 inw. in den wurtemb. Neckar-kreis, 1 miji benoordw. Ludwigsburg.
Bievre, of Biévres, 1) rivier in Frankrijk, ontspringt , even bezuidw. Versailles, en outlast zich te
Parijs bij de brug van Austerlitz in de Seine; gecanaliseerd . .1846-48. — 2) dorpje aan de Bievre,
3 mijlen bezuidw. Parijs; 1500 inw.
Bievre (N. MARECHAL, markies van), geb. 1747,
was een kleinzoon van George Marechal, den eersten
lijfarts van Lodewijk XIV. Hij diende in bet korps
der Mousquetaires (koninklijke lijfwacht), en heeft
door zijne geestige zetten en kwinkslagen naam gemaakt. Eene verzameling daarvan verscheen in 1800
onder den titel Bievriana.
Biezelingen, 1) B. of Biezingen, dorpje op
het zeeuwsche eil. Zuid-Beveland, 14 uur gaans bezuidoosten Goes, was vroeger eene (reeds anno1300
bekende) groote en door drukke scheepvaart bloeijende plaats, met eene thans geheel verdroogde haven,
en lag aan 2) het riviertje B., dat 1353 werd gesloten door den Simonspolder.
Biga, stad in Anatolie (aziat. Turkije), 12 mijlen bezuidoosten Gallipoli, hoofdpl. van het livah B.,
dat een gedeelte van het oude Mysie bestaat.
Bigerri, of Bigerronen, een yolk in Novempopulanie, tusschen de Osquidaten ten W. en de Convenw ten 0. ; de hoofdpl. was Turba (tegenw. Tarbes);
hun land ontving later den naam van Bigorre.
Bightha, een der zeven kamerlingen van koning Ahasverus; Esth. 1 : 10.
Bignan (Anne), fransch dich ter en roma nschrijver, geb. 3 Aug. 1791 te Lyon.
Bignon (Jerome), beroemd fransch magistraat,
geb. omstr. 1589 te Parijs, gest. 1656, was eerst
advokaat, bekleedde vervolgens hooge regterlijke
am bten, doch werd 1642 koninkl. bibliothecaris. Van
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hem bestaat eerie Chorographie de la Terre-Sainte
(1600) ; eene verhandeling De l'excellence des rois
de France (1610); enz. — B. (J. P.), geb. 1661,
gest. 1743, kleinzoon van den vorige, was insgelijks
een zeer geleerd man, en ook bibliothecaris des konings. —B. (Louis Pierre Edouard, baron), publicist
en geschiedschrijver, geb. 3 Jan. 1771 te Guerbaville
bij Meilleraye, in het fransche dept. Beneden-Rijn,
was tijdens de omwenteling gemeen soldaat; van
1797 tot 1806 vervulde hij verscheidene zendingen
als diplomaat, was 1806 tot 1808 bewindvoerder
over de pruisische landen tusschen Elbe en Weichsel, 1808 tot 1811 gezant te Carlsruhe, 1813 resident te Warschau. Na de eerste restauratie ondersecretaris van staat voor buitenl. zaken, na den slag
van Waterloo minister van dat departement, 1817
afgevaardigde, 1830 onder bet voorloopig bewind
weder minister van buitenl. zaken, lid van den ministerraad onder Lodewijk Filips, 1837 pair van
Frankrijk, en stierf 7 Jan. 1841. Op het verlangen,
uitgedrukt in Napoleon's testament, waarbij aan B.
een legaat van 100,000 francs verrnaakt werd, schreef
B. eene Histoire de France, depuis le 18 Brumaire
jusqu'et la paix de Tilsit (7 din. Parijs 1827-38);
en als vervolg daarop : Histoire de France, depuis la
paix de Tilsit jusqu'en 1812 (4 dln. Parijs 1838).
Bigorre, het land der Bigerronen, eene tot het
voormalige Gascogne hehoorende, tegenw. het grootste gedeelte van het dept. der Hautes-Pyrenees nitmakende prov. in het zuidwestelijk gedeelte van
Frankrijk, begrensd door Spanje, Bearn, Armagnac,
Astarac en Nebouzan; hoofdpl. Tarbes. Onder de
Romeinen behoorde deze landstreek tot Novempopulanie, stond later onder het gezag eerst der Visigothen, toen der Franken, en vorrnde een afzonderlijk
graafschap, onderhoorig aan het hertogdom Aquitanie ; het werd aan de kroon getrokken 1284 door
het huwelijk van Filips den Schoone met Johanna,
de erfgename van het graafschap B. De Zwarte Prins;
vermeesterde het 1369, maar het werd heroverd door
Karel V van Frankrijk, en 1425 door Karel VII afgestaan aan den graaf van Foix, door wien het overging
in het huis Albret en aan Hendrik IV, die het 1607
voor goed aan de kroon trok.
Bigthan, (Esth. 2 : 21) een dorpelwacbter
van koning Ahasverus.
Bigthana, (Esth. 6:2), de zelfde als Bigthan.
Bigvai, een der weergekeerden nit de babylonische gevangenschap; Ezra 2 en 8; Neh. 7 en 10.
Bihacz, vestingstad van Bosnie op een eilandje
in de Unna, 12 mijlen bezuidoosten Carlstadt.
Bihar, 1) voormalig comitaat in Hongarije,
tegenwoordig gesplitst in twee comitaten Opper-B.
en Neder-B., te zamen circa 170 vierk. mijlen groot,
met eene bevolking van 390,000 zielen.-2) marktvlek met 3000 inw. in Neder-B.
Bihè, een negerrijk in Neder-Guinea, beoosten
Benguela, met de door hare groote slavenmarkten
bekende hoofdstad B.

Bijograd. Zie BELGRADO.

Bikanir, engl. Bicanere, hoofdstad met 60,000
inw. van het koningrijk B. in engl. indie, in de
woestijn, 3 mijlen benoordw. Adzjmir.
Bikend, vlek in Groot-Bucharijê, waarvan het
vroeger de hoofdpl. was; ligt 5 mijlen bezuidw. de
tegenw. hoofdpl. Buchara.
Bilbao,lat. Amanes portus of Flaviobrig a, hooldpl.
van het spaanschedistrict B., dat ten 0. aan St. Sebastian°, ten Z. aan Vittoria, ten W. aan Santander
en ten N. aan de zee grenst, 60 vierk. mijlen groot
is en 120,000 inw. telt, waarvan er 18,000 in de

Bilbilis
hoofdpl. B. behooren, die de stapelplaats Is voor den
ganschen wolhandel van Spanje met het buitenland.
De stad B. werd aantnerkelijk vergroot, zoo goed als
geheel gesticht, in 1300 door Diego Lopez de Haro,
genomen en hernomen (1808 en 1809) in den oorlog van Spanje met Frankrijk, en 1837 in den oorlog
van don Carlos.
Bilbilis, 1) B.,tegenw. Calatayud (of, volgens
anderen, Baubola bij Calatayud), stad in Hispania
tarraconensis, aan den Salo (Xalon) ; geboortepl. van
Martialis.-2) ook de riv. Xalon wordt somwijlen B.
genoemd.
Bilehilde, eene slavin, werd gekocht door koningin Brunehaut, die haar tot vrouw gaf aan haren
zoon Theodebert, koning van Austrasie, die twee
zonen en eene dochter bij haar verwekte, toen van
haar scheidde, en haar 709 liet vermoorden.
.Bildad, een der drie vrienden van Job, die over
zijn ongeluk kwamen weenen.
Bilderdijk (Willem), hollandsch dichter en
geleerd taalkenner, geb. 7 Sept. 1756 te Amsterdam,
gest. 18 Dec. 1831 te Haarlem,had te Leyden in de
regten gestudeerd en zich te 's Hage gevestigd als
advokaat. Als oranje-gezind werd B. 1795 het land
uitgebannen en begaf zich naar Londen, waar hij
voorlezingen hield over regtsgeleerdheid en letterkande, en waar hij zijne hieronder genoemde tweede
vrouw leerde kennen, met wie hij 18 Mei 1797 te
Londen in den echt trad. In 1806 in het vaderland
teruggekeerd, werd hij koning Lodewijk's onderwijzer in de hollandsche taal. Na het herstel van Neerlands onafhankelijkheid, woonde B. eerst in Leyden,
later tot aan zijnen dood in Haarlem. Door alle lotswisselingen van Nederland was B. een warm aanhanger gebleven van Oranje, hetgeen hem aan veel vervolging had blootgesteld. Zijn roem als dichter van
den eersten rang kan hem door niemand betwist
worden ; en zijne veelomvattende en grondige kennis
van een aantal talen -wijst hem eene plaatsaan onder
de eerste taalkenners. der wereld. Zijne Nederlandsche spraakleer moge niet bet gezaghebbende boek
voor onze taal zijn geworden, zooveel is zeker, dat
B. van grooten invloed is geweest op de ontwikkeling
van de hollandsche (thans nederlandsche) taal. Niet
ten onregte beschuldigt men B. van eigenzinnigheid
en doordrijverij; hetgeen echter niet wegneemt, dat
zijn naam een roem is en blijven zal voor ons land. Ook
als historicus en als regtsgeleerde heeft B. zich doen
kennen. Eene volledige lijst van de groote menigte
door B. in het licht gegevene werken, verscheen te
Amsterdam 1833; daaraan is toegevoegd de lijst der
werken van Vrouwe B.—B. (Katherina Wilhelmina
SCIIWEIKRARDT, tweede vrouw van), de dochter van
een verdienstelijk kunstschilder, geb. 3 Julij 1777 te
is Hage, gest. 16 April 1830, was eene zeer begaafde
vrouw, die zich als talentvolle dichteres heeft doen
kennen.
Bildt (De), dorp in de prov. Utrecht. Zie BILT.
Bildt (Het), volgens de nude verdeeling van
Friesland de negende grietenij van het kwartierWestergo, werd eerst 1504 bedijkt. Het nieuwe B. werd
bedijkt in 1610, terwijl 1715 nog een nieuwe landaanwas daarbij werd ingedijkt.
Bileam, stad in Manasse ; I Chron. 6 : 70.
Bileam, een valsch profeet uit Pethor in Mesopotamia, werd door Balak, koning der Moabiten,
gelast de lsraeliten te vloeken, dte,na sedert hunnen
uittogt nit Egypte 40 jaren in de woestijn rondgezworven te hebben, zijne staters kwamen overweldigen. Ondanks het verbod van God ging hij dezen last
volbrengen ; doch onderweg verscheen een engel met
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een ontbloot zwaard aan de ezelin, op welke B.reed;
bet Bier bleef eensklaps stilstaan,en toen B.het sloeg om
het voort te drijven, werd bet op wonderdadige wijze
met het spraakvermogen bedeeld en verweet het hem
zijne wreedheid. De toovenaar sloeg nu verbaasd de
oogen op en zag den engel, die hem wegens zijne
ongehoorzaamheid bestrafte en hem intusschen vergunde zijn weg te vervolgen, doch onder verbod de
Joden te vloeken. Bileam durfde werkelijk geen verwenschingen uitspreken. Hij gaf echter aan Balak
den raad midianitische meisjes naar de legerplaats
der Hebreers te zenden, ten einde hen te verleiden.
Deze raad gelukte : de Israeliten, ontrouw geworden aan den waren God, werden een oogenblik geslagen ; doch vervolgens boete gedaan hebbende,
werden zij op hunne beurt overwinnaars, en rigtten
een vreeselijk bloedbad onder hunne vijanden aan.
Bileam kwam met de Moabiten om. Deze gebeurtenis stelt men omstreeks het jaar 1489 v. Chr.
Biledulgerid,eigentlijk Belad-el-Dzj end (d.i.:
Land der Dadelpalmen), strekt zich nit, bij 80 mijlen breedte, over eene lengte van 270 mijlen ten Z.
van de Atlas-landen en ten N. van de woestijn van
Sahara. Bit over bet geheel weinig bebouwde, en
slechts Tangs de oevers der weinige zoutrivieren met
een weelderigen plantengroei prijkende steppenland
wordt bewoond door eene gemengde bevolking van
Arabieren, Berberen en Negers, die karavaan-handel
drijven tot Soedan. De eenige steden van beteekenis
in B. zijn Tafilelt en Gadames, als verzamelplaatsen
van de daar doortrekkende karavanen. In de oudheid
stond B. op een hoogeren trap van beschaving, en was
toen bekend onder den naam van Numidische vlakte.
Bilfinger (Georg Bernhard), duitsch geleerde,
geb. 1693 in Wurtemberg, gest. 1750 te Stuttgart,
heeft verscheidene werken over philosophie, theologie en natuurkunde nagelaten.
Bilguer, beroemd schaakspeler,, geb. omstr.
1810, gest. 1840, was de zoon van een mecklenburgsch officier. Hij heeft geschreven Handbuch des
Schachspiels (Berlijn 1843), dat echter door zijn
overlijden onvoltooid gebleven is.
Bilha, stad in Simeon ; I Chron. 4 : 29.
Bilha, dienstmaagd van Rachel; toen Jacob bij
Rachel geen kinderen kon verwekken, gaf zij hem B.,
en deze baarde hem eerst Dan, en naderhand Naphtali (Gen. 29 en 30). Vervolgens werd B., die dus
het bijwijf was van Jacob, beslapen door zijn zoon
Ruben (Gen. 35 : 22).
Bilhan,1) afstammeling van Ezau ; Gen. 36 : 27 ;
I Chron. 1 : 42. — 1) afstammeling van Issaschar ;
I Chron. 7 : 10.
Bilin, boheemsche stad en badplaats aan de
Bila, eenige uren gaans van Teplitz ; 3200 inw.
Bilitio, tegenw. Bellinzona.
Billaud—Varennes (Jean Nicolas), berucht
conventioneel, geb. 1762 te La Rochelle, was sedert
1785 advokaat te Parijs, wierp zich hartstogtelijk in
de omwenteling, gaf eenige geschriften in het licht
tegen de ministers van Lodewijk XVI, knoopte betrekkingen aan met Danton, Marat en Robespierre,
werd na 10 Aug. substituut van den procureur der
gemeente, en bestuurde gezamentlijk met Danton de
bloedige dagen van September 1792. Door de kiezers van Parijs ter Conventie afgevaardigd, vervolgde
hij als met verwoedheid eerst de koninklijkefamilie,
toen de Girondijnen. Benoemd tot lid van het .Comite
de salut public", organiseerde hij met Robespierre
het stelsel van het schrikbewind ; hij onttrok zich
echter al spoedig aan de rigting van Robespierre,
dien hij beschuldigde van tirannij, en droeg veel bij
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tot de verwezentlijking van den 9 Thermidor. DesBinche, stad met 6000 inw, in de belgische
niettemin ward hij reeds kort na dien gedenkwaarpron. Henegouwen, 3 uren gaans bezuidoosten Berdigen dag voor de regtbank geroepen en met Collot
gen of Mons.
d'Herbois naar Cayenne gedeporteerd (1795), waar
Binda, of Lamnea, tegenw. de Nerbedda, rivier
hij, van alle amnestien uitgesloten blijvende, ruim
van Indict dezerzijds den Ganges, ontlastte zich in
20 jaren doorbragt, eer het hem gelukken mogt te
de Barygazenus sinus (tegenw. golf van Cambay).
ontsnappen naar Sint-Domingo, waar hij in 1819 te
Binder (Wilhelm Christian), duitsch geschiedPort-au-Prince stierf.
schrijver, geb. 16 April 1810 te Weinsberg in WurBillault (Auguste Adolphe Marie), een der be- temberg, studeerde te Tubingen, werd 1831 prof.
kwaamste ministers van het tweede fransche keizerder geschiedenis en duitsche letterkunde aan het
rijk, geb. 12 Nov. 1805 te Vannes, gest. Oct. 1863.
gymnasium te Biel in het zwits. kanton Bern, werd
Billaut (Adam), dichter. Zie ADAM B1LLAUT.
2 jaren later bij de staatskanselarij te Weenen geBile (Sten Andersen), deensch zeeman, geb. plaatst, werd vervolgens aldaar tot professor der
22 Aug. 1751 te Assens in Fiinen, werd 1785 kapistaatswetenschappen benoemd, doch nam 1841 zijn
tein ; 1796 blokkeerde hij Tripoli; 2 A pri11801 nam
ontslag, en ging stil leven te Ludwigsburg, waar
hij deel aan het zeegevecht tegen de Engelschen ter
hij 1845 tot de roomsche Kerk overging. Behalve
reede van Kopenhagen, en werd met de maritieme
het bij die gelegenheid door hem uitgegevene geverdediging der deensche hoofdstad belast, die hem
schrift Heine Becht fertigung and mein Glaube (Augsook in 1807 gedurende bet beleg der Engelschen
burg 1845), verdienen van zijne werken bijzondere
toevertrouwd was. Als eerste lid der admiraliteit
melding Der deutsche Horatius (Ludwigsburg 1831;
sedert 1814 werd B. de schepper der nieuwe deen3e druk 1841) ; Furst Clemens Metternich und sein
sche vloot. Sedert 1829 admiraal, stierf hij te KoZeitalter (Schaffhausen 1836; 3e druk 1845); Der
penhagen 15 April 1833. — B. (Sten Andersen),
Untergang des polnischen Nationalstaals (2 d ln . Stutzoon van den vorige, geb. 5 Dec. 1797 te Kopenhagart 1839) ; Peter der Grosse and sein Zeitalter
gen, trail 1819 in fransche dienst, en maakte 1823
(Reutlingen 1841) ; Ceschichte des philosophischen
den togt tegen Spanje mede. In Denemarken terugund revolutiondren Jahrhunderts (2 din. Schaffhaugekeerd, nam hij 1840 deel aan de expeditie der sen 1844-45). Veel opzien baarde zijn geschrift :
Bellona naar Noord-Amerika. Van 24 Junij 1845 tot
Der Protestantismus in seinen Selbstaufliisung (Schaff23 Aug. 1847 deed hij met de korvet Galathea eene reis hausen 1843; 2e druk 1846).
rondom de wereld, waarvan hij de rijke wetenschapBindraban, of Vindravana, aanzienlijke stad
pelijke resultaten mededeelde in de Beretning om in het engl. indische presidentschap Bengalen, aan
Corvetten Galatheas Reise omkring Jordon (3 dln. Kode Dzjumna, met 20,000 inw., heilige vijvers en grot-,
penhagen 1849-51) ; sedert 27 Jan. 1852 was hij
ten en Krisjna-tempels.
gedurende twee jaren minister van marine ; einde
Bingen, lat. Bingium, stad met 5000 inw. in
1852 werd hij tot schout-bij-nacht bevorderd ; van
Hessen-Darmstadt, op den linker-oever van den Rijn
hem bestaat ook een Manuel de terminologie maritime
en regter-oever van de Nahe, over welke de zoogefrancaise (1831).
naamde Drusus-brug ligt, is eene tusschenhaven
Billiton, of Billington, ook Blitong, eiland in tusschen Maintz en Keulen, met levendigen handel
den Soenda-archipel, tusschen Sumatra en Borneo,
en scheepvaart. Op den nabij gelegen Rochusberg en
heeft ijzer- en tinmijnen, en eene bevolking van
op den Rupertsberg vindt men oude merkwaardige
12,000 zielen. Met Banka aan de Engelschen afgekasteel- en klooster-ruinen. Digt bij B. in den Rijn
staan (17 Mei 1812) door den sultan van Palembang,
de onder den naam van Bingerloch bekende kolk ;
kwam het bij het londensche traktaat van 17 Mei
bier staat midden in den Rijn de zoogenaamde Mui1824 aan de Nederlanders.
zentoren, die in de 13e eeuw daar gebouwd werd
stad
met
4400
inw
,
in
het
fransche
Billom,
om tot tolhuis te dienen. Aan eene sterkte, door
dept. Puy-de-DOme,2 mijlen bezuidoosten Clermont.
Drusus bier ter plaatse aangelegd, wordt B. gezegd
In de Hervorming heeft B. eene rol gespeeld ; anno
zijn ontstaan te danken te hebben.
I 589 werden bier vergaderingen gehouden, gepresiBingley, stad met 8000 inw. in het engelsche
deerd door La Rochefoucauld-Randau en den bisschop
graafschap York, aan de Aire en nabij het kanaal
van Clermont.
van Liverpool, Leeds en Bradford, ligt 5 uren gaans
Bilma, stad der Sahara, 80 mijlen bezuidoosten benoordwesten Leeds.
Moerzoek, en 100 mijlen benoordoosten Boernoe,
Bingley, benoemd nederlandsch tooneelspeler,
is bewoond door Tibboes; B. werd bezocht door de
geb. 1755 te Rotterdam uit bemiddelde engelsche
Engelschen Oudney, Denham en Clapperton. Naar
ouders, was opgeleid tot koopman, werd echter nit
B. wordt eene nabij gelegene woestijn B. genoemd.
kunstliefde 1779 acteur, blonk vooral uit in het
Bilsan, een der weergekeerden nit de baby!. treurspel, en stierf 1818 te 's Gravenhage.
gevangenschap; Ezra 2; Neh. 7.
Bintang, nederl. 0. I. eiland in de indische
Bilsen, stad met 4000 inw. in belgisch Lim- Zee, ten zuiden van het schiereiland Malakka.
burg, 3 uren gaans bewesten Maastricht, aan de
Binkes (Jacob), commandeer ter zee over een
Demer.
smaldeel van acht oorlogschepen (1676 en 1677),
Bilston, bloeijende stad met 24,000 inw. in het had een hevig gevecht bij het eiland Tabago met
engl. graafschap Stafford, I nor gaans bezuidoosten
9 fransche schepen onder admiraal d'Estrées, die
daarbij de nederlaag Teed; doch eenige niaanden
Wolverhampton, en 4 uren gaans van Birmingham.
Bilt (de), ook Ronde Bilt genaamd, dorp in de later veroverde d'Estrees het eiland, doordien een
der fransche bommen in het kruidmagazijn viel van
prov. Utrecht, een uur gaans van de stad Utrecht,
bet fort, dat met het grootste gedeelte der besetting
aan den straatweg naar Arnhem.
Bima, rijkje met de hoofdpl. Bima op den noord- in de lucht vloog, waarbij ook de dappere B. omkwam.
oosthoek van het ned. 0. I. eiland Soembawa.
Bion, grieksch idyllendichter,, geboortig uit
Binasco, vlek met 5000 inw. in Lombardijé, Smirna, leefde omstr. 200 v. Chr., stierf door vergif.
Van zijne zangen, waaronder vooral de lijkzang op
aan bet Pavia-kanaal, dat de Adda met den Ticino
Adonis uitmunt, bestaan nog slechts fragmenten, die
verbs lid t.

Biondi
afzonderlijk zijn urtgegeven door Jacobs(Gotha 1795);
loch doorgaans vindt men ze vereenigd met die van
zijnen leerling Moschus en van zijnen tijdgenoot Theocritus. — B. de Borysthener, dus genaamd, omdat
hij geboortig was nit Olbia aan den Borysthenes,behoort gerangschikt onder de hondsche wijsgeeren,
en heeft ook naam gemaakt als dichter en muziekbeoefenaar. Vooral in het satirieke muntte hij nit,
en geeselde meedoogenloos de bijgeloovigheden van
zijnen tijd ; hij stierf in hoogen ouderdom, 241 jaren v. Chr.
Biondi (Giovanni Francesco), geb. 1572 te
Lezignano in Dalmatie, begaf zich naar Venetic, ging
van daar als secretaris met den venet. gezant Soranzo
naar Frankrijk; later als secretaris met den engl.
gezant Henry Wotton naar Engeland vertrokken,
omhelsde hij het Protestantismus, werd door Jacobus I tot ridder verheven en tot kamerheerbenoemd.
Hij stierf 1644 te Eaubonne in Z witserland ; hij is
de schrijver van eene geschiedenis van den burgeroorlog (1377-1509) tusschen de huizen Lancaster
en York ; hij heeft ook eenige italiaansche romans
geschreven.
Biot (Jean Baptiste), beroemd fransch natuuren sterrekundige, geb. 21 April 1774 te Parijs.
(Edouard Constant), verdienstelijk sinoloog, zoon
—B.
van den vorige, geb. 2 Julij 1803 ; vooral melding verdient zijn Dictionnaire des noms anciens et modernes
des villes de l'empire chinois (Parijs 1842).
Bipennium, oude naam der stad Biel in Zwitserland.
Bipontium, lat. naam der stad Tweebruggen.
Bir, of Biridzjek, lat. Birtha, stad in aziat. Turkije, pachalik Rakka,12 mijlen benoordoosten Aleppo
en 7 mijlen bezuidwesten Orfa, aan den Euphraat ;
eertijds met veel handel ; werd verwoest door TamerIan; heeft nog slechts 4000 inw.; het is de plaats
waar de karavanen tusschen Aleppo en Orfa den
Euphraat overtrekken.
Birago (Karel, vrijheer van), uitstekend oostenrijksch militair-ingenieur, uitvinder van het naar hem
genoemde bruggen-systeem, geb. 1792 in de nabijheid van Milaan, gest. dls brigade-kommandant van
het korps oostenr. pioniers en pontoniers 29 Dec.
1845.
Birague (Rend de), geb. 1507 te Milaan, uit
een oud-adellijk geslacht, nam de wijk naar Frankrijk, om de wreak te ontgaan van Lodewijk Sforza,
hertog van Milaan. Frankrijks koning Frans I maakte
B. raadsheer in het parlement van Parijs, vervolgens
opperintendant van justitie. Karel IX benoemde hem
1570 tot zegelbewaarder ; als lid van den geheimen
raad was hij degene, die met de leden der familien
Gondi en Guise en met Catharina de Medicis het
snoode plan beraamde tot den Bartholomeus-nacht ;
bij wijze van belooning voor zijn beulswerk, werd
hem de waardigheid van kanselier verleend. Op verzoek van Hendrik III schonk pans Gregorius XIII
hem na den dood van zijne vrouw den kardinaalshoed (1578). Hij stierf 1583; men houdt hem ook
voor schuldig aan verscheidene vergiftigingen.
Biran (Maine de). Zie MAINE DE BIRAN.
Birch (Thomas), engelsch theoloog en geschiedschrijver, geb. 1705, gest. 1766, predikant te Londen, gaf in het licht eene vermeerderde engelsche
bewerking van Bayle's Dictionnairegeneral historique
et critique (10 dln. in fol. 1741) ; wijders : .Biographische schetsen van beroemde personen" (2 dln,
1752) ; .Gedenkschriften uit de regering van Elizabeth" (2 dln. 1754) ; .Geschiedenis van het koninkl.
genoot q.:hap te Louden (1756-1757), enz.
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Birch—Pfeiffer (Charlotte), beroemd als tooneelspeelster, en meer nog als vruchtbaar schrijfster
van tooneelstukken, geb. 1800 te Stutgart, in 1825
gehuwd met Dr. Christiaan Birch uit Kopenhagen,
die als schrijver bekend is door zijn biographisch
werk Ludwig Philipp I &nig der Franzosen (3 dln.
Stutg. 1841-3; 2e druk 1846-7) ; ook als romanschrijfster heeft Charlotte B.-Pf. naam gemaakt.
Bird—Island, d. Vogel-eiland. Zie AYES.
Biren (Ernst Johan), hertog van Koerland, geb.
1687, gest. 28 Dec. 1772, was de zoon van een koerlandschen boer. Hij had de liefde weten te winnen
van Anna, hertogin van Koerland ; en toen deze prinses
den troon van Rusland beklom (1730), werd B. alvermogend. leder,die hem in den weg stond of hinderde, werd gebannen of ter dood gebragt, en hij
deed zich tot hertog van Koerland kiezen, in weerwil van de tegenkanting van den koerlandschen adel.
Bij den dood der keizerin werd hij als regent des
rijks erkend (1740) ; maar eene zamenzwering, beraamd door generaal Munich, beroofde hem van het
gezag, en hij werd naar Siberie gezonden. Reeds het
jaar daaraanvolgende evenwel riep Elizabeth hem
terug, en Catharina II herstelde hem als hertog van
Koerland, welke waardigheid hij vervolgens bleef bekleeden, tot hij er afstand van deed (1769) ten behoeve van zijnen zoon. In het tijdperk, toen hij in
hooge gunst stond, regeerde B. op wreedaardige wijze, maar met kracht en met roem. Uit eene ijdelheid,
die bespottelijk was,noemde hij zich Biron, ten einde
te doen denken, dat hij behoorde tot dat aanzienlijke geslacht in Frankrijk, waarvan hij ook het geslachtswapen had aangenomen.
Birger de Bielbo, graaf van het paleis en
rijksbestuurder van Zweden, geb. omstr. 1210,gest.
1266, trouwde met Ingeborg, de zuster van koning
Erik den Stamelaar; hij ontzette de stad Lubeck,
toen die 1236 belegerd werd door de Denen; ontving 1248 de waardigheid van graaf van het paleis,
en onderwierp kort daarna aan bet Christendom de
bewoners van Finland, die door hunne zeerooverijen
een geesel waren voor Zweden. Bij den dood van koning Erik IX (1250) werd B. tot regent of rijksbestuurder benoemd, en voerde op roemrijke wijze het
bewind bijna zestien jaren tot tan zijnen dood. Door
B. werd Stokholm gesticht.—B. II, kleinzoon van
den vorige,werd 1284 erkend als koning ; maar verdreven door zijne broeders, nam hij de wijk naar
Denemarken, waar hij 1321 stierf.
Birgitten—orde. Zie BRIGITTEN-ORDE.
Birkenfeld, stad in het groothertogdom Oldenburg, aan de Nahe, 4 mijlen van Trier ; heeft 2000
inw. en is de hoofdpl. van het voormalige vorstendom B., dat, 6 a 7 vierk. mijlen groot, aan de andere
zijne van den Rijn ligt, aan het Hondsrug-gebergte
tusschen de rivieren Rijn, Saar en Moezel, en begrensd
wordt door de pruis. districten Trier en Coblentz en
het hessische oberamt Meissenheim. VOOr de fransche omwenteling behoorde het vorstendom B. aan
het huis Wittelsbach ; van 1796 tot 1814 was het
ingelijfd in bet fransche dept. der Saar (departement
de la Sarre) ; in 1814 kwam het aan Pruisen, en
door deze mogendheid werd het krachtens de Weener
congres-acte van 9 April 1817 afgestaan aan Oldenburg.
Birkenhead, stad met 40,000 inw. in het
engl. graafschap Chester, dagteekent pas van 1824,
en heeft zich met verbazende snelheid ontwikkeld,
heeft eene haven,en staat door den spoorweg in gemeenschap met Birmingham, Manchester, Liverpool, enz.
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Birket

Birsk

Birket, d. i. Meir, naam van twee meren in
Biron (Armand de Gontaut, baron van), maarEgypte : 1) Birket-el-Hadzji, dat is Pelgrimsmeir,
schalk van Frankrijk en een der grootste veldheeren
in Neder-Egypte, 2 mijien benoordoosten Cairo ; is
van zijnen tijd, geb. 1524, sproot uit een oud en
de verzamelplaats der bedevaartgangers, die uit Afrika
aanzienlijk geslacht in Perigord, en diende allereerst
naar Arabia willen gaan. — 2) Birket-el-Keroen, het
in Piemont onder maarschalk Brissac ; nam, ofschoon
oude Mceris-meir; zie MCERIS.
heimelijk voor de Hugenoten gestemd, in het leger
Birma, of het rijk der Birmanen, ook het der Roomsch-katholieken deel aan de veldslagen van
rijk van Ava genaamd, is het gewigtigste en grootste
Dreux, St.-Denis en Moncontour; werd '1569 grootrijk in Achter-India, van hetwelk B. het westelijk
meester der artillerie, en ontving met De Mesme,
gedeelte beslaat, zich uitstrekkende over eene opperheer ran Malassise, den last om met de Hugenoten
vlakte van omstreeks 10,000 vierk. mijien ; het grenst
den vrede te sluiten, bekend als de vrede van St.ten N. aan de berglanden van den Sive-Sjan en van
Germain. In 1577 tot maarschalk van Frankrijk
het Bor-Khamtiland, ten 0. aan de cliinesche prov.
verheven, voerde hij achtereenvolgend bevel in
Yunnan en aan Siam, ten Z. aan de golf van MartaGuyenne, in de Nederlanden en in Saintonge. Na
ban, en ten W. aan de golf van Bengalen, aan de britsch
den dood van Hendrik III was B. een der eersten,
0. I. prov. Aracan, Tsjittagong, Cassai en Assam en
die Hendrik IV als koning erkenden; en hij bewees
aan het land Katsjar. De bevolking wordt, naar de
dien vorst uitstekende diensten in den veldslag van
aannemelijkste raffling, tegenw. geschat op 3a 4 milArgues en bij den aanslag op Parijs. Hij was 68
linen zielen, die deels tot het mongoolsche ras, deels
jaren owl, toen hij 26 Julij 1592 sneuvelde bij het
tot dat der Hindoes, deels tot dat der Maleijers bebeleg van Epernay in Champagne. — B. (Charles
hooren ; het eerstgen. ras zijn de eigentlijke Birmade Gontaut, hertog van), zoon van den vorige, vernen, het krachtige en heerschende bestanddeel der
maard door de vriendschap van Hendrik IV en door
bevolking. De heerschende godsdienst is die van
zijn verraad, was geb. 1561, en diende aanvankelijk
Boeddha. De Birmanen waren tang onderworpen aan
onder zijn vader. Met hart en ziel aan Hendrik IV
Pegu; op aanhitsing der Portugezen kwamen zij in
gehecht,en onversaagd zonder wedergade, overlaadde
opstand, maar in 1752 bragten de Peguanen hen wehij zich in de veldslagen bij Argues en Ivry, bij het
der tot onderwerping. In het volgende jaar echter
beleg van Parijs en bij dat van Rouaan, en in den
trad Alompra, een man van geringe afkomst,te voorslag bij Aumale, met zooveel roem, dat men hem
schijn, verdreef de Peguanen uit zijn vaderland, onden bijnaam gaf van Fulmen Gallia, d. i. de Bliksem
derwierp vervolgens de naburige landen en zelfsPegu
van Gallie. De koning vergold zijne diensten met
aan zijn gezag, en was de eerste keizer van het door
de schitterendste gunstbewijzen : hij benoemde hem
hem gestichte Birmanische rijk. In 1826 hebben de
tot admiraal van Frankrijk (1592), tot maarschalk
Engelschen, door eenen gelukkigen oorlog, de Bir(1594) en gouverneur van Bourgondie ; hij maakte
manen gedwongen hun Assam, Tenasserim,Zjonkse- hem hertog en pair (1598), en vertrouwde hem de
ion, Aracan, enz., of te staan; en in eenen tweeden gewigtigste gezantschappen toe. In 1595, in het
oorlog (1852 en 1853) hebben zij hunook Pegu ontgevecht te Fontaine-Francaise, had Hendrik IV zelf
weldigd. Tegenwoordig bestaat B. uit de volgende hem van eenen antlers wissen dood gered. In weergedeelten : a) het eigentlijke Birma, bewoond door wil van al die weldaden liet B. zich door hoogmoed,
zuivere Birmanen, tusschen 234 en 182 graad N. Br.;
eergierigheid en hebzucht zoo ver verleiden, dat hij
tot dezen Myamma-stam worden gerekend 7 tak- eene zamenzwering smeedde tegen zijnen koning :
ken, namelijk : de Rakain of het yolk van Aracan; de
hij onderhandelde heimelijk met Spanje en Savooije,
eigentlijke.Birmezen; de Talain of Mon; de Kien van
en verbond zich de wapenen te zullen keeren tegen
de Aracan-bergen ; de Karen der bosschen van Neder- zijn vaderland. Het geheim der zamenzwering werd
Birma, Pegu en Tenasserim ; de Yau; en de Tavoyers ;
geopenbaard door Lafin, den vertrouweling van B.,
b) Noord-Birma, bewoond door Singahoos, Sjans en
die hem er toe had aangezet. Biron zocht eerst alles
anderen ; c) de oostelijke schatpligtige Sjan-staten,
te ontkennen; maar de bewijzen waren Dili overtuiin zekeren zin onafhankelijk, van de roode Karen tot
Bend, dat hij genoodzaakt was zijne schuld te belijCambodzja ; een vierde gedeelte d) bestond uit het den, en Hendrik IV schonk hem grootmoediglijk
tegenw. aan Engeland behoorende Pegu, de delta van
vergiffenis. Maar de ondank van B. was zOO groot,
de Irawadi, het oorspronkelijke koningrijk Talain of
dat hij de zamenzwering op nieuw opvatte; en
het onderkoningrijk Hentzawadi. De hoofdstad,vroeandermaal door Lafin verraden, werd B. nu in hechger Amarapoera, is tegenwoordig Ava of Ratnapoera.
tenis genomen, en 31 Julij 1602 in de Bastille
Birmanie. Zie BIRMA.
onthoofd. — B. (Charles Armand), een achterneef
Birmingham, 1) stad in het engelsche graaf- van den vorige, geb. 1663, gest. 1756, en zijn zoon
schap Warwick, na Manchester de grootste fabriekB. (Louis Antoine), geb. 1701, gest. 1788, beiden
stad in Engeland, ligt 7 uren gaans benoordwesten
maarschalk van Frankrijk. De zoon van laatstgen.,
Coventry en 43 uren gaans benoordw. Londen, te namelijk B. (Armand), genaamd Lauzun, diende met
niidden van het groote engelsche spoorwegnet, aan
lof in Amerika en in Frankrijk onder de republiek,
de rivier Rea, en telt omstr. 235,000 inwoners. —
dock werd niettemin 1793 onthoofd ; zie LAUZUN.
2) stad in Pennsylvania, is door eene brug verhonBirr, 1) B., of Parsonstown, stad met 6000 inw.
den met Pittsburg.
in Ierland, 14 mijlen bezuidw. Dublin.— 2) dorp in
Birnbaum, poolsch Miedzychow, stad met het zwits. kanton Aargau, met het grafvanPestalozzi.
3500 inw. in pruisisch Posen, 9 mijlen benoordw.
Birs, rivier in Zwitserland, ontspringt in het
Posen.
Jura-gebergte nabij de Passage Pierre Pertuis, kanBirniti, landschap in Afrika. Zie BOERNOE.
ton Bern, stroomt door het Munsterdal, en outlast
Biron, vlek met circa 1000 inw. in het fransche zich, na eenen loop van 9 mij len, boven Bazel in den
dept. Dordogne, 5 mijlen bezuidoosten Bergerac ;
Rijn. De oevers van de B. zijn rijk aan ruiners ; benaar dit vlek draagt de familie Gontaut van B. haren
zuidoosten Bazel, moorddadig gevecht 26 Aug.1444;
adellijken naam.
zie ARMAGNAKKEN.
Biron, zoo noemden zich hertog Ernst Johan
Birsk, stad in het europ. russische gouvernevan Koerland en zijne afstammelingen. Zie BIREN.
ment Orenburg, aan de Beim; 3000 inw.

Birtha
Birtha, oudtijds eene stad in Azie; tegenw.
Bir.

Birthelm, marktvlek met 2500 inw. in bet
district Hermannstadt in Zevenbergen.
Bisaccia, stad met 6000 inw. in het Napelsche
(Principato ulteriore), ruim 4 uren gaans benoordoosten Santo-Angelo dei Lombardi.
Bisan, of Bethsean, ook Scythopolis, stad in
Syrie, pachalik Damascus, 8 mijlen benoordoosten
Jeruzalem.
Bisanthe, stad in Thracie, aan de Propontis ;
tegenw. Rodosto.
Biscara, stad in Algerie, prov. Constantine,
30 mijlen bezuiden Constantine; bezet in 1844.
Biseaya. Zie BISKAAIJE.
Bisceglia, stad met 18,000 inw. in het Napelsche (Terra di Bari), 3 mijlen beoosten Barletta, aan
de Adriatische Zee. Vermaard gevecht van 13 Franschen (waaronder de ridder Bayard) tegen 13 Spanjaarden.
Bischofsburg, stad met 3000 inw. in het
oostpruis. regeringsdistrict Koningsbergen, aan den
Dimmer.
Bischofsheim, naam van verscheidene steden :
1) 13. aan den Neckar, of Neckar-B., stad in den
badenschen Unterrheinkreis, 3 mijlen bezuidoosten
Heidelberg ; 2600 inw. — B. am Hohen Steg, stad
in den badenschen Unterrheinkreis, nabij den Rijn,
met een kasteel; 2000 inw.-3) B. aan den Tauber,
of Tauber-B., lief gelegene stad in den badenschen
Unterrheinkreis ; 2400 inw. 4) B. voor de Rhôn,
stad in het beijersche landgericht Unterfranken, aan
de Brent ; 2000 inw.
Bischofstein, stad met 3000 inw. in het
oostpruis. regeringsdistrict Koningsbergen, 2 mijlen
bezuidw.
Bischofswerda, stad met 3400 inw. aan de
Weesenitz in den saksischen Opper-Lausitz.
Bischofswerder, stad met I 600 inw. aan
de Ossa in het westpruis. reg.-distr. Marienwerder ;
zware brand 1730.
Bischofszell, s.tad met 1500 inw. in het
zwits. kanton Thurgau, aan de uitwatering van den
Sitter in de Thur; reeds in de 9e eeuw gesticht.
Bischweiler, lat. Episcopi villa, stad in het
fransche dept. Beneden-Rijn, aan den Moder, 2 mijlen
benoorden Straatsburg; 7000 inw.; eertijds eene
vesting en residentie der paltsgraven van Birkenfeld.
Biserte. Zie BIZERTE.
Biset (Karel Emanuel), uitstekend schilder van
danspartijen en vrolijke gezelschappen, geb. 1633 te
Mechelen, gest. 1710 te Antwerpen.
Bishop (sir Henry Rowley), een der beroemdste
engelsche componisten, geb. 1782 te Londen, gest.
30 April 1855 te Oxford.
Bishop's Wearmouth, stad in het engl.
graafschap Durham, 2 mijlen benoordoosten Durham,
aan de Wear. Zie SUNDERLAND.
Bisi (L.), italiaansch schilder van kerkgezigten
inwendig, monumenten, enz., geb. 1814 te Milaan.
B. (J.), hedendaagsch ital. landschapschilder.
— B. 01.), hedendaagsch ital. schilder van vrouwenbeelden.
Bisignano, lat. Besidice, stad in het Napelsche
(Calabria-citeriore), 3 mijlen benoorden Cosenza ;
4000 inw.
Biskaaije, het Cantabria der ouden, in het
Spaansch Viscaya, eene prov. van Spanje, met de
hoofdpl. Bilbao,grenst ten N.aan de Golf van B., ten
0. aan• Guipuscoa, ten Z. aan Alava, ten W. aan Burgos; ten tijde der Romeinen werd dit landschap be-
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woond door de Cantabren, Autrigonen en Caristen;
het ontving den naam B. eerst onder Alfons den
Groote (866). Omstr. de elfde eeuw maakte Inigo
Lopez, stadhouder van B.,zich nagenoeg onafhankelijk; en 19 opvolgers na hem regeerden als zoodanig
over B., totdat bet 1479 aan de spaansche kroon
werd getrokken.
Biskaaije (Nieuw), eene oude prov. van Mexico,
tegenwoordig een gedeelte uitmakende van den staat
Durango, grenst ten N. aan Nieuw-Mexico, ten 0.
aan Nieuw-Leon.
Biskaaische Zee, of Golf van Biskaaije, ook
Aquitanische Zee genaamd, heet bij de Franschen
Golf van Gascogne, wordt gevormd door de noordkust van Spanje en de westkust van Frankrijk, en
is rijk aan bogten en inhammen.
Biskop (Joan), geb. 1646 te 's Rage, gest. 1686,
was advokaat bij den hove van Holland, en tevens
een bekwaam schilder; op gewoon papier bootste hij
de schilderijen van verscheidene meesters na met
haar eigen koloriet, enz., welke schilderteekeningen
nog tegenw. in waarde worden gehouden.
Bisley, stad met 7000 inw. in het engl. graafschap Gloucester, aan het Stroud-kanaal.
Bismark, stadje met 2000 inw. in het pruis.
reg.-distr. Maagdenburg.
Bismark (Fried. Wilh., graaf von), sedert 1848
gepensioneerd als wurtemb.luit.-generaal,geb. 28 Julij
1783 te Windheim in Westfalen, trad 1796 in hanov.,
1803 in nassausche dienst, moest wegens een duel
de vlugt nemen, werd ritmeester bij de wurtembergsche kavallerie, onderscheidde zich 1809 bij Riedau,
en maakte onder Ney den russischen veldtogt merle.
Na den overtogt van de Berezina bragt B. de
wurtembergsche troepen in hun vaderland terug,
kommandeerde het 1e regement Chevaux-legers in
de veldslagen van Bautzen, Seiffersdorf en Jiiterbogk,
werd in Leipzig krijgsgevangen; en toen Wurtemberg de zijde van Duitschland koos, trad B. op als
chef van den generalen staf der kavallerie, werd 1816
kolonel en in den gravenstand verheven, en 1819
generaal-majoor. Hij heeft ook vele belangrijke krijgskundige werken geschreven.
Bisnagar. Zie BIDZJANAGAR.
Bisni, prinsdom in centraal Azle, maakt deel
uit van het landschap Boetan, en erkent de suzereiniteit van den Deb-radzja of koning van Boetan, en
die van Engeland, elk voor zooveel hunne bezittingen
in B. aangaat. De hoofdstad heet insgelijks B.
Bisoettn, ook Behistun of Bihsutun, naam
van eene plaats en berg in het perzische landschap
Koerdistan,nabij Kirmanzjab,vooral vermaard door de
op den 1700 vt. hoogen, loodregten zij wand gebeitelde
overoude opschriften van den perz. koning Darius I,
waarin deze aan den engelschen majoor Rawlinson,
onder dankbetuiging aan God, zijne overwinning
bekend maakt over de opstandelingen in zijn rijk.
Reeds Diodorus maakt gewag van dezen berg, dien
bij Bagistanon noemt. Dezelve bevat nog mythologische figurers in haut-relief, alsmede 16 daarbij
behoorende achemenidische Keil-opschriften, het
zoogenaamde duizendregelige opschrift.
Bissago–eilanden, of Bissao-eilanden, eene
groep eilanden en riffen aan de westkust van Senegambie; gevaarlijke doorvaart. Omstreeks 16 dezer
eilanden zijn. bewoond ; de grootste zijn Bulama,
Bissao of Bussi, Yate en Mauterre. Op het eiland
Bissao, met een fort van lien naam, zetelt een portugesche gouverneur; het eiland heeft eene bevolking van omstr. 600 vrije lieden en 800 slaven.
Bissayas, fr. iles Bissayes. Zie BASJI-EILANDEN.
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Bisschop

Bissehop (Cornelis), voortreffelijk historie- en
portretschilder, geb. 12 Febr. 1630 te Amsterdam,
gest. 1674. Van de tien kinderen, die hij naliet, hebben Jacob (de oudste) en Abraham (dejongste zoon)
zich mede jegens de schilderkunst zeer verdienstelijk gemaakt.
Bisschoppelijke Kerk. Zie het artikel
EPISCOPALE KERK.

Bissehops–eilanden, de zuidelijkste groep
der Hebriden,aan de westkust van Schotland, behoorende tot het graafschap Inverness, gezamentlijk
omstr. 2000 inw.
Bissenen, lat. Bissegni,00k Petschenegen en ook
Patzinaciten genoemd, een y olk dat in de 6e eeuw tusschen de Wolga en den Ural woonde.Zie PETSCHENEGEN.
Bissing (Henriette Krohn, gehuwd met luitenant-kolonel von), duitsch romanschrijfster, geb.
31 Jan.1798 te Worm in Mecklenburg-Schwerin.
Bisson (Hippolyte), luitenant der fransche marine, geb. 1796 te Gu6mene in Bretagne, bij de
expeditie naar Griekenland als kommandant geplaatst
op eene brik, die door de vloot van admiraal Rigny
op de Turken was veroverd, liet hij zich met schip
en bemanning in de lucht vliegen (6 Nov. 1827),
liever dan zich over te geven aan den vijand. Aan
zijne zuster werd een pensioen toegelegd bij wijze
van rationale belooning.
Biston, zoon van Mars en Callirhoe.
Bistonia, stad in Thracie, gebouwd door Biston.
Bistoniden,bijnaam der thracische bacchanten.
Bistoniers, y olk in Thracie, bezuiden het
gebergte Rhodope; hunne hoofdpl. was Bistonia.
Bistonis lams, in Thracie, bij Abdera; tegenw. het meer Boeroe bij Koemoelzjina ; groot Tischrijk meir beoosten Abdera.
Bistrica, rivier in Galicie, komt uit het Carpathisch gebergte, stroomt voorbij Stanislawow, en
valt regts tusschen Mariempol en Sesapol in den
Dniester, na eenen loop van 9 mijlen.
Bistritz, vrijstad in Zevenbergen (in het Land
der Saksen), hoofdpl. van het district B., dat den
noordoosthoek van Zevenbergen vormt en 57 vierk.
mijlen groot is. De stad B. ligt aan de rivier B.,
benoordoosten Carlsburg, heeft 6000 inw., had
eertijds een bloeijenden en beroemden koophandel ;
10 Julij 1849 behaalden de oostenrijksche troepen
bier eene overwinning op de hongaarsche.
Bistritza, hoofdplaats van het district B. in
Moldavie, aan de rivier B., die zich in den Sereth
outlast; B. ligt ten Z. W. van Jassy.
Bisurgis, oude naam der rivier Weser.
Bitaub6 (Paul Jeremie), fransch dichter, geb.
24 Nov. 1732 te Koningsbergen uit fransche ouders,
werd protestantsch predikant, en vestigde zich 1770
te Parijs, na reeds vroeg door eene fransche bewerking van den Ilias de opmerkzaamheid van Frederik
den Gr. getrokken te hebben en lid der akademie te
Berlijn te zijn geworden. In weerwil hij zeer stil en
afgezonderd leefde, werd hij in de omwenteling in
hechtenis genomen, en eerst den 9 Thermidor weer
in vrijheid gesteld. Hij stierf 22 Nov. 1808. Zijne
Oeuvres completes (9 dln., Parijs 1804) werden nitgegeven door zijne weduwe.
Bitche, lat. Bidiscum of Bicina, kantonshoofdplaats in het fransche Moezel-depart., 3 mijlen bezuidoosten Sarrequemines, heeft 4000 inw. en is
eene vesting, die voor onneembaar wordt gehouden ;
in 1797 werd B. te vergeefs belegerddoor de Pruisen.
Biterne, stad der Tectosagen; tegenw. Beziers.
Bitetto, stad in bet Napelsche (Terra di Bari),
2 mijlen bezuidw..Bari ; 4000 inw.

Biturigen
Bithyniii, landschap in Klein-Azie, het noordwestelijk gedeelte van Anatolie, begrensd ten N.
door de Zwarte Zee, ten Z. door Galatie en Phrygie,
ten W. door de Propontis, ten 0. door Paphlagonie,
oorspronkelijk waarschijnlijk door Thraciers bevolkt,
ook wel Bebrycie genoemd naar de Bebrycen, die
het bewoonden; later woonden in B. ook de Thynen,
Mariandynen, Mygdonen en Cauconen. De voornaamste, door grieksche kolonien bevolkte steden
waren : Prusa, Chalcedon, Heracleon, Apamea, Clandiopolis, Nicomedia; laatstgenoemde stad werd later
de vorstelijke residentie, toen B. een koningrijk was
geworden. Vroeger had Cresus dit land met Lydie
vereenigd; na het verval van zijn rijk kwam B. aan
Perzie, doch werd vervolgens onafhankelijk onder
een eigen koning. In 328 v. Chr. regeerde Zypetes,
die het oppergezag van Alexander den Gr. erkende;
doch na Zypetes' flood (281 v. Chr.) wierp zijn
opvolger Nicomedus I het macedonische juk weder
af, en B. bleef nu een onafhankelijk koningrijk, tot
het 183 v. Chr. onder romeinschen invloed kwam.
De koningen, die na Nicomedus over B. regeerden,
waren : Zelas (250 v. Chr.), Prusias I (237), Pmsias II (192), die Hannibal aan de Romeinen uitleverde, Nicomedus II (148), Nicomedus III (90 v.Chr.).
Deze laatste stierf 75 v. Chr., en legateerde zijn rijk
aan de Romeinen, zoodat B. toen een romeinsch
wingewest werd ; Plinius de Jonge regeerde er onder
Trajanus als stadhouder. Diocletiaan resideerde later
doorgaans te Nicomedia. In de 5e eeuw werd B.
gesplitst in twee provincien, die door den Sangarius
waren gescheiden, t. w. Bithynia propria (westelijk
B.) en Honoria (oostelijk B.). In de lie eeuw
maakten de Seldzjoeken zich van B. meester, doch
in den eersten kruistogt werd het bun ontweldigd,
en de stad Nicea was herhaalde malen de residentie
van den griekschen keizer. In het laatst der 13e
eeuw werd B. eene prooi der Turken, die 1328 de
stad Broessa of Brusa (het crude Prusa) tot hoofdstad
maakten van het ottomanische rijk, welken rang het
later heeft moeten afstaan aan Constantinopel.
Bithynium, stad in Bithynie ; tegenw. Bastan.
Biton en Cleobis. Zie C_LEOBIS.
Bitonto, lat. Butuntum of Bidruntum, stad met
21,000 inw. in het Napelsche (Terra di Bari), 2
mijlen bezuidwesten Bari, in eene rijkgezegende
vlakte; in den omtrek van B. wordt de beroemde
Zagarello-wijn gewonnen. Bij B. bevochten de Spanjaarden 25 Mei 1734 eene schitterende overwinning
op de Oostenrijkers, ten gevolge waarvan Napels
weder aan Spanje kwam.
Bitterfeld, stad met 4000 inw. in de pruis.
prov. Saksen, aan den ouden weg van Leipzig naar
Berlijn, 9 uren gaans benoordoosten Merseburg; B.
is ontstaan uit eene vlaamsche nederzetting.
Bituricum, een der oude namen van Bourges.
Biturigen, y olk in transalpijnsch Gallie, was
gesplitst in twee groote takken : 1) de Bituriges
Cubi, eerst begrepen in Celtica, later ingelijfd bij
Aquitania 1a; ze woonden ten N. van de Lemovices
en ten Z. van de Aureliani ; hunne hoofdplaats was
Avaricum (het tegenw. Bourges), dat ook Bituriges
genoemd werd ; hun grondgebied vormde later Berry
en een gedeelte van het Bourbonnesche. — 2) de
Bituriges Vivisci of lossi, in Aquitania la, ten W.
van de Pretocorii en ten Z. van de Santones ; hoofdplaats Burdigala (het tegenwoord. Bordeaux); hun
grondgebied vormt tegenw. de arrondissementen
Bordeaux, Blaye, Lebourne en het dept. der Gironde.
De Bituriges Vivisci waren eerie volkplanting van de
Bituriges Cubi.
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Bituritm
Bituritee, tegenw. Bedarrides, stad der Allobrogen, die in de omstreken van B. geheel werden
verslagen door Domitius-lEnobarbus (122 v. Chr.).
Bitzius (Albert), zwitsersch schrijver (in het
Duitsch) onder het pseudoniem Jeremias Gotthelf,
geb. 4 Oct. 1797 te Marten in het zwits. kanton
Freiburg. Zijne talrijke volksverhalen zijn vol humor
en degelijkheid.
Bivar. Zie Cm.
Bivona, 1) stad met 3500 inw. op Sicilie, 5
mijlen benoordw. Girgenti. — 2) stad in het Napelsche, meer bekend onder den naam van MONTELEONE.
Bizerte, gr. Hippo Zarytos, stad in het koningrijk Tunis, benoordw. de stad Tunis; voorheen had
B. een der beste havens van Afrika, en was berucht
wegens de zeerooverijen Van deszelfs bevolking.
Bizia, tegenw. Visa, stad in Thracie, nabij de
uitwatering van de Salmydessa of Orosina in de
Zwarte Zee, was oudtijds de hoofdstad van het rijk
van koning Tereus.
Bjelaja, rivier in Rusland. Zie BELAJA.
Bjelgorod, stad in Rusland. Zie BELGOROD.
Bjelgorodok, stad in Rusland. Zie AKKERMAN.
Bjelew, of Belew, stad met 10,000 inw. in het
russ. gouvernement Toela, aan de Oka.
Bjelo (d. i. Wit), of het Witte meir, een meir
in het russische gouvernement Nowogorod ; in hetzelve ontlasten zich de rivieren Kowzja en Kema ;
uit het weir B. ontspringt de Cheksna.
Bjelopol, stad in europ. Turkije (Roemelie),
13 mijlen benoorden Scutari; 4000 inw.
Bjelsk, stad in Rusland. Zie BIELSK.
Bjorn Herjulfson, een IJslander en de eerste europesche zeevaarder, die den grond van Amerika
betreden heeft 492 jaren vroeger dan Columbus. In
het jaar 1000 op Dsland terugkomende na eenen
langen zeetogt, vernam B., dat zijn vader Herjulf van
daar was vertrokken met Erik, die zich was gaan
nederzetten in een westwaarts gelegen eiland vol
sneeuwbergen en ijsvelden (dat was Groenland).
Dadelijk stak B. weder in zee, om zijnen vader op te
zoeken, voer lang in westelijke rigting, door zeeen,
die hem geheel onbekend waren, en vond eindelijk
land ; maar niet het land, dat men hem beschreven
had; hij landde aan dat gedeelte van Amerika's continent, dat naderhand den naam heeft ontvangen van
Nieuw-Schotland.
BjOrneborg, zeestad met 5000 inw. in de russ.
prov. Finland, aan den mond van den Koemo in de
Bothnische golf, benoordw. Helsingfors.
BjOrnstjerna (Magnus Frederik Ferdinand,
graaf), zweedsch staatsman en schrijver, geboren
10 Oct. 1779 te Dresden, waar zijn vader zweedsch
legatie-secretaris was, trad 1793 in de zweeds. armee,
verliet die bij het einde van den finschen oorlog als
majoor, werd van 1809 tot 1812 tot verscheidene
diplomatieke zendingen gebruikt, trad 1813 weder
in krijgsdienst, ging merle naar Duitschland, waar
hij zich bijzonder onderscheidde, streed in Holstein,
daarna in Noorwegen, totdat krachtens de conventie
van Moss de vereeniging van Noorwegen met Zweden
plaats had. In 1815 werd B. adjudant-generaal en
vrijheer, 1820 luitenant-generaal en 1826 graaf,
18428-46 gezant te Londen, en stierf 6 Oct. 1847
te Stokholm.
Blaauw Water, of Banjoe Biroe, een meir op
Java, in de residentie Pasoeroewan.
Blaauwe bergen, naam van verscheidene gebergten :1) in den noord-amerik. staat Pennsylvanie,
een der oostelijke ketenen van de Apalachien.
2) op het eiland Jamaica, eene van het oosten naar
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het westen loopende keten steile bergen. — 3) op het
vasteland van Nieuw-Holland, loopt in verscheidene
ketenen parallel met de zuidoostkust ; over dit gebergte, vol steile wanden en diepe kloven,loopen twee
dwarswegen van Sydney naar Bathurst. — 4) op het
eiland Melville in de amerikaansche Poolzee. 5) men
geeft ook wel lien naam aan de bergen,die zich op Java,
in de adsist.-resid. Buitenzorg, ver achter de stad Batavia verheffen ; de middelste is de Salak, de oostelijkste de Megamendong, de westelijkste de Gagak.
Blaauwe grot, eene grot op het eiland Capri,
180 palmen lang,12 breed en 70 hoog, ontdekt door
de duitsche schilders Fries en Kopisch. De ingang
ligt zoo laag, dat men er slechts bij stil vveder in
kan komen zwemmend of in een bootje; alles in
deze stalactiten-grot vertoont zich in een tooverachtig azuurblaauw schemerlicht.
Blaauwe rivier. Zie de artt. BAHR-EL-AZREK
en YANG-TSE-K1ANG.

Blaauwe Zee, meir in Rusland. Zie ARAL.
Blaauwen (De), fr. les Bleus, in den vendeeschen oorlog tijdens de fransche omwenteling werden
de soldaten der republikeinsche armee door de koningsgezinden B. genoemd, omdat ze eene blaauwe
uniform droegen.
Blaauwen (De) en de Groenen, lat. Veneti et
Prasini, waren in Byzantium de voermansgilden, die
elkander de overwinning betwistten bij de wedrennen, en die, door de kleur hunner kleeding onderscheiden, de stad in twee tegenover elkander staande
partijen hadden verdeeld. Toen Justinianus zich voor
de Blaauwen verklaard had, nam deze onderscheiding al spoedig een staatkundig karakter aan. In 532,
partij trekkende van de ontevredenheid der bevolking, die verbitterd was over de knevelarijen van
Johannes, den prefect van het pretorium, en van den
questor Tribonius, kwamen de Groenen in opstand,
riepen prins Hypatius in het circus als keizer uit, en
belegerden Justiriianus in zijn paleis, waar hij waarschijnlijk omgekomen zou zijn, zonder den moed van
Belisarius en van Mundus, stadhouder van Illyrie,
die de opstandelingen uiteendreven. Ruim 30,000
menschen verloren bij dezen opstand het leven; Hypatius werd gevat en onthoofd, waarna men zijn lijk
in den Bosporus wierp.
Blacas d'Aulps (Pierre Louis Casimir, hertog van), fransch diplomaat, afstammende van een
Blacas d'Aulps, bijgenaarnd de Groote krijgsheld, die
zich in de 12e eeuw onderscheidde onder de dapperste ridders aan het hof van Raimond Berenger,
en 1235 stierf. Deze P. L. Casimir was geb. 12 Jan.
1771 op het kasteel Berignon bij Aulps in Provence,
was tijdens het uitbarsten van de omwenteling reeds
officier, ;emigreerde, diende in het korps van Conde,
bleef Lodewijk XVIII in diens ballingschap getrouw,
en vergezelde hem naar Parijs toen hij als koning in
Frankrijk terugkeerde. Als minister en als ambassadeur bewees B. uitstekende diensten aan Lodewijk XVIII, en na hem aan Karel X, lien hij insgelijks in zijne ballingschap (1830) vergezelde naar
Holyrood, Praag en GOrtz ; en na Karel's flood ging
B. met den hertog van Angouléme naar bet kasteel
Kirchberg in Neder-Oostenrijk, waar B.17 Nov. 1839
stierf. Hertog B. bezat eene rijke verzameling
oudheden, gedeeltelijk beschreven door Rainaud
in zijne Description des monuments musulmans du
cabinet de M. le due de Blacas (2 dln. Parijs 1828).
Black (Joseph) ,beroemd scheikundige, geb. 1728
te Bordeaux uit schotsche ouders, ontving zijne opleiding van Cullen te Glasgow, werd 1765 prof. der scheikunde te Edinburg, en stierf aldaar 16 Nov. 1799.
33

Blackburn

Blakulla

Blackburn, belangrijke manufactuurstad met
48,000 inw. in bet eng. graafschap Lancaster, aan de
Derwent,9 uren gaans bezuidoosteu Lancaster; geboortepl. van Hargraves, den uitvinder der spin-machine.
Blackfriars, d. Zwarte Broeders, de engelsche benaming voor Dominicaner monniken.
Blacklock (Thomas), een beroemde blinde,geb.
1721 in het schotsche graafschap Dumfries,verloor het
gezigt toen hij zes maanden oud was; in weerwil
hiervan wijdde hij zich aan de studie, haalde den
doctoralen graad in de theologie, en werd een uitstekend schrijver. Zijne gedichten verschenen 1754
hij was predikant te Dumfries, en stierf aldaar 1791.
Blackmore (sir Richard), geneesheer en letterkundige, geb. omstr. 1658, gest. 1729, was lijfarts van koning Willem III en van koningin Anna.
Als dichter leverde hij slechts middelmatige verzen ;
in het staatkundige hehoorde hij tot de whigs, en
stand als zoodanig bloot aan de sarcasmen der tories
Swift, Pope en Arbuthnot.
Black—River (d. Zwarte Rivier), naam van
verscheidene rivieren in N.-Amerika. De voornaamste
is de Big-Black-river, die op het Ozark-gebergteontspringt,bezuiden Jetrerson,in den staat Missouri,en die
zich, na eenen loop van 45 mijlen, benoordoosten Little
Rock ontlast in de White River (d. i. Witte Rivier).
Blackstone (William), beroemd regtsgeleerde,
geb. 10 Julij 1723 te Londen, gest. 14 Febr. 1780,
maakte als prof. der regten te Oxford zeer veel naam,
inzonderheid door zijne voorlezingen over engelsche
staatsregeling en wetgeving. Zijne Commentaries on
the laws of England (4 dln., 1765 en v. ; laatste druk
1829) zijn klassiek. Verscheidene hooge ambten werden met roem door B. bekleed. — B. (Henry),zoon
van den vorige, gaf in het licht : Reports of cases in
the court of common pleas in the 28th year of George III
(3 din. London 1789) .
Blackwater, 1) rivier in bet engl. graafschap
Essex, vereenigt zich met den Chelmer, en outlast
zich na eenen loop van 8 mijlen in de baai van B.,
die vermaard*is om hare nesters.--- 2) rivier in Ierland, stroomt voorbij Blackwater (Armagh), en start
zich na eenen loop van 19 mijlen in de baai van
Youghal (Waterford).
Blackwell (Thomas), schotsch schrijver, geb.
1701 te Aberdeen, was daar prof. der grieksche taal,
en stierf 1757. Men heeft van hem Gedenkschriften
over bet hof van Augustus (3 din.) ; Nasporingen
over Homerns (1 dl.) ; Brieven over de mythologie
(2 din.) ; deze 3 verschillende werken, te Edinburg
gedrukt, zijn ook in het Fransch vertaald.
Bloesus (Cajus Sempronius), romeinsch consul.
Zie SEMPRONIUS.
B1MUS (Junius), romeinsch veldheer, bloedverwant van Sejanus, voerde het bevel over de drie
legioenen, die in Pannonie in opstand kwamen in
het begin der regering van Tiberius, en deed te vergeefs al bet mogelijke om den opstand te onderdrukken. Tot landvoogd van Afrika benoemd, versloeg
hij Tacfarinas, ontving van zijne soldaten den titel
van Imperator, en verkreeg te Rome de eer van een
zegevierenden intogt, welke eer na hem aan geen burger meer toegestaan werd. Dat Sejanus in ongenade
viel, bragt B. in groot gevaar.
Blaeu, lat. Cwsius, eene hollandsche familie van
geleerden en boekdrukkers, die zich, even als de familieu Aldus, Giunti, Stephanus en Elzevier, gedurende bijna eene eeuw zeer verdienstelijk heeft
gemaakt door het bevorderen van de letterkunde :
B. (Willem), geb. 1571 te Alkmaar, een leerling en
vriend van Tycho Bralie, was drukker en uitgever

van de door hem zelven vervaardigde naauwkeurige
landkaarten ; hij stierf 21 Oct. 1638.— B. (Johannes en Cornelius), zonen van den vorige, zetteden
het vak hun vaders voort door de uitgave van vele
belangrijke werken.— B. (Johannes), zoon van Johannes B., geb. to Amsterdam in het begin der 17e
eeuw, genoot eene wetenschappelijke opleiding en
werd tot doctor in de regten bevorderd, deed groote
reizen, en zijn Atlas major (11 dln., 1662), zoomede
eene reeks koper-gravuren en stadsgezigten, zijn
prachtige werken. Zijn winkel en een groot gedeelte
zijner fonds-artikelen werd 26 Febr.1672 door brand
vernield. — B. (Johannes en Peter), zonen van den
vorige, zetteden het boekhandelaars- en uitgeversvak
van hunnen varier tot omstr. 1700 voort.
Blain, kantons-hoofdpl. met 6000 inw. in het
fransche dept. Loire-Inferieure, 7 uren gaans benoorden Nantes; eertijds eene vesting, werd door
den hertog van Mercoeur belegerd in 1589 en 1591,
en bij het tweede beleg ingenomen.
Blainville, fransch zooloog. Zie het artikel
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DUMMY DE BLAINVILLE.

Blair, stad met 3000 inw. in het schotsche
graafschap Perth, 6 mijlen benoordwesten Perth.
Blair (John), geleerd tijdrekenkundige, geb. in
het begin der 18e eeuw in Schotland, gest. omstr.
1783, gaf 1754 zijne Chronologische Tafels in het
licht, waarvan 1852 te Londen eene door H. Ellis
omgewerkte editie verschenen is. — B. (Hugo),
beroemd schotsch schrijver, geb. 7 April 1718 te
Edinburg, studeerde aldaar, en werd er, na als predikant reeds eenige jaren naam te hebben gemaakt
als begaafd kanselredenaar, benoemd tot prof. der
welsprekendheid en fraaije letteren, in welke verschillende ambten hij werkzaam bleef tot 1783. Hij
stierf te Edinburg 8 Jan. 1801. Hij heeft 4 din.
Predication in het licht gegeven, die als modellen
van kanselwelsprekendheid kunnen golden; maar hij
heeft zijnen naam vooral beroemd gemaakt door zijne
Lectures on composition (2 din. Londen 1783), die
in verscheidene talon zijn overgezet ; ook in het Hollandsch : Lessen over de welsprekendheid".
Blaise (Saint), de fransche naam voor BLASIUS,
den beilige.
Blaisois, of Blesois, een gedeelte van het oude
Orleansche, had Blois tot hoofdpl. ; het maakt tegenw.
deel uit van het fransche dept. Loir-et-Cher.
Blake (Robert), admiraal, een der grootste zeehelden van Engeland, geb. 1599 te Bridgewater. De
partij der Onafhankelijken gekozen hebbende, diende
hij met ijver het long-parliament tegen de koningsgezinde partij, werd met de kolonels Deane en Popham
over het eskader gesteld, dat afbreuk moest doen
aan de koninklijke vloot, die onder de prinsen Rupert
en Maurits naar Lissabon stevende; hij maakte belangrijke prijzen, verbrandde nagenoeg al de schepen
van prins Rupert to Carthagena en Malaga; onderwierp de eilanden Scilly en Guernsey, weerstond 1652
ter reede van Dover en bij Godwinsand de zeemagt
van Tromp en de Ruyter. In 1654 door Cromwell
naar de Middell. Zee gezonden om de engelsche koopvaardijvloot te beschermen, beschoot hij 1655 Tunis,
bevrijdde in Algiers en Tripoli alle engelsche slaven,
sloot met Venetie en Toskanen voordeelige traktaten, blokkeerde Cadix, maakte zich met admiraal
Montague van twee rijk beladene spaansche vloten
meester, bragt die in zegepraal op in Engeland,maar
stierf kort na zijne aankomst to Plymouth 1657.
Blakulla, eene steenklip nabij het zweedscbe
eiland Euland ; aan de B. zijn vele heksen-legenden
verbonden.

Blangini

Blambangan
Blambangan. Zie de artt. BALAMBANGAN en
BALAMBOEANG.

Blamont, 1) stad met 3000 inw. in het fransche dept. Meurthe, 6 uren gaans beoosten Luneville.
— 2) plaatsje met 400 inw. en een sterk kasteel in
het fr. dept. Doubs, aan den Glou, 3 a 4 uren gaans
bezuidoosten Montbeliard.
Blanc (Le), lat. Oblincum, arrondissementshoofdpl. in het fransche dept. Indre, aan de Creuse,
6 mijlen bezuidw. Chateauroux ; 7000 inw. De weg
van B. naar St.-Savin wordt levee de Cesarugenoemd.
,__ont,.
__e M
Zie
Blanc (Mont).
M ONT-BLANC.
Blanc (J. J. Louis), fransch socialist en geschiedschrijver, geb. 28 Oct. 1814 te Madrid, na de
Februarij-omwenteling lid van het Voorloopig bewind, moest na den opstand in Junij 1848, om zich
aan de regterlijke vervolging te onttrekken, de vlugt
nemen naar Engeland, waar hij sedert verblijf hield.
Door zijne geschriften, vooral door zijne Organisation
du travail (1840), was hij een tijd lang zeerpopulair
hij den werkenden stand in Frankrijk. Maar belangrijker zijn van zijne pen : Histoire de dix ans 1830
—1840 (5 din. Parijs 1841-44) en Histoire de la
revolution francaise (dl. 1-4, Parijs 1847-53),
welk laatste werk in zijne ballingschap door hem
voltooid is (1852-58). — B. (A. A. P. Charles),
fransch letterkundige, oudste broeder van den vorige, geb. 15 Nov. 1813 te Castres, dept. Tarn ; onder
meer werken heeft men van hem Histoire des peintres
francais au 19e siècle (1845) ; hij heeft ook de Hist.
des peintres de tonics les ecoles, door Armengaud begonnen, voortgezet (1849-59, 280 afleveringen).
Blanca, de heilige, eene siavin te Lyon, onder
Marcus Aurelius verschrikkelijk ter dood gebragt als
belijderes van het Christendom ; gedenkdag 19 Jan.
Blaneha (Juan),alcalde of schout van Perpignan,
toen de Franschen die stad 1474 ten derden male
belegerden. Zijn zoon bij het doen van eenen uitval
in 's vijands handen gevallen, zonden de Franschen
de bedreiging aan den vader, dat ze zijnen zoon voor
zijne oogen zouden ,ombrengen als hij de stad niet
overgaf; en toen B. weigerachtig bleef, volvoerden
ze hunne bedreiging, zonder daardoor de vaderlandsliefde te doen wankelen van B,, die het beleg nog
8 maanden wederstond.
Blanchard (Francois), luchtreiziger, geb. 1753
te Andelys in het fransche dept. Eure, ondernam
4 Maart 1784 zijne eerste luchtreis, en stak in het
volgende jaar met een luchtbol het Naauw van Calais
over naar Dover. Na nog menige luchtreis volbragt
te hebben in en buiten Frankrijk, wend hij, beticht
van revolutionaire beginselen te hebben verspreid,
in de vesting Kuffstein in Tirol gevangen gezet, kwam
echter reeds spoedig weder op vrije voeten, deed I 796
te New-York zijne 49e luchtreis. In 1798 steeg hij
te Rouaan op met 16 personen, en nog in dat zelfde
jaar met den beroemden sterrekundige Lalande ; in
1807 bedroeg het getal der door B. volbragte luchtreizen 66 ; hij stierf 7 Mrt. 1809. Hij had ook de
parachute uitgevonden. Zijne vrouw (Louise B., geb.
1774), die na zijnen dood het beroep voortzette,verongelukte 1819 in den tuin van Tivoli, doordien zij
hoog in de lucht vuurwerk afstak, waardoor haar
ballon in brand geraakte.
Blanchard (Emile), fransch natuurkundige,
geb. 6 Maart 1820 te Parijs, heeft vele geachte werken geschreven, waaronder Organisation du régne
animal (1851-58, aflev. 1-26). — B. (Pierre),
fransch letterkundige, geb. 29 Dec. 1772, heeft veel
geschreven voor de jeugd ; vooral verdient meld* zijn
Petit voyage autour du monde (14e druk 1842), en
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ook Histoire des batailles, sieges et combats francais
de 1792 1815 (4 din. 1818).
Blanche, naain van verscheidene vorstinnen
uit de huizen van Castilid en Navarre. De beroemdste
is B. van Castilid, koningin van Frankrijk, dochter
van Alfons IX, koning van Castilie ; zij was de vrouw
van Lodewijk VIII,en werd de moeder van den heiligen Lodewijk. Zij was regentes des rijks van 1226
tot 1236, gedurende de minderjarigheid van haren
zoon, en ook later tijdens de togten van lien vorst
naar het Heilige Land en naar Egypte. Bijgestaan
door kardinaal Romanus, aan wien zij haar vertrouwen schonk, wist zij te zegevieren over al de eedgenootschappen, die tegen haar en tegen het rijk
waren gerigt, en regeerde met de grootste wijsheid.
In bet laatst van haar leven de afzondering gezocht
hebbende te Melun, was zij 65 jaren oud toen zij
aldaar 1252 stierf. Evenzeer vermaard door hare
schoonheid als door hare wijsheid, had zij eene onweerstaanbare liefde ingeboezemd aan Thibaut, hertog van Champagne, die haar bezong in zijne gedichten. — B., koningin van Navarre (1425-1441),
dochter van den koning van Navarre Karel III. Koningin geworden, trouwde zij met Jan van Aragon,
zoon van Ferdinand I, en gaf hem deed in het rijksbestuur; maar tot haren erfgenaam benoemde zij
haren zoon don Carlos, dus haren man voorbijgaande,
waaruit hevige twisten ontstonden tusschen den zoon
en den vader.
Blanche de la Marche. Zie M_ARGARETA VAN
BOURGONDIÖ.

Blanehelande (Philippe Francois Rouxel de),
geb. 1735, was gouverneur van St. Domingo, toen
daar de omwenteling van 1789 uitbarstte. Daar het
hem niet gelukt was den opstand te dempen, wend
hij door de revolutionaire regtbank te Parijs ter dood
veroordeeld, en onderging zijn doodvonnis 11 April
1793; zijn 19-jarige zoon, van medepligtigheid beschuldigd, onderging 20 Julij 1794 bet zelfde lot.
Blancmesnil, magistraat. Zie POT1ER.
Blanco (Kaap), naam van drie benoemde landtongen van Afrika : 1) op de noordkust, in het rijk
van Tunis ; 2) op de .westkust, in Marokko ; 3) op de
N.B. Aileen de
westkust, ter kuste van Sahara.
eerstgenoemde was ten tijde der Romeinen bekend,
onder den naam van Candid= promontorium. De
derde wend in 1441 ontdekt door de Portugezen.
Blanes, d. i. Witte, aanvangswoord in de benamingen : 1) Blancs-battus (zie GEESELBROEDERS) en
Blancs-manteaux (zie GUILLEM1TEN.)
Blandford, ook Blandford-Forum, stad met
3000 inw. in het engelsche graafschap Dorset, aan
de Stour, 3 mijlen benoordoosten Dorchester.
Blandrata (Georgio), stichter van de sekte der
Unitariers in Polen en Zevenbergen,geb.omstr. 1520
te Saluzzo, was geneesheer te Pavia, en moest, als
aanhanger van het Protestantismus, voor de Inquisitie de vlugt nemen (1556) ; van daar begaf hij zich
naar Polen, dock wend om zijne naar de leer van
Arius en Socinianus overhellende begrippen al spoedig uit zijn ambt als lijfarts van koning Stephanus
Bathori ontslagen (1558). In Zevenbergen won hij
daarop het vertrouwen van vorst Johannes Sigismond, die zich geheel met zijne unitarische begrippen vereenigde, zoodat B. bier weldra een grooten
aanhang had. Hij wend echter in 1590 vermoord door
zijnen roomsch-katholieken neef sommigen zeggen nit geloofs-dweeperij, anderen beweren uit hebzucht om van hem te kunnen erven.
Blangini (Giuseppe Felice), componist, geb.
1781 te Turijn.
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Blangis

Blangis, kantons-hoofdpl. met 2000 inw. in
het fransche dept, der Beneden-Seine, 3 mijlen benoordoosten Neufchatel.
Blanken (Jan), beroemd waterbouwkundige,
geb. 15 Nov. 1755 te Bergambacht, gest. 17 Julij
1838 bij Vianen.
Blanken (Johan Willem), geb. 27 Junij 1806
te Emden, trail 1820 in dienst, maakte den tiendaagschen veldtogt tegen Belgie merle, werd 19 Feb.
1861 kolonel, is sedert 31 Jan. 1862 minister van
oorlog, en werd 19 Febr. 1863 tot generaal-majoor
bevorderd
Blankenberghe, stad met 2700 inw. in de
belgische prov. Westvlaanderen aan de Noordzee,
3 uren gaans van Brugge; kleine haven.
Blankenburg, 1) stad met 3400 inw. aan
den noorderrand van het Hartsgebergte, aan den voet
van den berg Blankenstein, in het hertogdom Brunswijk (zie B. 2), met verscheidene merkwaardige en
romantische punten in den omtrek, als : bezuiden B.
den Slotberg met het in verheven stiji opgetrokken
hertogelijk slot of kasteel, het wel k belangrij ke kunstschatten bevat ; verder den Calvinus-berg met het
Louiza-huis, waar men een heerlijk vergezigt heeft;
beoosten B. den steil uit de vlakte zich verheffenden
Duivelsmuur, zijnde eene uit quader-zandsteen bestaande klippenrij ; een half uur gaans benoorden B.
ligt op eene groteske quader-zandsteenrots de 1758
geslechte pruisische bergvesting Reinstein. —2) een
kreis of district beslaande het zuidoostelijk gedeelte
van Brunswijk, aan welk hertogdom in 1599 B. als
graafschap verviel ; in 1690 werd het geschonken
aan Lodewijk Rudolf, tweeden zoon van Anton Ulrik
van Wolfenbuttel, en van toen of werd het als vorstendom zelfstandig geregeerd tot 1731, in welk jaar het
weder bij het hertogdom Brunswijk ingelijfd werd.
— 3) stad met 1300 inw. in de boven-heerlijkheid
van het vorstendom Schwartzburg-Rudolstadt, aan
den ingang van het Schwartza-dal, aan den voet van
eene 500 vt. hooge kalksteenrots, op welke de prachtige en indrukwekkende ruine van het kasteel Greifenstein of slot B.
Blankenham, of Blankenheim, een der dorpen, die bij den watervloed van Febr. 1825, naar
evenredigheid der bevolking (300 zielen) wel het
meest werden geteisterd ; ligt in de prov.Overijssel,
ruim 7 uren benoordw. Zwolle.
Blankenheim, stad met 2000 inw. in het
groothertogdom Saksen-Weimar, 3 uren gaans bezuiden Weimar.
Blankenheim (Frederik van), 1393 tot bisschop van Utrecht gekozen, was een geleerd, schrander, voorzigtig en dapper man, had dertigjaren lang
eene onstuimige regering, meer het zwaard voerende
dan den bisschopsstaf; hij stierf 9 Oct. 1423 op het
slot te Vollenhoven in Overijssel, en werd te Utrecht
in de Domkerk begraven.
Blankhof (Jan Teunisz.), verdienstelijk zeeschilder, geb. 1628 te Alkmaar, deed driemaal de
reis naar Rome, nam 1669 dienst op de vloot, die
Candia ging ontzetten, keerde 1674 behouden terug,
en ging toen naar Hamburg.
Blannovicen. Zie BRANNOVICEN.
Blanquefort, stad met 2000 inw. in het fransche dept. Gironde, I mijl benoordw. Bordeaux.
Blanqui(JerómeAdolphe),verdienstelijk fransch
staathuishoudkundige, geb.28 Nov.1798 te Nizza,gest.
28Jan. 1854 te Parijs. Van zijne talrijke geschriften
is het belangrijkste : Histoire de l'économie politique en
Europe etc. (2 dln. Parijs 1837-38). — B. (Louis
August), fransche woelgeest, brneder van den vorige,

Bleicherode
geb. 1805, heeft zijn gansche leven doorgehragt met
het smeden van plannen om regeringen omver te
werden, stond reeds 1832 to regt, werd 1840 ter
flood veroordeeld, doch begenadigd ; en na den opstand van 15 Mei 1848 werd hij gedeporteerd naar
Belle-Isle.
Blansaart (Abraham en Jan), twee broeders,
geb. te Leyden, medepligtigen in het gesmede komplot (1623) om prins Maurits te vermoorden. Het
komplot ontdekt zijnde, namen zij de vlugt, werden
echter te Emden achterhaald, naar Amsterdam opgezonden en van daar naar 's Hage, waar ze,even als
de andere medepligtigen, onthoofd werden.
Blaquie—et—Bougrie (koningrijk) , onder
dezen naam wordt bij Geoffroi de Villehardouin verstaan het walachisch-bulgaarsch koningrijk. Zie
BULGARLIè.

Blaricum, dorp in N.-Holland, 4 uren gaans
oostelijk bezuiden Amsterdam ; in den spaanschen
tijd, en ook van de Franschen in 1672, had B. veel
te lijden ; 26 Mrt. 1696 werd het grootendeels vernield door brand.
Blasco Nunez Vela, spaansch zeereiziger,
de eerste die de landengte van Panama ontdekte (begin 16e eeuw). Aan het hof van Aragon beticht, dat
hij zich het oppergezag over de door hem veroverde
landen had willen toeeigenen, werd hij onthoofd.
Zijne ontdekking baande aan Pizarro en Almagro
(1525) den weg naar Peru.
Blasius, de heilige, bisschop van Sebaste in
Armenie, onderging 316 den marteldood ; gedenkdag 3 Febr. --- In Palestina bestond in der tijd eene
geestelijke orde in den trant der Tempelridders, genaamd Orde der ridders van den heiligen B.
Blasius (Ernst) , duitsch heelkundige , geb.
20 Nov. 1802 te Berlijn ; van zijne talrijke schriften
noemen wij Handweirterbuch der gesammten Chirurgie
and Augenheilkunde (4 dl. Berlijn 1836-58).
Blasket—eilanden, eene groep rotsige eilanden aan de westkust van Ierland,aan den ingang van
de Dingle-baai. Een dezer eilanden, Tiraght genaamd,
is de westelijkste landpunt van Europa.
Blastus, kamerling van Herodes;Hand.12:20.
Blatta, dalmatische stad en haven met 2800
inw. op het eiland Curzola.
Blaubeuren, lat. Arce Flavice, stad met 2200
inw. in den wurtembergschen Donau-kreis, aan de
Blau, 4 uren gaans bewesten Ulm; had vroeger een
(1806 geslecht) sterk kasteel. Overwinning der Franschen op de Oostenrijkers in 1800.
Blavet, lat. Blabia, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. COtes-du-Nord,westzuidwestelijk van Bourbriac, stroomt voorbij Hennebon, waar
zij bevaarbaar is, en ontlast zich na een loop van 15
mijlen bij Port-Louis (dept. Morbihan) ter reede van
Lorient in den Atl. Oceaan.
Blaye, lat. Blavia, stad met kleine haven en
5000 :inw. in het fransche dept. Gironde, aan de
Gironde, 4 mijlen benoorden Bordeaux, met eene
zeer oude en sterke citadel, waar 1832 de hertogin
van Berry ge vangen zat. Op den anderen oever der
Gironde het fort Medoc, en midden in de rivier het
fort Le Pate.
Blaze (Henri), baron van Bury, fransch schrijver. Zie BURY.
Bleda, broeder van Attila. Zie ATTILA.
Bleibach, dorp met 6000 inw. in Illyrie, nabij
den Bleiberg, waarin 1 kopermijn en 3 loodmijnen.
Bleicherode, stad met 3000 inw. in het pruis.
reg.-distr. Erfurt, aan de Bode en aan den voet van
den Pockenberg.

Bleiswijk
Bleiswijk, aanzienlijk dorp in Z.-Holland,
21 uur gaans benoorden Botterdan3; 1489 op brandschatting gesteld door jonker Frans van Brederode,
aanvoerder der Hoekschen ; 11 Februarij 1490 zware
inlegering von krijgsvolk der Kabeljaauwschen onder
Jan van Egmond ; 29 Nov. 1836 geteisterd door den
storm.
Bleiswijk (Dirk van), geb. 1640 te Delft,gest.
aldaar 1671, gaf 1667 eene zeer verdienstelijke
Beschrijving der stad Delft in het licht.—B. (Pieter
van), een afstammeling van den vorige, geb. 1724 te
Delft ; in 1772 werd hij raadpensionaris vanHolland,
werd tweewaal (1777 en 1782) als zoodanig herbenoemd, en in 't laatst van 1787 op zijn verzoek
nit 's lands dienst ontslagen ; hij stierf 29 Oct.1790,
nalatende de kostbaarste bibliotheek, die hier te
laude nog ooit een partikulier bezeten had.
Blekinge, landstreek van Gothland in Zweden,
behoorde tot 1658 aan Denemarken.
Blembangan. Zi e -LAMBANGAN.
Blemmydas (Nicephorus),een grieksche monnik, omstr. het midden der 13e eeuw, bouwde eene
kerk, en weerde daaruit de schoone Marchisina, de
bijzit van keizer Joannes Ducas; voor de verhelling
tot patriarch van Constantinopel bedankte hij.
Blemmyen,een yolk dat in de 3e eeuw v. Chr.
het zuiden van Egypte bewoonde, en dat den tiran
Firmus ondersteunde, vervolgens Ptolemais en Coptos
veroverde ten tijde van Probus. De B. werden eindelijk verslagen. Volgens de legende waren de B. menschen zonder hoofd en zonder hals, die oogen hadden in hunne borst.
Bleneau, kantons-hoofdpl. in het fransche dept.
Yonne, 6 mijlen bezuidw. Auxerre; 1200 inw. In
1652 teed Conde bier eene nederlaag door Turenne,
na Hoguincourt te hebben verslagen.
Blenheim, of Blindheini, dorp in het landgerigt Hochstadt van den beijerschen kreis Zwahen-enNeuburg, 5 mijlen benoordwesten Augsburg ; gedenkwaardige veldslag 13 Aug. 1704, meer bekend onder
de benaming van slag van Hochstadt. Zie HOCHSTADT.
Blenker (Ludwig), badensch revolutionair,
geb. 1815, vroeger in grieksche dienst, maakte 1849
den palts-badenschen opstand mede,waarbij hij blijk
gaf van veel persoonlijken moed, loch van weinig
krijgsbeleid. Na 10 Mei Ludwigshafen genomen te
hebben, bezette hij 17 Mei Worms, bestuurde in den
nacht van 19 op 20 Mei den mislukten aanslag op
Landau, leverde nog verscheidene gevechten, moest
eindelijk de wijk nemen naar Zwitserland, werd daar
uitgewezen, en verhuisde toen met zijne vrouw, die
hem overal vergezeld had, naar Amerika.
Blerancourt, vlek in bet fransche dept. Aisne,
3 uren gaans bezuidoosten Noyon ; 1000 inw.; geboortepl. van Le Cat (heelmeester).
Blere, stad met 2700 inw. in bet fransche dept.
1ndre-et-Loire, 2 uren gaans bezuiden Arnboise,aan
de Cher.
Bles (David), genre-schilder, geb.19 Sept.1821
te Hage, was een leerling van den historie-schilder
C. Kruseman, bekwaamde zich (1841-3) te Parijs,
en vestigde zich te 's Hage.Uit de vele verdienstelijke
en zeer gezochte stukken van dezen meester, noemen wij zijn Directeur des Femmes, zijn Huispoeet en
vooral zijne Liefhebbers-muziek.
-Blesw, lat. naam voor Blois.
Blesdijke, dorp in Friesland, 4 uren gaans benoorden Heerenveen ; 1413 verbrand door Frederik
van Blaukenheim, 5lsten bisschop van Utrecht ; B.
werd 5 Febr. 1825 door overstrooming geteisterd.
Blesois. Zie BLAISOIS.
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Blessington (Margaret POWER, gravin van),
beroemde engelsche schrijfster, geb. 1 Sept. 1789 te
Curragheen in bet iersche graafschap Waterford,
gest. 4 Junij 1849 te Parijs, waar zij zich pas kort
beyond.
Blesson (Ludw. J. U.), verdienstelijk duitsch
krijgskundig schrijver, geb. 27 Mei 1790 te Berlijn,
als majoor gepensioneerd 1829.
Blesus. Zie BLEsus.
Bleus (les), d. i. de Blaauwen. Zie BLAAUWEN.
Blicher (Sten Stensen), deensch dichter en
novellen-schrijver, geb. 1782. Zijne novellen verschenen in 5 din. (Kopenhagen 1833-36), zijne
gedichten in 2 dln. (Kopenh. 1835-6) ; later nog
Sanzlede Novelle) . og Digte (1840).
Blida, zeer domme volkstam op Sumatra, in
het district B.
Blidah, stad in Algerie, 6 mijlen bezuidw. Algiers; in 1838 bezet en versterkt doorde Franschen.
Bligo, dorp op Java, ads.-residentie Magelang;
31 Dec. 1827 werd de muiteling Diepo Negoro bier
door de onzen op de vlugt geslagen; 14 Mei 1828
bij B. andermaal gevecht met de muitelingen.
Blitilde, koningin van Frankrijk, vrouw van
Childerik II, werd,even als haar gemaal en hunoudste zoon, door eene misnoegde partij vermoord (673).
Bloch (Marcus Elièzer), natuurkundige, geb. uit
joodsche ouders 1723 te Anspach, gest.6 Aug.1799
te Berlijn, waar hij practiserend geneesheer was.
Klassiek is zijne A Ilgemeine Naturgeschichte der Fische
(12 dln., Berlijn 1782-95, met 432 gekl. platen).
— B. (Maurits), hongaarsch taalgeleerde, uit joodsche ouders geb. 1815 te Ternova, studeerde te Pesth,
hield zich 1839 te Parijs bezig met oostersche studien, schreef voor de emancipatie der Joden bet
vlugschrift A szidOkrOl (Pesth 1840) ; om de Joden
te magyarizeren, begon hij eene hongaarsche vertaling van den Bijbel, waarvan de 5 boeken Mosis,alsmede het bock Jozua, verschenen zijn (Pesth 1840
—43). In 1843 ging hij in Duitschland tot het Protestantismus over, studeerde in Tubingen een jaar
theologie, werd 1844 als prof. beroepen aan bet
evang. lyceum te Szarvas, waar bij werkzaam was
tot aan de omwenteling, gedurende welke bij de betrekking bekleedde van secretarisbij het ministerie van
oorlog. Melding verdienen vooral zijne Ausfithrliche
tlieoretisch-praktische Grammatik der ungarischen
Sprache (Pesti' 1845 ; 3e druk 1850), benevens de
bloemlezing A' magyar nyelv' szepsegei (1847) en
der. end deut schen
zijn V ollsicindig es WOrterbuchungar
Sprache (1843-44 ; 2e druk 1848), waarbij een

Erganzungsworterbuch (18'16).
Blocksberg, naam van verscheidene bergen
in Mecklenburg en Pruisen. In het volkshijgeloof
speelt de B. eene belangrijke rol ; de B. is de plaats
waar heksen en toovenaars sabbath vieren met den
duivel, hun verbond met hem sluiten, enz. ; dus, in
het noorden van Duitschland is de B. zooveel als de
Blg kulla in Zweden, het Zwartewoud in Zwaben, de
Puy-de-Dome in Frankrijk, enz.
Blodenburg, voormalig kasteel op het zeeuwsche eiland Schouwen, was bezet door de Vlamingen,
die 9 Mrt. 1304 overrompeld en afgemaakt werden
door die van Zierikzee.
Bloedbruiloft (Parijsche). Zie het artikel
BARTHOLOMEUS-NACHT.

Bloedgeld, dit wooed gebruikt men in 3 beteckenissen, t. w. : 1) geld dat iemand wordt afgeperst.
— 2) in de middeleeuwen de somme gelds,die door
den doodslager aan de familic van den verslagene
betaald werd, om zich vrij te koopen van de bloed-
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wraak. — 3) belooning, die in Engeland verstrekt
werd aan verklikkers en aangevers in criminelezaken
(struikrooverij, diefstal met inbraak, valsche-munterij, enz.). Die belooning bedroeg, krachtens verschillende wetten, in de vorige eeuw van 10 tot 50
pond sterling, waarbij tevens niet zelden nog certificaten gevoegd werden ter vrijstelling van zekere
gemeente-lasten, zoogenaamde vrij- of galg-biljetten
(Tyburn ticketc), waarmede vervolgens handel werd
gedreven. Het misbruik, dat door deze wetten in
bet leven werd geroepen, daar niet zelden de hoofdschuldige ongestraft bleef (zoo, bijv., de valsche munter), terwijl alleen de verleiden aan den regter werden
overgeleverd, lokte eindelijk 1818 eene parlementsacte uit, waarbij het B. in het algemeen werd afgeschaft ; alleenlijk in zake van banknoten-vervalsching
bestaat het nog.
Bloedraad noemt men het geregtshof, door
den hertog van Alba ingesteld bij zijne komst in de
Nederlanden 1567; dit geregtshof droeg den naam
van Raad van Beroerte, omdat het zonder hooger
beroep te vonnissen had alien, die ter zake van de
beroerten of onlusten (den opstand tegen het spaansche gezag) in regten werden betrokken. Deze raad
bestond uit 12 leden, de hertog zelf was voorzitter;
en men gaf er den naam van B. aan, omdat erzelden
of nooit een ander vonnis werd geslagen dan om op
gruwelijke wijze ter flood te brengen.
Bloemaert (Abraham), hollandsch schilder,
geb. omstr. 1565 te Gorinchem, gest. 1647 te Utrecht,
voltooide zijne studien te Parijs, werd toen stadsarchitect te Amsterdam, loch vestigde zich later als
schilder te Utrecht. Hij liet belangrijke historiestukken, landschappen en dierstukken na ; ook als
kopergraveur en vormsnijder was hij geacht. Hij had
4 zonen,van wake B. (Cornelis), geb. 1603 te Utrecht,
gest. 1680 te Rome, het meest naam heeft gemaakt.
Bloemen (Jan Francois van), landschapschilder,
geb. 1656 te Antwerpen, sleet het grootste deel van
zijn leven le Rome. — B. (Nolbertus van), portretschilder, broeder van den vorige, geb. 1672 te Antwerpen, bezocht Rome, en stierf te Amsterdam. —
B. (Pieter van), geestig schilder van gevechten en
dieren, was een broeder der beide vorigen.
Bloemendaal, dorp in N.-Holland, 1 uur
gaans benoordwesten Haarlem ; 'omstr. 700 inw. In
de duinen, een kwartier bewesten B., stond oudtijds
bet adellijk huis Aalbertsberg of Aalbrechtsberg,
meer bekend onder den naam van Huis te B gesticht
door graaf Floris den Vette (Floris H), die 1122
stierf, nalatende twee zonen, namelijk Dirk VI en
Floris den Zwarte, die met elkander in oorlog geraakten, waarop Floris bet Huis te B. in de asch ledge.
Naderhand weder opgebouwd, diende dat huis tot
hof en schatkamer der graven (althans van 1284 tot
1313), zooals nog lang daarna een in hardsteen gebeiteld opschrift in den muurvermeldde Hic quondam,
Hollandice curia, d. hier was eertijds het hof van
Holland. Sedert een paar eeuwen is van dat huis
niets nicer te vinden; maar de streek waar het gestaan heeft, draagt nog den naam van Aalbertsberg.
Blois, naam van twee voormalige heerlijkheden
1) op het zeeuwsche eiland Schouwen.-2) in Kennemerland, prov. N.-Holland.

Blois van Treslong. Zie TRESLONG.
Blois, lat. Blesce, hoofdpl. van het fransche dept.
Loir-et-Cher aan de Loire, 20 mijlen bezuidw. Parijs, met 18,000 inw.; fraaije (1717 gebouwde) op
11 bogen rustende en 940 vt. langzijnde brug ; eene
oude romeinsche waterleiding ; het oude, tegenw.
tot kazerne ingerigte koninkl. kasteel, waar Lode-

Blondel
wijk XII geboren werd. Te B. wer'd tweemaal de staten-vergadering gehouden (1576 en 1588); bij de
tweede maakten de staten bet edict der unie tot staatswet, en riepen den hertog van Guise tot de hoogste
magi ; maar Hendrik III liet den hertog, alsook diens
broeder kardinaal Guise, in het kasteel vermoorden.
In 1814 nam keizerin Marie Louise de wijk naar B.;
bare laatste handelingen zijn van daargedagteekend.
Blok (Daniel), portretschilder uit Utrecht, sedert
1651 te Lubeck woonachtig, stierf in hoogen ouderdom te Rostock. — B. (Benjamin), portretschilder,
zoon van den vorige, geb. 1631 te Lubeck.
Blok (Jacob Reugers), voornaam schilder, geb.
te Gouda, leefde in het midden der 17e eeuw; was
ook in de vestingbouw- en wiskunde ervaren.
Blokland (Anthonie), voornaam schilder, geb.
1532, gest. te Utrecht 1583, woonde 20 jaren te Delft.
Bloksberg. Zie BLOCKSBERG.
Blokzijl, versterkt vlek of vestingstadje in Overijssel, op de grenzen van Friesland, 6 uren gaans ten
N. N. W. van Zwolle. De graaf van Aremberg, stadhouder van Friesland, Overijssel en Groningen geworden, schonk uit eigene middelen de noodige gelden om te B. eene haven aan te leggen; B. heette
destijds de Groote Zijl, d. i. de groote sluis. In 1581
door Sonoy versterkt, om van daar de Spanjaarden
afbreuk te doers, die Steenwijk belegerden, werd het
voortaan Blokzijl, d. de versterkte sluis, genoemd.
1672 viel B. in handen van den bisschop van Munster ;
de bevolking van B. wist echter, met behulp van de
Friezen, de munstersche bezetting weg te jagen , en
B. weder onder het gezag der Staten te brengen ; ter
belooning daarvoor werd B. met stedelijke privilegien
begiftigd. Door den vloed van 4 Febr. 1825 bezweken de wallen van B.13 Fehr., en vele huizen en vee
en 4 menschenlevens'gingen daarbij verloren.B. is de
geboortepl. der dichteres Gesine Brit(einde 17e eeuw).
Blomberg (Barbera), adellijke juffer te Neurenberg, maitresse van Karel V ; zij gaat door voor
de moeder van don Juan, ofschoon het meer waarschijnlijk is, dat Karel V dezen basterd had geteeld
bij eene spaansche prinses, betgeen echter geheim
werd gehouden.
Blommaert (Filips), vlaamsch schrijver, geb.
1809, gaf 1834 gedichten in het licht. Zijn voornaamste werk is echter de Aloude geschiedenis der
Belgen of Nederduitschers (Brussel 1849).
Blondeel (Valentijn Jan), gaf 1757 in het licht
eene Beschrijving van Utrecht.
Blondel ( Marie Joseph ),beroemd h istorie-schilder, geb. 1781 te Parijs, gest. 1853. — B. (Francois), geb. 1617 te Ribemont in Picardie, gest.
1686, en zijn neef B. (Jean Francois), geb. 1703,
gest. 1774 , beiden fransche bouwmeesters.
naar zijne geboorteplaats bijgenaamd de Neesles,
—B.,
zanger uit de 12e eeuw, ging naar Engeland, werd
daar de vriend en vertrouweling van koning Richard
Leeuwenhart, en vergezelde dezen naar Palestina.
Toen Richard op zijnen terugtogt door hertog Leopold
van Oostenrijk gevangen gehouden werd, toog B. vermomd geheel Duitschland door, om hem op te zoeken, en ontdekte eindelijk het kasteel waar Richard
gevangen zat, doordien hij onder de muren van den
toren een zijner provencaalsche liederen tong, waaraan hij door Richard herkend werd. Deze vond middel om B. bekend te maken met zijn verblijf aldaar,
en nu bewerkte B. de invrijheidstelling van zijnen
koning tegen een aanzienlijken losprijs. Van B.'s zangen zijn er slechts een dertigtal bewaard; ze bevinden zich in manuscript in de bibliotheek van het
arsenaal te Parijs.

Blondus
Blondus (Flavius), of Flavio Biondo, geb. 1392
te Forli, arm gest. 4 Junij 1463 te Rome, behoort
onder de beste italiaansche geschiedschrijvers; bij
was secretaris van pans Eugenics IV en diens opvolgers.
Bloomfield (Robert), engelsch dichter, geb.
3 Dec. 1766 in het graafschap Suffolk, blind gest.
19 Aug. 1823 te Sheffield, was de zoon van een kleermaker, en oefende zelf geruimen tijd te Londen het
beroep van schoenmaker uit. Zijne Poems werden
dikwijls herdrukt (bijv. Londen 1845).
Blora, dorp op Java, residentie Rembang ; overwinning der Nederlaiiders op de muitelingen in het
bosch nabij B. 30 Dec. 1828.
Blount (Charles) , vermaard engelsch deist,
geb. 1654, gest. 1693, gaf veel ergernis door zijne
goddelooze geschriften. De voornaamste zijn : Anima
niundi of ,,Tafereel van de begrippen der ouden over
den staat van 's menschen ziel na den dood" (1679);
»Oorsprong der afgoderij"( 1 680) ; Religiolaici (1683);
de )Godspraken der Bede" (1693, na zijnen dood) ;
' Handboek voor Deisten" (1705). Na den dood van
zijne vrouw deed hij aanzoek om de hand barer zuster ; nit wanhoop, dat hij door deze afgewezen werd,
beroofde hij zich van het leven. — B. (sir Henry),
vader van den vorige, geb. 1602, gest. 1682, heeft
blijspelen geschreven en eene vReis door Turkije".
— B. (Thomas Pope), broeder van Charles, geb.
12 Sept. 1649, gest. 30 Junij 1697, is de schrijver
van een zeer zonderling boek, getiteld : Censora
celebriorvnz auctorom (Londen 1690).
Blucher (Gebhardt Leberecht von), prins van
Wahlst5dt, pruis. opper-veldmaarschalk, geb. 16
Dec. 1742 te Rostock, nam, buiten weten zijns waders, die ritmeester was in keurhessische dienst,
in het begin van den Zevenjarigen oorlog dienst bij
de Zweden, doch werd reeds in het eerste gevecht
krijgsgevangen gemaakt, en trad nu 1760 in pruis.
dienst. Zijne eerste wapenfeiten volbragt hij onder
Frederik den Groote, en werd 1801 door Frederik
Wilhelm III tot luit.-generaal bevorderd. In 1806
vocht hij tegen .4 de Franschen bij Auerstddt, en
volgde daarop met de kavallerie den terugtogt van
den prins van Hohenlohe, waarbij door B. eenige
strategische misslagen begaan werden, ten gevolge
waarvan de prins van H. zich genoodzaakt zag bij
Prentzlau te capituleren, terwij1 B. zich in het
Mecklenburgsche wierp en vervolgens naar Lubeck
ging, dat in allerijI versterkt werd ; doch bier moest
B. capituleren, en werd (1806) zelf krijgsgevangen.
In 1813 opperbevelhebber der Pruisen, streed hij
heldhaftig te Lutzen en te Bautzen, en behaalde op
de fransche generaals Macdonald en Sebastiani (26
Aug. 1813) de overwinning aan de Katzbach, nabij
het dorp Wahlstddt (waarnaar zijn koning hem tot
prins van Wahlstadt verhief). Hij droeg veel bij tot
de nederlaag der Franschen bij Leipzig : 16 Oct.,
namelijk, zegevierde hij bij Mockern over generaal
Marmont, drong door tot aan de voorsteden van
Leipzig, streed roemrijk 18 Oct., en zijne troepen
waren de eerste, die 19 Oct. 1813 Leipzig binnendrongen. Wegens zijne doortastende manier van
aanvallen, noemden de Russen hem >Maarschalk
Voorwaarts", welke naam sedert zijn eernaam is
gebleven bij het duitsche yolk. Na de overwinning
bij Leipzig had B. uitsluitend het oog gerigt op de
verovering van Parijs; hij was dan ook een der eersten,die Frankrijk binnendrongen : 1 Jan. 1814 trok
hij bij Kaub den Rijn over, bezette Nancy, zegevierde
1 Febr. bij La-Rothiere, bevocht 9 Maart de overwinning bij Laon, en rukte, na den roemrijken dag
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van Montmartre, 31 Maart 1814 triomferend Parijs
binnen. Na den terugkeer van Napoleon nit Elba,
aanvaardde B. nogmaals het opperbevel over de
pruis. troepen, doch verloor den slag bij Ligny, waarbij
hij zelfs in levensgevaar kwam; maar door zijne
verschijning juist ter regter ure op het slagveld van
Waterloo, besliste hij daar de overwinning. Tot het
stille leven teruggekeerd, stierf B. 12 Sept. 1819
te Krieblowitz, waar hem (evenals te Rostock, Berlijn
en Breslau) een,standbeeld is opgerigt.
Blum (Joachim Christian), geb. te Rathenau
1739, gest. Aug. 1790, een der sierlijkste duitsche
schrijvers in de 18e eeuw ; ook gunstig bekend als
dichter.
Blum (Karel), gunstig bekend duitsch compofist, dramatisch schrijver en lierdichter, geb. omstr.
1785 te Berlijn, gest. 2 Julij 1844.
Blum (Robert),geb.uit behoeftige ouders 10 Nov.
1807 te Keulen, schreef 18-35 te Leipzig, waar bij
bij de tooneeldirectie geplaatst was, een tooneelspel
Die Befreiung van Kandia, gaf met Herloszsohn en
Marggraf het Theaterlexikon nit (7 dln. Altenburg
en Leipzig 1839-42), bezat een groot talent als
redenaar, en trad als zoodanig onder de liberalen al
spoedig op den voorgrond ; nam werkdadig deel aan
de gebeurtenissen van Augustus 1845 te Leipzig,
werd tot lid van den stedelijken raad gekozen, liet
1857 zijne betrekking aan bet tooneel varen,en vestigde zich te Leipzig als boekhandelaar; in 1848 was
hij de ziel der democratische beweging in Saksen,
word echter spoedig tot lid van het frankforter parlement gekozen, en was daar een der leiders van de
linkerzijde. Bij de October-gebeurtenissen te Weenen
snelde hij derwaarts, nam er deel aan den strijd,
werd, in weerwil van zijne onschendbaarheid als rijksafgevaardigde, 4 Nov. in hechtenis genomen, 4 dagen
later tot den kogel veroordeeld, en den volgenden
dag (9 Nov. 1848) in de Brigittenau doodgeschoten.
Blumauer (Aloys), geb. 1755 te Steyer in
Oostenrijk, gest. 1798, geestig satiricus, in zijne geschriften vol spot en snakerij. Zijne Sammtliche Werke
verschenen in 8 dln. (Leipzig 1803).
Blumenbach (Joh. Fried.), beroemd natuur-,
genees- en ontleedkundige, geb. 11 Mei 1752 to
Gotha, gest. 22 Jan. 1840, sedert 1778 gewoon
hoogleeraar te Gottingen, heeft zeer veel belangrijks
geschreven, waaronder zijn Handbuch der Naturgeschichte (Gottingen 178U; 12e druk 1830).
Blumenhagen (Phil. Wilh. Georg Aug.), geneesheer te Hanover en bekend duitsch romanschrijver; van zijne Sammtliche Werke verscheen een 2e druk
(16 dln. Stuttgart 1843--44) ; B. was geb. to Hanover 15 Fehr. 1781, en stierf aldaar 6 Mei 1839.
Bluteau (Raphael), nit fransche ouders geb.
4 Dec. 1638 te Londen ; werkte 30 jaren aan een
groot Portugeesch Woordenboek, dat in 8 folio-deelen
verscheen te Coimbra (1713-1721). Hij stierf 13
Febr. 1734 te Lissabon.
Blijspel. De oorsprong van het blijspel in Griekenland is te zoeken in de feesten ter eere van
Dionysus, vooral dat na den wijnoogst, waarbij eene
groep van 24 personen vrijwillig plagt op to treden.
om het overige gezelschap te vermaken met gezang
en scherts en spotternij ; en hieruit ontwikkelde zich
allengs het B. In Attica wordt zekere Susarion
(580 v. Chr.) als de invoerder van het eigentlijke B.
heschouwd, dat hij onticend had aan de Megarensers.
Doch eerst omstr. 528 v. Chr. begon bet B. in Attica
meer algemeen gewild te worden. Wat het kunstmatige B. betreft, splitst men deszelfs geschiedenis in
3 tijdperken : I) Het oude B. bloeide tot 404 v. Chr.,

520

Blythe

toen Athene onder de verdrukking kwam van de
30 nrannen ; tot dit tijdperk behooren de dichters
Cratinus, Crates, Eupolis, Pberecrates, Phrynichus
en vooral Aristophanes; — 2) het B. nit het middelste tijdvak is slechts een overgang van het oude
tot het nieuwe B.; bet koor werd weggelaten ; het
spotters en schimpen op aanzienlijken en overheden
hield op; de personen,die voorgesteld werden,waren
meer personen uit het gewone, alledaagsche Leven;
ook Loon en taal namen meer eene alledaagsche rigting, doch bleven nog altijd niver en sier/ijk ; dichters uit dit tijdvak waren Aristophanes (in zijn Plutus),
Antiphanes en Alexis; — 3) het nieuwe B. werd nog
gematigder en ontdaan van alle personaliteiten : karakters, toestanden en ontknooping, alles was de
schepping van de verbeelding der dichters. Bij
de Romeinen ontstond het B. eerst anno 364 v. Chr.
(anno 391 van Rothe), toen de Romeinen, bij het
uitbreken van eene pest, om den toorn der goden
te stillen, komedianten uit Etruria lieten komen, om
Judi scenici op te voeren (volgens Livius, 7,2). In
241 v. Chr. dichtte Livius Andronicus, een grieksch
vrijgelatene, een stelselmatig ontworpen B., ontegenzeggelijk eene navolging van grieksche voorbeelden.
De Romeinen behielden nog tang het gebruik der
Grieken, om de opvoering van een B. te kenmerken
door allerlei scherts en snakerij ; dit werd echter later
door de Atellanen verdrongen. Nwvius beproefdeom
bet oude attische B. in te voeren door aanzienlijke
Romeinen aan de kaak te stellen, doch hij werd deswege met gevangenis gestraft, zoodat hij geen navolgers had. De onderwerpen van het romeinsche B. zijn
altijd ontleend aan het burgerlijke of huiselijkeleven.
Bet B. dat grieksche toestanden schetste, werd genoemd Tabula palliata ; de stukken, die romeinsche
toestanden voorstelden, beaten fabulce togata).
Blythe, stad met 2000 inw. en haven voor
kleine schepen in het engl. graafschap Northumberland, aan de Noordzee, 3 uren gaans bezuidoosten
Morpeth.
Boabdil, of Aboe-Abdallah, laatste moorsche
koning van Granada, zoon van Mulei-Hassem, kwam
1481 in opstarid tegen ziin vader, dien hij uit zijne
residentie verdreef, en nam zelf den titel van koning
aan. Zijn ongelukkige vader stierf van verdriet. B.
werd overwonnen en gevangen genomen door de
vereenigde troepen van Ferdinand van Aragon en
koningin Isabella van Castilie; hij kreeg zijne vrijheid slechts terug, door den overwinnaar als leenbeer to erkennen. Toen dit onteerende verdrag
misnoegen en verdeeldheid verwekte onder B.'s
onderdanen, trok Ferdinand van dien staat van
zaken partij om Granada te belegeren, en maakte
zich van die stad weldra meester (1492). Van zijnen
troon vervallen, stak B. naar Afrika over, en sneuvelde daar, terwijl hij voor den koning van Fez
strijd voerde tegen dien van Marokko.
Boadicea, koningin der Icenen, een magtig
yolk van Britannia, kwam in opstand tegen de Romeinen, die Naar hare stater] ontweldigd hadden,
en deed hen over de 80,000 man aan dooden verliezen. Eindelijk door Suetonius overwonnen, bragt
zij zich door middel van vergif (61 v. Chr.) om het
leven.
Boaistuau (Pierre), genaamd Launay, compilateur, geb. omstr. 1500 to Nantes, gest. 1566 te
Parijs, heeft uitgegeven : Hist oire des amours fortunes
(Parijs 1558); Histoires tragiques (nit het Italiaansch
van Bandello) ; Hisloires prodigieuses, getrokken nit
verschillende schrijvers (1561). De 2 laatste werken
zijn voortgezet en vermeerderd door Belleforest.

Boccaccio
Boanerges, d. zonen des donders, bijnaam
dien Jezus aan Jacobus en Johannes gaf; Markus 3 : 17.
Boanipoer, stad in engl. India, presidentschap
Calcutta, 5 mijlen bezuidw. Porneh. Groote kermis
bij gelegenheid van het feest van Nekmorden, een
mahomedaansch heilige.
Boas (Eduard), vruchtbaar duitsch schrijver en
dichter, geb. 18 Jan. 1815 te Landsberg aan de
Warthe, en aldaar gest. 1853.
Boaten, volkje in Aquitanie, woonde in de
omstreken van Teste-de-Buch, dept. des Landes.
Boavista, d. Goed Gezigt, 't oostelijkste der
Kaapverdische eilanden, op Santiago na het grootste.
Boaz,een der 2 pilaren in den tempel van Salomon.
Boaz, de man van Ruth.
Bobbio, stad met 4000 inw. in Sardinie, prov.
Genoa, aan de Trebbia; B. is ontstaan uit een beroemd klooster, dat in 612 gesticht was door St.Colomban, abt van Luxeuil ; in 1743 werd B. door
Oostenrijk afgestaan aan Sardinie.
BOblingen, stad met 3500 inw. in Wurtemberg, 4 uren gaans van Stutgart ; vreeselijke nederlaag van het lager der Boeren, 11 Mei 1525.
Bobrow, stad in het europ. russiscbe gouvt.
Woronesch aan den Bitjoeg, 12 mijlen bezuidoosten
Woronesch ; 5000 inw. Eertijds rijk aan Revers
(bobry); vandaar de naam B.
Bobrun (Henry en Charles), twee voorname
fransche portretscbilders, gest. 1677 en 1692.
Bocage (le), naam van twee oude landschappen
van Frankrijk : 1) in Normandie ; 2) in Poitou aan
de grenzen der Vendee.
Bocage (Barbie du). Zie BARBIE.
Bocage (Madame du). Zie BOCCAGE.
Bocairente, vlek in Spanje, intend. Valencia,
4 uren gaans bezuidoosten San-Felipe ; 5000 inw.
Bocca di Lupo, d. Wolfsbek, nieuwe naam
van den bergpas der Thermopylen.
Boccaccio (Giovanni), beroemd italiaanscb
schrijver, geb. 1313 te Parijs (of to Florence), gest.
21 Dec. 1375 to Certaldo op zijne buitenplaats, na
sedert 1373 prof. to Florence to zijn geweest ter
verklaring van Dante's werken. Hij was de natuurlijke zoon van een - florentijnsch koopman nit Certaldo, en werd aanvankelijk tot den handelstand
opgeleid, was achtereenvolgend op koopmanskantoren to Florence, Parijs en Napels geplaatst, doch liet
die loopbaan geheel varen voor het yak der letteren.
Tijdens zijn verblijf to Napels werd hij de minnaar
van de natuurlijke dochter van koning Robert, met
name Maria, die bij in zijne werken bedoelt als hij
van Fiammetta spreekt ; en hij werd ook ontvangen
bij koningin Johanna. Om die twee dames to helmgen, schreef hij zijn Decamerone, eene verzameling
van honderd novellen, die zijnen naam vereeuwigd
hebben, en waardoor hij eenen eersten rang heeft ingenomen onder de italiaansche prozaschrijvers ; het
zijn losse, boeijende verhalen, bier en daar echter
een weinig onkiesch. Na zijns vaders flood vestigde
B. zich to Florence, waar hij in naauwe betrekking
kwam met Petrarca. Ofschoon men B. tegenwoordig
alleenlijk als voortreffelijk novellist kent, was hij
tevens een geleerd man ; daarvan getuigen zijne
verhandelingen : De genealogia Deorum ; De montium,
sylvartan, etc. noiniztibus ; De casibus virorum et
mulierunt illustrium ; De claris mulieribus ; enz. Zijne

voornaamste werken, vooral zijn Decamerone, zijn
zeer dikwijls herdrukt en vertaald (onder anderen
in het Fransch door Miraheau 1802; in het Duitsch
door Witt, 2e druk Leipzig 1843). De Opere complete
van B. verschenen in 17 din. (Florence 1827).

Boccage
Boccage (Marie Anne Fiquet du), fransche
dichteres, gehuwd met Pierre Joseph Fiquet du B.
(geb. 1700 te Rouaan, gest. aldaar 1767, en schrijver van Lettres sur le theatre anglais), heette voor
haar trouwen mademoiselle Lepage, was geb. 22
Oct. 1710 te Rouaan, werd reeds vroeg weduwe,
vestigde zich toen te Parijs, en stierf aldaar, bijna
92 jaren oud, 8 Aug. 1802. — B. (Manoel Barbosa
du), portugeesch dichter van fransche afkomst, geb.
1771 te Setubal, gest. 1806, was een groot improvisator, en haalde zich door zijne satiren vele wederwaardigheden op den hats. Eenige zijner werken
zijn bijeengebragt in 6 dln. (1798-1805).
Boccalini (Trajanus), italiaansch satiriek
schrijver, geb. 1556 te Lorette, gest. 1613. Zijn
voornaamste werk is Ragguagli di Parnasso (1612;
in het Fransch vertaald Parijs 1615), waarin hij de
vorsten, krijgslieden en schrijvers van zijnen tijd
over den hekel haalt. Hij heeft ook geschreven een
.Staatkundige Toetssteen" (1615), waarin hij Spanje
vetert ; ook schreef hij commentarien op Tacitus.
Boccanera (Gulielmo), gesproten uit een aanzienlijk geslacht te Genua. Toen het yolk aldaar
1257 het juk van den adel afschudde, en zich meester maakte van het bewind, koos het tot regent B.,
die, hoezeer patricier, zich aan het hoofd der democratische partij had gesteld ; doch eenmaal meester
van het gezag, werd zijn hoogmoed mid onverdragelijk
voor de Genuezen, dat ze hem reeds in 1262 afzetteden. — B. (Simon), kleinzoon van den vorige,
was de eerste doge van Venetia, als zoodanig gekozen
1339. De hoofden der guelphen-partij (Doria, Spinola, Grimaldi en Fieschi)leden door hem nederlagen;
doch ze vormden toen een magtigen bond, en kwamen 1347 het beleg opslaan voor Genua. Gedwongen van zijne waardigheid afstand te doers, nam B.
de wijk naar Pisa, doch keerde weldra terug om
zijne partij te wapenen, en zich weder meester te
maken van het gezag. Hij stierf aan vergif 1362.
Onder zijn bewind veroverden de Genuezen het
eiland Chio, en versloegen de Tartaren, die Caffa hadden belegerd.—B. (Gilles),broeder van den vorige,
werd 1340 door hem uitgezonden om Alfons XI,
koning van Castilie, te helpen; hij bewees dien
vorst zulke groote diensten tegen de Mooren, dat
hij tot admiraal werd verheven en dat hem het
graafschap Palma werd geschonken. —B. (Battista),
zoon van Simon, trachtte de Genuezen, zijne landgenooten, in opstand te brengen tegen de Franschen,
en werd 1401 op last van maarschalk Boucicaut
onthoofd.
Boccherini (Luigi), beroemd componist, geb.
1740 te Lucca, gest. 1806 te Madrid, was op muzikaal gebied de voorlooper van Haydn. Na zich
gevormd te hebben, had hij zich te Madrid gevestigd, waar de koning hem eene aanstelling had
gegeven aan de muz. akademie ; ook koning Frederik
Wilhelm II van Pruisen hield van B.'s muziek, en
schonk hem een jaargeld. De 48 werken van B. zijn
alien godsdienstige composition; buitendien bestaat
van hem een beroemd Stabat mater.
Bocchetta, enge en hooge bergpas der noordelijke Apennijnen op sardinischen grond, is de
sleutel van den weg tusschen Genua en Novi. Deze
2400 vt. diep liggende bergengte was herhaaldelijk
het tooneel van heete gevecliten, bijv. de geweldige
nederlaag der Milanezen (7 Aug. 1478) door de Genuezen ; drie schansen aangelegd 1746 door de Keizerlijken ; in 1796 trokken de Franschen de B.door ;
op de hoogten daarboven heeft men een heerlijk vergezigt over de Middellandsche Zee.
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Bocchigliero, vlek in de napolitaansche prov.
Calabria citeriore, met 3400 inw.
Bocchoris, koning van Egypte, was de wetgever van zijn land en begunstigde den koophandel;
maar het bijgeloovige yolk betichtte hem, dat hij den
heiligen slier had beleedigd, en riep de help in van
Sabaco, koning van Ethiopie, om de gepleegde godschennis te werken. Sabaco kwam B. beoorlogen ;
B. werd gevangen genomen en levend verbrand
(765 v. Chr.). Men heeft B. verward met den Pharao,
die aan de Israeliten toestond Egypte te verlaten
onder de leiding van Mozes ; in dat geval zou B. geleefd hebben in 17e eeuw v. Chr. Anderen beweren,
dat deze B. de zelfde is als Anysis, en laten hem regeren in de 8e eeuw v. Chr., terwijl zij den uittogt
der kinderen Israel's stellen onder Amenophis, den
varier van Sesostris.
Bocchus,l)koning van Mauritania, nam met zijnen zwager Jugurtha de wapenen op tegen de Romeinen. Tweemaal overwonnen door Marius, zocht hij
hun bondgenootschap, en gaf toe aan hun verlangen,
doordien hij zijnen zwager overleverde aan Sylla
(106 v. Chr.) ; bij wijze van belooning ontving hij het
land der Massesylianen, dat hij inlijfde bij zijn rijk.
— 2) zoon en (met zijn broeder Bogudes) opvolger
van den vorige. Zie BOGUDES.
Boccone (Paulo, ook Silvia), geb. 24 April
1633 te Palermo, gest. 22 Dec. 1700, ital. botanietts,
heeft verscheidene werken over natuurlijke historic
nagelaten.
Bochart (Samuel) beroemd orientalist,geb.1599
te Rouaan, zoon van een hervormd predikant en zelf
domino te Caen. Hij verstond de meeste oostersche
talen : Hebreeuwsch , Syrisch , Chaldeesch , Arabisch, Ethiopisch, enz. Christina, koningin van Zweden, was verlangend om hem te zien ; op hare uitnoodiging kwam hij 1652 naar Stokholm, waar hij
met de meeste onderscheiding ontvangen werd. Te
Caen teruggekeerd, was hij in de akademie aldaar
aan het disputeren tegen Huet (1667) toen hij plotseling stierf. Zijne voornaamste werken zijn : eene
.G ewijde Geographic" in het Latijn, welke hij in twee
gedeelten uitgaf onder de titels Phaleg en Chanaan;
wijders Hierozoicon, ou Histoire des animaux de
l'Ecriture (herdrukt 3 dln. Leipzig 1793-6) ; Traite
des mindraux, des plantes, des pierreries, dont la Bible
fait mention ; Traite du paradis terrestre. De werken

van B. zijn gezamentlijk herdrukt te Leyden 1712
in 3 fol. dln.
Bochari, of Bokhari (Aboe Abdallah Mohammed), beroemd niahomedaansch godgeleerde, geb.
810, gest. 870.
Bochim, daar sprak Gods engel tot de Israeliten ; Rigt. 2 :1 en 5.
Bochnia, bergstad met 5000 inw. in het galicische reg.-distr. Crakau, aan de Uswica, 9410 uren
gaans bezuidoosten Crakau ; beroemde steenzoutmijn.
Bocholtz, stad met 5000 inw. in de pruis. prov.
Westfalen, 8 uren gaans benoordoosten Cleve ; overwinning (779) van Karel den Gr. op de Westfalingen.
Bochru, zoon van Azel, een afstarnmeling van
Saul; I Chron. 8 : 38 en 9 : 44.
Bochtor, of Bocthor (Ellioes), orientalist, van
coptische afkomst, geb. 1784 te Syoet in OpperEgypte, gest. 1821 te Parijs, diende reeds jong bij
de fransche armee van Egypte, kwam daarmede naar
Frankrijk, en werd 1819 aangesteld bij de school voor
de oostersche talen als leeraar voor het gewone Arabisch.Hij heeft in manuscript nagelaten een uitmuntend .Arabisch en Fransch woordenboek", dat 1828
in 2 kwarto-dln. gedrukt is.
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Bochum, stad met 7000 inw. in het pruis.
reg.-district Arnsberg.
Bock (Jeronimo), of vergriekscht Tragos, een
der scheppers van de kruidkunde,geb. 1498 te Heidelbach, gest. 1554 te Hornbach, was geneesheer en
hervormd predikant. Hij was de eerste, die eene natuurlijke classificatie beproefde van de plantgewassen en die de bij de ouden vermelde planten terug
zocht te vinden onder hare nieuwe namen. Hij heeft
in het Duitsch uitgegeven een DNieuw kruidkundig
boek van de planter] die in Duitschland groeijen"
(1539 in fol.), in het Latijn vertaald door David
Kyber (1552).
Bockenberg (Pieter Cornelis), geb. 25 Dec.
1548 te Gouda, studeerde te Leuven, werd daar tot
roomsch priester gewijd, trad te Brunn in de orde
der Jezuiten, was te Munchen eenigen tijd (1581
—82) huiskapelaan bij den keurvorst, werd na veel
omzwervingen pastoor te Varik, doch ging later te
Woerden tot de gereformeerde Kerk over, en trad
aldaar in het huwelijk. Op aanbeveling van Oldenbarneveld werd hij aangesteld als historie-schrijver
van Holland ; hij stierf 17 Jan. 1617; B. was een
voortreffelijk geleerde, wiens werden tegenw.uiterst
zeldzaam zijn.
Bockenheim. Zie BOUQUENON.
BOckh (Aug.), geb. 24 Nov. 1785 te Carlsruhe,
sedert 1811 prof. der welsprekendheid en oude letterkunde te Berlijn, heeft zich door zijne vele belangrijke geschriften doen kennen als de geleerdste oudheidkenner van onzen tijd.
Bockskai (Stephanus), het hoofd van den hongaarschen opstand van 1604 tot 1606, was geb.
1555 ; in 1605 werd hij als vorst van Hongarije uitgeroepen ; doch bij den Weener vrede (1606) werd
hij slechts als erfprins van Zevenbergen en eenige
hongaarsche comitaten erkend ; B. stierf reeds kort
daarna (29 Dec. 1606). Aan B. hadden de Protestanten de vrijheid van godsdienst te danken, die hun
bij den Weener vrede verzekerd werd.
Boco (kaap), ook Bono en Bovo, ook Lilibeo,
namen die. het voorgebergte draagt, dat de westelijkste punt is van het eiland Sicilie.
Bocognano, stad met 2600 inw. op Corsica,
7 uren gaans van Ajaccio.
Bocthor. Zie BOCHTOR.
Boddaert (Pieter), afkomstig uit een aanzienlijk vlaamsch geslacht, geb. 1694 te Mid del burg, waar
hij vervolgens verscheidene gewigtige ambten bekleedde en 28 Jan. 1760 stierf, ga f een bundel
Stichtelijke Gedichten in het licht, vol dweepende en
mystiek-theologische ideen. — B. (Pieter), kleinzoon van den vorige, geb. 1766 te Utrecht, studeerde
aldaar de regten, en vestigde zich toen als advokaat
te Amsterdam, waar hij 9 Maart 1805 stierf, aan de
gevolgen van een val in een half digt gevroren water,
waarbij hij zijn been had gebroken. Na als jongeling
gedichten te hebben geleverd, die van veel talent getuigden, verviel hij later tot een losbandig leven ;
vele door hem in kroegen enz. voor de vuist gemaakte, even vuile als geestige verzen, zijn n,a zijnen dood
gedrukt onder den titel van Nagelatene portefeuille
van Mr. P. Boddaert (Amst. 1805).
Bode, of Dude, rivier in Duitschland ; lengte
18 mijlen ; ontspringt op den Blocksberg, neemt Rappbode, Luppbode, Selke, Goldbach,Holtzemme,Buchgraben en Sohre in zich op, en outlast zich bij Nienburg, in het Anhalt-Ciithensche, in de Saale. .
Bode (Christoph August), geb. 1722,gest. 1796,
prof. der wijsbegeerte te Helmstadt, zeer ervaren in
alle oostersche talen. Van hem zijn onder anderen

(1748-1752) in Duitschland gedrukt : het geheele
Nieuwe Testament in het Ethiopisch, de Evangelien
in het Perzisch, het evang. van Marcus in het Arabisch. — B. (Johann Elert), uitstekend sterrekundige, geb. 19 Jan. 1747 te Hamburg, gest. 23 Nov.
1826 te Berlijn, waar hij 50 jaren (1776-1825) opziener van het observatorium was geweest. Van zijne
vele geschriften zijn vooral te noemen Anleitung zur
Kenntniss des gestirnten Himmels (1768 ; 9e druk
1822); Astronomische Jahrbitcher (54 dln. 1776
—1829) ; zijn hemel-atlas in 20 bladen, getiteld
Uranographia (Berlijn 1801; 2e druk 1818) bevat
17,240 sterren, d. i. 12,000 meer dan de beste vroegere kaarten.
Bodega, plaatsje iu Californie, graafschap Sonoma, aan de rondom geslotene Bodega-baai, met
400 inw.; 1812 hadden de Russen hier eene kolonie
aangelegd, die later aan kapitein Sutter overgedaan
werd.
Bodegraven, dorp met 2000 inw. in Z.-Holland, aan den Rijn, 2 uren gaans benoorden Gouda,
aan de trekvaart van Woerden naar Leyden, bestond
reeds in de 10e eeuw, was toen een leen der utrechtsche kerk, doch werd omstr. 1013 door Dirk III met
het graafschap Holland vereenigd. In de twisten der
Hoekschen en Kabeljaauwschen hield B. de zijne der
laatsten, en werd 1489 door de Hoekschen uit Woerden grootendeels in de asch gelegd ; het zelfde lot
trof B. 1507 en 1512 van de Gelderschen. Doch
1672 overkwam B. de grootste ramp, toen het 26 Dec.
door 12,000 Franschen overvallen, leeggeplunderd
en op 1 huis na geheel platgebrand werd, waarbij de
inwoners gruwelijk mishandeld en vermoord werden;
vele huizen werden reeds 1673 weder opgebouwd.
B. is de geboortepl. van den dichter Pieter Verhoek.
BOdeli,groote vlakte in het zwits. kanton Bern,
bij Interlaken.
Bodelo, oud graafschap, later Bodegraven.
Bodelodengraven, oude naam van het dorp
Bodegraven.
Bodenlauben, of Bodenlenben, ruine van
eene burgt in den beijerschen kreis Unterfranken,
bij Kissingen, behoorde aan graaf Otto IV van Henneberg, die zich als minnezanger Otto van B. noemde.

Bodensee. Zie BODENZEE.
Bodenstedt (Fredr. Martin), geschiedschrij-

ver en dichter, geb. 22 April 1819 te Peine in Hanover, verliet den koopmansstand, om geschiedenis
en philosophic testuderen,was verscheidene jaren onderwijzer in Rusland, bereisde 1845 den Caucasus,
de Krim en Klein-Azie, kwam 1846 naar Duitschland terug,en woont sedert 1855 te Munchen.Vooral
melding verdient zijn werk Die Volker des Kaukasus
(2e druk 2 dln. Berlijn 1855),en zijn Tausendundein
Tag ins Orient (3e druk 2 dln. Berlijn 1859).

Bodenstein (Andreas). Zie CARLSTADT.
Bodenum, zoo noemden de Byzantijnen bet
tegenw. Widdin.
—ONSTANS (Meir van).
Bodenzee. Zie.e C
Bodillon. Zie CHILDERIK Ill.
Bodin (Jean), fransch publicist, geb. omstr. 1530

te Angers, was eerst advokaat te Parijs, doch wijdde
zich reeds spoedig geheel aan de letterkunde, vergezelde hertog Frans van Alencon op reizen, werd
na diens dood procureur des konings te Laon, verloor door weerspannigheid dit ambt,en stierf aan de
pest 1596. Zijn voornaamste werk is Delarepublique
(Parijs 1577),eene verhandeling in 6 boeken, zijnde
het eerste werk, waarin de staatkunde wetenschappelijk is behandeld; hij heeft zelf dit werk in het
Latijn vertaald. Zijne Demonomanie (Parijs 1579) en

Bodincomagus
Theatrum nature universe (Lyon 1596), bewijzen
hoe geleerdheid en bijgeloof bij hem hand aan hand
gingen. Door zijne tot op dit oogenblik nog niet geheel in druk verschenen Heptaplomeres de abdilis
rerum sublimium arcanis haalde hij zich de beschuldiging van atheismus op den hals. Ook is nog van
hem te vermelden : Methodus ad facilem historiarum
cognitionent (Parijs 1566). — B. (Jean Francois),
fransch geschiedschrijver, geb. 26 Sept. 1766, gest.
1829 te Launoy, schreef twee geachte werken :
Recherches historiques sur &mur et le Haut-Anjou
(2 dln. Parijs 1812-15) en Recherches historiques
sur l' Anjou et ses monuments (2 d In . Parijs 1821-22).

— B. (Felix), zoon van den vorige, geb. 1795 te
Saumur, gest. 7 Mei 1837, was redacteur van den
,,Mercure du 19me siecle" en schreef twee werken,
die dikwijls herdrukt en in veie talen overgezet zijn,
t. w. : Resume de l'histoire de France (Parijs 1821)
en Resume de l'histoire d'Angleterre (Parijs 1824).
Bodincomagus, stad in cisaipijnsch Gallie,
ook Industria genaamd ; heet tegenw. Casal. Zie
INDUSTRIA.

Bodincus, of Padus, rivier in Italie; heet tegenwoordig Po.
Bodley (sir Thomas), engelsch staatsman en
geleerde, geb. 2 Maart 1544 te Exeter, gest. 28 Jan.
1612 te Oxford, waar hij, na eerst onder koningin
Elizabeth verscheidene gezantschappen in het buitenland bekleed te hebben, geheel aan de wetenschap
gewijd leefde sedert 1597 tot aan zijnen dood, zich
vooral toeleggende op de uitbreiding van de universiteits-bibliotheek, die naar hem Bodleyaansche
Ribliotheek worth genoemd.
Bodman, vlek met circa 1000 inw. in den
badenschen meirkreis, aan het benedengedeelte van
het meir van Constans; bij B. de ruine der burgt B.,
het voorvaderlijk kasteel der familie B., naar welke
het meir den naam draagt van Bodmanzee.
Bodmansee. Zie CONSTANS (Meir van).
Bodmer (Johan Jacob), dichter en letterkundige, geb. 19 Julij 1698 te Greifensee bij Zurich,
eerst tot. den geegtelijken, toen tot den koopmansstand bestemd, wijdde zich vervolgens geheel aan
dichtkunde en historische wetenschappen , werd 1725
prof. der zwits. geschiedenis aan de hoogeschool te
Zurich, en vervolgens ook lid van den grooten raad
dier stad. Van grooten invloed was B. door zijne geschriften op het hervormen van den wansmaak in de
duitsche litteratuur; hij stierf te Zurich 2 Jan.1783.
Bodmin, stad met 5000 inw. in het engl. graafschap Cornwallis, 4 uren gaans bezuiden Camelford.
Bodogau, de landstreek tusschen de Bode en
de Unstrut in Thuringen.
Bodoni (Giambattista), een der voornaamste
boekdrukkers uit de 18e eeuw, geb. 1740 te Saluzzo,
gest. 29 Nov. 1813.
Bodonitsa, het oude Thronium,vlek in Griekenland, 7 uren gaans benoorden Livadie, in een bergpas,
Bodonum. Zle BODENUM.
Bodotria,. Zie FORTH.
Bodroen, 1) het oude Halicarnassus, kuststad

in aziat. Turkije, met kleine haven, kasteel en oudheden,19 mijlen bezuiden Smirna. — 2) het oude
Teos, stad in aziat. Turkije, 3 mijlen bezuidw. Smirna.
Bodrog, 1) rivier in Hongarije, stroomt langs
Zemplin en Bodrog-Keresztur, en ontlast zich te
Tokai in de Theiss. — 2) was vroeger een naar de
rivier genoemd comitaat, dat tegenw. begrepen is in
het comitaat Bacs. — 3) Bodrog-Keresztur, stad met
2000 inw. aan den Bodrog,in het hongaarsche comitaat Zemplin.

Boelak
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Bodulei, duitsche naam voor de Quarneroloeilanden. Zie BODULIA.
Bodulia, de eilanden in de golf van Quarnerolo;
de bewoners der B., de Boduli, zijn van slavische
(croatische) afkomst, en spreken, behalve hunne
eigene taal, ook een geslaviseerd Italiaansch.
Bodzjpoer, 1) stad in de britsch 0. I. prov.
Oude ; 9000 inw. — 2) stad met 5000 inw. in het
district Moradabad, in de noordwestel. provincien.
Boe. Zie Aim.
Boece in fransche werken voor Bodnitus.
Boecop (Arend toe), burgemeester van Kampen, gest. omstr. 1580, was als regtsgeleerde en
ook als geschiedschrijver beroemd. Zijn manuscript
Gedenkschrift over de Overijsselsche geschiedenissen,

in het archief der stad Kampen aanwezig, verdiende
wel in druk te verschenen.
Boeddha. Zie BUDDHA.
Boedroen. Zie BODROEN.
Boedromius, d. i. de met geschreeuw losbarstende, bijnaam van Apollo te A thene, waar jaarlijks een feest, Boedromia, hem ter eere werd
gevierd, nit erkentelijkheid voor den bijstand, door
Apollo's orakel in tijden van gevaar verleend.
Boedzjia, ook Budjaja en Bugia, havenstad
met 1800 inw. in Algerie, prov. Constantine, aan
den mond van den Sahli in de Middell. Zee, is de
hoofdmarkt voor Kabylie. Ten tijde der Romeinen
heette het Caldw ; later was het de hoofdstad van het
rijk der Vandalen; werd 1833 veroverd door de
Franschen.
Boeg. Zie Boa.
Boegerones, of Boedgerones, bij verbastering
Boezeroentjes, 3 onbewoonde eilandjes in nederl. 0.I.,
in de Zee van Java, bezuiden Celebes.
Boeginezen, of Boegoezen, een moordlustig,
wraakgierig, listig en verraderlijk yolk, dat eene
eigene taal spreekt, op het eiland Celebes, in de
rijken Makassar en Boni; eerst in 1640 omhelsden
zij het Mahomedanismus.

Boegoezen. Zie BOEGINEZEN.
Boehmen, het zelfde als BOHMEN.
Boelden, musulmansche dynastie, die in Perzie en Irak regeerde in de 10e en 11e eeuw, was
gesproten nit Boeyah, een visscher uit de provincie
Dilem, die leefde omstreeks het jaar 900. Boeyah had
drie zonen : Amad ofImad-Eddaulat,Rockn-Eddaulat
en Moez-Eddaulat, die van gemeen soldaat opklommen tot de hoogste waardigheid, en die te Bagdad
zoowel als over Perzie regeerden van 932 tot omstr.
1055. Zij werken dit hunne staten verdreven, deels
door Ile Gazneviden, deels door de Seldzjoeciden.
Boekel, voormalig slot of kasteel in Kennemerland (N.-Holland), in het gehucht B.; bij het beleg
van Alkmaar werd dit slot door de Spanjaarden
geheel vernield (3 Oct. 1574). Het Boekelermeer
werd 1580 ingedijkt tot een polder.
Boekhara. Zie BUCHARA en BUCHARIJe.
Boekhorst, oudtijds eene aanzienlijke heerlijkheid in Rijnland, prov. Z.-Holland, met een in
de 8e eeuw door de graven van Holland gesticht
sterk kasteel, Huis te B. genaamd, dat omstr. 1750
gesloopt is.
Boel (Pieter), geb. 1625 te Antwerpen, gest.
1680, verdienstelijk schilder, vooral van dieren en
van bloem- en fruitstukken.
Boelak, stad in Neder-Egypte op den linkeroever van den Nijl, een half uur gaans benoordwesten
Cairo, waarvan het als de voorstad en haven wordt
aangemerkt; in 1799, bij het beleg van Cairo door
de Franschen, werd B. verbrand,
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Boelder Aa

Boetzelaer

Boelder—Aa, rivier in europ. Rusland, ont- het afnemen zijner ligchaamskrachten door zich herspringt 10 mijlen bezuiden Dorpat, loopt zuidwesthalende aanvallen van podagra, besloot hij 1729 het
waarts, besproeit Wolmar en Wenden, en outlast
onderwijs in de kruidkunde en in de chemie te laten
zich, na eenen loop van 25 mijlen, in de golf van
varen, en bleef alleen den leerstoel der geneeskunde
Lijfland.
bekleeden tot aan zijnen dood (23 Sept. 1738). Al.
Boelekomba, hoofdplaats van een landschap zijne werken hier op te noemen is noodeloos ; ze verB. op het zuidelijk schiereiland van het ned. 0. 1. schenen bijeen te Venetie 1766 in 4 0. Zijn beroemdeiland Celebes, aan de baai van B.
ste leerling was A. von Haller.
Boelibani, hoofdstad van Bondoe. Zie BONDOE.
Boero, of Boeroe, ook Bouro, nederl. 0. 1. eil.,
Boeloengan, een rijk op Borneo's oostkust, onder de residentie Amboina, op Ceram na het
grenst ten N. aan Tidoeng, en ten Z. aan Berou,
grootste der Ambonsche eilanden.
waaronder het vroeger behoorde, en waarvan het
Boesjeer. Zie ABUSHEHR.
door de rivier Karantigan is gescheiden.
Boethius (Anicius Manlius Torquatus SeveriBoemond. Zie BOHEMUND.
nus), romeinsch staatsman en philosooph, geb. tusBoen, kantons-hoofdpl. met 1700 inw. in het schen 470 en 475 te Rome, was gesproten nit een
fransche dept. Loire, aan den Lignon,is de geboortepl.
der beroemdste familien des rijks, was reeds vroeg
van Terray.
in hooge ambten geplaatst, en genoot lang het voile
Boenar—Basji, dorp in het aziat.-turksche vertrouwen van den Gothen-koning Theodorik, die
livah Biga, 5 mijlen benoordwesten Adramiti; talrijke
destijds meester was van Rome. Doch later door
warme bronnen, die door de Turkel' genoemd worzijne benijders in verdenking gebragt en beschuldigd
den de veertig oogen. De stad B. ligt nagenoeg op de van verraderlijke verstandhouding met het byzanplaats van het oude Troje.
tijnsche hof, werd 13. vervallen verklaard van waardigheden en titels, beroofd van al zijne bezittingen
Boeo, lat. Lilybwum, kaap ter westpunt van
Sicilid.
en gebannen, en eindelijk in hechtenis genomen, te
Boeren (Kaapsche), de van hollandsche af- Pavia in den kerker geworpen, en op de wreedaarkomst zijnde grondbezitters in de Kaap-kolonie.
digste wijze ter dood gebragt (23 Oct. 526). GeduBoeren—oorlog, 1) inzonderheid de opstand, rende zijne gevangenschap schreef hij de beroemde
die I Jan. 1525 in het stift Kempten (Zuid-Duitschverhandeling De Consolatione philosophica, die zijnen
land) uitbrak, en zich weldra uitbreidde tot al de
naam vereeuwigd heeft, ontelbare malen herdrukt
en in verscheidene talen overgezet is (de beste
landstreken tusschen het meer van Constans en den
Donau. Aanvankelijk in hunne Paaschen 1525 opgeeditie is die van Obbarius, Jena 1843). De overige
stelde 12 artikelen slechts de opheffing eischende geschriften van B. zijn deels philosophische, deels
van ettelijke drukkende privilegien van de geestelijkwiskundige werken.
heid en den adel, werden de boeren, aangehitst door
Boêtie (Etienne de la). Zie LA BOETIE.
de dweepzieke predicatien van discipelen der HerBoeton, of Boetong, een der Saleijer-eilanden
vorming (zooals Carlstadt en Thomas Muntzer), hoe
in nederl. 0. I., bezuidoosten Celebes, aan de baai
van Boni, met de hoofdstad B. Dit eiland werd
langer hoe stouter, en vervielen al spoedig tot allerlei
1 655 veroverd door den koning van Makassar.
buitensporigheden en gruwelen, zoodat de vorsten
overal de wapenen tegen hen op vatteden en een vreeBoetzelaer, een oud aanzienlijk, oorspronkelijk
selijk bloedbad onder hen aanrigtten. De laatste aankleefsch geslacht, reeds in den vroegsten tijd veel
vermaagschapt met de aanzienlijkste familien in ons
hang van Muntzer werd 15 Mei 1525 bij Frankenhausen vernietigd door landgraaf Filips van Hessen.
land; zoo, bijv., B. (Rutger van den), een der he- 2) wat den hongaarschen B. betreft, zie BAKACS. roemdste krijgshelden van zijnen tijd, diende onder
Boergas, of Burgas, havenstad met 5000 inw., den graaf van Blois, leefde nog in 1379, en was gehuwd met Elizabeth van den Byland.—B. (Wessel
aan de Zwarte Zee, in het turksche ejalet Edirne;
v. d.), zoon van den vorige, was gehuwd met Lutgarde
nabij B. de veelbezochte badplaats Litzni.
Boerhaave (Hermannus), beroemd genees- van Rechteren. — B. (Rutger v. d.), zoon van den
vorige, werd, door zijn huwelijk met Elborg van Lankundige uit de 18e eeuw, geb. 31 Dec. 1668 te Voorgerak, eigenaar van de heeft der baronie van Asperen,
bout bij Leyden, was door zijnen vader, die predikant was,aanvankelijk bestemd voor den geestelijken
en was de eerste B. die zich in Holland vestigde;
Belior, de zuster van zijne vrouw, gehuwd met Arend
stand, doch voelde meer roeping voor het geneeskundige yak, waarin hij 15 Julij 1693 te Harderwijk
Piek van Beestdam, behield het kasteel, dat ten zuitot doctor werd bevorderd, en vestigde zich als
den van Asperen stond; en lang leefden de beide
geneesheer te Leyden, waar hij echter aanvankelijk
zwagers in de beste verstandhouding. Eindelijk echmet les-geven in de wiskunde het noodige moest
ter geraakten ze in onmin, en 1460 werd Rutger
v. d. 13. door Willem van Buren, een bloedverwant
trachten te verdienen om in zijn onderhoud te
voorzien, tot het hem 1701 gelukken mogt als lector
van Arend Piek, doodgeschoten. Hij liet drie zoneu
in de theorie der geneeskunde te worden aangesteld
en eene dochter na.--B. (Zweder v. d.),de derde zoon
van Rutger, erfde het familie-goed in Cleve, en werd
aan de hoogeschooi. Maar nu was ook de baan voor
B. gebroken; reeds twee jaren later had hij verhoode stamvader der Heeren van den Boetzelaer tot Boetging van jaarwedde en de toezegging, dat hij bij de
zelaer.—B. (\Vessel v. d.), de oudste zoon van Rutger, werd eigenaar van de heerlijkheid Langerak, en
eerste gelegenheid tot gewoon hoogleeraar zou warden bevorderd, hetgeen eerst 1709 kon worden
is de stamvader der hollandsche Van den Boetzelaers,
Heeren van Langerak en Asperen. — B. ( Wessel v.d.),
verwezentlijkt. Tot 1718 professor der genees- en
achterkleinzoon van den vorige, was een der teekekruidkunde, werd hem in dat jaar ook den hoogleernaars van het verbond der edelen, onthelsde de Heraars-stoel der scheikunde toevertrouwd, en zijn roem
vormde godsdienst, en diende de belangen van ons
verspreidde zich door de gansche wereld, zoo zelfs,
dat een geleerde in China hem een brief schreef,
land tegen Spanje met zooveel ijver, dat hij, 17 Aug.
geadresseerd Aan den heer Boerhaave, geneesheer in
1 568 door den Bloedraad gebannen, uitdrukkelijk nitgesloten bleef uit de algemeene anmestie 1574 ; hij
Europa, en dat die brief (hetgeen zelfs tegenwoordig
schijnt echter heimelijk in het land teruggekeerd,
nog veel beteekenen zou) goed te refit kwam. Bij

Boewang-Besi
want hij stierf 1575 te Rossem in Gelderland. —

B. (Rutger Wessel baron v. d.), een kleinzoon van
den vorige, geb. 1566, gest. 1 Oct. 1632, was eerst
gehuwd met Amelia, dochter van den beroemden
Filips van Marnix, naderhand met Maria van Zuylen.— Vele leden van dit (thans nog voortlevende) geslacht hebben zich verdienstelijk gemaakt in krijgs-,
staat- of letterkunde ; zoo werd baron Filips Jacob,
een zoonsachterkleinzoon van Rutger Wessel (geb.
1690) in 1730 om zijne verdiensten door keizer
Karel VI in den gravenstand verheven.
Boewang—Besi, ook Oma of Haroeka, eiland
in nederl. 0. I., behoorende tot de residentie Amboina, ligt 2 mijlen benoordw. het eiland Amboina.
Bog, of Boeg, of Bug, 1) B., lat. Hypanis,
rivier in europ. Rusland, oritspringt in Volhynie,
besproeit de gouvernementen Podolia en Cherson,
ontlast zich tegenover Fedorowka in den Dnieper,
na in een loop van 66 mijlen de Sinioeka, Kolima,
Ingoel, enz. in zich te hebben opgenomen. 2)
rivier die in het oostelijk gedeelte van Galicia ontspringt, tot Christianpol noordwestwaarts loopt, en
dan eene noordelijke rigting neemt ; deze B. scheidt
Polen van Rusland, en vereenigt zich na een loop
van 69 mijlen met den Weichsel, 3 mijlen benoordwesten Warschau.
Bogaart (Hendrik), leefde in het laatst der
17e eeuw te Amsterdam, was een voortreffelijk
schilder, maar leidde een liederlijk leven. Wie hem
vermaande om toch voor zijnen ouden dag te zorgen, ontving ten antwoord : >,het gasthuis is immers
niet voor de varkens gebouwd ?" Hij is dan ook in
bet St.-Pieters-gasthuis gestorven.
Bogadium , oude naam der duitsche stad
Fritzlar.
Bogaers (A.), een onzer sierlijkste hedendaagsche dichters, geb. te Rotterdam en advokaat aldaar,
was,zoolang Tollens leefde, diens bijzondere vriend ;
sedert 7 Aug. t837 is B. ridder der orde van den
Nederl. Leeuw.
Bogaert (Abraham), geb. 1663 te Amsterdam,
apotheker aldaar, en gest. 1727, was letterkundige
en dichter tevens; van hem verschenen,onder meer,
Reizen doorAzia (Rotterdam 1730).
Bogarmiten. Zie BOGOMILEN.
Bogdan, de turksche naam voor Moldavie, is
ook de naam van vier moldavische vorsten. Zie
MOLDAVIê.

Bogdanowitsj (Hippolytus Feodorowitsj),
verdienstelijk russ. dichter, geb. 1743, gest. 1803.
Bogdany, groot dorp met 2400 inw. aan den
Donau, in het hongaarsche comitaat Pesth-Pilis.
Bogdo—Lama. Zie LAMA.
Bogdo—Oola, d. hooge berg, 1) een gedeelte
van het Thian-sjan- of Hemelgebergte in OpperAzle. — 2) de hoogste piek der bergketen in de
steppen van Astracan, bezuidoosten het Eltonmeer.
Bogdzja, turksche naam van het eiland Tenedos.
Bogenhausen, dorpje aan de Isar, nabij
Munchen; 2 kasteelen, mineraalbad, en de nieuwe
sterrewacht der munchener universiteit.
Bogense, stadje met 1800 inw. ter noordwestkust van het eiland Funen ; kleine haven en overvaart naar Jutland.
Bogerman (Johannes), geb. 1576 te Oplewert
in Oost-Friesland, prof. der theologie te Franeker,
gest. 11 Sept. 1637, was voorzitter der beruchte
synode van Doirdrecht (1618 en 1619), door welke
de leerbegrippen der Remonstranten werden veroordeeld.

Boguslawski
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Bogeslaus Baranowski, poolsch edelman,
liet zich na den dood van Sobieski (1696) als generaal van bet poolsche leger uitroepen, en rigtte
vreeselijke verwoestingen aan in Polen en Rusland.
Bogesund, vroegere naam van het tegenwoordige Ulricehamn in de zweedsche prov. Dalsland,
aan het Asunda-meir ; op het'ijs had bier 1520 het
gevecht plaats tusschen de aanvallende Denen en de
Zweden, welke laatste daarbij de nederlaag leden.
Zie STEN STURE.
Boghas—KOi, dorp met 1200 inw. in het
turksche ejalet Siwas in Klein-Azie, aan den weg
van Amasia naar Kaisarieh; nabij B. de schoone
rumen der oude hoofdstad van het landschap Pteria.
Boglipoer, stad in britsch Indict. Zie MONGHIR.
Bogodoekow, stad met 9000 inw. in europ.
Rusland, gouvt. Charkow, 13 mijlen benoordoosten
Pultawa.
Bogomilen, of Bogarmiten, eene kettersche
sekte, dus genaamd naar het bulgaarsche Bog, d. i.
God, en miloewi, d. ontferm Ze vertoonden
zich het eerst in de 12e eeuw te Constantinopel,
waar keizer Alexius I Comnenus kort voor zijnen
dood (1118) den geneesheer Basilius, het hoofd der
B., liet verbranden. Ze verwierpen de drieeenheid,
de sacramenten, het kruis-maken en de beeldenvereering, erkenden als geloofsboeken de Psalmen,
de Profeten en het Nieuwe Testament, en hadden
geen ander gebed dan het »Onze Vader", dat zij
elken dag zevenmaal en elken nacht vijfrnaal moesten bidden. Deze ketterij werd ook in Rusland verspreid omstreeks 1150 door den monnik Martinus.
Bogoris, koning der Bulgaren, wilde den oorlog
verklaren aan keizerin Theodora, die te Constantinopel regeerde als regentes voor haren minderjarigen
zoon Michael; maar zij slaagde er in, hem door
overreding daarvan terug te brengen, en zond hem
eenen bisschop, door wien hij tot het Christendom
bekeerd en gedoopt werd 861, den naam ontvangende van Michael ; hij stierf 896.
Bogota, of Santa-Fe-de-Bogota, hoofdstad der
zuid-ameri kaansche republiek Nieuw-Granada en van
het departement Cundinamarca, ligt 8130 vt. hoog op
eenehoogvlakte aan de westzijde der Oost-Cordilleras,
aan den voet der bergen Montserrat en Guadeloupe,
en op den linker-oever van de Rio-de-B., die zich
ontlast in de Magdalena-rivier. De stad B., omstr.
50,000 inw. tellende, is gesticht 1538 door Quesada,
doch kwam al spoedig tot groote ontwikkeling
en was de hoofdpl. van het tof,1811 bestaan hebbende
spaansche onder-koningrijk Niouw-Granada, dat
zich, in navolging van Venezuela, 12 Nov. 1811 als
republiek constitueerde. De in Junij 1816 door de
Spanjaarden heroverde stad,werd 10 Aug. 1819 door
Bolivar van de vreemde overheersching bevrijd. In
1826 heeft B. zwaar geleden van eene aardbeving.
Boguda, oude naam van Bodegraven.
Bogudes, koning van Mauritania, hielp Cesar
de overwinning bevechten op Pompejus, koos naderhand de zijde van Antonius,en sneuvelde in den slag
bij Actium ; het door B. geregeerde gedeelte van Mauritania werd toen door Octavianus aan B.'s broeder
Bocchus geschonken, die alzoo koning werd van geheel Mauritania, en 33 v. Chr. stierf.
Boguslawski (Adelbert),geb. 1752, gest. 1829
te Warschau, lang tooneeldirecteur aldaar, was een
der voornaamste poolsche schrijvers voor het tooneel.
Boguslawski (Paton Heinr. Ludw. von), geb.
7 Sept. 1789 te Maagdenburg, gest. 5 Junij 1851;
en zijn zoon B. (Gustav von), geb. 7 Dec. 1827 bij
Breslau, 2 verdienstelijke duitsche letterkundige n.
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Bohaiddin

Bohabddin, arab. geschiedschrijver, geb. 1145
te Mossoel, gest. 1235.
Bohain, kantons-hoofdpl. met 3200 inw. in
het fransche dept. Aisne, 5 uren gaans benoordoosten Saint-Quentin ; in 1537 genomen door de Keizerlijken, doch spoedig door de Franschen heroverd.
Bohan, grenssteen van Juda ; Jozua 15 en 18.
Boheemsch—Brod. Zie BOuM1SCH-BROD.

Bohemers

in B. het Roomsch-katholicismus ; in het geheel
telt men er omstr. 100,000 Protestanten van verschillende belijdenissen, waaronder vele Hernhutters of
Moravische broeders, die hier Boheemsche brooders
heeten, alsmede ongeveer 80,000 Joden.
Bohemen ontleent zijnen naam aan deszelfs eerste
bewoners, de Bojers (lat. BOii), een gallisch yolk,
dat zich onder Sigovesus (587 v. Chr.) hier kwam
Boheemsche Broeders. Zie MORAVISCHE.
nederzetten, maar dat onder Augustus verdrongen
Boheemsche gouden bul, de oorkonde werd door de Marcomannen, die op hunne heart in
waarbij in 1348 door Karel IV bevestigd werden de
de 5e eeuw onzer jaartelling verdreven of ten onder
privilegien, aan de boheemsche stenden 1212 vergebragt werden door de Czechen (spr. nit: Tsjeken),
leend door keizer Frederik II.
een slavisch yolk, aangevoerd door Samo. Deze
Boheemsche maagden—oorlog. Zie de Czechen stichtten verscheidene rijkjes of gemeeneartt. AMAZONEN en VLASTA.
besten, van welke Praag het voornaamste was. In het
Bohemen, lat. Boiohemum, duitsch Batmen, begin der 8e eeuw kwamen al die rijkjes onder 66n
vroeger BOheim of Bojenheim, was eertijds een
hoofd, met name Crac of Croc. Deze werd in 722
onafhankelijk koningrijk, en is tegenw. een kroonopgevolgd door zijnen schoonzoon Przemysl, die
land der oostenrijksche monarchic ; het beslaat eene
getrouwd was met zijne dochter Libussa ; en Przeoppervlakte van circa 944 geogr. vierk. mijlen en
myszl was de stichter eener hertogelijke dynastie van
telde 1857 eene bevolking van 4,706,000 zielen. In
Praag, die later (1086) koninklijke dynastie werd
den vorm van een verschoven vierhoek, grenst B.
en eerst 1306 uitstierf. In 805 en 806 werd B. door
ten N.W. aan Saksen, ten N.O. aan de pruisische
Karel den Groote overweldigd ; de armee van keizer
prov. Silezie, ten Z.O. aan Moravie, ten Z. aan het
Lodewijk werd (849) bijna geheel vernietigd in B.,
aartshertogdom Oostenrijk, ten Z.W. en W. aan
dat van 871 tot 894 onderworpen werd aan het
Beijeren. De hoofdstad van B. is Praag. Het land is
Groot-moravische rijk, in welk tijdsbestek bet
kerkelijk ingedeeld in 4 diocesen (het aartsbisdom
Christendom in B. voor goed wortel schoot. De
Praag, en de bisdommen Leitmeritz, Koniggratz en
hertogen van Praag, afstammelingen van Libussa,
Budweis), en administratief in 13 kreise of districstenden zich meer bepaald aan het hoofd van al de
ten, te zamen tellende 318 steden, 237 vlekken en
boheemsche landen, en sloten zich 25 Julij 895 aan
12,105 dorpen. De 13 districten zijn : Praag (hoofdbij het duitsche rijksverband. Wat Boleslaw II (967
plaats Praag) ; Budweis (hpl. Budweis) ; Tabor (hpl. —999) reeds tijdelijk bereikt had, bragt Brzetislaw I
Tabor) ; Caslau (hpl. Nen-Kolin) ; Chrudim (hpl.
(1037-1055) duurzaam tot stand, namelijk de verChrudim) ; Koniggratz (hpl. Koniggratz) ; Gitschin
eeniging van Moravie met B. In 1086 werd hertog
(hpl. Gitschin); Jung-Buntzlau (hpl. Jung-Buntzlau);
Wratislaw II door keizer Hendrik IV beschonken met
Leitmeritz (hpl.Boheemsch-Leipa); Saatz (hpl. Dux);
de koninklijke kroon. Een geregeld erfregt verzekerde
Eger (hpl. Eger) ; Pilsen (hpl. Pilsen) ; en Pisek zich Ottokar I (1198-1230), en de magt van B.
(hpl. Pisek). — Het oude koningrijk B. was ingewerd aanmerkelijk uitgebreid door Ottokar II ; doch
deeld in 4 provincien, t. w.: het eigentlijke Bohemen,
alles werd weldra verloren aan Rudolf van Habsburg,
Moravie, Lausitz en Silezie. Aan alle kanten is B.
toen de dynastie van Libussa 1306 uitstierf. Reeds in
ingesloten dour hooge bergen : het Ertsgebergte ten
het volgende jaar kwam B. onder Hendrik van CarinN., het Bohmerwald (d. i. Bohemer-woud) ten W.,
thie ; en van 1310 tot 1437 werd het geregeerd door
de Moravische gebergten ten Z.O. en ten Z., de
Luxemburgers. Koning Johannes (1310-1346) verSudeten en het Reuzengebergte ten 0. Het klimaat
wierf Silezie. Onder keizer Karel IV bereikte B. zijn
is koel, in de bergen guur, elders zachter. Het land
hoogsten zelfstandigen bloei. Onder Wenceslaus IV
is rijk aan mijnen : zilver, tin, kwikzilver, ijzer,
(1378-1419) verspreidden Johannes Huss en zijne
kobalt, antimonium, edelgesteenten, marmersoorten,
volgelingen in Bohemen hunne godsdienstige leeralbast, porter, porselein-aarde, glaszand, enz. De
stellingen, die geheel Duitschland in beweging brag-.
grond is vruchtbaar, doch de landbouw verkeert in
ten, waarop de terdoodbrenging van Huss en Jeroniachterlijken staat. De kunstvlijt levert wollenstoffen,
mus van Praag (die door het concilie van Constans
leder, spiegels, zeer gezocht glaswerk, granaten,
in 1415 waren veroordeeld) een burger-oorlog deed
alum en buskruid. Levendige handelsbeweging.
ontvlammen, die ruim zestien jaren lang het land
Veel wild, vooral fazanten ; ook veel visch. Op eenige
bleef teisteren. Vervolgens kwam B. door huwelijk
kleine gedeelten na, die tot Donau of Oder gerekend
aan Albrecht van Oostenrijk (1437-1439), doch
moeten worden, behoort geheel B. tot het stroomdiens zoon en opvolger Ladislaus I stierf 1457 kingebied der Elbe, die op de hoogten van het Reuzenderloos. Nu werd een eenvoudig edelman, George
gebergte ontstaat uit eene menigte water-aderen,
Podiebrad, tot koning verkoren, en deze hield zich
welke zich in den Elbegrond vereenigen tot eene
tot 1471 op den troon staande, trots de banbliksems
rivier, die bij Melnik, waar zij de Moldau in zich
uit het Vatikaan, het verraad van zijnen zwager Matopneemt, bevaarbaar wordt, en die, terwijl zij in
thias, koning van Hongarije, en de rebellie van zijne
eenen grooten boog door het noorden van B. naar
magtigste vasallen. Na hem droegen Ladislaus II en
de saksische grenzen stroomt, in zich opneemt :
Lodewijk (van de dynastie der Jagellons van Polen)
regts de Cydlina, Iser en Pulsnitz, links de Aupa,
de kroon van B., dat onder hun bewind vereenigd
Metau, Adler, Eger en Biela. In de rivier Moldau,
was met Hongarije en zulks bleef, toen Ferdinand I
eer deze zich in de Elbe stort, onlusten zich de
van Oostenrijk (broeder van Karel V) tot koning
Luschnitz, Wottawa, Satzawa en Beraunka.
werd gekozen. Met hem begon de oostenrijksche
De Bohemers zijn een y olk van het slavische dynastie in B., en op den bloedigen landdag van
ras ; zij spreken eene eigene taal, het Boheemsch, en
1547 verklaarde hij B. tot een erfelijk rijk. Onder
noemen zich in die taal Czech (spreek uit : Tsjek).
zijn kleinzoon Matthias braken in Praag de onlusten
Het Christendom werd in B. ingevoerd in de 9e
uit, die bet begin van den Dertigjarigen oorlog keneeuw. Tegenwoordig is de heerschende godsdienst
merkten. Op de kortstondige regering van koning

Bohemer-bergen
Frederik van den Palts volgde,na den slag aan den
Witten Berg (8 Nov. 1620), de verschrikkelijkste
reactie : B. werd een streng roomsch-katholiek en
zuiver monarchaal land, en de duitsche immigratie
werd op alle mogelijke wijzen bevorderd. In 1740
liet Karel Albrecht van Beijeren zich te Praag huldigen, doch moest spoedig weder wijken ; en ook Frederik's overwinningen konden hem geen duurzaam
bezit van B. verakeren. Onder Maria Theresia en
Jozef scheen B. niet slechts bukkend voor overmagt,
maar met hart en ziel voor Oostenrijk gewonnen. In
onze eeuw echter begon de geest van het Czechendom
zigtbaar te herleven, en openbaarde zich tegen de
duitsche overheersching een geest van verzet, welke
eindelijk in Junij 1848 losbarstte in eenen openbaren
opstand, die echter spoedig onderdrukt werd door
de magts-ontwikkeling van Oostenrijk en het bornbardement van Praag door prins Windischgratz (15
Junij 1848). — Ilier volgt de lijst der vorsten, die
over B. geregeerd hebben :
Hendrik (bisschop)
Eerste hertogen.
stierf 1198
Samo.
omstr. 650
Wladislaw III
Croc
. 700
abdicatie 1198
Dynastic van Przemysl.
(Hertogen.)

(Erfelijke koningen.)

Ottokar I . . . stierf1230
Prz6mysl, gemaal van
Wenceslaus I . . 1253
Libussa, de dochter van Croc . . . 722 Ottokar II . . . . 1278
(interregn. 1278-1283.)
Ndzamysl . . . stierf 746
Wenceslaus II stierf1305
Mnata ..... . 783
Wenceslaus III . 1306
Wogen ..... . 805
Rudolf v. Oostenrijk.
Krzesomysl, Neklan
regeerde 1307
en Hostiwit . 805-874
Hendrik v.Carinthi6
Borsiwog I .. stierf 905
1308-1310
Spitignew I. . ), 915
Luxemburgsche dynastic.
Wratislaw I. . . 925
Wenceslaus I. . 936 Johannes . . 1310-1346
Boleslaw I. . . . 967 KarellVkeizerl 346-1378
WenceslauslV
Boleslaw H .. ..1000
keizer . . . 1378-1419
Boleslaw III.. . 1005
Siegmond. . 1419-1437
Jaromir . . . . . 1Q13
Albrecht van
Udalrik . .. . . . 1037
Oostenrijk 1437-1440
Brzetislaw I.. . 1055
Ladislaus I,zoon
Spitignew H . . 1061
v. Albrecht 1440-1457
(Gekozen koningen.)
George PodieWratislaw II. stierf1092
brad . . . . 1457-1471
Koenraad I... . 1093
Ladislaus II v.
Brzdtislaw II. . . 1100
Polen . . . 1471-1516
Borziwog II .. . 1107
Lodewijk,zoon
Swatopucik .. . 1109
v.Ladis/aus1516-1526
Wladislaw I. . . 1125
Ferdinand Iv.
Sobiesla w I .. . 1140
Oostenrijk.1526-1556
Wladislaw H . . 1173
En na hem zijn al
Frederik (I n keer). 1174
de keizers vanOosSobieslaw II . . . > 1178
tenrijk Sevens koFrederik (2 . keer). 1189
ning geweest van
Koenraad II .. . 1191
Bohemen. . . tot heden.
Wenceslaus II. ,, 11.94

Bohemer-bergen. Zie BOHMERWALD.
Bohemer-broeders. Zie MORAVISCHE.
Bohemers, 1) de bewoners van Bohemen ; zie
onder BOHEMEN. - 2) landloopers ; zie HEIDENS.
Bohemia, lat. naam voor Bohemen.
Bohemund (Marcus),vorst van Antiechid, zoon
van den befaamden normandischen avonturier Robert
Guiscard. Bij den dood zijns vaders (1085) erfde hij
het prinsdom Tarentum; maar gedreven door de
zucht om zijn grondgebied te vergrooten, sloot hij
zich 1096 bij de Kruisvaarders aan, en kwam het
beleg opslaan voor Antiochiö. Door list bemagtigde
hij die stad, deed er zich 1098 als vorst erkennen,
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en vestigde er een afzonderlijk rijkje, dat ongeveer
190 jaren stand hield. Bij gelegenheid van een gevecht
in handen der Turken gevallen, kwam hij slechts
tegen betaling van een ontzaggelijk hoogen losprijs
weder in vrijheid, en ondernam al spoedig nieuwe
avonturen : hij breidde zijn grondgebied uit, en ging
keizer Alexius I Comnenus beoorlogen. Zich door
de vloot der Grieken eenen weg willende banen, om
versche troepen nit Europa te halen, liet hij nitstrooijen, dat hij dood was, en keerde weldra terug
met eene duchtige legermagt. :Maar door pest en
hongersnood zag hij zich gedwongen vrede te sluiten. Hij stierf 1111 in Apulie, terwijl hij toebereidselen maakte tot eenen nieuwen togt tegen keizer
Alexius. Na hem regeerden nog eenige vorsten, die B.
heetten, over Antiochiè ; de laatste, B. VII, werd
1288 van zijn vorstendom beroofd door Kelaoen,
sultan van Egypte.
BOhl von Faber (Joh. Nicol.), geb. 9 Dec.
1770 te Hamburg, aanvankelijk tot koopman opgeleid te Cadix, was een grondig kenner der spaansche
letterkunde, getuige zijne Floresta ae rimas antiguas
castellanas (3 dln. Hamburg 1821-5), enz.; hij
stierf te Cadix 9 Nov. 1836. — B. v. F. (Cecilia),
dochter van den vorige, is een der uitstekendste
hedendaagsche spaansche romanschrijfsters onder
het pseudoniem Fernan Caballero.
Bohlen (Peter von) ,geb. 13 Mrt.1796 te Wuppels
bij Jever, verkeerde lang in uiterst knellende omstandigheden, vond eindelijk middel om te studeren, en
werd 1825 prof. der oostersche talen te Koningsbergen, heeft als zoodanig de wetenschap verrijkt
met veel verdienstelijke werken, en stierf 6 Febr.
1840 te Halle. Zijn merkwaardige levensloop is
door ',hem zelven beschreven : Autobiographic van B.
(Koningsb. 1841).
Bohm, of Bohm (Jacob), genaamd Philosophus
Teutonicus, geb. 1575 te Altseidendorf bij Gôrlitz,
gest. 27 Nov. 1624, was schoenmakersbaas te Gorlitz,
doch tevens een beroemd theosooph; hij worth door
Hegel genoemd de grondlegger der moderne philosophic. De werken van B. zijn dikwijls herdrukt,
bijv. 3 maal (1675, 1682 en 1730) te Amsterdam ;
nieuwste editie 7 dln. Leipzig 1831-46.
BOhmen, duitsche naam voor Bohernen.
BOhmer (Johann Friedrich), duitsch historicus,
geb. 1795 te Frankfort a. M., sedert 1830 opperbliothecaris Bier stad, aldaar gest. 1863, heeft naam
gemaakt door de uitgave van verscheidene belangrijke
oude historische oorkonden ; 20,000 florijnen werden in zijn testament gelegateerd om te voltooijen
de uitgave der Fontes rerumgermanicarum, door hem
aangevangen reeds in 1843 (dl. 1--3, 1843-1853,
bevatten de werken van verscheidene historieschrijvers nit de 12e en 13e eeuw).
Bohmerwald, een gebergte, dat de grensscheiding vormt tusschen het gebied van Elbe en
Donau, loopt in zuidelijke rigting 27 geogr. mijlen
langs de boheemsch-beijersche grenzen, en is met
digte bosschen bedekt.
BOhmisch—Brod, d. i. Boheemsch Brood,
dorp met 1600 inw., 8 uren gaans beoosten Praag,
aan den Praag-Olmutzer spoorweg ; moorddadige
veldslag 28 Mei 1434 tusschen het Leger der ridders
en steden, onder Mainhard von Neuhaus, en dat der
ultra-Hussiten of democraten, onder de beide Procopiussen, die beiden sneuvelden, terwijl hunne soldaten als wilde beesten door den vijand werden afgemaakt ; een duizendtal gevangenen, bij voorbeeld,
werd opgesloten in schuren, die vervolgens in brand
werden gestoken, zoodat ze levend verbrandden.
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Bohol

Bohol, een der Philippijnsche eilanden, in 1621
ontdekt door Magellaan.
Bohoyo, een schoon en vruchtbaar dal, niet ver
van Salamanca in Spanje, worth, doorstroomd door
de riv. Tormes.
Bohtlingk (Otto), geb. 30 Mei 1815 te Petersburg, geleerd taalkenner, ; schreef veel verdienstelijks, waaronder (met Roth) een Woordenboek der
Sanskrit-taal (Petersburg 1853 en v.).
Bohuslitn,lietlan (provincie)Bohus, ook Giithaborg genaamd, landschap in het zuidwesten van Z weden, strekt zich aan de kust der Noordzee uit van
de beneden-Gotha-elf noordwaarts tot Svinesund
aan de noorweegsche grenzen, en beslaat bijna 90
vierk. mijlen met circa 200,000 zielen. Vroeger tot
Noorwegen en Denemarken behoorende, werd B. bij
den vrede van Roeskilde 1658 aan Zweden afgestaan.
Geschiedkundig merkwaardig is het eertijds sterke,
tegenw. in ruinen liggende Bohus—slot, even als
de stad Kongelf 1308 door den noorweegschen koning Hakon VII gebouwd. Genoemde stad was dikwijls de twistappel tusschen de Denen en Zweden,
totdat zij bij den wapenstilstand van 9 Oct. 1788 voor
goed aan Zweden kwam.
Boieldieu (Francois Adrien), beroemd componist, geb. 16 Dec. 1775 te Rouaan, werd omstr.
1799 aangesteld als piano-meester aan het Conservatoire ; wegens huiselijk Iced verliet hij echter 1803
Parijs, en ging naar Rusland, waar keizer Alexander
hem tot hof-kapelmeester benoemde. In 1812 keerde
hij terug naar Frankrijk, werd 1817 directeur van
het Conservatoire te Parijs, en stierf 9 Oct. 1834 te
Jarcy in de oude prov. Brie. Zijne voornaamste
operaas zijn : Calife de Bagdad (1799), Ma tanle
Aurore (1802), Jean de Paris (1812), Le nouveau
Seigneur (1811), Le Chaperon rouge (1818), La
Dame blanche (1825).
Boileau (Nicolas), bijgenaamd Despreaux, een
der beroemdste fransche dichters, geb. 1 Nov. 1636
te Crosne -bij Parijs, was de zoon van Gilles B., griffier der hooge kamer van het parlement van Parijs,
studeerde eerst in de regten, toen in de theologie,
doch liet beide studien varen, om zich toe te leggen
op die der fraaije letteren. Al spoedig trok hij de
aandacht door zijne satire Les adieux a Paris, meer
nog door zijne 7 Satires ; daarop volgden zijne reeds
degelijker Epitres ; en eindelijk nam hij door zijne
Art Poetique en door zijn Lutrin een eersten rang in
onder de eerste dichters van Frankrijk. Lodewijk XIV
benoemde hem, even als Racine, tot zijn historiograaph, en bewerkte dat B. lid werd (1684) van de
Academie. Hij woonde op zijne buitenplaats te
Auteuil, hield omgang met Moliere en anderen, en
stierf 13 Maart 1711. Omstr. de heeft der 18e eeuw
werd B. hevig aangevallen door Lefevre de St. Marc
en anderen, en verdedigd door Hennon (Influence de
B. sur la litterature francaise). Van de menigte
editien van B.'s Oeuvres noemen wij die van St.Saurin (Parijs 1824), die van Berriat- St.-Prix (1830),
beiden rijk gecommentarieerd. — B. (Gilles), oudere broeder van den vorige en naijverig op diens
roem, ZOO zelfs, dat hij altijd in onmin met hem
leefde, was geb. 1631 te Parijs, sedert 1659 lid der
Academie, en stierf 1669. — B. (Jacques), broeder
der beide vorigen, geb. 16 Maart 1635, gest. 1 Aug.
1716, was doctor der Sorbonne,en schreef verscheidene werken over de kerkelijke tucht ; de meestbekende zijn : Historia flagellantium (1700),waarin hij
het misbruik der geeseling aantoont ; en Historia
confessionis auricularis (1683), waarin hij de noodzakelijkheid bewijst van de oorbiecht.

Boisrobert
Boindin (Nicolas), geb. 1675 te Parijs, gest.
1751, eerst lang bevriend met Saurin en Lamotte,
later hun vijand, omdat hij hen voor de auteurs hield
van een hekeldicht (1710), waarin hij erg werd doorgehaald , is vermaard door zijne zucht tot tegenspreken
en redetwisten. Zijne Oeuvres (2 din., Par. 1735)
bevatten tooneelstukken en dissertatien, waaronder
aene Sur les sons de la langue francaise.
Boinebourg (J. Christian von), geheimraad
van den keurvorst van Maintz, geb. 1622 te Eisenach, was door zijne groote diplomatieke bekwaamheid van veel invloed op het lot van Duitschland.
Hij was de eerste begunstiger van Leibnitz.
Boinvilliers (J. Etienne), geb. 1764 te Versailles, gest. 1830, schreef, behalve vele uit het Latijn
vertaalde werken, verscheidene dictionnaires, eene
Grammaire francaise, eene Gramntaire latine, enz.
Boioarii, latijnsche naam der Beijeren, die
naar men wil oorspronkelijk de Boii nit Boiohemum
waren, nit welk land ze verdreven waren door de
MarCOMallrlell. Zie BOJERS en BEIJEREN.
Boiodurum, stad in Germanie (Noricum) ;
tegenw. Innstadt.
Bois—belle. Zie HENRICHEMONT.
Boisgsalin de Cicê (Jean de Dieu Raimond
de), aartsbisschop van Aix, geb. 1732 te Rennes,
gest. 1804, emigreerde naar Engeland tijdens de
fransche omwenteling, keerde eenige jaren later terug
in Frankrijk, werd 1802 aartsbisschop van Tours,
vervolgens kardinaal. Verscheidene leden dezer
familie werden in de omwenteling geguillotineerd.
Bois—Guillebert (P. le Pesant, heer van),
magistraat en schrijver in de 17e eeuw, gest. 1714,
heeft in het licht gegeven : Histoire de Dion Cassius,
abregee par Xiphilin (nit het Grieksch vertaald,
Parijs 1674) ; Histoire d'Herodien (nit het Grieksch,
1675) ; Marie Stuart, nouvelle historique (1675) ;
Detail de la France sous Louis XIV (1707), herdrukt
onder den titel van Testament politique de M. de
Vauban (Brussel 1712).
Bois—le—Duc, fransche naam voor 's Hertogenbosch.
Boismorand (de abbe Claude Joseph Cheron
de), geb. 1680, gest. 1740 te Parijs, was de zoon
van een advokaat te Quimper, en heeft geschreven :
Anecdotes de la cour de Philippe-Auguste (6 dln.
1733) ; Histoire amoureuse et tragique des princesses
de Bourgogne ('s Hage 1720) ; enz. Deze abbe B.
was zeer verslaafd aan het spel, en stond algemeen
bekend als een Dvloekbeest", hij was het, die voor
de Jezuiten de memorie van feiten opstelde in het
proces tegen pater Girard, op de aanklagt van de
schoone biechteling Catharina Cadiére.
Boisot (Lodewijk van), geb. te Brussel uit aanzienlijke fransche ouders, trad in dienst van prins
Willem I van Oranje, werd tot admiraal van Zeeland
verheven, droeg veel bij tot Leyden's ontzet (1574),
en verdronk ongelukkig twee jaren later, toen hij het
door Mondragon belegerde Zierikzee wilde ontzetten.
— B. (Karel van), oudste broeder van den vorige,
ook in dienst van Oranje, werd 1573 aangesteld als
gouverneur van Vlissingen, en 1575 doodelijk gekwetst door een zijner manschappen, terwijl hij den
watertogt der Spanjaarden van Filipsland op Duiveland en Schouwen wilde beletten.
Boisrobert (Francois le Metel, heer van), abbe,
dichter, en gunsteling van kardinaal Richelieu, geb.
1592 te Caen, gest. 1662, beroemd doorzijne kwinkslagen en geestige zetten, mede-oprigter der Academie, ontving van den kardinaal een aantalrijke beneficien, maar verloor bijna alles aan de speeltafel.

Boissart
Boissart (J. J.), oudheidkundige en dichter,
geb. 1528 te Besancon, gest.1602, deed verscheidene
reizen in Italie, Griekenland en Duitschland ter opsporing van oude gedenkteekenen, vestigde zich vervolgens te Metz, en plaatste eene menigte door hem
verzamelde oudheden te Montbeliard ; doch bij den
inval der Lotharingers in Franche-Comte ging dit
alley verloren. Van zijne vele geschriftennoemen wij:
Topographia urbis Roma (6 stukken in 3 fol. dln.
Frankfort 1597-1602;met platen); Habitus variarum
gentium (Metz 1581, in fol. met 70 platen).
BOissat (Pierre de), geb. 1603, gest. 1662, was
een der eersten, die lid werden van de fransche Academie. Hij is vooral bekend door de scherpe boetpredicatie, waarop hij 1656 koningin Christina van
Zweden vergastte, die gedacht had eene vleijende
lofrede nit zijnen mond te zullen hooren.
Boissier (E. P.), zwitsersch botanicus, geb.
1810 te Geneve, schreef, behalve meer geachte werken, een Voyage botanique dans le midi de l'Espagne
en 1837 (2 din. 1839-45).
Boissy (Louis de), middelmatig blijspeldichter,
geb. 1694 te Vic in Auvergne, gest. 1758, lid der
Academie. Zijne Oeuvres beslaan 9 dln. (Par. 1766).
— B. (L. Michel de), zoon van den vorige, geb.
omstr. 1725, gest. 1788, heeft geschreven eene
Vie de Simonide (1755) en een Supplement op de
Histoire des Juifs van Basnage (2 din. 1784).
Boissy d'Anglas (Francois Antoine, graaf
van), een der regtschapenste en aanzienlijkste mannen nit den tijd der fransche omwenteling, geb. nit
protestantsche ouders 8 Dec. 1756 te St.-JeanChambre in het Ardache-departement,werd advokaat,
maitre d'hôtel bij den graaf van Provence (later Lodewijk XVIII), procureur-generaal van het dept.
Ardéche, en 1792 afgevaardigde ter Conventie, stemde
tegen het doodvonnis van Lodewijk XVI, en onderscheidde zich in die vergadering steeds door de gematigdheid zijner denkwijze, door de onvermoeidheid
van zijnen werkijver, en vooral door zijne heldhaftige
onverschrokkenhei,d. Hij bekleedde den voorzittersstoel in de beruchte zitting van 1 Prairial, jaar 111
(20 Mei 1795), toen bet gepeupel uit de voorsteden
de vergaderzaal binnenstormde en de Conventie
wilde noodzaken om wader het stelsel van het schrikbewind in te voeren. Eenige belhamels beleedigden
en dreigden den voorzitter, en om hem bang te maken, plaatsten ze op de tafel voor hem het afgehouwen hoofd van den vertegenwoordiger Feraud, die
zoo even onder zijne oogen was omgebragt. Op het
zien van dit hoofd ontblootte B. met hoo n.en ernst
het zijne, groette zijnen ongelukkigen collega, ging
wader zitten, bleef onwrikbaar te midden van het
woeste tooneel rondom hem, en maakte door zijne
waardige hooding en onverzettelijke koelbloedigheid
zulk eenen indrnk op de menigte, dat daze hare verdere gruwelijke voornemens onuitgevoerd liet. Hij
was een der voornaamste bewerkers van de constitutie van het jaar en ward door 72 departementen gekozen als afgevaardigde in den Raad der
Vijfhonderd, van welke hij al spoedig eerst secretoen voorzitter ward. In weerwil van de onkreukbaarheid van zijn karakter kwam hij toch in
verdenking, ward 18 Fructidor door het Directoire
tot deportatie veroordeeld, doch redde zich door de
vlugt. Na 18 Brumaire door Napoleon teruggeroepen,
ward hij onder het keizerrijk senateur en graaf, en
under de restauratie door Lodewijk XVIII benoemd
tot pair van Frankrijk. Aan zijne gematigde, maar
liberate beginselen bleef hij zijn gansche leven getrouw, en algemeen geacht stierf hij 20 Oct. 1826 te
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Parijs. Van zijne werken als letterkundige verdienen
genoemd te worden Recherches sur la vie et les dcrits
de Malesherbes(3 dln. Parijs 1819) en Etudes littdraires
et podtiques dun vieillard (6 dln. 1825).
Boiste (Pierre Claude Victor), lexicograaph , aanvankelijk advokaat, geb. 1765 te Parijs, gest. 1824,
is voornamelijk bekend door een Dictionnaire de la
langue francaise, dien hij in 1800 uitgaf met zijn
schoonvader Bastian, en die menigmaal herdrukt is.
Boistuau. Zie BOA1STUAU.
Boitzenburg, 1) stadje met 3500 inw. in
Mecklenb.-Schwerin aan de Boitze, en aan den
Berlijn-Hamburg-Lubecker spoorweg ; ward 1709
geteisterd door een fallen brand. — 2) marktvlek
met 1000 inw. in het pruis. reg.-distr. Potsdam;
kasteel met park en diergaarde.
Boivin (Jean),genaamd de Villeneuve, geb.1663,
gest. 1726, prof. der grieksche taal aan het College
royal te Parijs,en geplaatst bij de koninklijke bibliotheek, ontdekte daar onder de homelien van den
heiligen Ephrem een manuscript palimpsest van den
Bijbel, stellig 12 a 13 eeuwen oud. Hij heeft in het
licht gegeven : Mathematici veteres (1693) ; de 'Byzantijnsche Geschiedenis" van Gregoras (1702) ; enz.
— B. (Louis), broader van den vorige, schreef geleerde memorien over de chronologie.
Boizet, bijnaam van Willemszoon Adriaans, ten
tijde van Leyden's beleg door de Spanjaarden, admiraal van Zeeland (te gelijk met Lodewijk van Boisot). Het bootsvolk van B. zag er afschuwelijk uit,
mismaakt door groote likteekens; velen hadden een
been, anderen een arm verloren; enz.
Bojador ( kaap ), lat. A tlas major, beroemd voorgebergte ter westkust van de woestijn van Sahara,
de westelijkste punt van de bergketen Dzjebl-elkhal, door de ouden beschouwd als het einde der
aarde, ward het eerst omgezeild omstr. 1433 door
den Portugees Gillianez.

Bojaka. Zie BOYACA.
Bojano, lat. Bovianum, stall met 3500 inw. in
het Napelsche, 6 mijlen benoordw. Benevento.
Bojardo (Matteo Maria), graaf van Scandiano
italiaansch dichter, geb. omstr. 1430 te Scandiano
bij Reggio in het hertogdom Modena, studeerde te
Ferrara, kwam vervolgens aan het hof van hertog
Borso van Este, werd door diens opvolger Hercules I
tot stadhouder van Reggio benoemd, en stierf 21 Dec.
1494. Niet alleen door zijne dapperheid en trouw
aan de dynastie van Este heeft hij zijnen naam onsterfelijk gemaakt, maar bovenal ook door zijne gedichten. Zijn voornaamste werk is het groote romantische riddergedicht Orlando inamorato (de Verliefde
Roeland), dat de dichter in 3 boeken onvoltooid naliet. Het ward 1495 te Scandiano voor het eerst gedrukt, beleefde 1544 reeds een zestienden druk, en
is in bijna alle talen overgezet. In 1526 werden er
3 boekeu bijgevoegd door Agostini (een middelmatig
dichter) ; eenige jaren later gaf Lodovico Domenichi
eene Reformazione in het licht (Venetia 1845), zijnde,
zonder iets in den tekst te wijzigen, eene zuiver
taalkundige omwerking van het oorspronkelijke, dat
in de hoftaal van Ferrara was geschreven. Veal verder ging Berni (1541), die in zijn Ri[acimento het
dichtstuk overzette in een kluchtigen toon,waarmede
hij zooveel opgang maakte, dat de oorspronkelijke
Orlando bijna geheel in vergetelheid geraakte, en
eerst door Panizzi (Louden 1830) en door Wagner
in den ,Parnasso italiano continuato" (Leipz. 1833)
wader ward uitgegeven. Van B. bestaan ook Sonetti
e Canzoni (Reggio 1499) en nog verscheidene geachte dichterlijke voortbrengselen meer.
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Bojaren zijn adellijke personen in Moldavia
en Walachije (in laatstgen. land heeten ze Boljaden),
beteekent oorspronkelijk het zelfde als Czech, Lech,
Bolgarex, d. vrije grondbezitter. In Rusland was
dit de titel voor ieder, die van adel was; en in uitgebreideren zin werden ook de hoogste ambtbekleeders des rijks (genomen uit de aanzienlijkste geslachten) B. genoemd; ze hadden vele privilegien,en
stonden zoo hoog in aanzien, dat er zelfs een spreekwoord was : De keizer heeft het bevolen, de B. hebben het goedgevonden". Waren de B. menigmaal een
heilzamen slagboom voor de keizerlijke willekeur,
toch waren ze om hunne hoovaardij en aanmatiging
bij het yolk gehaat. Peter de Gr. schafte al de privilegien der B. af, zoodat ze geen zitting meer hadden
in den keizerlijken -raad, waar ze vervangen werden
door rijksrad en.
Bojers, of Bojen, lat. Boii, een celtisch yolk,
woonde oorspronkelijk waarschijnlijk in Belgica, doch
verhuisde later naar bet zuiden van Europa ; omstr.
500 v. Chr. vestigden zich de B. in Opper-Italie,
waar ze veelvuldige gevechten hadden tegen de
Romeinen, die hen eerst tot onderwerping konden
brengen na den dood van hunnen aanvoerder Bojorix. De overwonnenen verhuisden nu weder deels
naar den Donau, deels terug naar Gallia, en werden
hier door de Daciers, daar door de Romeinen onder
Julius Cesar onder het juk gebragt. Alleenlijk ten
noorden van den Donau hield zich een door hen
gesticht rijk, t. w. Boiohemum (waaruit later de
naam Bohemen ontstond), !anger staande, totdat
ook dit rijk der B. ten onder werd gebragt, namelijk
door de Marcomannen onder Marbod, die in 37 v.Chr.
stierf.
Bojoariers. Zie BOIOARII.
Bojoculus, veldheer der Ansibariers, in hun
opstand tegen de Romeinen ; ze werden geheel verslagen door Avitus.
Bojodurtim, oude naam der stad Passau.
Bojorix, 1) koning der Bojen in Opper-Italie,
werd 194 v. ,Chr. door de Romeinen overwonnen
(Livius 34, 46). — 2) koning der Cimbren, die
omstr. 113 v. Chr. naar Italie kwamen, en in verschillende gevechten wel 80,000 Romeinen, waaronder zelfs consul Marcus Manlius, deden sneuvelen.
Marcus Aurelius Scaurus werd door B. eigenhandig
gedood ; zie AURELIUS 11).
Bojpoor, engelsche spelling voor Bodzjpoer.
Bokhara. Zie BUCHARA en BUCHARIJe.
Bokhoven, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans benoordw. 's Bosch ; door storm 31 Dec. 1833
en 1 Jan. 1834 geteisterd, door brand 's nachts
tusschen 8 en 9 Mei 1839. Eertijds was B. eene
beerlijkheid, en stond bier een prachtig, sterk kasteel ; wat 1794 nog daarvan bestond, is toen door
de Franschen vernield.
Bokken–eiland, 1) benoorden Java, in de
straat Madura. — 2) bij Timor ; zie MENDJANGAN.
Bokkeveld, landschap in het westen van het
Kaapland, splitst zich in het Wartne B., bet Koude B.
en het Onder-B.
Bokshoorn (Jozef), portretschilder, geb. te
's ilage, ging 1670 naar Londen, en bleef daar tot
zijnen dood.
Bo]. (Ferdinand), genaamd Hoogstraaten, geb.
omstr. 1610 te Dordrecht, gest. 1681 te Amsterdam, verdienstelijk portret- en historie-schilder.—
B. (Hans), landschapschilder, geb. 1534 te Mechelen, gest. 1593 te Amsterdam.
Bolabola, een der Gezelschaps-eilanden, in de
Stille Zuidzee, benoordw. Tahiti; 18,000 zielen.

Boleslas
Bolan, gewigtige bergpas, loopt nit het noordelijk gedeelte van engelsch India over Sjikarpoer
en Dadoer door Beloedzjistan naar het hoogland van
Afghanistan; voor ligt voertuig begaanbaar, had
over dezen bergpas 1839 den overtogt der engelsche
arniee plaats tijdens den veldtogt tegen de Afghanen.
Op het hoogste punt (5793 vt.) van den B. ontspringt
de rivier Bolan.
Bolanga, rijkje met 800 zielen aan de bogt
van Tomini, ter oostkust van Celebes, met eenen
berg B.
Bolanus. Zie V ETTIUS 5).
Bolbê, meir in Macedonia (Mygdonia); beet
tegenw. Bezjik of Konios.
Bolbec, kantons-hoofdpl. met 9,000 inw. in
het fransche dept. der Beneden-Seine, 7 uren gaans
benoordoosten Havre.
Bolchow, of Bolkhow, stad in het russ. gouvt.
Orel, aan de Noegra ; 18,000 inw.; veel fabrieken.
Boldeckerland. Zie WOLFSBURG (graafschap).
Bolêlèng, of Boliling, koningrijk op het nederl.
0. I. eiland Bali, met de hoofdstad Boliling; dit
rijkje telt eene bevolking van 130,000 zielen, waaronder 20,000 weerbare mailmen.
Bolerata, of Belwati, op het ned. 0. I. eiland
Timor, ter westkust : 1) een berg, 2) eene kaap, en 3)
eene baai.
Bolerium promontorium, tegenw. kaap
Land's-end.
Boleslas, of Boleslaw, 1) naam van Brie koningen van Bohemen ; zie onderBomEmEN.— 2) naam
van vijf vorsten van Polen, t. w. : B. I, bijgenaamd
de Groote, koning van Polen, was een zoon van
Miecislas, en beklom 992 den troon ; tot dusverre
hadden de vorsten van Polen slechts den titel gedragen van hertog ; doch keizer Otto III schonk aan
B. den titel van koning en verklaarde Polen onafhankelijk van het keizerrijk. B. overwon de Moskoviten, veroverde Moravia en breidde zijn rijk uit;
hij stierf 1025. B. II, bijgenaamd de Stoute,
koning van Polen, was 16 jaar toen hij in 1058 den
troon beklom, en maakte zich bij het poolsche yolk
gehaat door zijne ondeugden en wreedbeden ; door
pans Gregorius VII werd hij 1081 in den ban gedaan, en vervolgens van den troon vervallen verklaard. Hij nam toen de vlugt naar Hongarije en
van daar naar Carinthia, waar bij vermomd eene
schuilplaats vond in een klooster, in hetwelk bij als
keukenknecht dienst deed tot aan zijn dood 1090;
eerst op zijn sterfbed maakte hij bekend wie hij
was. Sommige geschiedschrijvers beweren, dat hij
zich uit mismoedigheid van het Leven heeft beroofd.—
B. III, zoon van Wladislas I, regeerde met zijn
broeder Zbignew van 1102 tot 1107, en vervolgens
tot aan zijnen dood alleen. Toen B. II in den ban
was gedaan, had de paus den titel van koning van
Polen afgeschaft. Om dus geen aanstoot te geven
aan den Stoel van Rome, nam B. slechts den titel
aan van hertog. Hij stierf 1138, na zijn gansche
leger te bebben zien verslaan door de Russen, terwijl
hij zelf zijn behoud bad moeten zoeken in de vlugt.
—B. IV, hertog van Polen, tweede zoon van B. III,
kwam 1146 op den troon, nadat zijn broeder Wladislas was afgezet, en stierf te Crakau 1173.
bijgenaamd de Kuische, hertog van Polen,
—B.V,
zoon van Lesj of Leszko V, werd erkend 1227 toen
hij pas zeven Caren telde, doch beklom eerst tien
jaren later bij zijne meerderjarigwording (1237)
den troon. Hij stierf 1289, geminacht door den adel
en veracht door het yolk, omdat bij den inval der
Tartaren niet had weten te keeren.

Boleyn
Boleyn (Anna), tweede gemalin van koning
Hendrik VIII van Engeland, was geb. omstr. 1507
en eene dochter van sir Thomas B., die door koning
Hendrik herhaalde malen als gezant naar Frankrijk
was gezonden. Van haar zevende jaar of had Anna
aan het hof van Frankrijk geleefd, en keerde 1527
naar Engeland terug, waar zij, als staatdame van
koningin Catharina uitblinkende door hare schoonheld, bekoorlijkheid en aan het fransche hof opgedane verfijnde beschaving,den hartstogtelijken koning
derwijze betooverde, dat hij besloot van zijne gemalin wettig te scheiden ; en eer nog de echtscheiding
geregtelijk was uitgesproken, trad hij reeds heimelijk (14 Nov. 1532) met Anna B. in bet huwelijk.
Om dit huwelijk te kunnen voltrekken, waartoe de
pans geen dispensatie had willen verleenen, scheurde
Hendrik VIII zich van de Kerk van Rome los, en
stelde de Episcopate of staatskerk van Engeland in,
van welke hij zelf het hoofd werd. In September
1533 werd uit dit huwelijk eene dochter geboren,
naderhand zoo vermaard geworden als koningin
Elizabeth. Het duurde niet lang of de hartstogtelijke
liefde van Hendrik VIII voor Anna B. was geheel
verflaauwd, en op Jane Seymour, een barer staatdames, waren thans de oogen van den koning gevestigd. Om zich voegzaam van Anna B. te kunnen
ontslaan, werd zij van overspel en zelfs van bloedschande beschuldigd, in den Tower gevangen gezet,
en 19 Mei 1536 onthoofd. Haar broeder, George B.,
verheven tot lord Rochefort, beschuldigd van bloedschande met haar, onderging het zelfde lot.
Bolgary, dorp in europ. Rusland, gouvt. Kazan,
11 mijlen van Kazan, was de hoofdstad der Bulgaren,
eer deze zich gingen nederzetten bezuiden den
Donau. Zie BOLGHAR.
Bolgen, lat. Bolgw, het zelfde als Belgen.
Bolghar,, voormalige hoofdstad der WolgaBulgaren, ligt geheel in rumen, bij het dorp Bolgary.
Bolgrad, vlek- met 8000 inw. in Moldavie aan
de riv. en meir Jalpoech; ligt in dat gedeelte van
Bessarabia, dat 1856 door Rusland werd afgestaan.
Boli, stad in aziat. Turkije, ejalet Anatolie,
17 mijlen benoordw. Angora; 45,000 inw.en warme
bronnen. Nabij B. de rumen van Hadrianopolis.
Boliling. Zie BOLELÉNG.
Bolina, stad in het grieksche landschap Achaia,
aan den Bolinacus, die zich in den Panormus ontlastte ; was B. genoemd naar de nimf Bolina.
Bolina, eene nimf,die in zee sprong om de omhelzingen te ontgaan van Apollo ; deze beloonde hare
deugd, door haar te doen herleven en haar de ousterfelijkheid te schenken.
Bolingbroke (Henry St.-John, viscount),
engelsch staatsman en schrijver, geb. 1672 te Battersea in het graafschap Surrey, nam, na zijne studien volbragt en een vrij ongebonden leven geleid
te hebben, zitting in het Lagerhuis (1700) en
schaarde zich aan de zijde der tories, in weerwil dat
zijne gansche familie tot de partij der Whigs behoorde. De uitstekende bekwaamheden en groote welsprekendheid, die hij aan den dag legde, had niemand bij hem verwacht; en reeds in 1704 werd hij
tot secretaris van staat voor het departement van
oorlog benoemd en met Marlborough in, regtstreeksche aanraking gebragt. In 1708 moest hij echter
zwichten voor de whig-partij en aftreden, doch
reeds twee jaren later trad hij wederom op, thans
als hoofd van het departement van buitenlandsche
zaken, en sloot den vrede van Utrecht (1713), die
hem door velen als eene glorie, door anderen als
eene schande werd aangerekend. In dit tijdperk van
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zijnen voorspoed werd St.-John tot peer verheven
met den titel van viscount Bolingbroke. Bij den
dood van koningin Anna (1714) verloor B. zijne
hooge betrekking en al zijnen invloed ; werd zelfs,
ter zake van zijne intercessie voor de dynastic
Stuart, bedreigd met eene vervolging wegens hoogverraad, en redde zich, door de vlugt te. nemen naar
Frankrijk, waar hij werkelijk aan den pretendent
Jacobus HI zijne diensten aanbood ; doch al spoedig
vond B. reden om over dezen misnoegd te zijn, en
nu wendde hij pogingen aan om vergunning te bekomen naar Engeland terug te keeren, hetgeen hem
echter eerst in 1723 mogt gelukken. Aanvankelijk
leefde hij stil op zijn landgoed ; doch reeds in 1725
trad hij weder to voorschijn, en was tien jaren lang
met zijne geschriften de vinnigste bestrijder van het
ministerie Walpole. Daar het hem echter niet gelukken mogt eene plaats te erlangen in het Hoogerhuis, emigreerde B. toen andermaal naar Frankrijk
(1735), om daar de overige dagen van zijn Leven te
slijten; doch reeds 1738 keerde hij naar Engeland
terug, en stied 1751, zonder ooit weder aan het
bewind te hebben kunnen komen. Hij was tweemaal
gehuwd geweest; zijne tweede vrouw was eene
fransche dame, de markiezin de Villette, nicht van
madame de Maintenon. Van de vele geschriften,
door B. in het licht gezonden, noemen wij zijne
Letters on the study of history, waarin hij al wat bet
christelijk geloof voor waarheid aanneemt geheel
wegcijfert, waarorn dan ook de complete editie
zijnen werken (5 dln. Londen 1753-4) door den
Grooten Jury van Westminster werd veroordeeld als
gevaarlijk voor de godsdienst en voor den staat. Met
de grootste schrijvers van zijnen tijd (Prior, Swift,
Pope) stond B. in betrekking; hij is te beschouwen
als een voorlooper van Voltaire.
Bolivar, of Ciudad Bolivar, eene stad, dus genaamd naar Bolivar den Bevrijder. Zie ANGOSTURA.
Bolivar (Simon), bijgenaamd el Libertaddr, d.
de Bevrijder, geb. 25 Julij 1783 te Caracas, uit
aanzienlijke en rijke ouders, studeerde de regten te
Madrid, deed vervolgens groote reizen in Europa,
kwam 1809 naar de Vereen. Staten van N.-Amerika,
MITI (1810-11) ijverig deel aan den opstand van
Venezuela, moest zich redden door de vlugt, doch
verscheen 1812 op nieuw op het tooneel, werd
weldra de ziel van den ganschen strijd, en deed
1813 zijnen zegevierenden intogt in Caracas. In 1815
nogmaals genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de
vlugt, keerde hij 1816 terug, en volbragt nu de
bevrijding van Venezuela en Nieuw-Granada, welke
beide hij, na de beslissende overwinning bij Boyaca
(1819), vereenigde tot eene republiek Columbia,
van welke hij president werd. Nu bevrijdde hij ook
Peru (1822), dat hij splitste, en maakte van OpperPeru een nieuw rijk, hetwelk naar hem Bolivia werd
genoemd. Deze rijken onttrokken zich echter het
eerst aan B.'s gezag ; en ook in Columbia, waar hij
bij herhaling als president herkozen was, hegon men
kern te beschuldigen van eerzuchtige planners , mn
zich eene kroon op het hoofd te zetten. Ten einde
deze verdenkingen te logenstratren, heeft B. verscheidene malen zijn presidentschap nedergelegd Ort
deed hij ook weder 27 April 1829, nadat Venezuela
zich bad afgescheiden van de Unie en hij was
voornemens zich naar Europa te begeven, waarvan
zijne aanhangers hem echter weerhielden ; het mogt
hun intusschen niet gelukken hem weder aan bet
bewind te brengen, en hij stierf 10 Dec. 1830 te
San-Pedro. Zijn lijk werd naar Caracas vervoerd,e4
daar met groote plegtigheid bijgezet,
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Bolivia, een der jongste gemeenebesten in (lat. Boii, vandaar de tweede naam), werd bet
Zuid-Amerika, dus genaamd naar Bolivar den Bevrij189 v. Chr. door de Romeinen gecoloniseerd. Onafhankelijke republiek in de middeleeuwen, onderder, beslaat als onafhankelijke republiek eerst sedert
wierp B. zich 1278 aan het gezag van pans Nicolaas II,
6 Aug. 1825, en telt eene bevolking van omstreeks
anderhalf millioen zielen, zijnde meerendeels tot het
doch werd eerst bij de pauselijke staten ingelijfd in
Christendom bekeerde Indianen. Vroeger deel uit1513 door Julius Il. Het is de geboortepl. van Benedictus XIV, van Manfredi, Guido, Domenico-Zampieri,
gemaakt hebbende van het spaansche onderkoningrijk Peru, later van Rio de la Plata, beslaat B. eene
Albani, de Brie Carrachioos, Aldrovandi, Marsigli,
grondsoppervlakte van 14,600 vierk. mijlen ; het
J. B. Beccari, J. Monti, Galvani, enz. De universiteit
grenst ten N. 0. en 0. aan Brazilie en Paraguay,
van B. is de oudste en beroemdste van Italie ; werd
ten Z. aan de Argentijnsche republiek en Chili, en
als school der regtsgeleerdheid reeds gesticht in 425
ten W. en N.W. aan den Grooten Oceaan en aan
door Theodosius den Jonge; in 1119 sloten zich de
Peru ; en in bet westelijk deel des lands is B. dooroverige faculteiten daarbij aan. Vele kerken en
loopen door het Andes-gebergte, dat zich hier in
kloosters, paleizen, monumenten en openbare geboutwee groote armen splitst (met bergruggen van
wen versieren B.; het ligt aan den voet der Apen15,000 vt. hoog, en bergpieken ter hoogte van 20,000
nijnen, tusschen de rivieren Reno en Savena, en
vt.). Tusschen die bergketenen uitgestrekte dalen,
telt 80,000 inw. — 2) noordelijke delegatie van
onafzienbare pampas en groote woestijnen. Edele
den Kerkelijken Staat, grenst ten N. en ten 0. aan
metalen bevat de grond van B. in overvloed. Het
de delegation Ferrara en Ravenna, ten Z. aan Tosklimaat is, naar gelang der bergen, vlakten, boskanen en ten W. aan Modena; onder Napoleon
schen, enz. verschillend, doch over het geheel gevormde B. het departement van den Reno en een
matigd. De hoofdstad is Chuquisaca.
gedeelte van het dept. van den Panaro ; B. beslaat
ruim 61 vierk. mijlen en telt omstr. 370,000 inw.
13oljaden. Zie BOJAREN.
Bologna (Jan van). Zie JAN VAN BOLOGNA.
Bolkhow, stad met 17,000 inw. in het russ.
gouvt. Orel, aan de Noegra.
Bolognese (le). Zie GRIMALDI (J. Fr.).
Bolonesche (het), landschap in Italie, werd
Bolland (Joannes van), of Bollandus, een antwerpsche Jezuit, geb. 1596 te Tienen (Tirlemont),
1513 door Julius II bij den Kerkelijken Staat ingegest. 1665, was de eerste, die de naar de volgorde
lijfd, en heeft sedert dien tijd de delegatie Bologna
van de dagen des jaars ingerigte ',Levens der gevormd.
roomsch-katholieke heiligen" begon uit te geven,
Bolor. Zie BELOER.
bekend onder den naam van Acta Sanctorum. In
Bolsena, 1) B., lat. Volsinium, stad met ruim
1643 gaf hij in het licht de Heiligen van Januarij, 2000 inw. in de pauselijke delegatie Viterbo, 6 uren
in 1658 die van Februarij; doch eer hij die van
gaans benoordwesten Viterbo, op den oever van het
Maart voltooid had, stierf hij. Middelerwijl was bet
meir van Viterbo, is rijk aan ruinen (bijv. van den
genootschap, dat zich met de bewerking der Acta tempel der godin Nursia) en oudheden ; B. is de geSanctorum bezighield (alien leden derJezuiten-orde,
boorteplaats van Sejanus. — 2) het meir Bolsena,
Lago-di-B., bij de ouden Vulsiniensis laces, heeft
en Bollandisten genaamd naar B.) van Antwerpen
naar Brussel verlegd, en na de opheffing van de
8 uren gaans in omtrek, is omringd door schilderJezuiten-7 orde, werd ook dit genootschap door
achtige oevers, is rijk aan visch, en staat door de
Jozef II ontbonden. Van 1789 tot 1794 nam de
rivier Marta in gemeenschap met de Midden. Zee. In
premonstritenzer-abdij Tongerloo de voortzetting
het meir B. liggen twee eilandjes (Bisentina en Marvan bet werk ter harte ; doch toen werd het gestaakt, tana) ; op een Bier eilandjes was Amalasontha , de
beslaande toen 53 din. in fol., loopende tot 14 Oct.
dochter van Theodorik, gebannen door Theodatus,
De taak werd onder bescherming der belgische reeer hij haar liet wurgen.
gering door de Jezuiten hervat in 1837, en 1845
Boishein. Zie BOULAY.
verscheen het 54e deel, zijnde het 7e deel der maand
Bolsward, lat. Bolsvardia, stad met 3500 inw.
October. In der tijd (1734 en v.) is dit werk gein de nederl. prov. Friesland, ligt 2 uren gaans bedeeltelijk herdrukt te Venetie.
zuiden Franeker ; B. isle grootste stad in het kwarBollandisten. Zie onder BOLLAND.
tier Westergo, was reeds bekend in 725, begon te
Bollandus, lat. naam voor Joannes v. Bolland. bloeijen in het jaar 1300, werd tweemaal (1336 en
Bollbne, stad met 5000 inw. in het fransche 1475) geteisterd door een fellers brand ; die tweede
mijl van Avignon.
dept.. V auc l use ;
brand (25 April) was aangestoken door Ulbert Leyital. Val di Blegno, een dal
decker, die gevlugt was, doch te Enkhuizen gevat,
in het zwitsersche kanton Tessino, tusschen bet dal
en veroordeeld werd om levend verbrand te worden,
raauw
Levantine,, en Gbunderland.
work vonnis hij te B. onderging. Driemaal (1420,
Bolliac (Cesar), geb. 1813 te Bucharest, dich- 1494 en 1497) werd B. door de Schieringers ingeter van Operile (Bucharest 1835) en schrijver van
nomen ; en 1514 na een beleg van twee dagen door
Mémoires sur la Roumainie (Parijs 1856), werd Junij
de Gelderschen. In 1515 werd B. geplunderd en, op
1848 burgemeester van Bucharest ; doch als lid eener
de kerken en kloosters na, nagenoeg geheel platgedeputatie naar het kamp van Fuad Pacha gezonden,
brand door den Zwarten. hoop ; 1516 door het gelwerd hij daar gevangen gehouden, doch wist te ontdersche krijgsvolk voor 600 emder guldens overgesnappen naar Zevenbergen, en nam 1849 de wijk
leverd aan de Bourgondiers, kwam B. onder Karel V,
naar Parij s .
spoedig daarna weder aan de Gelderschen, doch in
Bolmen, meir in Zweden, Ian bnkiiping ; in 1523 andermaal aan Karel V, die het 3 Fehr. 1524
hetzelve het eil. Bolms6.
met aanzienlijke privilegien begiftigde. In onzen strijd
Bologna,1) B., het Bononia der ouden, hoofd- tegen Spanje liet B. 27 Aug. 1572 de Geuzen binnen,
plaats van de delegatie B. in den Kerkelijken Staat,
doch kwam door het verraad van graaf Joost van
waarvan het na Rome de gewigtigste stad is, is
Schouwenberg reeds kort daarna weder aan Spanje,
tevens een der oudste en rijkste steden van Italie,
en bleef nu tot in 1581 spaansch. Behalve van meer
gesticht door de Etrusken (onder den naam van
beroemde personen is B. de geboortepl. van de frieFelsina),vervolgens in bezit genomen door de Bojers
sche kionijkschrijvers Thaborita en Sterkenburg.
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Bolte (Amalie C. E. M.), geb. 6 Oct. 1814 te
Rehna in Mecklenburg-Schwerin, even verdienstelijke
als vruchtbare romanschrijfster, woont te Dresden.
Bolton—le—Moor, stad met 50,000 inw. in
het engelsche graafschap Lancaster, 4 uren gaans
benoordwesten Manchester, nabij een kanaal dat van
Manchester naar Bury loopt ; door het riviertje
Croal wordt B. in tweeen gesplitst, namelijk GrootB. en Klein-B.
Boltrasio (Giovanni Antonio), italiaansch schilder, geb. 1467 te Milaan, gest. 1516, was een leerling
van Leonardo da Vinci.
Boizano. Zie BOTZEN.
Bomare (Valmont de). Zie VALMONT.
o Bomarsund,duchtige russ.sterkte op het eiland
Aland, midden op de oostkust, nabij het vlek Scarpans ; 20 jaren wareri er gewerkt om deze sterkte
aan te leggen, en naauwelijks was zij voltooid of zij
werd 16 Aug. 1854 gebombardeerd en vernield door
de engelsch-fransche vloot.
Bomba, bijnaam, die aan koning Ferdinand
van Napels werd gegeven wegens het schandelijke
bombardement van Messina 1848. Zijn zoon en opvolger Frans II noemde men spotterwijs Bombino.
Bombast. Zie PARACELSUS.
Bombay, 1) een der drie presidentschappen
van het engelsch-indische rijk, ter westkust van
Voor-Indie, beslaat 6205 geogr. vierk. mijlen en
telt eene bevolking van omstr. 12 millioen zielen
(Hindoes, Parsis, Moslems, Joden en Europeanen)
2) eiland tot het presidentschap B. behoorende, en
van het vasteland slechts door een smal kanaal
gescheiden, is 2 vierk. mijlen groot, bij uitstek
vruchtbaar, en maakt,met zijne reusachtige bananen,
trotsche palmboomen, donkergroene tuinen en lommerrijke kokosbosschen, op den vreemdeling eenen
verrassenden indruk. Door den radzja van Soerah
werd het eiland B. 1530 afgestaan aan de Portugezen ; deze stonden het in 1661 af aan Karel II van
Engeland, als een gedeelte van den bruidschat, dien
de infante Catharina medebragt, toen zij met dien
koning in het huwel.ijk trad. In 1666 werd B. verkocht aan de britsch-oostindische Compagnie, die
er in 1668 den zetel van haar bewind plaatste.
Tegenwoordig telt het eiland eene bevolking van
omstr. 750,000 zielen, en bevat, behalve de hoofdstad B., verscheidene dorpen, een sterk fort en eene
vuurbaak. — 3) hoofdstad van het presidentschap
B., ligt op de zuidoostzijde van het eiland B., telt
thans circa 600,000 inw., heeft eene zeer goede,
veilige haven, en is, op Calcutta na, de eerste koopstad van britsch Indie. De portugesche Joden en
Arnaeniers, die nevens de Parsen of Parsis den kleinhandel drijven, bewonen eene eigene voorstad, de
zoogenaamde Zwarte Stad ; en sedert 1848 loopt
van B. eon spoorweg naar Callyan. Door zeebandel
en stoomvaart, staat B. in drukke gemeenschap met
Europa en met schier alle havenplaatsen in het
Oosten ; en het is een hoofdstation van den engelschoostindischen overlandpost.
Bombino. Zie BOMBA.
Bomiensen, een volkstam, die in het oosten
van Etolie op de bergen woonde.
Bomigê. Zie B0N0EG1.
Bomilcar, 1) carthaagsch veldheer en eerste
magistraat der republiek, maakte zich van het souvereine gezag in zijn vaderland meester bij den
inval van Agathocles (308 v. Chr.), doch werd
spoedig van zijnen troon geworpen, en veroordeeld
tot den kruisdood, dien hij dan ook onderging.
2) carthaagsch vlootvoogd, belast met hulpbieden
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aan Syracuse tegen de Romeinen, ging op de vlugt
zoodra hij de vloot van Marcellus in het gezigt kreeg.
3) gunsteling van Jugurtha, liet den kleinzoon
van Massinissa ter dood brengen; doch daarna een
komplot gesmeed bebbende tegen het Leven van koping Jugurtha zelven, werd hij met zijne zaamgezworenen ter dood veroordeeld.
Bomium, stad in het oude Britannie, tegenw.
Cowbridge.
Bommel (den). Zie OVERFLAKKEE.
Bommel (Maas-). Zie MAAS-BOMMEL.
Bommel, of Zalt-Bommel, stad met 5000 inw.
op den linker-oever van de Waal, in de nederl. prov.
Gelderland, 2 a 3 uren gaans benoorden 's Hertogenbosch, werd oudtijds ook wel de Hang van Bommel
genoemd, en was als dorp B. reeds bekend in 850,
werd vermoedelijk 1276 (of althans stellig in 1316)
tot stad verheven; reeds veel vroeger bezat B. het
regt om geld te munten. Bij den inval in den Bommelerwaard 1309 door de Heeren van Buren en Arkel,
werd B. geheel geplunderd en verwoest ; 1363 belegerd en ingenomen door hertog Eduard ; 1366 door
de Brabanders hernomen, doch kort daarop heroverd
door hertog Eduard ; 1372 ingenomen door den graaf
van Blois en op eene brandschatting ad 6000 gulden
gesteld, omdat de burgerij van B. hem niet als hertog van Gelder had willen erkennen. In 1481,terwijl
B. den naamdag vierde van den heil. Ignatius, werd
de stad overrompeld door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk; doch de burgerij kwam in
allerijl onder de wapenen, en weerde zich zoo kloek,
dat de overrompelaars met veel verlies van bloed en
levens de stad weder moesten ruimen. In 1504 werd
B. andermaal door de troepen van Maximiliaan bestookt, en belegerd, doch te vergeefs. In 1505 ver:duurde B. eene hevige beschieting en een beleg van
drie maanden eer het zich aan de Spanjaarden overgaf ; 28 Jan. 1r,11 werd het door Karel van Egmond
voor den hertog van Gelder heroverd door list. In
Aug. 1572 bepaald onder de regering van Oranje
gebragt, werd te B. ook de Hervorming ingevoerd;
1574 werd B. door de Spanjaarden belegerd, doch
joeg den vijand op de vlugt, door den dijk door te
steken en de stad onder water te zetten. In Mei 1599
sloegen de Spanjaarden andermaal het beleg voor
B. op, doch trokken vier weken later in stilte weder
af. In 1672 werd B. ingenomen door de Franschen,
die het 1673 weder moesten ontruimen ; doch ruim
eene eeuw later (26 Dec. 1794) vermeesterden de
Franschen het andermaal. De stad B. leed van felle
branden in 1523 en 1538 ; en van overstrooming
herhaalde malen in vroeger tijd en ook in onze eeuw.
Het is de geboortepl. van Maarten van Rossem.
Bommel (Cornelius Richard Antonius van),
geb. 5 April 1790 te Leyden, werd als roomschkath. geestelijke eerst directeur van het seminarie
van Hageveld bij Leyden, later (1829) bisschop van
Luik, koos tijdens den opstand van 1830 de zijne
van Belgie, en ijverde tot aan zijnen dood (7 April
1852) om het openbaar onderwijs geheel onder den
invloed der geestelijkheid te brengen.

Bommelerwaard, lat.

Insole Batavorum,

een eiland tusschen de Maas en de Waal, met de
stad Zalt-Bommel, verscheidene dorpen, het fort
St.-Andries en het vermaarde slot Loevestein. Dit
eiland was bier te land de eerste woonplaats der
Batavieren.
Bommenede, 1) eertijds een welvarend dorp
op het zeeuwsche eiland Schouwen, was 1575 goed
verschanst, en verdedigde zich dapper tegen de Spanjaarden, die het na een beleg van twintig dagen
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stormenderhand vermeesterden. In 1682 (26 Jan.)
werd B. door de zee verslonden, zoodat er thans geen
spoor meer van te vinden is. — 2) een dorpje op
het ell. Schouwen, 2 uren gaans benoorden Zierikzee, wordt Nieuw-B. genoemd, terwtt men onder
Oud-B. verstaat liet verdronkene B.
Bona, latijnsche naam voor Bonn in Rtnpruisen.
Bona, bij de Arabieren Beled-el-Aneb (d. i.
stad der Jujubes), het Hippone der ouden, eene stad
ter westkust van de fransch-afrikaansche provincie
Constantine, met eene voor groote schepen ongeschikte reede ; 11,000 inw. Op eenen heuvel, digt
bij de stad, ligt de citadel; in den omtrek de ruiner'
van Hippo-Regius, de residentie der oude numidische koningen. Zie HIPPONE.
Bona (Joannes), geb. 19 Oct. 1609, gest.270ct.
1674, reeds mon-nik op zijn 14e jaar, kardinaal 1669,
had na den dood van Clemens IX veel kans op den
pauselijken stoel te komen, doch kardinaal Alfieri
bekwam de meeste stemmen.
Bonac (J. L. d'Usson, markies van), beroemd
fransch staatsman, gest. 1738 te Parijs.
Bonacossi (Pinamonte), gesproten uit een
aanzienlijk geslacht te Mantua, kwam tot het souvereine gezag 1272, verliet de Guelphen voor de
Gibellijnen, verbond zich met de huizen Verona en
della Scala, overwon de Paduanen en de Vicentijnen,
en hield zich staande tot 1293, in spijt van herhaalde oproerige bewegingen. — B. (Bardellone),
zoon van den vorige, verklaarde zich voor de Guelphen, maakte zich meester van het paleis, wierp
zijnen vader, even als zijnen broeder Taino, in de
gevangenis, en deed zich door het yolk uitroepen
als regerend vorst (1293). In 1299 werd hij nit
het bewind gestooten door zijnen neef B. (Bottesilla), die zich van Mantua meester maakte, zich
verzekerde van de p ulp zijner broeders Passerino en
Bectirone, en aan het hoofd stond der gibelltnsche
partij tot aan de komst van Hendrik VII in-Italie.---B. (Passerino), broeder van Bottesilla, volgde dezen
1310 in het bewind op; en na 18 jaren lang vreedzaam geregeerd te hebben, werd hij in een oproer
gedood.
Bonacursi (Jean), franciscaner monnik onder
de regering van Lodewijk XII, beweerd hebbende,
dat de paus ook in wereldsche zaken meer te zeggen
had dan de koning, werd door het parlement veroordeeld om zijne monnikspij uit te trekken en voor
bet beeld der heilige Maagd boete te doer, en uit
Frankrijk gebannen.
Bonafous (Mathieu), akkerbouwkundige, geb.
1793 te Lyon, gest. 1852, heeft veel geschreven,
waaronder De reducation des vers a soie (Parijs 1821);
L'art de cultiver le marier (1822); enz.
Bonaire, sp. Buen-Ayre, 1) een der nederl. A n tillen, aan de kust van Columbia, bezuidoosten Curacao; is 4 mijlen lang, __ wijl breed, en telt 2000
inw., meerendeels kleurlingen ; het client tot verbanningsplaats voor de misdadigers van Curacao. —
2) Klein-Bonaire, onbewoond eilandje, I engl. "nip
bewesten het eigentlijke B.
Bonald (Louis Gabriel Ambroise, vicomte de),
bekend als publicist, geb. 1753 in Rouergue op het
kasteel Monna bij Milhaud, huldigde bij het uitbarsten van de omwenteling een korten tijd liberate
beginselen, doch ging reeds 1791 tot die der oude
monarchic en der kerkelijke autoriteit over, zag zich
deswege genoodzaakt te emigreren, doch keerde
onder het keizerrijk in Frankrijk terug, en werd
1810 bij het ministerie van onderwijs geplaatst.
Met vreugde begroette hij de Restauratie,werd 1815

B onaparte
tot afgevaardigde gekozen,en behoorde tot de uiterste regterzijde ; in 1823 tot pair verheven, en ook
lid van de Academie geworden, weigerde hij echter
de Julij-monarchie te erkennen, leefde sedert 1830
op zijn kasteel Monna, en stierf 1840. Van zijne vele
geschriften verscheen eene complete editie in 12
din. (Parijs 1817-19). Zijne Brie zones, Henri,
Victor en Louis Jacques Maurice, deelden zijne beginselen. Laatstgenoemde B. (L. J. M.), geb. 30
Oct. 1787, werd coadjutor van kardinaal Fesch als
aartsbisschop van Lyon, 1823 zelf bisschop van Puy,
4 Dec. 1839 aartsbisschop van Lyon, en 1 Maart 1841
kardinaal. — B. (Victor de), broeder van den kardinaal, is schrijver van twee werken, waarin men de
ideen van zijn vader terugvindt, t. w.: Moise et les
gdologues modernes (1835); en lies vrais principes
opposes aux erreurs du 19e siècle (1833).
Bonaparte, het eiland Bourbon werd B. genoemd tijdens het . fransche keizerrijk.
Bonaparte, geslachtsnaam eener aanzienlijke
familie, oorspronkelijk uit Italie, waar die reeds
bekend was in de 13e eeuw, in Treviso, in Florence
en andere toskaansche steden, en in Genua. De tak
der B. in Treviso, die podestas heeft geleverd aan
Padua, stierf uit in 1397 met Servadius B., prior
der ridders Gaudens; uit den toskaanschen tak der
B. ontsproot een andere, minder bekende tak, die der
Bonapartes van San-Miniato, waarvan wij ontmoeten B. (Nicolo), prof. te San-Miniato, schrijver van
het blijspel La vedova (Florence 1592; Parijs 1803).
Tot de toskaansche B. behoorde B. (Jacopo), die in
de eerste helft der 16e eeuw het werk Ragguaglio
storico di tutto l'occorso giorno per giorno nel Sacco
di Boma dell' anno 1527 schreef, hetwelk gezegd

wordt 1756 te Keulen in druk te zijn verschenen,
en herdrukt werd 1809 te Parijs en 1830 te Florence door Lodewijk, den gewezen koning van Holland. Een tak van de genuescbe B. zette zich in het
laatst der 15e emir te Ajaccio op Corsica neder, en
behoorde daar tot de patriciers. Van dezen tak
stamden of de aartsdiaconus Lucianus B., diens
broeder Napoleon B., en beider neef Karel B. —
B. (Karel), vader van keizer Napoleon I en van eene
talrijke familie vorsten, was geb. 29 Mrt. 1746 te
Ajaccio, studeerde de regten te Pisa, en trad vervolgens in den echt met de dochter van een patriciCr, de scboone Letizia (of Lwtitia) Ramolino ; in
1788 ging hij met zijn gezin naar Corte, en sloot
zich aan de Paolis aan, doch nadat de Paolis Frankrijk verlaten hadden, verklaarde Karel B. zich voor
de Franschen. Door deze als adellijk erkend, werd
hij 1773 raadsheer in het geregtshof te Ajaccio,
was 1777 lid van de deputatie uit den corsicaanschen
adel, die naar het fransche hof werd afgevaardigd;
tot 1779 bleef hij te Parijs, kwam 1781 in den raad
der 12 edelen van Corsica, doch stierf reeds 24
Febr. 1785 te Montpellier aan kanker in de maag.
Hij liet 8 kinderen na, die met hunne afstammelingen en de door Napoleon I geadopteerde kinderen
van Beauharnais te verstaan zijn onder de benaming
van Bonapartiden, of den meer gebruikelijken naarn
van Napoleoniden. Zie BONAPARTE (Weduwe en Kinderen van Karel).
Bonaparte (Weduwe van Karel), volgens haar
eigen geslachtsnaam Maria Letizia Ramolino, geb.
24 Aug. 1750 te Ajaccio, vlugtte 1793 naar Marseille, waar zij leefde van een klein jaargeld, dat
door de Conventie werd toegelegd aan de corsicaansche vlugtelingen, vestigde zich 1799 te Parijs,
en kreeg 1804, als Madame Mere, eene schitterende
hofhouding, werd de beschermvrouw van alle in-
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Bond. Zie LIGUE en CONFEDEKAVE.
ltellingen van weldadigheid door het gansche rijk,
Bond (John), engelsch philoloog, geb. 1550 in
nAm na den val harer familie de wijk Haar Rome,
Somerset, gest. 1612, was 20 jaren lang rector van
bij haren stiefbroeder kardinaal Fesch, hield van
eene school te Taunton, en practiseerde vervolgens
toes of des zomers verblijf te Albano, werd blind,
als geneesheer. Eene editie van Horatius, met aanen moest sedert 1830, toen zij een heupbeen brak,
teekeningen van B. verrijkt, werd verscheidene
hare kamer houden ; zij stierf 2 Febr. 1836.1
Bonaparte (Kinderen van Karel), uit zijn malen herdrukt.
Bondam (Pieter), geb. 1727, gest. 2 Febr.
huwelijk met Maria Letizia Ramolino :
1800, prof. der regtsgeleerdheid, eerst te Harder1) Jozef, 1768-1844, eerst koning van Napels,
wijk, toen te Utrecht, gaf in het licht eene Verzatoen van Spanje, en sedert 1814 graaf van Surmeling van Onuitgegevene stukken tot opheldering der
; zie JOZEF.
Vaderlandsche historie (4 din. Utr. 1779-81).
2) Napoleon, 1769-1821, keizer der Franschen ;
Bondeno, lat. Padinum, stad met 2800 inw.
zie NAPOLEON.
in den Kerkel. Staat, 4 uren gaans benoordw. Ferrara.
3) Lucien,1775-1840, prins v. Canino ; zie CANINO.
Bondi (Clemente), geb. 1742 te Mezzano bij
4) Elise, 1777-1820, prinses van Lucca en PiomParma, gest. 1821 te Weenen, behoorde tot de orde
bino, later groothertogin van Toskanen, getrouwd
der Jezuiten, en was een der uitstekendste italiaan1797 met graaf Bacciochi ; zie BACCIOCHI.
sche dichters onzer eeuw; eene pracht-editie zijner
5) Lodewijk, 1778-1846, koning van Holland,
sedert 1814 graaf van St.-Leu (varier van keizer werken verscheen in 3 din. 1808 te Weenen. Vooral
beroemd is zijn Giornata villereccia (Parma 1773).
Napoleon III); zie LODEWIJK.
Bondjol. Zie BONJOL.
6) Pauline, 1780-1825, hertogin van Guastalla
1806, getrouwd met generaal Leclerc 1797, met
Bondoe, een rijkje in Senegambie, grenst ten
N. aan Kadzjhaga, ten W. aan Bamboek en Falemi,
prins Borghese 1803; zie PAULINE.
ten Z. aan Tenda, en ten W. aan Foeta-Toro, door7) Caroline,1782-1839, koningin van Napels, gesneden door tamelijk hooge bergen, is rijk aan
trouwd met Murat 1800 ; zie CAROLINE.
water, en vruchtbaar. De bevolking telt omstreeks
8) Jerome, 1784-1860, koning van Westfalen,
30,000 zielen (meerendeels mahomedaansche Foesedert 1814 graaf van Montfort ; zie JEROME.
Bonaparte—Patterson, kinderen nit het laas) ; het land wordt geregeerd door een koning of
Almamy ; de hoofdstad (vroeger Fatticonda) is
eerste huwelijk van Jerome Bonaparte; zie JEROME.
Bonapartiden, ofschoon meer gebruikelijk tegenw. Boelibani. De Franschen hebben eene factorij te Saysandin. De eerste Europeaan,die dit land
Napoleoniden, al de leden van het geslacht Bonaparte,
gezien heeft, is Mongo-Park.
namelijk : keizer Napoleon I, zijne 4 broeders en
Bondy, dorpje in het Seine-dept., circa 3 wren
3 zusters, en zijne 2 stiefkinderen (Beauharnais) en
gaans beoosten Parijs, aan het kanaal der Ourcq ; in
al hunne afstammelingen.
de nabijheid het Bosch van B., dat lang een schuilBonarelli della Rovere. Zie ROVERE.
Bonarotti, of Buonarotti. Zie MICHEL ANGELO. nest van roovers was.
Bone, fransche naam voor Bona.
Bonaventura (Joannes FIDANZA, meer bekend als de heilige), beroemd godgeleerde, geb.
Boner, of Bonerius (Ulrich), een der oudste
duitsche fabeldichters, was predikbeer-monnik te
1221 te Bagnares in Toskanen, werd 1248 FrancisBern, en bloeide tusschen 1324 en 1349.
caner monnik, 1253 prof. der theologie te Parijs,
1256 generaal zijner Orde. De algemeene achting,
Bonfadio (Jacopo), vermaard italiaansch dichter en letterkundige nit de 16e eeuw, studeerde te
die hij genoot, was zoo groot, dat na den dood van
Padua, werd toen te Rome secretaris der kardinalen
paus Clemens IV de kardinalen hem verzochten hun
Debari en Ghenucci, daarna prof. der wijsbegeerte
dengene te noemen, dien hij het waardigst achtte
en welsprekendheid te Genoa, waar hij tot historioom op den Stoel van Rome geplaatst te worden. Zijne
graaph der republiek aangesteld werd. Hij schreef de
keus viel op Theobald Visconti, die dan ook tot pans
Annales van 1521 tot 1550; doch zich met te veel
werd verkoren onder den naam van Gregorius X;
vrijmoedigheid uitgedrukt hebbende over eenige adelnit erkentelijkheid schonk deze 1272 aan B. den
lijke familien, werd hij van sodomie beticht en verkardinaalshoed ; B. stierf 15 Julij 1274 te Lyon,
oordeeld om levend verbrand te worden; bij wijze
wear hij als pauselijk legaat deelnam aan het algevan gratie verkreeg hij, dat men hem eerst outmeene concilie ; zijne begrafenis werd bijgewoond
hoofdde (1551).
door den pans, door een aantal kardinalen en verBonfigli (Benedetto), schilder, geb. 1420 to
scheidene koningen ; in 1482 werd B. gecanoniseerd.
Perugia, gest. in het laatst der 15e eeuw, is een der
Om zijn verheven schrijftrant gaf men hem den
oudste meesters van de umbrische school.
titel van Doctor seraphicus; hij bezigde de wijsbeBonfinius (Antonio), geschiedschrijver, geb.
geerte als middel ter bevestiging van het geloof der
1427 to Ascoli, gest. 1502, was prof. der fraaije letKerk ; ook was hij een krachtig bevorderaar van het
teren to Ricanati, toen Matthias Corvinus, koning
mysticismus in de theologie. Zijne werken verschenen in 8 fol. deelen (Rome 1588-98). van Hongarije, hem aan zijn hof riep, om de GeschieBonaventureDesperiers. Zie DESPERIERS. denis van Hongarije to schrijven. Dit deed B. in het
Bonchamp (Charles Melchior Arthur de), Latijn, en bragt het work tot 1495 ; Sambucus, door
wien het werd voortgezet, gaf daarvan een naauwvendeesch generaal, geb.1759 in Anjou, diende eerst
keurigen druk in het licht (1568), die herdrukt
in Amerika, en word 1793 met d'Elbee gekozen, om
werd 1771 to Leipzig.
het bevel to voeren over de in opstand gekomene
__e CALABAR.
C
in Afrika.
Af ik Zie
Bonga,
Vendeèrs. Aanvankelijk behaalde hij eenige voordee-Bongs,
Bonga (Jan), merle-teekenaar van het verbond
len in Anjou, en droeg veel bij tot de vermeestering
der edelen (1566), deed de Spanjaarden veel afbreuk;
van Bressuire en Thouars; maar voor Cholet werd
zijn aanslag op Dokkum mislukte; doch hij veroverde
hij doodelijk gekwetst. Zijne vrouw heeft GedenkSnook en Bolsward, en droeg krachtdadig bij tot het
schriften nagelaten.
Bonconica, stad in het nude Belgica (Ger- toetreden (1579) van Friesland tot de unie van
Utrecht.
mania la) ; tegenw. Oppenheim.
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Bongars

Bongars (Jacq.), geleerd criticus, geb. 1546,
gest. 1612, tot de leer van Calvijn behoorende, was
raadsheer en maitre d'hotel van Hendrik IV,en deed
hem zeer goede diensten als onderhandelaar bij de
duitsche hoven. Men heeft van B. eene verzameling
der kruistog ten , getiteld : Gesta Dei perFrancos ( H anau 1611) ; Collectio Hungaricarum reruntscriptorunt
(Frankfort 1600); enz.
I 7i
r.." _.n ....
ZieBBANGGAAI.
Bongay, in nederl:
Bonhomme (Col du), bergpas der Grajische
Alpen, ten Z. W. van den Mont-Blanc, ligt 4510
nederl. ellen hoven den spiegel der zee, en stelt het
bovengedeelte van het dal der Arve in gemeenschap
met dat der Isere.
Boni, 1) hoofdstad van het door de inboorlingen Sewa genoemde rijkje B., op het ned. 0. I.
eiland Celebes. — 2) een der Padoesche eilanden
van 0. I., in den Grooten Oceaan, beoosten het eil.
Waygioe.
Bonie, een rijk in het zuiden van Bengalen,
schatpligtig aan Engeland, beslaat 50 vierk. mijlen,
telt 47,000 zielen.
Bonifacio, stad 'met 3500 inw. in het zuidelijk gedeelte van Corsica, op eene steile kalkrots, met
eene goede en gemakkelijke haven aan de Bocca di B.,
9 a 10 mijlen bezuidoosten Ajaccio.—B. (Bocca di), of
Bonifacius-straat (bij de Romeinen Fretunt Gallicum),
zeeengte, die Corsica van Sardinie scheidt, is rijk aan
koraalriffen. Aan den oostelijken ingang in deze zeeengte liggen de deels tot Sardinie, deels tot Corsica
behoorende Bucinarische of Magdalena-eilanden (de
Insulce Caniculariw der oude Romeinen), hoofdzakelijk door Corsicanen bewoond.
Bonifacius, veldheer van het westersch romeinsche rijk, voerde het bewind over Afrika onder de regering van Honorius en van Placidia, en
stond hij deze vorstin lang in hooge gunst ; loch
onverdiend in ongenade gevallen, wreekte hij zich
daarover door Genserik en de Vandalen in Afrika te
roepen ; toen:deze zich daar wilden vestigen, zocht hij
zich wet daartegen te verzetten, doch dit mogt hem
niet gelukken. Aan het hof teruggeroepen, koos de
keizerin hem tot tegenstander van den eerzuchtigen
Aötius, door wien hij echter in een hardnekkig gevecht (432) werd gedood.
Bonifacius, de heilige, apostel der Duitschers,
geb. omstr. 680 te Kirton in het engl. graafschap
Devon, had bij den doop den naam ontvangen
van Winfried; als monnik van het klooster Nutcell,
vatte hij 715 het besluit, om het Evangelie te gaan
verkondigen aan de Heidenen op het vasteland van
Europa. Na dit te vergeefs beproefd te hebben bij de
Friezen, keerde hij naar Engeland terug, waar hij
tot abt van zijn klooster gekozen werd. Vervolgens
andermaal zijne zendingstaak opvattende, toog hij
predikend door Duitschland, werd 723 te Rome door
paus Gregorius II tot bisschop gewijd, keerde daarop
naar Duitschland terug, vernielde 724 bij Geismarin
Hessen den zoogenaamden heiligen Dander-eik, werd
732 tot aartsbisschop en primaat van Duitschland
verheven, en kreeg als zoodanig (745) Maintz tot
vasten zetel; hij stichtte bisdommen te Freisingen,
Regensburg, Erfurt, Wurtsburg en meer andere ; in
752 zalfde hij Pepijn tot koning der Franken. Als
ruim 70-jarige grijsaard nog naar Friesland getogen,
om daar de bevolking tot het Christendom te bekeeren, werd hij 755 bij Dokkum door eene gewapende bende iiermoord ; zijn lijk werd overgebragt
naar Fulda,en daar in het door hem gestichte klooster
bijgezet. Zijn kerkel. gedenkdag als heilige martelaar
voor het geloof is 5 Junij.

Bonifacius
Bonifacius, naam van 9 pausen, van welis$
de 7 eerste voor de geschiedenis van minder be.=
teekenis, en nagenoeg alleen bij name bekend zi:n
B. I (418-422), had tot tegenstander Eulalius ;
deze B. was (volgens de Onroomschen) de eerste
bisschop van Rome, die zich den titel aanmetigde
van »Opperhoofd der gansche Christenheid". —
B.II (550-532).—B. III,verkoren 607, regeerde
slechts 10 maanden, doch verkreeg van den griekschen keizer Phocas, dat de titel van »AIgemeene
bisschop der Christenheid" niet meer doer den patriarch van Constantinopel mogt wordea gevoerd.
— B. IV (608-614), ontving van keizer Phocas
het Pantheon ten geschenke, en herschiep dit in de
kerk Santa Maria de la Rotunda. — B. V (619
—625), verbood aan de regterlijke magt degenen te
vervolgen, die eene wijkplaats zochten in de kerken.
—B. VI, verkoren 896, stierf veertien dagen later.
—B. VII (vroeger genaamd Francon), gekozen
tot tegenpaus, werd algemeen beschuldigd de hand
te hebben gehad in den flood van zijne tegenstanders
Benedictus V en Johannes XIV. Toen deze B. gestorven was (985), werd zijn lijk aan de voeten langs
de straten gesleept en neergeworpen op een plein.
— B. VIII (eerst genaamd Benetlictus Cajetanus)
geb. te Anagni, was eerst advokaat en notaris van
den paus te Rome, ontving 1281 den kardinaalshoed,
en werd 1294, na de abdicatie van Celestinus V, tot
paus verkoren. Bij zijnen intogt in Rome hielden de
koningen van Hongarije en Sicilie de teugels van zijn
paard vast, en aan tafel bedienden zij hem, met hunne
kroonen op het hoofd. Zijn streven om het pauselijk
oppergezag boven dat van alle wereldsche vorsten te
verheffen, berokkende hem hevige twisten met de
Colonnaas, met Frederik II van Aragon, die in weerwil van zijnen banvloek als koning van Sicilie gekroond werd, en vooral met Filips den Schoone,
koning van Frankrijk, die 13 April 1303 door hem
in den ban werd gedaan, doch die hem in dat zelfde
jaar 1303 te Anagni gevangen liet nemen door Nogaret, om hem van den pauselijken stoel vervallen te
doen verklaren door een concilie ; bij die gelegenheid werd B. door Sciarra Colonna mishandeld, doch
den vierden dag na zijne gevangenneming werd hij
door het yolk bevrijd ; van de ondergane bejegeningen werd hij echter ziek, en stierf nog in het zelfde
jaar 1303. Dante plaatst dezen B. als een verkooper
van geestelijke ambten in de hel bij Nicolaas III en
Clemens V. Door B. VIII werd de beruchte bul
Clericis laicos uitgevaardigd, en de bul Ausculta, fili,
die op last van Filips den Schoone verbrand werd.
Onder paus B. VIII werd de heilige Lodewijk gecanoniseerd. — B. IX (vroeger genaamd Pietro Tomacelli), sedert 1381 kardinaal, sedert 1389 te Rome
op den pauselijken stoel geplaatst, terwijl Clemens VII
op den pausel. stoel zat te Avignon. Hij dreef een
schandelijken handel met geestelijke ambten en prebenden, met dispensation en atlaten ; de annaten
werden door hem eene geregelde belasting. Hij versterkte den Engelenburg en het Capitool. Tweemaal
(1391 en 1394) werd hij door de Romeinen weggejaagd ; zijn terugkeer ter viering van het jubeljaar
1400 verkregen ze slechts door zich onvoorwaardelijk aan hem te onderwerpen. Onder zijn pansschap
werd 1394 te Avignon een nieuwen tegenpaus (Benedictus XIII) gekozen.
Bonifacius,markies van Montferrat. Zie het art.
MONTFERRAT.

Bonifaeius, de eerste bekende hertog van Toskanen (813-823). — B. II, zoon van den vorige,
volgde hem op, verdedigde Corsica tegen de invallen

Bonifacius-straat

Bonosus

der Sarracenen, en deed eene landing op de trust
vale Afrika. Doordien hij de vrijheid teruggaf aan
Judith, de gemalin van Lodewijk den Vrome, verbitterde hij Lotharius, en zag zich genoodzaakt de wijk
te nemen naar Frankrijk.— R III, zoon van markies Theodald, onderwierp 1027 Toskanen, en regeerde er tot 1052.
Bonifacius—straat. Zie BONIFACIO.
Bonin—eilanden,of Bonin- Si ma , ook MoeninSima, archipel in het westelijk gedeelte van den Stillen Oceaan, tusschen Japan en de Marianen, bestaat
uit 89 eilanden en klippen, die, ofschoon reeds vroeger door de Spanjaarden (die ze Arzobispo-eilanden
noemen), en door de Hollanders en Japanezen bezocht, in 1826 door kapitein Beechey in bezit genomen werden voor de Engelschen. De voornaamste
zijn : Parry, Stapleton, Borland, Peel, het Zwaveleiland en St.-Alexander.
Bonjol, of Bondjol, dorp en vesting op het eil.
Sumatra, in de Padangsche bovenlanden; bier brak
12 Jan. 1833 de opstand onder de Padries uit ; van
28 Nov. tot 4 Dec. 1836 werd B. door de onzen gebombardeerd ; 11 Julij 1837 kwamen de opstandelingen te B. in onderwerping.
Bonjour (Guillaume), augustijner monnik,geb.
1670, was een uitstekend wiskundige; als roomschkath. zendeling 1710 in China, vervaardigde hij op
last van keizer Kang-haj (met de Jezuiten Bouvet,
Jartoux en Frideli) de landkaarten van het Hemelsche rijk, waar hij 1714 stierf in de prov. Yim-Nau.
Bonjour (Casimir), schrijver van verdienstelijke fransche blijspelen der oude school, geb. 1795
te Clermont in Argonne.
Bonn, 1) B., lat. Bona of Bonna, stad in Rijnpruisen, reg.-distr. Keulen, op den linker-Rijnoever,
6 uren gaans bezuidoosten Keulen; 20,000 inw. en
universiteit. Geboortepi. van Beethoven (standbeeld
1845). Behoorde lang aan den keurvorst van Kenlen ; werd door de Franschen bezet in den oorlog der
republiek, en 1814.afgestaan aan Pruisen.-- 2) B.,lat.
Aquce bonw, vlek in het zwits. kanton Freiburg, 2 uren
gaans benoorden Freiburg ; zwavelbronnen, die voorheen druk bezocht werden.
Bonna, lat. naam voor Bonn.
Bonnet (Saint-), fransche kantonshoofdpl. met
1800 inw. aan de Drac, dept. Hautes-Alpes ; geboortepl. van den connetable Lesdiguiéres.
Bonnet (Charles), philosooph en natuurkundige, geb. 13 Maart 1720 te Geneve, behoorde tot
eene rijke en aanzienlijke familie, heeft zeer veel geschreven( Oeuvres d' histoirenaturelle et de philosophie,
(8 dln., 1779-83), en stierf 20 Mei 1793 op zijn
landgoed Genthod aan het meir van Geneve.
Bonnet rouge. Zie ROODE MUTS.
Bonnetable, kantons-hoofdpl. met 6000 inw.
in het fransche dept. Sarthe, 2 mijl.bezuiden Mamers.
I Bonneval (Claude Alexandre, graaf van), ook
Achmed Pacha genoemd, geb. 14 Julij 1675 te Conssac in de voorm. fransche prov. Limousin, diende
met lof bij de fransche marine onder Tourville, daarna
bij de fr. landmagt onder Catinat en Vendome; doch
den minister van oorlog Chamillard beleedigd hebbende, nam B. de vlugt naar Duitschland, trail in
oostenrijksche dienst, en streed tegen zijn vaderland
te Turijn, in Provence en in Dauphine. Hij droeg
veel bij tot de op de Turken behaalde overwinning
bij Peterwardein (1716). Als opperveldtuigmeester
naar de Nederlanden gezonden, geraakte hij daar in
onmin met den onder-stadhouder, werd gevankelijk
naar den Spielberg bij Brunn overgehragt, en vervolgens gebannen. Naar Turkije uitgeweken, ging hij te

Constantinopel tot het Mahomedanismus over, werd
pacha gemaakt onder den naam Achmed, en streed
tegen de Oostenrijkers; hij stierf te Constantinopel
1747. Lime (waarschijnlijk ondergeschovene) gedenkschriften verschenen 1755 in 5 dln. te Londen.
Bonneville, stadje met circa 2000 inw. aan
de Arve in Savooije, 5 uren gaans bezuidoosten Geneve.
Bonneville (Nicolas de), fransch publicist,
geb. te Evreux 13 Maart 1760, gest. 9 Nov. 1828.
Van zijne geschriften zijn te noemen Histoire de
l'Europe moderne (Geneve 1789-92) en De l'esprit
des religions (Parijs 1791).
Bonnivet (Guillaume Gouffier de), fransch generaal, kwam bij Frans I in hooge gunst door den
moed, dien hij aan den dag legde bij bet beleg van
Genua (1507) en in den slag bij Guinegate (1513).
Hij werd als gezant naar Engeland gezonden, en vervolgens naar Duitschland, waar bij pogingen deed
om Frans I tot keizer te doen kiezen, hetgeen hem
echter niet gelukte; niettemin werd bij benoemd tot
admiraal van Frankrijk, en vervolgens aan het hoofd
geplaatst van de armee van Guyenne, waarmede hij
eenen inval deed in Spanje. Hij veroverde Fon tarabie;
en daardoor opgeblazen, weigerde hij een voordeeligen vrede. In 1523 bevelhebber over de armee in
het Milanesche, beging hij misslag op misslag, zag
zich genoodzaakt in allerijl de vlugt te nemen, en
vertrouwde het dekken van dien aftogt toe aan Bayard,
die daarbij sneuvelde. Het volgende jaar ried bij den
slag aan bij Pavia, die zoo noodlottig voor de Franschen afliep. Ziende dat alles verloren was, wierp hij
zich in het heetst van den strijd, en vond den dood
(1525). B. was de slaaf der koningin-moeder, en de
vijand van den Connetable van Bourbon.
Bono (Kaap). Zie Boco.
Bono—Ampo, plants op het eil. 'Sumatra in
de Padangsche bovenlanden ; de sterke linie van B.,
door de Padries geformeerd (1833), werd 28 Mei
door de Hollanders stormenderhandrvermeesterd.
Bonoegi, of Bomige, eene groep tot den soendaschen archipel behoorende eilanden aan de oostkust van Celebes in de Zee van Celebes.
Bonoa, of Benoa, een der ambonsche eilanden
in nederl. 0.I., in den Molukschen archipel, 2 mijlen
bewesten Ceram, waarvan het door de Nassau-straat
gescheiden is. Eerst in de 18e eeuw ontdekte men,
dat B. uit twee gedeelten bestaat : het noordelijke
deel is het eigentlijke B.; het zuidelijke deel, door
eene smalle zeeengte daarvan gescheiden, heet Loehoe. De Bonoers waren eertijds stonte zeeschuimers ;
in Julij 1618 werd daaraan door de Hollanders paal
en perk gezet; 1651 werd de hollandsche bezetting
op verraderlijke wijs door de inlanders vermoord.
Bononia, naam van 4 steden der oudheid, zijnde
tegenwoordig : I) Bologna in den Kerkelijken Staat ;
het werd eerst Felsina genoemd door de Etrusken,
en toen deze overwonnen waren door de Bojers,ontving het den naam van B.; het werd eene romeinsche volkplanting in 189 v. Chr. — 2) Boulognesur-Mer in bet fransche dept. Pas de Calais. —
3) Widdin in europ. Turkije. — 4) Illok in Oostenrijk.
Bonorva, stad met 4000 inw. in Sardinie,
6 uren gaans benoordoosten Bosa.
Bonosoro, gebergte op Java, in de residentie
Djokjokarta ; hevige schermutseling, 26 Mei 1829,
tusschen de onzen en de javaansche muitelingen,
Welke laatsten zich terugtrokken in het gebergte.
Bonosus (Quintus), zoon van een rhetor, geb.
in Spanje, werd stadhouder van keizer Probus in
Gallie; liet zich tot keizer uitroepen in 280, dock
werd reeds in 281 verslagen en met den dood gestraft.
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Bonpland

Bonpland (A imé), beroemd kruidkundige, geb
22 Aug. 1773 te La Rochelle, vergezelde 1799 Alex.
von Humboldt naar Amerika, doorreisde gedurende
vijf jaren Mexico, Cuba, Columbia, de Cordilleras, en
de oeverlandstreken van den Orenoko en van de Amazonen-rivier, en ontdekte meer dan 3600 tot dusverre onbekende planten. Na zijn terugkeer 1804
bood hij zijne gansche verzameling aan het Museum
aan, en beschreef dies in zijn uitmuntend werk, getiteld Plantes equinoxiales recueillies au Mexique etc.
(2 din. in fol. met 120 platen, 1805-1816). Napoleon behandelde hem met onderscheiding, schonk
hem een jaargeld, en benoemde hem tot intendant
der tuinen te Navarre en Malmaison. Den ledigen
tijd, dien deze betrek king hem Het, besteedde B. aan
de zamenstelling van verscheideneanderebelangrijke
werken over botanie. In 1818 vertrok B. andermaal
naar Amerika, werd dadelijk bij zijne aankomst te
Buenos Ayres tot professor der natuurlijke historic
benoemd, ondernam van daar 1820 eene ontdekkingsreis de rivier Parana op, doch werd 3 Dec. 1821
te Santa-Anna, waar hij thee-plantaadjen aangelegd
en eene Ind ianen-kolonie gesticht had, overvallen en
gevankelijk naar Dr. Francia (den dictator van Paraguay) gebragt, die hem als militair geneesheer 'mar
een fort zond, waar hij tot 2 Febr. 1831 gevangen
bleef. Zijne loopbaan was door deze tien jaren gevangenschap gebroken ; zijn jaargeld nit de fransche
schatkist was geschrapt, doch weldra werd hem dit
weder verleend, en B. vestigde zich in een der eenzame oorden van Uruguay, digt bij het stadje SanBorja, zijne overige levensdagen uitsluitend toewijdende aan de wetenschap. B. was lid van een aantal
geleerde genootschappen, en stierf te Santa-Anna
11 Mei 1858. Behalve het bovengenoemde en eene
menigte andere werken van B. had hij met Humboldt gezamentlijk uitgegeven : Voyage aux regions
equinoxiales du nouveau continent (2 din., 1815 en v.);
en Vues des Cordilléres et monuments des peuples
indigenes d'Amerique (2 din.).
Bonso, eiland in ned. 0. I., benoorden het eil.
Ceram.
Bonstetten (Charles Victor de) , zwitsersch
schrijver en philosooph, geb. 1745 te Bern, studeerde
te Leyden, Cambridge en Parijs, gest. 3 Febr. 1832
to Geneve, was een leerling en vriend van Bonnet.
In 1775 werd hij lid van den grooten raad van Bern,
vervolgens landvoigt te Sarnen, later opperregter in
Lugano. Bij hem woonden Matthisson, Salis en Frederika Brun; ook schreef bij hem Johannes v. Muller
de geschiedenis van zijn vaderland. De woelingen in
zijn land noopten hem 1796 nit te wijken naar Itali c
1801 was hij in Kopenhagen; sedert 1802 was hij
met der woon gevestigd in Geneve. Hij heeft veel
geschreven, zoo in het Duitsch als in het Fransch.
Bonsum, voormalig dorp in het Oldamt, prov.
Groningen ; verdronk 1287 in den Dollard.
Bonswaerdt, eene plaats (een stuk lands)
aan den oever van de Waal, beneden Nijmegen, prov.
Gelderland ; wordt vermeld bij Melis Stoke en bij
Beda.
Bontebal (Klaas Michielsz),secretaris van Zevenhuizen, medepligtig aan de zamenzwering (1623)
der zonen van Oldenbarneveld tegen prins Maurits,
werd gevat en 3 Julij 1623 te Rotterdam onthoofd.
Bontekoe (Willem IJsbrandsz), holiandsch
gezagvoerder van het oorlogschip .Nieuw Hoorn",
bemand met 206 koppen, waarmede hij 28 Dec.1618
uitzeilde nit Texel naar Oost-lndie. Na 14 dagen
stormen doorstaan te hebben, geraakte zijn schip
door een ongeluk in brand ; en de viammen, die niet
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te stuiten waren, bereikten weldra de kruidkamer,
zoodat het schip met nog 119 menschen in de lucht
vloog. Zwaar gekwetst in zee geslingerd, klampte B.
zich aan een sink hout vast, en werd met nog twee
matrozen gered door de 69 man, die zich in tijds
hadden weten te bergen in de uitgezette boot. Na
een verschrikkelijk lijden doorstaan te hebben, vonden de 72 schipbreukelingen in straat Soenda de
hollandsche vloot, waarmede F. Houtman te gelijk
met B. ‘uit Texel uitgezeild was; deze liet de ongeink kigen naar Batavia vervoeren, waar de gouverneurgenl. een schip onder B.'s bevelen stelde, waarmede
deze eenige reizen in 0. I. deed, en vervolgens 6 Feb.
1625 de terugreis aannam naar het vaderland met
drie schepen, van welke er twee verongelukten onder
weg; 15 Nov. 1625 kwam B. behouden te Texel
binnen.
Bonthain, of Bontain, 1 ) landschap of koningrijk op Celebes, met een vruchtbaren grond en fraaije
gezigten, grenst ten N. aan het gebergte van Torotea,
ten 0. aan den Kalekongang, die B. van Boelekomba
scheidt, ten Z. aan de Zee van Java, en ten W. aan de
Tino,die B. van Torotea scheidt. —2) hoofdstad van
het koningrijk B.,met een nederlandsch fort, dat in het
begin van 1825 belegerd werd door de Boeginezen,
die echter 2 Mrt. door den genl.-majoor van Geen
genoodzaakt werken het beleg op te breken.-3) rivier
in het koningrijk B., outlast zich in de Zee van Java.
Bonzen, priesters in Japan en China, en bij
andere boeddhistische volken.
Boppard, lat. Baudobriga, stad met 4000 inw.
in Rijnpruisen, 3 uren gaans bezuiden Coblentz.
Bora (Catharina von), de vrouw van Luther,
geb. 29 Jan. 1499, kwam reeds jong in het cisterciCnser klooster Nimptschen bij Grimma, vond echter 4 April 1523 met acht andere nonnen het middel
om uit het klooster te vlugten naar Wittenberg,
waar ze door Luther's bemoeijingen• een geschikt
onderkomen vonden, bijv. Cath. v. B. ten huize van
burgemeester Reichenbach ; 13 Junij 1525 trouwde
zij met Luther, baarde hem drie zonen en drie dochters, en stierf 20 Dec. 1552 te Torgau.
Borbetomagus, stad in Germania; tegenw.
Worms.
Borboniae aquae, tegenw.Bonrbon-1'Archambault.
Borcette, fransche naam voor Burtscheid.

Borculo. Zie BORKELO.
Borda (Jean Charles), fransch wis- en sterre-

kundige, geb. 4 Mei 1733 te Dax in het fransche
dept. Landes, gest. 20 Febr. 1799 te Parijs, was
1757 ingenieur bij den veldtogt naar Duitschland,
diende later bij de marine, maakte als generaalmajoor der zeetroepen den amerikaanschen oorlog
merle, onderscheidde zich evenzeer door dapperheid
als door geleerdheid, leverde eene Carte des Canaries,
schreef een Voyage fait en 1771 en andere werken,
en maakte zich inzonderheid jegens de zeevaartkunde verdienstelijk.
Bordeaux, lat. Burdigala, hoofdpl. van het
fransche dept. der Gironde, in het landschap Bordelais, aan de Garonne, 62 mijlen bezuidw. Parijs,
met 150,000 inw., is een der belangrijkste en bloeijendste steden van Frankrijk, was in de middeleeuwen de hoofdstad van het hertogdom Guyenne, onder de Romeinen die van Aquitania 2a, was toen
reeds eene sterke, goedgebouwde stad, en zetel van
eene beroemde hoogeschool. Uit dien tijd bestaan
er nog vele overblijfselen van waterleidingen, badstove'', grafsteenen, statuen en een groot amphitheater. Sedert 1204 de hoofdstad van de bezittingen
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hief; deze B. was een der eerste oprigters van de
der Engelschen in Frankrijk, werd 13. eerst in 1453
0. I. Compagnie ; hij stierf 19 Dec.1636.—B. (Piebij Frankrijk ingelijfd ; 1548 en 1650 kwam B. in
opstand ; 1814 was B. de eerste stad, die zich voor ter), jongste broeder van Jacob, bekend als schrijver
van eene verhandeling de vero Telescopii inventore.
de Bourbons verklaarde ; 21 Junij 1862 werd het
belangrijke archief van B. vernield door brand. B. is — B. (Willem), baron van Vremdijke, enz., een der
veertien zonen van ridder Jacob B., was geb. 2 Mrt.
de geboortepl. van den heil. Paulinus, Ausonius,
1592 te Middelburg, een man van uitstekende beMontesquieu, Berquin, Deseze, Martignac, enz. —
kwaarnheden, verscheidene malen met gewigtige
Landes de B. heeten de zich om de stad tot aan de
gezantschappen bekleed (naar het Noorden, naar Enzee uitstrekkende -heidevelden van moeras en nand.
Bordelais, het Bordelesche, was een gedeelte geland, naar Frankrijk), stierf te Parijs 29 Sept.
1668; zijn lijk werd naar 's Hage overgebragt, en
van de prov. Guyenne, grensde ten W. aan den Atl.
daar als nationale hulde op 's lands kosten met veel
Oceaan, ten 0. aan Bazadais, ten Z. aan Gascogne,
staatsie bijgezet in de Groote kerk. In 1626 was deze
ten N. aan Saintonge, en was in 13 onderdeelen geB. pensionaris der stad Amsterdam geworden, en
splitst : een daarvan, het eigentlijke Bordelais, besedert dien tijd tot in het laatst der 18e eeuw heeft
vatte de steden Bordeaux, St.-Macaire, Rions en
er altijd een B. zitting gehad in de stedelijke regeAmbarez.
Bordelumer sekte, omstr. 1737 te Borde- ring van Amsterdam. Ook hebben verscheideneleden
van dit geslacht belangrijke gezantschappen vervuld;
lam bij Flensburg opgerigt door zekeren student
zoo bijv. B. (Jacob), geb. 28 Mrt. 1711 te Amst.,
David Bar, die zich voor den Messias uitgaf; onder
gest. 4 April 1778. — B. (Lucas), kleinzoon van
zijne aanhangers werd de gemeenschap van goederen
en vrouwen gehuldigd, en niets verrigt dan (naar den vorige, geb. 3 Sept. 1774 te Amst., stond aan
het hoofd der haagsche mobiele schutterij in den
het heette) volgens goddelijke ingeving. Door Bar's
tiendaagschen veldtogt 1831, en stierf in het jaar
gevangenneming en dood (1743) kwam aan dit schan1841 ; hij was in den nederl. adelstand verheven met
daal een einde. Zijn medehelper Borsenius kon zich
het prndicaat van jonkheer, even als zijn broeder
op de Noordzee-eilanden geen aanhang verschaffen.
Bordes (Charles), dichter en philosooph, geb. B. (Willem Francois), geb. 15 Sept. 1775, die aan
het hoofd van een regement dragonders roemrijk
1720 te Lyon, gest.1781, schreef eene wederlegging
streed bij Waterloo, 1826 generaal-majoorwerd, den
van de redevoering van J. J. Rousseau tegen de
tiendaagschen veldtogt medemaakte als bevelhebber
wetenschappen, en verscheidene philosophische werder 2e brigade kavallerie ; I Jan. 1841 gepensioneerd
ken, waarvan sommige aan Voltaire konden worden
toegeschreven ; ook bestaan van hem een treurspel, als luit.-generaal ; werd 1849 grootmeester van het
huis van koning Willem III, en stierf 21 Mei 1861,
blijspelen, enz. Zijne Oeuvres verschenen in 4 dln.
op reis zijnde met de koningin, te Friedrichsbafen.
Lyon 1783.
Borel (Pierre), geleerd fransch geneesheer, geb.
Bordingius (Jacobus), geb. 11 Julij 1511 te
1620 te Castres, gest. 1689 ; schreef Les antiquitds
Antwerpen, gest. 5 Sept. 1560 te Kopenhagen, was
een der beroemdste geleerden van zijnen tijd (oude de Castres (1649) ; De vero telescopii inventore; enz.
talen, waaronder 't Hebreeuwsch ; geneeskunde,enz.).
Borel! d'Hauterive (Andre Francois José- B. (Jacobus), zoon van den vorige, geb. 27 Jan. phe), geb. 6 Julij 1812 te Lyon,een der voornaamste
hedendaagsche geslacht- en wapenkundigen in Frank1547 te Hamburg, 1579 prof. der regtsgeleerdheid
te Rostock, 1600 burgemeester te Lubeck, later eenige rijk ; onder zijne werken munten uit : Precis historique
malen als gezant naar Denemarken gezonden, stierf de la maison royale de Saxe (Parijs 1843) ; Nobiliaire
de France (4 din. Parijs 1854) ; Armoire de Flandre
21 Febr. 1616.
Bordone (Paris), beroemd schilder der vene- (1856) ; enz.
tiaansche school, geb. omstr. 1500 te Treviso, gest.
Borelli (Giovanni Alfonso), genees- en sterrekundige, geb. 1608 te Napels, werd prof. der wis1570, was een leerling van Titiaan.
kande te Pisa, ging van daar naar Messina, toen naar
Bordouan, fransche spelling voor Bardwan.
Rome, waar hij 1679 stierf. Zijn voornaamste werk
Bordschiten. Zie BORDZJITEN.
Bordzjiten, de tweede Mamelukken-dynastie is De motu animalium (Rome 1680; 's Hage 1743).
(1381-1516) in Egypte; de stichter van deze dyBoren, meir in het zweedsche lan Linkoping;
het staat bij Motala in gemeenschap- met het meir
nastie was de Circassier Barkok.
Wettern.
Zie
7i ARCTISen.
Boreaal,
Bore, stad en haven met 5000 inw. in russ.
Boreas, god van den noordenwind, was een
Finland, aan de rivier B., waar deze zich in de golf
zoon van Astrmus en Aurora, of volgens anderen
van Finland ontlast, 52 mijl benoordoosten Helsingvan den Strymon. Hij schaakte Chloris, de vrouw
fors.
van zijn broeder Zephyrus, en Orithyia, de dochter
van den atheenschen koning Erechtheus.
Borgas. Zie BOERGAS.
Boreel, uit dit aanzienlijk gentsch geslacht,
Borger (Elias Annes), geb. 26 Febr. 1784 te
was Pieter B. (geb. 24 Dec. 1524) omstr. de helft Joure in Friesland, werd 1814 prof. der theologie
te Leyden, 1817 prof. der grieksche letterkunde en
der 16e eeuw lid der regering van Middelburg, en
behoorde als Hervormde onder de aanbieders van
der geschiedenis; stierf te Leyden 12 October 1820.
Zijn voornaamste werk is De mysticismo (2e druk
drie millioen guldens om vrijheid van godsdienst te
verkrijgen, weswege hij door Alba gebannen werd,
's Hage 1820). Ook als dichter had hij groote verdiensten; beroemd is zijn treurzaiig Aan den _Rijn.
en de wijk nam naar Engeland, waar hij 19 Jan.
1568 te Norwich stierf. — B. (Jacob), een der drie
Borghese (Villa), eene villa te Rome, gebouwd
door Scipone Caflarelli B., eertijds beroemd door
zonen van den vorige, geb. 28 Oct. 1552 te Middelhare kunstschatten, die zich thans meerendeels te
burg, met zijn wader naar Engeland uitgeweken,
Parijs bevinden. — B. (Paleis), een der prachtigste
keerde na diens dood naar Zeeland terug, hielp den
prins van Oranje eenige zeeuwsche steden veroveren, paleizen te Rome ; de schoone portiek van den binnenhof wordt gedragen door 96 pilaren van graniet,
waaronder Middelburg, werd daar 1576 lid der regering, en 1618 afgezant der republiek bij Engeland's en eene schilderijen-verzameling van de beroemdste
meesters vult elf zalen.
koning Jacobus I, die hem in den ridderstand ver-
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Borghese, een rijk en aanzienlijk romeinsch
geslacht, afkomstig nit Siena, kwam vooral in luister
door Camillo B., die 1605 den pauselijken stoel
beklom als Paulus V. De familie B. heeft ook verscheidene kardinalen aan de roomsche Kerk geleverd.
De laatste erfgenaam was B. (Camillo Filippo Ludovico), prins van Sulmona en Rossano, en gewezen
hertog van Guastalla, geb. 19 Julij 1775 te Rome ;
hij was sedert den inval der Franschen in Italie een
warm aanhanger van generaal Bonaparte, trouwde
1803 met diens tweede zuster Pauline, de weduwe
van generaal Leclerc, werd daardoor fransche prins,
bij de uitbarsting van den oorlog tegen Oostenrijk
chef der keizerlijke garde en divisie-generaal, maakte
den veldtogt van 1806 mede, werd vervolgens gouverneur-generaal van Piemont, en resideerde te
Turijn. Na den val van Napoleon verbrak hij alle
banden met diens familie, en scheidde van zijne
vrouw ; woonde sedert te Florence, waar hij 8 Mei
1832 stierf.
Borghesi (Bartolommeo, graaf), uitstekend
ital. nurnismaticus, geb. 11 Julij 1781 te Savignano.
Zijn voornaamste werk is Nuovi frammenti dei fasti
consolari capitolini illustrati (2 dln. Milaan 1818—
20).
Borghetto, 1) stad met 2000 inw. in het
Lombardisch-Venetiaansche, aan den Mincio, 6 uren
gaans bezuidw. Verona ; overwinning (1796) der
Franschen op de Oostenrijkers. — 2) stad met,
2500 inw. in het Lomb.-Venet., 2 uren gaans bezuiden Lodi. — 3) stad in het Genuesche, aan de Vara,
2 uren gaans benoordoosten Levanto.
Borgholm, plaatsje met 700 inw. in Zweden,
1817 aangelegd bij de prachtige rumen van het
oude kasteel B., op het eiland Euland in de Oostzee ; is het eenige plaatsje op dit eiland, en heeft
eene goede haven.
Borgia, 1) stad met 3000 inw. in het Napelsche (Calabria ult. 2a), 3 uren gaans benoordwesten
Catanzaro ; werd 1783 bijna geheel verwoest door
eene aardbeving. — 2) stad in Spanje ; en 3) stad
in Amerika. Zie BORJA.
Borgia, een aanzienlijk geslacht, oorspronkelijk
uit Borja in Spanje, en sedert het optreden van
Alfonso B. in Italie aldaar zeer invloedrijk en magtig, ofschoon de meeste leden dier familie eene
weinig benijdenswaardige vermaardheid hebben
erlangd. De genoemde B. (Alfonso) werd 8 April
1455 tot pans verkoren (zie CALIXTUS III), en
B. (Rodrigo Lenzuoli), een neef van Alfonso, beklom
den pauselijken stoel 1492 (zie ALEXANDER VI). Deze
Rodrigo B. had bij de schoone Vanozza (Julia Farnese) verscheidene onechte kinderen, van welke
inzonderheid twee (Cesare en Lucrezia) een geschandvlekten naam hebben nagelaten in de geschiedenis. Zie in het volgende art.
Borgia (Giovanni), werd op het verlangen van
zijnen vader (pans Alexander VI) door den koning
van Spanje met het hertogdom Gandia in Valencia
begiftigd, en door zijn vader beschonken met het hertogdom Benevento en de graafschappen Terracina
en Pontecorvo, en werd daardoor een angel in de
oogen van zijnen jongeren broeder Cesare, die hem
dan ook reeds acht dagen daarna deed vermoorden.
— B. (Cesare), broeder van den vorige, werd 1493
door zijn vader met den kardinaalshoed begiftigd,
loch legde later het purper weder af,en gordde den
degen aan. Naar Frankrijk gezonden om een verbond
tot stand te brengen met Lodewijk XII, won Cesar
B. de gunst van dien vorst, werd door hem benoemd
tot hertog van Valentinois, en trad in den echt met
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eene dochter van Jean d'Albret, koning van Navarre.
In Italie teruggekeerd, onderuam Cesar B., in gemeen overleg met zijn vader (den pans), en zonder
dat daartoe eenig redelijk voorwendsel bestond, de
verovering van de Romagna ; de meeste der kleine
vorsten, die in die landstreek regeerden, werden
door hem nit den weg gernirnd, hetzij door het
staal, hetzij door vergif, en 1501 werd Cesar B.
bekleed met den titel van hertog der Romagna. Doch
kort daarna (1503) stierf Alexander VI; en de
nieuwe pans, Julius II, een geslagen vijand der familie B., deed Cesar B. in hechtenis nemen, en noodzaakte hem al zijne sterke plaatsen over te geven.
Naauwelijks op vrijé voeten, werd Cesar 13. op nieuw
gearresteerd door Gonzalvo van Cordova en opgezonden aan den koning van Spanje, die hem verscheidene jaren gevangen hield op het kasteel
Medina del Campo. Eindelijk gelukte het hem te
only lusten, en nu nam hij de wick naar zijn zwager,
den koning van Navarre, vergezelde dezen in den
veldtogt tegen Spanje, en sneuvelde 12 Maart 1507
bij het beleg van Viana. Macchiavel stelt Cesar B.
voor als het toonbeeld van een dwingeland. Behalve
den op zijn broeder (zie hierboven) gepleegden
moord, en bloedschande met zijne zuster Lucrezia,
had Cesar B. eerie reeks van gruwelen en schanddaden op zijn gewezen, en was in den woord een monster van zedeloosheid. B. (Lucrezia), zuster der
beide vorigen, even beroemd door schoonheid en
vernuft, als verfoeijenswaard om bare ondeugden en
dierlijke lusten, was eerst getrouwd met Giovanni
Sforza, dien zij verliet, om een tijdlang met haren
eigen vader (pans Alexander) en met hare broeders
in bloedschande te leven ; vervolgens trouwde zij
met hertog Alfons van Biscaglia, zoon van den
koning van Aragon, en na hem met Alfons van Este,
zoon van den hertog van Ferrara, en stierf 1520.
In weerwil van Naar schandelijk leven, werd zij toch
nog door velen geprezen ; want zij was eene milde
beschermvrouw van kunst en wetenschap.
Borgia (Francesco), hertog van Gandia, grande
van Spanje, en (derde) generaal der Jezurten, geb.
1510 te Gandia in Valencia, gest. 1572, was gesproten nit eel! in Spanje gebleven tak der familie B.
Aanvankelijk een man van de wereld, stond bij in
hooge gunst bij Karel V, die hem benoemde tot
onderkoning van Catalonia. Toen hij zijne vrouw

verloren had (die hem acht kinderen had geschonken), deed hij afstand van de wereld en trad in de
orde der Jezmten, van welke hij, in weerwil van
zijnen tegenstand, 1565 generaal werd. Door Clemens IX werd hij gecanoniseerd (gedenkdag 10 Oct).
De vermaarde hertog van Lerma, minister van Fi-

lips III, was zijn kleinzoon.

Borgia (Francesco), in het Spaansch Borja,
prins van Scyllaceurn, spaansch schrijver, was een
afstammeling van pans Alexander VI. Nadat zijne
familie zich in Spanje was komen vestigen, werd hij
een der invloedrijkste edellieden van dat land en
1614 benoemd tot onderkoning van Peru. Hij stierf
1658. Hij was een middelmatig dichter. Naar hem
draagt de stad Borja aan den Maranhan haren naam.
Borgia (Stefano), een der edelste beschermers
der wetenschappen in de 18e eeuw, geb. 3 Dec. 1731
te Velletri, werd 1759 gouverneur van Benevento,
1779 secretaris der Propaganda, 1789 kardinaal.
In 1797 door Pius VI met het dictatorschap bekleed, werd hij bij de komst der Franschen uit den
Kerkelijken Staat verbannen, woondevervolgens eerst
te Venetia, daarna te Padua, en keerde toen met
Pius VII naar Rome terug, was ijverig werkzaam

forgo
met het herstellen van verscheidene takken van
bestuur, en stierf 23 Nov. 1804 te Lyon, terwijI hij
op weg was naar Parijs. Van zijne historische en
antiquarische geschriften verdienen vooral melding :
Istoria della citta de Benevento (3 dln. Rome 176369); Monumento di Papa Giovanni XVI (Rome 1750);
Breve istoria dell' antica cilia Tadino nell' Umbria
(Rome 1751); en Breve istoria del dominio temporale
Belle Bede apostolica nelle due Sicilie (Rome 1788).

Borgo, vlek op Corsica, 6 uren gaans bezuiden
Bastia. — B.,stad in Finland. Zie BORGa.-B., naam
van verscheidene plaatsen in Italie en in het zuiden van Tirol, waarvan de voornaamste zijn : 1) B. di
Val Sugana, duitsch Worchen, 4500 inw., marktvlek
in Tirol, aan de Brento, 6 uren gaans beoosten Trente.
— 2) B. Franco, groot "dorp in Turijn (Sardinie) ;
1700 inw. — 3) B. Lavezzaro, stad met 4500 inw.
in Novara (Sardinie). — 4) B. Lavezzaro, stad met
3800 inw. in Val di Sesia (Sardinie). — 5) B. Manero,
stad met 8000 inw. aan de Agogna in Novara (Sardinie). — 6) B. San Dalmazzo, stad met 3500 inw.
in Cuneo (Sardinie). —7) B. San Donnino, het oude
Julia Chrysopolis of Fidentia, stad met 4000 inw. in
het hertogdom Parma, 8 uren gaans bezuidoosten
Piacenza. — 8) B. San Sepolcro, stad met 6600 inw.
in het Tiberdal in Toskanen, 4 â 5 uren gaans benoordoosten Arezzo. — 9) B. Taro, stad met 3000
inw. in het Taro-dal, in het hertogdom Parma. —
10) B. Longo; zie APPII FORUM.
Borgoe, groot Negerrijk in Afrika, in het oosten van Soedan, op de westzijde van den Niger, met
de residentie Wara. In dit land verloor Mongo Park
het leven.
Borgognone (A mbrogio) ,ui t Fossa no , lombardisch schilder, leefde omstr. 1500.
Bories, serjant-majoor, Dam met 3 serjanten
van zijn regement deel aan het komplot tegen de
Bourbons, bekend als de zamenzwering van La
Rochelle. Ze werden gevat, naar Parijs overgebragt
en ter flood veroordeeld.
Borinage, iandstreek in de belgische prov.
Henegouwen, bezuiden de hoofdplaats der provincie,
namelijk Mons of Bergen.
Biziringsfors, beroemde waterval in Noorwegen, in den binnensten hoek van den Hardangerfjord, ontstaat uit de vereeniging van den Bjorei en
de Leiro-Aa, die neerstorten van eene hoogte van
900 vt.
Boriquem, een der Maagden-eilanden, 1 mij1
van Portorico (in de Antillen) ; behoorde eerst aan
de Engelschen, toen aan de Spanjaarden, is tegenw.
verlaten.
Boris Godunow. Zie GODUNOW.
Borissoglebsk, stad in het russische gouvt.
Jaroslaw, aan de Wolga, tegenover Romano w ; 8000
inw.
Borissow, stad in het russ. gouvt. Minsk, aan
de Beresina ; 6000 inw. Digt bij B. ligt het dorp
Stoedianka, waar 26 en 27 Nov. 1812 de overtogt
der fransche armee over de Beresina plaats had.
Borja, 1) B.,lat. Belsinum, stad in de spaansche
prov. Saragossa, 4 uren gaans bezuidw. Tarazona ;
4000 inw. Naar deze stad draagt de vermaarde
familie Borja of Borgia haren naam.-2) San Francisco de B., stad in Nieuw-Granada, op den linkeroever van de Pastaza, lag aanvankelijk aan den
Maranhan ; ontving haren naam van Francesco
Borgia, onderkoning van Peru.
Borkelo, of Borculo, stadje met 1200 inw. in
de prov. Gelderland, 5 uren gaans beoosten Zutphen;
had oudtijds eene munt ; tegenw. eene stoeterij.
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Borken, stad met 3000 inw. in Westfalen, aan
de Aa, 6 uren gaans benoordoosten Wesel.
Borkum, lat. Byrchanis of Fabaria, eilandje
met 500 zielen en vuurbaak in de Noordzee, aan de
kust van Hanover (Oost-Friesland).
Bormida,rivier in Sardinie,ontstaat bij Bistagno
uit de zamenvloeijing van twee armen (de oostelijke
B. en de westelijke B.), besproeit Acqui, neemt de
Orba in zich op, en outlast zich na eenen loop van
6 mijlen in den Tanaro. Aan de boorden van de B.
werden verscheidene gevechten geleverd in het laatst
der 18e eeuw gedurende de oorlogen der Franschen
in Italie.
Bormio, duitsch Worms, vlek met 4500 inw.
in Lombardije, 11 uren gaans benoordoosten Sondrio, aan de Adda ; warme bronnen (de bekende
baden van San Martino) in de nabijheid. In de middeleeuwen was B. de hoofdpl. van het onder den
naam van Wormser landschap bekende graafschap,
kwam later aan den hisschop van Koerland, daarna
aan Graauwbunderland, 1797 aan de Cisalpijnsche
republiek, toen aan het koningrijk Italie, en eindelijk
1814 aan Oostenrijk.
Bormonis aqume, tegenw. Bourbonne-lesbains.
Born (land van), een gedeelte van Bordelais in
Guyenne.
Born, 1) dorp met 600 inw. in de nederl. prov.
Limburg, 5 uren gaans benoorden Maastricht, was
in de 15e eeuw eene stad en vesting van het toenmalige hertogdom Gulik. — 2) dorpje in nederl.
Luxemburg, 5 uren gaans oostelijk bezuiden Diekirch.
Born (Bertrand de), graaf van Hautefort (in
Perigord), troubadour en krijgsman uit de 12e eeuw,
was onafgebroken in oorlog met zijne naburen, zelfs
met den engelschen koning Hendrik II, die destijds
Guyenne bezat. Deze vorst had de grootmoedigheid,
na B.'s kasteel to hebben veroverd, het aan B. terug
te geven.
Born (Ignatius, baron von), mineraloog en natuurkundige, geb. 26 Dec. 1742 to Carlsburg in Zevenbergen, gest. 28 Aug. 1791, had vele reizen gedaan,
en had veel geschreven,waaronder zijne Mineralogische
Reise in Ungern and Siebenbiirgen (Leipz. 1774).
Ook als geestig schrijver heeft hij zich doers kennen
(anoniem) door zijne Staltsperacke (Weenen 1771),
en (onder het pseudoniem Johannes Ph ysioph i lus) door
zijne satire op de monnik-orden, getiteld Specimen
monachologin methodo Linnceana ( Weenen 1783),00k
vertaald in het Engelsch en Fransch, en in het
Duitsch onder dezen titel Ignaz Loyola Kuttenpeitscher
(Munchen 1784).
Borna, saksische stad met 5000 inw., aan de
Wyhra, 6 uren gaans bezuidoosten Leipzig.
Borne, groot dorp met 3000 inw. in de prov.
Overijssel, '2 uren gaans bezuidoosten Almelo; geboortepl. van Gerardus Potcamp, pauselijk vicaris in
de Nederlanden, gest. 16 Dec. 1705.
Borne (Ludwig), patriotiek schrijver, zoon van
den joodschen wisselaar Jacob Baruch, geb. 18 Mei
1786 to Frankfort a. M., ging 1817 tot de evangelische Kerk over, veranderde toen zijn naam Baruch
in B., hield sedert 1822 afwisselend verblijf to Parijs, Frankfort en Hamburg, tot de Julij-omwenteling
hem aanleiding gaf zich voor goed to Parijs to vestigen, waar hij 13 Febr. 1837 stierf.
Borneo, eigentlijk Brauni (bij de inlanders
Kalamantin, Klemantin of Klematan genoemd naar
zekere zure vrucht), het grootste eiland van den aardbol, is een der Soenda-eilanden in den 0. I. archipel,
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heeft een kust-omtrek van omstr. 700 geogr. mijlen,
Z. 0. aan Sjary en het land Loggoen, ten Z aan het
bergland Mandara, ten W. aan Houssa, ten N. W. aan
en beslaat eene oppervlakte van ruim 10,000 vierk.
mijlen. Twee bergketenen doorsnijden het eiland ;
de Tuariks en het rijk Aghadez, ten N. aan de Saeen derzelve loopt parallel met de noordoostkust, en
Kara en het gebied der Tibbo, is een zeer vruchtbaar
loopt uit in den Kini-Baloe in het noordelijk gevlakland; in de groote bosschen en langs de oevers
deelte van het eiland. De voornaamste rivieren zijn :
der rivieren talrijke wilde dieren, vogelen en slande Borneo of Broenai, de Koetei of Mahakkam, de
gen; bevolking 2 millioen zielen, belijders van den
Islam, en met hunne oostelijke naburen (de Baghermi
Barito, de Pontianak, de Sambas en een aantal hoofden zij-rivieren meer. Het eiland is rijkaan mineralen: en Wadai) bijna altijd in oorlog. De hoofdstad is
goud, koper, ijzer, tin en lood ; kristallen,diamanten en
Koeka, ook Engornoe genaamd. — 2) naam van twee
steden, die ook Birnia genoemd worden, te weten :
parelen. Weelderige plantengroei, de heerlijkste zuta) Oud-B. aan de Jeeoe, eertijds de hoofdstad van
dervruchten, de kostelijkste specerijen ; onmetelijke
bosschen van eiken-,teak-,sandel- en ebbenhout,enz.
het rijk B., telde 200,000 inw., loch ligt thans geDe bevolking wordt geschat op 31. millioen zielen, deels
heel in ruinen ; en b) Nieuw-B., eene ommuurde stad
oorspronkelijke bewoners (Papoewaas, Eidahanen en
met 10,000 inw. nabij het meir Tsjad, is tegenw. in
naam de hoofdstad van B. (werkelijk is dat Koeka of
Dajaks of Badzjoes), deels geimmigreerden (mahomedaansche en heidensche Ma leijers, Chinezen, JavaKuka).
nen en Boegi). De voornaamste staten van B. zijn :
Bornos, stad in de spaansche prov. Sevilla,
3 wren gaans beoosten Arcosde laFrontera;5000 inw.
a) het rijk Sambas op de westkust, met de hoofdstad Sambas, waar de sultan resideert, en met de
Bornu. Zie BORNOE.
stad Pontianak, bet middelpunt van bet nederlandBoro Bodo, of Boro Boedhoer,prachtige ruine
van eenen Boeddha-tempel op Java, in de residentie
sche gezag op deze kust ; b) het rijk Succadana, op
Kadoe, digt bij de zamenvloeijing der rivieren Ello
de zuidwestkust, staande onder nederl. oppergezag,
en Progo; volgens de overlevering is die tempel gemet de hoofd- en koopstad Succadana ; c) het rijk
bouwd anno 525 der javaansche (d. i. 601 der chrisBandjermassin, op de zuidzijde van het eiland, met
de hoofdstad Bandjermassin; de rijken d) Passir, telijke) jaartelling ; door de nederl. troepen werden
de muitelingen bier verslagen 18 Sept. en 27 Nov.
e) Koeti-Lama en f) Tiroen op de oostkust ; g) het
1825.
rijk van den sultan van Soeloe op de noordoostkust;
Borodino, dorp in het russ. gouvt. Moskou,
en eindelijk op de noordwestkust h) het tnaleische
14 mijlen bezuidw. Moskou, aan de Kologa ; beroemd
koningrijk Borneo, met de hoofdstad B. (eigentlijk Broenai. of Brauni), die aan de (voor groote scheis de slag van B. (7 Sept. 1812) waarin Napoleon
pen 15 mijlen opwaarts bevaarbare rivier) B. ligt, de zege bevocht op de Russen onder Koetoesoff, en
aanzienlijken handel drip, de residentie is van den
waarin prins Bagration sneuvelde.
sultan, en 30,000 inw. telt. Het eilandB.werd 1521
Boroughbridge, stad met 1100 inw. aan de
Ure,in het engl. graafschap York; overwinning van
ontdekt door de Portugezen. Sedert 1604 zijn de
Hollanders begonnen vasten voet te krijgen op B.; en
Edward II op de opstandelingen onder Lancaster den
16 Mrt. 1322.
de nederlandsche bezittingen op dit eiland, die regtstreeks onder nederl. bestuur staan, beslaan 9373
Borowitsji, stad met 12,000 inw. in het russ.
gouvt. Nowgorod aan de Msta.
vierk. mijlen, met eene bevolking van 700,000 zielen. Sedert de tweede helft der 19e eeuw zijn ook de
Borowsk, stad met 9000 inw. in bet russ.
gouvt. Kaloega, aan de Protwa ; in de nabijheid het
Engelschen begonnen zich op de zuidwest- en noorddorp Taroetino, waar 1812 veldslag.
westkust van B. te nestelen.
Borradaile—rivier in Afrika. Zie AUP.
Bornesga, rivier in Spanje, ontspringt op de
zuiderhelling van het Asturische gebergte, stroomt
Borrendamme, voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Schouwen, nabij Zierikzee; 1304, toen
digt tangs Leon, en outlast zich in de Esla.
Bornholm, dorp in het gebied der vrije stad Zierikzee belegerd werd door de Vlamingen, brandde
Frankfort met 3400 inw., uitspannings-oord der B. nagenoeg geheel af; 27 Sept. 1477 en 5 Nov.
1530 Teed het van overstrooming; 1613 werd het
Frankforters. Op de Bornheimer heide werden 18
geheel vernield. Op den dijk, waarachter B. lag, werd
Sept. 1848 de rijksdags-afgevaardigden von AuersKarel de Stoute 1468 tot graaf van Zeeland gehulwall en prins Lichnowsky vermoord.
Bornholm, lat. Boringia, deensch eiland in de digd, omdat hij zich niet in Zierikzee wilde wagen
Oostzee, 6} mijl ten Z. van de zweedsche kust en
wegens de heerschende sterfte aldaar.
18 mijlen ten 0. van Seeland, beslaat 101 vierk. mijl,
Borri (Christopb.), milaneesch Jezuit, was een
teft 30,000 zielen, is in bet Z. vruchtbaar, ligt omder eerste zendelingen, die Cochinchina bezochten.
Zijne aReisbeschrijving" (Rome 1631) is in verringd door steile klippen, en heeft tot hoofdpl.Ronne
scheidene tales overgezet. — B. (Giuseppe Franof Bottum op de westkust.
BornhOved, of BornhOft, kerspel in Holstein, cisco), meer bekend onder den lat. naam Burrhus
5 mijlen bezuiden Kiel, was oudtijds de plaats van
daar hij zich uitgaf van Afranius Burrhus af te stembijeenkomst der ridderschap; tot 1480 werden te B.
men , was scheikundige en sectaris, geb. 4 Mei 1617
de landdagen gehouden ; 22 Julij 1227 nederlaag van te Milaan, werd wegens bet verspreiden van ketterkoning Waldemar II van Denemarken en hertog Otto
sche leerstellingen door de inquisitie te Milaan tot
van Lauenburg; 24 Junij 1397 had in B. de deeling den brandstapel veroordeeld, dock redde zich door
plaats van Holstein tusschen hertog Gerhard en zijne
de vlugt, hield zich een korten tijd als kwakzalver
broeders; 6 Dec. 1813 overwinning der Zweden op te Amsterdam op, en ging van daar naar Hamburg,
waar koningin Christina van Zweden hem de taak
de Denen.
Bornisse, voormalig dorp aan den mond van opdroeg om den Steen der Wijzen te zoeken. Vervolde Maas in de nabijheid van Geervliet ; tegenw.
gens hield hij in Denemarken verblijf, en daarna in
Hongarije; de nuntius van den pans verkreeg echter
PERNIS.
Bornoe, of Bornu, ook Boernoe, 1) een der van den keizer, dat B. wierd uitgeleverd, waarop
magtigste rijken in het Negerland in Afrika, grenst hij gevangen werd gezet op het kasteel San-Angelo,
ten N. 0. aan Kandm, ten 0. aan het Tsjad-meir, ten
waar hij 1695 stierf.
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Borrich (Olaf), eigentlijk Borch, meest bekend
Borsselen, 1) voormalig zeeuwsch eiland of
onder den naam van Olaus Borrichius, geneesheer,
eigentlijk twee eilandjes, reeds bekend in de 7e eeuw,
geb. 1 626 te Borch in Jutland, gest. 3 Oct. 1690,
werden in de 13e eeuw door verlanding van de IJve,
stichter van het 'Collegiurn Mediceum" te Kopendie er tusschen doorliep, vereenigd; B. lag bezuidhagen.
westen Zuid-Beveland, waarvan het door de Zwake
Borromeisehe eilanden, eenige eilandjes (een tamelijk breed water) was gescheiden, werd in
in het Lago Maggiore, B. genaamd naar de famine
het laatst der 1 5e eeuw door aanslibbing vereenigd
Borromeo, aan wie ze reeds seders de 13e eeuw toemet Zuid-Beveland. — 2) voormalige stad van Zuidbehooren. De drie grootste zijn Isola-Superiore,..‘of
Beveland, in de heerlijkheid B., gesticht door Frank,
Isola de' Pescatori, slechts door visschers bewoond,
den eersten Heer van B., werd 2 Nov.1532 door den
Isola Bella en Isola Madre ; de beide laatstgen.
watervloed verzwolgen. 3) het tegenwoordige dorp
prijken elk met een paleis en met heerlijk aangelegde
B., verkeerdelijk ook wel Monster genoemd, want het
lusthoven. Vroeger waren de B. slecht g kale rotligt niet op de zelfde plaats als het voormaligezeeuwsen; 1671 heeft prins Vitaliano Borromeo ze laten
sche dorp Monster, ligt ruim 3 wren gaans bezuidverfraaijen.
westen Goes.
Borromeo (Carlo, graaf), de heilige, geb. 2 Oct.
Borsselen, een der oudste en aanzienlijkste
1538 te Arona aan het Lago Maggiore, studeerde de
nederlandsche geslachten, was reeds in de 9e eeuw
regten te Pavia, werd 1560 kardinaal en aartsbisin Zeeland bekend. Frank, de jongste zoon van herschop van Milaan ; in weerwil van zijnen jeugdigen
tog Lippold van Zwaben, werd 838 door keizer Lodeleeftijd bekleedde hij dit arnbt met hoogen ernst en
wijk met eenig krijgsvolk naar de zeeuvvsche eilanden
als een waardig geestelijke, en door den pans werden
gezonden, om de Denen en Noormannen van daar te
hem dan ook verscheidene gewigtige zendingen toeverdrijven ; dit volbragt hebbende, werd Frank, ter
vertrouwd. Door B.'s bemoeijingen werd het concilie
belooning van zijne diensten, beschonken met bet
te Trente op nieuw geopend, en op hetzelve deed hij
zeeuwsche eiland Borsselen (zie hierboven), dat tot
zijnen invloed gelden ten behoeve van den pans. De
eene heerlijkheid verheven werd. Van de vele leden
van dit geslacht, wier naam in onze geschiedenis bebesluiten van dat concilie bragt hij tot een geheel
in zijn Catechismus Romanus, welk boek onder PiusV
roemd of vermaard is geworden, verdient allereerst
in het licht verscheen als een leiddraad voor de
melding B. (Wolfaard of Wolfert van), die in 1280
pastoors. In Milaan, waar hij 1566 voor goed zijnen
zijne heerlijkheid Vere, volgens het gebruik van die
zetel nam, werkte hij als een echt navolger van den
tijden, had opgedragen aan Beatrix, de gemalin van
heil. Ambrosias, door ter veredeling en opluistering
graaf Floris V van Holland, die hem de heerlijkheid
der openbare godsdienstoefeningen prijs te stellen
vervolgens in leen gaf, zoodat Wolfert een leenman
op kerkmuziek en goede predikers. Hij rigtte het
werd van de graven van Holland. Na den op Floris V
helvetische collegie op,ter vorming van goede priesters,
gepleegden moord (1296) werd diens minderjarige
alsook den Gulden Borromeischen Bond der 7 kathozoon en opvolger Jan I geheel en al de speelbal van
Wolfert van B., wiens gezag en heerschzucht weldra
lieke kantons, ter bescherming van hun geloof.
Bij den hongersnood 1570, en tijdens de pest 1576,
geeri grenzen kenden. Alles moest bukken voor zijnen
wil, totdat de stad Dordrecht de eerste was, die
maakte hij zich door opoffering en door het nemen van
opentlijk tegen de verdrukking in verzet kwam. Hierwijze maatregelen ten hoogste verdienstelijk jegens
Milaan. Hij stierf 4 Nov. 1584, en werd 1616 gecaop werd Dordrecht door de grafelijke troepen onder
noniseerd. Zijne geschriften verschenen in
bevel van Wolfert v. B. belegerd; doch ziende dat
5 fol.-deelen 1747 te Milaan.—B. (Frederico,graaf),
hij zonder grooter krijgsmagt de stad niet zou kunneef van den vorige, geb. 1563, gest. 1631, was sedert
nen vermeesteren, besloot B. met den graaf naar
1595 insgelijks kardinaal en aartsbisschop van MiZeeland over te steken, en daar eene heirvaart tegen
laan, en stichtte 1609 de Ambrosiaansche bibliotheek.
Dordrecht nit te schrijven. Doch naauwelijks waren
Borromini (Francisco), italiaansch bouwmees- zij daartoe nit 's Hage vertrokken of de zaak werd
ter en schepper van eenen wanstijl, die naar hem den
ruchtbaar, en nu steeg de zoolang reeds beteugelde
naam ontving van borrominesco ; geb. 1599, gest.
verbittering tegen B. ten top. Hij werd achterna ge1667 door zelfmobrd.
zet ; de graaf werd gemakkelijk bewogen, om naar
Hage terug te keeren, en B. werd te Delft gevangen
Borrowdale, dal in het engl. graafschap Cumberland ; wordt doorstroomd door de Ellen.
gezet op het zoogenaamde Steenhuis ; doch toen het
Borrowstoness, en bij verkorting Bo'ness, zaamgeschoolde yolk zijne uitlevering eischte, onder
bedreiging antlers het Steenhuis in brand te zullen
havenstad met 4000 inw. in het schotsche graafschap
steken, werd B. aan de razende menigte overgeleLinlithgow, aan den Forth, 3 mijlen bewesten Edinburg.
•
verd en (1 Aug.1299) op de gruwelijkste wijze van
kant gemaakt.— B. (Frank van), 1430 door hertog
Borsa. Zie BORSO.
Borsippa, stad op den westelijken oever van Filips den Goede van Bourgondie aangesteld als stadbonder van Holland en Zeeland, na reeds vijf jaren
den Euphraat, bezuiden Babylon, beroetnd door groote
stadhouder van Holland te zijn geweest, is een der
lijnwaadfabrieken ; B. was aan Apollo en Artemis
gewijd; de Chaldeers hadden hier eene school voor
edelste en ridderlijkste karakters in onze geschiedenis. Tot de partij der Kabeljaauwschen behoorende,
sterreku nde.
Borso, of Borsa, stadje met 3500 inw. in het was hij dus de tegenstander van gravin Jacoba van
Beijeren; dit belette ecbter niet, dat zij, toen overal
Kaschauer-district (Oostenrijk) ; in 1217 nederzetbij hare Hoeksche vrienden de beurzen voor baar
ting der Tartaren ; de bergpas naar de Bukowina,
gesloten bleven, grootmoediglijk nit hare geldverlewaar de Tartaren binnendrongen, heet nog tegenw.
genheid werd geholpen door Frank van B., die door
Tartaren-dal.
Karen stalmeester van hare behoeften was ingelicht.
Borso. Zie ESTE.
Borsod, comitaat van Hongarije, tusschen de Geen wonder, dat de schoone gravin Jacoba, reeds
voor de derde maal weduwe, na driemaal zeer ongecomitaten GOmOr, Torna, Zemplin, Abaujvar, Sza boles
en Heves; 175,000 zielen ; hoofdpl. het marktvlek
lukkig gehuwd te zijn geweest, niet ongevoelig bleef
voor de zich weldra openbarende liefde van Frank
Miskolcz ; kopermijnen.
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v. B., die even schoon en innemend van gestalte als
ridderlijk en dapper, en even schatrijk als edelmoedig was. In 1428 echter had Jacoba zich verbonden
geen huwelijk meer te zullen aangaan, dan met toestemming van 's lands staten, van hare moeder en
van hertog Filips, zullende zij, hiermede in strijd
handelende, alle gezag verbeuren ten behoeve van
den hertog. In weerwil hiervan trad Jacoba in Julij
1433 heimelijk met Frank v. B. in den echt, hetgeen hem zijn post als stadhouder en haar hare
graafschappen deed verliezen (zie JACOBA) ; hij stierf
19 Nov. 1470.— B. (Wolfert VI van), gest. IA April
1487,was de laatste mannelijke telg uit dit aanzienlijk geslacht, waarvan nog wel andere mannelijke
leden bestonden, die echter niet uit wettig huwelijk
waren geboren. -- B. (Anna van), dochter en erfgenaam van Wolfert VI, geb. 1471, na tweemaal gehuwd te zijn geweest, gest. 8 Dec. 1518, was eene
edele vrouw, beschermster van de geleerden en zelve
geleerd, doch had in haar Leven met allerlei wederwaardigheden te kampen.
Borszek, dorp in Zevenhergen, nabij Tôlgyes ;
beroemde zuurbron, welker water wijd en zijd wordt
verzonden.
Bort, kantonshoofdpl. met 2000 inw. in het
fransche dept. Corréze, 3 mijlen bezuidoosten Ussel,
is de geboortepl. van Marmontel.
Borussi, y olk van Sarmatie, benoorden de Sudini, in de omstreken van de golf Codanus; ze bewoonden het tegenw. Pruisen, dat naar hen den naam
droeg van Borrussia.
Borvonis aquw, tegenw. Bourbonne les Bains.
Bory de Saint—Vincent (kolonel), geb.
1780 te Agen, gest. 1846, werd 1800 als natuurkundige toegevoegd aan de expeditie van kapitein
Baudin, en gaf na zijne terugkomst in het Licht
Voyage dans les Iles d'Afrique ; later heeft hij nog
zeer veel belangrijke werken geschreven.
Borysthenes, ri vier in Sarmatie,later Danapris
genaamd ; tegenw. de Dnieper.
Borzonasca, vlek in de ligurische provincie
Chiavari ; 5000 inw., berucht als schelmen.
Borzoni (Luciano), geb. 1590 te Genua, gest.
1645, was een beroemd historie- en portretschilder
en liet Brie zonen na, t. w. : Giovanni Battista en
Carlo, beiden portretschilders; en Maria Francesco,
landschapschilder. '
Bos (Lambert), philoloog, geb. 23 Nov. 1670 te
Workum in Friesland, gest. 6 Jan. 1717 te Franeker
als prof. der grieksche taal. Zijne Ellipses gracce
(Franeker 1702 ; Leipzig 1808) zijn klassiek geworden. Behalve meer andere werken bestaat ook van
hem : Antiquitatum Grcecarum prcecipue Atticarum
descriptio brevis (Franeker 1714; Leipzig 1749), in
het Fransch vertaald (Parijs 1769).
Bosa, I ) stad met 7000 inw. op het eil. Sardinie,
2 uren gaans bezuiden Cagliari, nabij den mond van
den Terno; is de ongezondste plaats van het geheele
eiland. — 2) rivier die zich op de westkust van Sardinie in zee outlast; heette oudtijds Temus.
Bosboom (Johannes), geb. 18 Febr. 1817 te
's Hage, en aldaar gevestigd, is een voornaam schilder van stadsgezigten en het inwendige van kerken.
Bosboom-Toussaint.Zie TOUSSAINT(A L G).
Bose (Louis Aug. Guill.), fransch natuurkundige, geb. 29 Jan. 1759 te Parijs, van 1784 tot
1788 redacteur van het Journal des Savants", stond
in betrekking met minister Roland, en was na diens
veroordeeling genoodzaakt te vlugten (1793) en eene
scbuilplaats te zoeken in het bosch van Montmorency.
Na den dood van Robespierre keerde hij terug in

Boschnegers
Parijs, werd door het Directoire 1796 als consul naar
de Vereenigde Staten van N.-Amerika gezonden,
doch niet als zoodanig daar erkend ; bij zijne terugkomst in Frankrijk werd hij inspecteur der tuinen
van Versailles (1803), lid van het Instituut (1806) ,
professor aan den Jardin des plantes (1825). Hij
schreef verscheidene natuurkundige werken, en
stierf 1828.
Boscan—Almogaver (Juan), spaa nsch dichter, geb. in het begin der 16e eeuw te Barcelona,
gest. omstr. 1543.
Boscawen, een der Kokos-eilanden.
Bosch (den). Zie HERTOGENBOSCH ('S).
Bosch, voormalig eilandje benoorden de prov.
Groningen, tusschen de eilanden Rottumeroog en
Schiermonnikoog, was in 1535 nog bewoond door
eenige visschers; het is thans slechts eene zandplaat,
genaamd de Boschplaat.
Bosch (Jan, graaf van den), geb. 2 Febr. 1780
te Hervvijnen, waar zijn vader geneesbeer was, trad
1797 in dienst als luitenant bij het korps der genie,
ging 1801 (kapitein) als adjudant van den gouverneur-genl. naar Oost-Indie, nam (kolonel) 1808 als
zoodanig zijn ontslag, bleef tot 24 Nov. 1813 buitensdienst, vatte toen de wapenen weder op, was Nov.
1816 generaal-majoor ; 1818 op non-activiteit ; Sept.
1823 administrateur voor militie en schutterij aan
het dept. van binnenl. zaken ; ging 1828 als cornmissaris-generaal naar West-Indie, 1829 als gouverneur-generaal naar Oost-Indie, waar hij veel goeds
stichtte; werd 1834, kort na zijne terugkomst uit
Indie, minister van kolonien, trad 1839 als zoodanig
af; werd 1842 naar de Tweede Kamer gezonden als
volksvertegenwoordiger, en stierf 28 Jan. 1844. Inmiddels was hij om zijne hooge verdiensten in den
gravenstand verheven.
Bosch (Engelbertus Batavus van den), geb. 15
Sept. 1789 te Brussel, trad 1803 als kadet in 's lands
zeedienst, werd 1829 adjudant van prins Frederik
der Nederlanden (den admiraal der vloot), 1840-41
directeur der marine ; 1844 ontslagen als adjudant
van prins Frederik, werd v. d. B. in dat jaar bevorderd tot schout-bij-nacht ; 1845 kommandant der
zeemagt in 0.-I., nam hij als zoodanig 1846 deel
aan de expeditie tegen Bali ; 1848 gerepatrieerd, werd
hij tijdelijk minister van marine, later tevens minister van kolonien, legde 1849 die gewigtige posten
neder, werd tot vice-admiraal bevorderd, en vertrok
andermaal als kommandant der zeemagt naar 0.-I.,
waar hij Mei 1850 aankwam, doch reeds 11 Febr.
1851 overleed. Hij was een eerlijk, edel, bekwaam en
werkzaam man,en stond dan ook tot aan zijnen dood
in hooge achting bij den edelen prins Frederik der
Nederlanden.
Boschjesmannen , of Boschmannetjes, in
hunne eigene taal Saabs genoemd,het dierlijkste menschenras ter wereld, huist in de woestijnstreken van
Zuid-Afrika langs de grenzen der Kaapkolonie ; alle
pogingen om hen tot beschaving to brengen zijn mislukt. De verdelgingsoorlog, die onafgebroken tegen
hen gevoerd wordt, zoowel door de Katrers als door de
hollandsche en engelsche kolonisten, en door de zich
in Zuid-Afrika meer en meer uitbreidende beschaving,
doet hun getal gestadig verminderen.
Boschnegers, of Marrons, heetten tijdens de
slavernij de vrije Negers in Suriname. Reeds in vroeger tijden, namelijk, plagten de Negerslaven, die
mishandeld werken, de vlugt to nemen naar de bosschen ; en vooral in het begin der 18e eeuw begonnen die B. door strooptogten als anderzins de plantaadjen to verontrusten. Herhaalde malen zijn dan
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ook vredestraktaten met hen gesloten. Door de vreBosnie, de noordwestelijkste provincie van
destraktaten van 1 761 en 1762 werden de B.erkend
europ. Turkije, met de hoofdpl.Bosna-Serai, bestaat
als vrije lieden ; zij zijn gesplitst in 3 stammen,
nit het oude Bosnie, een gedeelte van Croatie (turksch
t. w. : de Aucaners aan de Boven-Marowijne en aan
Croatie), een gedeelte van Dalmatie (turksch Dalde Sara-kreek (3300 zielen in 16 dorpen of loos) ;
matie) en de Herzogewina, bestaat 850 vierk.mijlen,
de Saramaccanen aan de Boven-Suriname (4300 zietelt 900,000 inw., wordt schier in alle rigtingen
len in 21 dorpen) ; en de Been en Moessinga of Madoorsneden door de Dinarische Alpen, waaronder
toewarie-Negers aan de Boven-Suriname (400 zielen
pieken van 7000 vt. hoogte. De grenzen van B.
in 6 dorpen). leder dorp staat onder een hoofdman,
zijn : ten N. de oostenrijksch-croatische en slavonien iedere stam onder een opperhoofdman, die eene
sche militaire grenzen, ten 0. Servie, ten Z. Albanie
generaals-uniform met geborduurden kraag en een
en ten Z. W. en W. oostenrijksch Dalmatie en Croastok met vergulden knop draagt.
tie. Rivieren : Donau, Save (of Sau), Unna, Verbas,
Bosco, I) sardische stad, 3 uren gaans bezuidw. Okrina, Bosna, Drina, Narenta en Bojana. Na eerst
Alexandria ; 3000 inw.; geboorteplaats van Pius V.
deel te hebben uitgemaakt van het koningrijk Sla2) B., of Gurin, in het zwits. kanton Ticino ; bij dit
vonie, werd B. (1127) eene hongaarsche provincie,
B., waar de bevolking Duitsch spreekt, begint een
vervolgens (1370) onafhankelijk onder den banns
bergpas,langs welken men in het piemontesche ForTwartko, toen (1401) schatpligtig aan de Turken,
mazza-dal komt. — 3) Bosco tre case, stad aan den
en sedert 1463 is het slechts eene provincie van
Vesuvius, in de omstr'e'ek van Napels ; 9000 inw.
het turksche rijk.
Bosco (Nathan), beroemd goochelaar,geb.1793
Boso. Zie BOSON.
te Turijn, maakte als militair veldtogten van het eerste
Bosok. Zie ANGORA.
fransche keizerrijk merle, werd in Rusland krijgsgeBoson, koning van Arles en Provence, was een
vangen en naar Siberie gebragt, waar hij 18 maanden
z wager van keizer Karel den Kale, die hem hertog
bleef ; 1814 uitgewisseld, heeft hij vervolgens de ganvan Milaan maakte toen hij zelf koning van Italie
sche wereld doorreisd en iedereen verbaasd doorzijne
was geworden. Niet tevreden met dezen titel,
goocheltoeren; hij stierf 1863.
schaakte de eerzuchtige B. de rijkste erfprinses nit
Boscoop. Zie BOSKOOP.
Europa, namelijk Hermengarde, dochter van keizer
Boscovich (Roger Jos.), een geleerde Jezuit, Lodewijk II, en liet zich tot koning van Provence
wis- en sterrekundige, geb. 18 Mei 1711 te Ragusa,
verheffen (879) op een concilie, dat te Mantaille
krankzinnig gestorven 12 Febr. 1787 te Milaan;
werd gehouden. Door beleid en moed hield hij zich
1750-53 bewerkstelligde hij op last van den pans
onafhankelijk staande tot aan zijnen dood (omstr.
de meting van een meridiaan-graad in den Kerke888). — B. (twee andere) droegen den titel van
lijken Staat, en heeft verscheidene belangrijke wergraaf van Provence, namelijk : B. I, neef van den
ken geschreven.
vorige, van 926 tot 948, en zijn zoon B. II van
Bosdijk (Jacques Francois), geb. 29 Nov. 1812 948 tot 968.
te Goes, gest. 26 Febr. 1850 te Amsterdam, vruchtBosor, de vader van Bileam ; II Petr. 2 : 15.
baar nederl. romanschrijver en dichter; vooral verBosphorus. Zie BOSPORUS.
dient melding Het beleg en de verdediging van HaarBosporanisch rijk. Zie BOSPORUS.
lem in 1572-3 (3 dln. Schoonhoven 1843-4) door
Bosporus, of Bosphorus (d. Ossenveer, omhem uitgegeven onder den gefingeerden naam J. van
dat bier, volgens de legende, de in eene koe verande Capelle; het aan dezen boeijenden roman later
derde Io overzwom), is de naam der zeeengte tusdoor den schrijver toevevoegde deel Belangrijkestukschen den Pontus Euxinus (Zwarte Zee) en de
ken voor Geschied- en Oudheidkunde, enz., heeft blijPropontis (Zee van Marmora), tegenwoordig Straat
vende waarde.
van Constantinopel geheeten. Deze zeeengte werd
Boskoop, levendig dorp in Z.—Holland, 22 uur ook wel genoemd de Thracische B., om haar te
gaans noordwestelijk van Gouda, aan de Goudsche
onderscheiden van de tegenwoordige Straat van
trekvaart, 3 uur gaans zuidoostelijk van Leyden ;
Caffa of Feodosia, die oudtijds Cimmerische B.
1800 inw.; boomkweekerij.
genoemd werd. Het land aan weerszijden van den
Boskowitz, stad met 4000 inw. in Moravie, Cimmerischen B. vormde het Bosporanische rijk (zie
8 uren gaans benoorden Briinn.
het volgende art.).
Bosman (Willem),geb.12 Jan. 1672 te Utrecht,
Bosporus, of het Bosporanische rijk (zie het
werd ter kuste van Guinea raad en opperkoopman op
vorige art.), bestond gedeeltelijk uit de tegenw.
het fort St. George d'Elmina, gaf 1704 in het licht
russische gouvernementen Tauris, Kherson, Jekateeene Beschrijving van de Goudkust, herdrukt 1 711 .
rinoslaw, land der Donsche Kozakken en land der
Bosna, rivier die haren naam geeft aan Bosnie, Kozakken van de Zwarte Zee. De hoofdstad was
stroomt langs Bosna-Serai, en ontlast zich 4 mijlen
Panticapum (ook wel Bosporus genoemd) de
beoosten Brod-in de Save (of San).
overige voornaamste steden waren : Tanais, PhanaBosna—Serai, of Sarajewo, hoofdpl. van het
goria, Theodosia, kolonien van Milete. Het koningturksche ejalet Bosnie, met 60,000 inw., aan de
rijk B. was gesticht in de vijfde eeuw v. Chr. en had
zamenvloeijing van de Migliazza met de Bosna, ligt zijne eigene koningen, totdat het, na reeds schat113 mijlen benoordw. Constantinopel, is de stapelpligtig te zijn geworden aan de Scythen,108 v. Chr.
plaats voor den handel van gelled Bosnie, en het
veroverd werd door Mithridates, koning van Pontus.
middelpunt van een levendig karavanen-verkeer,
Toen de Romeinen dezen vorst overwonnen hadden
heeft omstr. 100 moskeen,een sterk fort en een bedrijerkenden ze zijnen zoon Pharnaces II, tot loon voor
vig fabriekwezen ; 1697 werd B. platgebrand door
zijn verraad, als onafhankelijk koning van het Bosde Keizerlijken.
poranische rijk ; loch later (48 v. Chr.) werd het hem
Bosniaken, I) bewoners van het oude Bosnie. in 3 dagen ontweldigd door Cesar, die daarvan naar
— 2) ligte ruiterij in Pruisen, ongeveer als de UlaRome berigt zond met de bekende woorden : veni,
nen ; het korps der B. werd 1745 opgerigt door
vidi, vici ! In de 3e eeuw onzer jaartelling werd B.
Frederik den Gr., om de Kozakken en andere speerin bezit genomen door de Gothen, en daarmede verruiters te kunnen bevechten.
dwijnt het koningrijk B. nit de geschiedenis.
35
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Bosquet

Bosquet (Francois du), bisschop, eerst van
Lodeve, toen van Montpellier, geb. 1605 te Narbonne, gest. 1676, was, eer hij den geestelijken
stand omhelsde,procureur-generaal geweest bij verscheiflene parlementen. Hij was een der voornaamste
steunpilaren van de vrijheden der gallicaansche
Kerk. Hij heeft in het Latijn geschreven ,De levens
der pausen van Avignon" (1632).
Bosquet (P. F. J.),fransch maarschalk 18 Mrt.
1856, geb. te Mont-de-Marsan (dept.Landes) 8 Nov.
1810, gest. 5 Febr. 1861, onderscheidde zich door
krijgsbeleid en dapperheid in den slag aan de Alma
(25 Sept. 1854) en bij Inkerman (5 Nov. 1854).
Bosseha (Herman), philoloog en dichter, geb.
18 Maart 1755 te Leeuwarden, gest. 12 Aug. 1819
als prof. der geschiedenis aan het atheneum te Amsterdam. Van zijne uitmuntende latijnsche gedichten
bestaat eene verzameling Musa baventriaca (1786).
Bosse (Pieter Philip van), geb. 16 Dec. 1809 te
Amsterdam, studeerde de regten aldaar, werd toen
bij het ministerie van financien aangesteld en 1848
tot minister van dat dept. benoemd, trad 1853 af,
om 1858 andermaal minister van fin. te worden tot
1860. Beide de keeren na zijne aftreding werd v. B.
tot volksvertegenwoordiger gekozen, en is op titiancieel gebied een onzer voornaamste specialiteiten.
Bossi (Giuseppe), uitstekend italiaansch schilder,
geb. 11 Aug. 1777 te Busto-Arfizio in het Milanesche,
gest. 15 Dec. 1815 te Milaan. — B. (Giuseppe Carlo
Aurelio, baron de), ital. lierdichter, geb. 15 Nov.
1758 te Turijn, gest. 20 Jan. 1823 te Parijs; van
eene bloemlezing uit zijne verdienstelijke werken
verscheen een 2e druk, Londen 1816. — B. (Luigi,
graaf), ital. archeoloog en geschiedschrijver, geb. 28
Febr. 1758 te Milaan, gest. aldaar 10 April 1835.
Het meest bekend is zijne beroemde Istoria d'Italia
(19 dln. Milaan 1819-23).
Bossu (Graaf van). Zie RENNIN.
Bossuet (Jacques Benigne), fransch kanselredenaar en theol. schrijver, geb. 27 Sept. 1627 te
Dijon, 1652 doctor der Sorbonne en kanunnik te
Metz, 1661 hofprediker te Parijs, 1670 opvoeder
van den dairphin, 1681 bisschop van Meaux, 1697
staatsraad, 1698 eerste aalmoezenier der hertogin
van Bourgogne, stierf 12 April 1704. Met Leibnitz
was B. 1690 in correspondentie, om te trachten de
luthersche Kerk en de roomsche Kerk weder tot een
te brengen ; hetgeen natuurlijk mislukte. In de
laatste jaren van zijn leven had B. te kampen met
de mystieke leerstellingen van madame Guyon ; vandaar zijn betreurenswaardige twist met den beroemden Fenelon, bisschop van Kamerijk, die de
bedoelde leerstellingen aankleefde, en die voornamelijk door B.'s toedoen bij den koning in ongenade
viel en gebannen werd, terwijl zijne (Fenelon's)
Maximes des saints almede door B.'s toedoen door
den pans werd veroordeeld. Een meesterstuk van
kanselwelsprekendheid is B.'s lijkrede op maarschalk
Conde. De volledigste editie van B.'s werken is die
der Benedictijnen (46 dln., Versailles 1815-19).—
B. (Jacques Benigne), neef van den vorige, gest.
12 Julij 1743, was bisschop van Troyes; (liens
brieven rakende Fenelon komen voor in complete
edifier' van B.'s werken.
Bossut (de abbe Charles), fransch mathematicus, geb. 11 Aug. 1730 te Tartaras, bij Lyon, gest.
14 Jan. 1814, heeft een aantal verdienstelijke werken geschreven over wisk., werktuigk. en sterrek.
onderwerpen. Zijn Essai sur l'histoire generate des
mathdmatiques (2 dln. Parijs 2e druk 1810) is een
der beste werken over de geschiedenis der wiskunde.

Boston
Bost, lat. Abeste, stad in Kaboel (Afghanistan),
aan den Helmend, 30 mijlen bezuidoosten Kandahar.
Bostan (El-), op de plaats der voormalige capadocische stad Comana, stad in aziat. Turkije, aan
den Si hoen, op de noordzijde van den Taurus ; 10,000
inw., 4 moskeen, zijnde een daarvan vermoedelijk
de oude tempel van Bellona.
Bostandzji, d. tuinman, of oppasser in de
tuinen,onder dezen naam verstaat men 't op militairen
voet ingerigte, tegenwoordig 600 man sterke korps,
dat de wachtposten moet betrekken in het serail.
Voorheen was dit korps veel sterker in getal. De B.
zijn belast met het onderhoud der tuinen, en dienen
ook den sultan als roeijers, wanneer hij gaat spelevaren. Dertig dier B. dragen den naam van khassefis,
en does dienst als scherpregter.
Bostar, naam van drie carthaagsche veldheeren : 1) werd 256 v. Chr. verslagen en, met nog twee
andere veldheeren, gevangen genomen door den zoon
van Regulus, die hem op aansporing van zijne moeder Marcia wreedaardiglijk liet ombrengen, welke
daad echter werd afgekeurd door de tribunen, die
dan ook bewerkten, dat B.'s asch werd uitgeleverd
aan zijne familie (zie ATTILIUS 3).— 2) bevelhebber
van het kasteel Olbia in Sardinie, werd met de gansche bezetting 242 v. Chr. door omgekochte muitelingen vermoord. — 3) veldheer van Hannibal's broeder Hasdrubal, diende met weinig roem in Spanje.
Tegen den overtogt der Romeinen van den Iber
durfde hij zich (217 v. Chr.) niet verzetten ; vervolgens stelde hij de door Hannibal als gijzelaars
gevangen gehoudene Spanjaarden op vrije voeten,
waartoe hij zich liet overhalen door een hunner bondgenooten, die hen overgaf aan de Romeinen. Later
werd deze B. door Hannibal als gezant naar Philippus van Macedonia gezonden, om het met dien koning
door de Carthagers gesloten verbond te bekrachtigen ; doch het schip, waarop B. zich be yond, werd
door de Romeinen genomen.
Boston, 1) stad met 18,000 inw. in het engl.
graafschap Lincoln, aan den Witham, 11 uren gaans
bezuidoosten Lincoln, was in de middeleeuwen eene
belangrijke haven- en koopstad. Schoone gothische
kerk van den heiligen Botolph, naar wien B. ook
Botolph's town genoemd wordt.— 2) hoofdstad van den
staat Massachusetts, een der beste havens en na NewYork de belangrijkste koopstad van Noord-Amerika,
aan de Boston- of Massachusetts-baai, werd 1630 gesticht door engelsche kolonisten uit Boston in Engeland, droeg aanvankelijk den naam van Trimountain,
omdat zij op drie heuvelen gebouwd is, doch werd later
B. genoemd, leed 1727 zwaar door eene aardbeving,
en kreeg eerst in 1821 stedelijke regten, telde in 1830
sleehts 61,000 inw., welk getal in 1863 reeds was gekbmmen tot 200,000. Door middel van twee houten
bruggen (de eene 500, de andere 1125 nederl. ellen
tang) staat B. in gemeenschap met Cambridge en
Charlestown. De overdekte markt te B. is historisch
merkwaardig, omdat daar het yolk het eerst werd
aangezet tot opstand tegen de engelsche overheersching, waarom die markt ook genoemd wordt 'de
%%ieg der amerikaansche vrijheid"; want 1773 gaf B.
het sein tot den openbaren opstand, die de bevrijding der Vereenigde Staten ten gevolge had; bij de
aankomst, namelijk, van eenige schepen, welker
lading in thee bestond, dwong het stedelijk bestuur
van B. de gezagvoerders, hunne lading niet te lossen ;
en toen de lossing door den stadhouder werd bevolen,
droeg eene schaar vermomde burgers de schepen
binnen (18 Dec.) en wierp de gansehe lading (342
kisten) in zee. Te B. is Franklin geboren.

Bostra
Bostra, in het 0. T. Bozra, oudtijds eene groote
en versterkte stad in Steenachtig Arable, aanvankelijk hoofdstad der Edomiten, veroverd door Alexander den Gr. en 150 v. Chr. door Judas Maccabeus,
werd onder de Romeinen vergroot, door Trajanus tot
hoofdstad der prov. Arabia verheven onder den naam
van Nova Trajana B. (vandaar dat de Bostranische
jaartellisg aanvangt anno 105 na Chr.). Later werd
B. den zetel van een bisschop, waar 244 (of 247) het
Bostranische concilie tegen de Beryllianen werd gehouden.
Boswell (James), engelsch schrijver, geb. 29
Oct. 1740 te Edinburg, bereisde 1674 Duitschland,
Zwitserland en Italie, gaf na zijnen terugkeer in het
Licht een Account of Corsica with memoirs of general
Pasquale di Paoli (Glasgow 1768; 3e druk Londen
1769), vergezelde Samuel Johnson op eene reis naar
de Hebriden, beschreef die in zijn Journal of a tour
to the Hebrides with Johnson (Londen 1774), en stierf
19 Mei 1795. — B. (sir Alexander), oudste zoon
van den vorige, geb. 1775, dichter van een aantal
schotsche volksliederen, bijeengebragt onder den
titel Songs, chiefly in the scottish dialect (Edinburg
1803), bezorgde ook editien van verscheidene gedenkstukken der oude schotsche letterkunde, werd
1821 tot baronet verheven, en stierf 26 Mrt. 1822.
— B. (James), broeder van den vorige, geb. 1779,
gest. 1822, bezorgde een verbeterden druk van
Malone's Shakespeare (21 dln. Londen 1821).
Bosworth, stad in het engl. graafschap Leicester, 4 uren gaans bewesten Leicester ; 1300 inw.; in
1485 (22 Aug.) werd Richard III, de moordenaar der
kinderen van Edward IV, hier verslagen en gedood
door Henry Tudor van Richmond. Deze veldslag
maakte een einde aan den oorlog der Twee-Rozen
en aan de dynastie der Plantagenets. Henry van
Richmond werd gekroond onder den naam van
Hendrik VII.
Bosworth (Jos.), geb. 1788 in het engl. graafschap Derby,- anglicaansch geestelijke eerst te Amsterdam, toen'te Rotterdam, sedert 1842 partikulier,
geleerd taal-bdoefenaar, schreef van de angelsaksische taal eene Spraakkunst (1823) en een Woordenboek (1838).
BOszOrmeny, 1) Hajdu-B., groot vlek met
18,000 inw. in het hongaarsche comitaat Noord-Bihar. — 2) Beregh-B., dorp met 3000 inw. in het
comitaat Zuid-Bihar.
Botalli (Leonard), lijfarts van Karel IX en van
Hendrik III, geboortig uit Asti in Piemont, bragt
het aderlaten in zwang in Frankrijk.
Botany–bay, eene ruime baai of golf aan de
zuidoostkust van Nieuw-Holland, behoort tot de
prov. Cumberland in Nieuw-Zuidwallis; ontdekt
1770 door Cook, werd deze plaats 1787 door de
Engelschen bestemd tot kolonie voor de tot deportatie veroordeelde misdadigers ; doch bij de aankomst der eerste bezending onder Arthur Philipps
werd de gekozene plaats ongeschikt bevonden, en
de kolonie verlegd naar Port Jackson, ruim 3 mijlen
noordelijker. De kolonie B. vormde aanvankelijk 4
districten (t. w. : Sidney, Paramatta, Newcastle en
Hawkesbury); maar de groote uitbreiding der
kolonie heeft al spoedig eene nieuwe indeeling noodig gemaakt ; zie ZUIDWALLIS (NIEUW-).
Botero (Giovanni), geb. 1540 te Bene in Piemont, eerst secretaris bij kardinaal Carlo Borromeo,
stierf 27 Junij 1617 te Turijn als abt van S.-Michele
de la Chiusa; hij was een der voornaamste staatkundigen van zijnen tijd, en schreef een aantal staatk.
werken.
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Both (Pieter), de eerste gouverneur-generaal
van nederlandsch Oost-Indic (1610-1614), was
geb. te Amersfoort, en vertrok 1599 als vlootvoogd
met 9 schepen naar 0. I., keerde 1601 met 7 goed
bevrachte bodems naar het vaderland terug, werd
1609 andermaal naar 0. I. gezonden met eene vloot
van 13 schepen, om het hoofd te bieden aan de Spanjaarden, die ons destijds aldaar veel nadeel toebragten. Zijn eerste werk was het oprigten van eene factorij
te Jakatra, ingevolge een met den koning van die
stad gesloten verdrag ; en zoodoende werd B. de
eigentlijke grondlegger van het later zoo beroemd
gewordene Batavia, en vestigde voor goed in 0. I. het
nederlandsch gezag. Na aan Gerard Reynst de waardigheid van gouverneur-genl.te hebben overgedragen,
nam B. 2 Jan. 1615 met 4 schepen de terugreis naar
het vaderland aan; 3 dier schepen vergingen bij het eil.
Mauritius, waar B. zijn flood in de golven vond.
Both (Andr. en Joh.), twee beroemde schilders
uit Utrecht, geb. 1609 en 1610, beiden gest. 1650 ;
A. verdronk te Venetie, J. keerde naar Utrecht terug
en stierf aldaar.
Bothnie, landschap van het scandinavische
schiereiland, aan de regter- en linkerzijde van eene
golf der Oostzee, genaamd Golf van B., ten noorden
van het eigentlijke Zweden en van Finland, ten
zuiden van zweedsch Lapland, hehoorde voor 1809
geheel en al aan Zweden. Sedert dat jaar is B.
gesplitst in 1) Russisch B., beoosten de riv. Tornea
en de golf van B., deel uitmakende van het groothertogdom Finland; en 2) Zweedsch B., bewesten
de Tornea en de golf van B.; dit Zweedsch B., vereenigd met het oude Zweedsch Lapland, vormt twee
gouvernementen van Norrland, genaamd : oWest-B.
of Westerbotten, met de steden Umea, Asele en
Sorsell ; en Oust-B. of Norrbotten, met de steden
Pitea, Lulea, Arjeplog, Gellivara en Jukkasjarvi.
Bothwell, dorp in Schotland, 2 uren gaans
bezuidoosten Glasgow ; 5000 inw.; beroemd door de
overwinning, die Monmouth, generaal van koning
Karel II, 21 Junij 1679 op de in opstand zijnde
Covenanters behaalde ; de opstand hierdoor dadelijk
gedempt zijnde, werden de strengste maatregelen
genomen tegen de Puriteinen.
Bothwell (J. Hephburn, graaf van), schotsch
edelman. Na den moord op Henry Darnley, den
gemaal van Maria Stuart, gepleegd, waarvan B.
gezegd wordt de dader te zijn geweest, schaakte hij
de koningin, en dwong haar om met hem te trouwen (1567) ; dit huwelijk gaf echter aanleiding tot
een opstand, en B. zag zich genoodzaakt zijn behoud
te zoeken in de vlugt. Hij nam de wijk naar de
Orcadische eilanden, en vervolgens naar Noorwegen,
waar hij 1577 in benarde omstandigheden stierf.
Botnia, of Bottinga, naam van een oud en aanzienlijk friesch geslacht, afstammende van Odo B.,
die 927 met de Noormannen in Friesland kwam. —
B. (Feyke of Frederik), nam 1095, even als meer
friesche edelen,deel aan den kruistogt naar het Heilige Land, werd hij het beleg van Nicea (1097) door
Godfried van Bouillon tot kapitein over eene bende
van 3000 man aangesteld, werd zwaar gekwetst bij
het bestormen van Jeruzalem (1099); na zijn herstel
tot ridder geslagen, keerde hij 1106 in Friesland terug, en vertrok 1109 andermaal naar Palestina. —
B. (Odo), ieefde in de 14e eeuw, was een krijgsman
vol roekeloozen moed, en een der voornaamste aanvoerders van de Vetkoopers tegen de Schieringers.
— B. (Julius van), gest. 28 April 1614, was een
ijvertg voorstander van Oranje tegen Spanje en van
de zaak der godsdienstvrijheid.
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Botocudos

Botocudos, inlandsch yolk in de wouden van
Brazilie. Zie GUARANIS.
Botoezany, stad in Moldavie (europ.Turkije),
10 mijlen benoordw. Jassy; 22,000 inw., t. w. Grieken, Armeniers en Heidens.
Botoesjani. Zie BOTOCZANY.
_e BB OSTON 1).
Botolph's town. Zie
Botrus, nude stad. Zie BATROEN.
Botta(Carlo Giuseppe Guglielmo),ital.dichter en
geschiedschrijver, geb. 6 Nov. 1766 te San-Giorgiodel-Canavese in Piemont, gest. 10 Aug. 1837 te Parijs,
studeerde te Turijn in de medicijnen, werd 1792
als aanhanger der fransche revolutie door de sardinische regering in hechtenis genomen, doch door
de Franschen bevrijd, trail 1794 als off. van gezondh.
in dienst bij het fransche leger van Italie, werd
1799 bij het voorloopig bewind in Piemont aangesteld, na den slag bij Marengo lid der piemontesche
Consulta, 1814 lid van het Wetgevend ligchaam,
dat Napoleon van den troon vervallen verklaarde,
na de Restauratie prof. aan de akademie te Rouaan,
doch ging weldra ambteloos leven te Parijs. Zijne
meesterstukken zijn : Storia d'Italia dal 1789 al
1814 (Parijs 1824) ; Histoire des peoples d'Italie
(Par. 1825); en de Storia d'Italia dal 1490 a/ 1814
(20 dln. Par. 1832), welke 20 dln. bevatten het
werk van Guiccardini, loopende van 1490 tot 1534;
het vervolg daarop door B., loopende van 1535 tot
1789; en Storia d'Italia bovengenoemd.—B. (Paul
Emile), fransch archeoloog, zoon van den vorige, geb.
omstr.1805, deed eene reis rondom de wereld, hield
zich lang op de westkusten van Amerika op, ging 1850
naar Egypte, waar hij als geneesheer in dienst van Mehemed-Ali de expeditie naar Sennaar medemaakte ;
vervolgens tot fransch consul te Alexandria benoemd, ondernam hij 1837 eene reis naar Arable,
die hij beschreef in de Relation d'un voyage dans
l'Yernen (Parijs 1844). Later als consulair agent
naar Mossoel gezonden, begon hij op aansporing van
den orientalist Julius von Mohi in 1843 bij de in de
nabijheid gelegene plaats Khorsabad opgravingen te
doen, die, door bet fransche gouvernement ijverig
ondersteund, al spoedig een schat van gedenkstukken der assyrische oudheid deden vinden. De resultaten van zijne nasporingen zijn vervat in het prachtwerk Monument de Ninive, decouvert et ddcrit par
P. E. Botta, mesure et dessind par Flandin (5 dln.
Parijs 1846--50) ; in 1857 was B. fransch consul te
Triest.
Bottalla (Giovanni Maria), bijgenaamd de kleine
Rafael, geb. 1613 te Savona, had zich te Rome tot
schilder gevormd, ging toen naar Nape's, moest wegens een ongelukkigen minnehandel die stadruimen,
begat zich toen naar Genua, later naar Milaan, en
stierf aldaar 1644.
Bottani (Giuseppe), ital. landschapschilder,
geb. 1717 te Cremona, gest. 1784 te Mantua.
Bottari (Giovanni Gaetano), geb. 15 Jan. 1689,
ital. archeoloog, bibliothecaris van het vatikaan,
1740 kardinaal, stierf 3 Julij 1775; schreef veel verdienstelijks, waaronder Vite de' piu excellenti
pittori, scultori e architetti (3 din.Rome 1750-60).
Botten, zweedsche naam van Bothnie ; deBothnische golf beet Batten Viken.
Bottilea, oudtijds een landschap in Macedonie,
op de westkust van de Thermaische golf, met de
steden Ichnw en Pella. Later door de Macedoniers
verdreven , zetteden de Boltiatrs zich neder op het
chaloidische schiereiland, waar zij de steden Scotus,
Spartolus,en ten tijde van Darius Hystaspis ook Olynthus bezaten.

Bouchardon
Botticelli (Sandro), eigentlijk Alessandro Filipe, schilder der toskaansche school, geb. 1437,
gest. 1515, was de eerste, die de antieke mythe en
allegorie in de moderne kunst overbragt.
BOttiger (Karl Aug.), archeoloog en letterkundige, geb. 8 Junij 1760 te Reichenbach in het Voigtland, gest. 17 Nov. 1835 te Dresden, heeft veel geschreven. — B. (Karl Wilh.), zoon van den vorige,
geb. 15 Aug. 1790 te Bautzen, prof. der geschiedenis 1819 te Leipzig, sedert 1821 te Erlangen ; hij
schreef veel, waaronder : Geschichte des deutschen
Yolks end des deutschen Landes (8 dltjes, 3e druk
Stutgart 1845) ; Geschichte des Kurstaats und
KOnigreichs Sachsen (2 din. Hamburg 1830-31) ;
eene Weltgeschichte in Biographien (8 din. Berlijn
1839-44). Uit de nagelatene papieren zijns vaders
gaf hij in het licht : Literarische Zusteinde und
Zeitgenossen (2 dltjes Leipzig 1818).
BOttiger (Karel Wilh.), geb. 15 Mei 1807 te
Westeras, vruchtbaar zweedsch dichter van duitsche
afkomst, sedert 1836 prof. der letterkunde te Upsal
en historiograaph der zweedsche Orden. In 7 din.
gaf hij (1847-49) ook al de werken uit van zijnen
schoonvader, den beroemden Tegner.
Bottinga, friesch geslacht. Zie BOTNIA.
Bottnische golf. Zie Bo THNI-.
A
Bottoni (Marco Saverio), geb. 1669 te Messina,
werd advokaat te Catana, en vervolgens paadje van
koningin Christina van Zweden, die hem te Rome
tot verscheidene onderhandelingen gebruikte. Hij
verstond 17 talen ; zijne Orazione Poliglotte in 12
talen verschenen 1705 te Napels.
Bottwar, stad met 2600 inw. in den wurtemb.
Neckarkreis, in een vruchtbaar dal van den B. (die
zich ontlast in den Murr). In 1525 brak bier de
Boeren-oorlog uit. Het wordt Groot-B. genoemd,
om het te onderscheiden van het 1100 zielen sterke
dorp Klein-B., dat in de nabijheid ligt.
Botzaris (Marcus), een der helden van nieuw
Griekenland, geb. in Albanie, in bet bergland van
Soeli, was een der hoofdpersonen in den opstand
van 1820, en werd Lenoemd tot stratarch of generaal van West-Griekenland. Na zich roemrijk onderscheiden te hebben in een aantal gevechten,
maakte hij zich binnen de muren van Missolunghi
gereed tot een heldhaftigen tegenstand ; en toen hij
zag dat die plaats Karen val nabij was, trachtte hij
haar te redden door eene daad van zelfopoffering in
den trant van het heldenfeit van Leonidas : slechts
van Brie honderd man vergezeld, drong hij op zekeren
nacht door in het kamp der Turken, en rigtte daar
een verschrikkelijk bloedbad aan ; hij werd echter
door een kogel aan het hoofd getroffen, en stierf
daags daarna (1823) te Carpenitza.
Botzen, it. Bolzano, lat. Pons Drusi, stad met
10,000 inw. in Tirol, aan den mond van den Talfer
in den Eisack, 10 mijlen bezuiden Innspruck; stormenderhand ingenomen 1809 door de Franschen.
Bouc, eilandje met kleine haven, behoorende
tot het fransche dept. Monden van de Rhone, daar
waar de vijver van Caronte in verbinding staat met
de Middell. Zee.
Boucaniers. Zie FLIRUSTIERS.
Bouchain, kantonslioofdpl. en vesting in het
fransche dept. du Nord, aan de Schelde, 4 urea gaans
bezuidw. Valenciennes; 1500 inw.; gesticht in de
8e eeuw door Pepijn, werd B. de hoofdpl. van het
graafschap Ostrevand, dat aan de graven van Henegouwen behoorde ; 1676 veroverd door de Franschen.
Bouchardon (Edme), fransch beeidhouwer
en bouwmeester, geb. 1698 te Chaumont, gest.1762.

Boudewijn

Boucher
Boucher (Jean), een der grootste heethoofden
van de Ligue, geb. 1551 te Parijs, waar hij later
pastoor werd van de St. Benedictus-kerk ; in Sept.
1587 was hij de eerste, die van zijne kerk de alarmklok liet luijen, en verspreidde allerlei oproerige
schotschriften onder het yolk ; bij de overgave van
Parijs werken al zijne preken en geschriften openbaar verbrand door den scherpregter ; de grootmoedige Hendrik IV schonk hem gratie ; toen begaf B.
zich naar,Doornik in Vlaanderen, waar hij voortging
zich te gedragen als een dolzinnig vijand van den
koning, aan wien hij leven en vrijheid te danken had ;
hij stierf 1646.
Boucher (Francois), fransch historieschilder,
geb. 29 Sept. 1703 te Parijs, gest. 30 Mei 1770.
Boucher d'Argis (A. G.), fransch advokaat,
geb. 1708, gest. 1780, heeft een aantalregtsgeleerde
geschriften nagelaten, waaronder eene Histoire abrdgde
de l'ordre des meats. — B. WA. (A. J.), zoon van
den vorige, geb. 1 750, gest. 1 794 op het schavot van
het Schrikbewind, heeft insgelijks veel regtsgel. werken nagelaten.
Boucher de Crevecoeur de Perthes
(Jacques), geb. 10 Sept. 1788 te R6thel, schreef
verscheidene oudheidkundige werken en romans.
Zijnevoornaamste werken echter zijn: De la creation
(5 dln. 1839-41) en Antiquilds celtiques et antddiluviennes (Parijs 1847, met 80 platen).
Bouches, d. Monden, aanvangswoord in den
naam van een dept. van Frankrijk en van verscheidene departementen van het de fransche keizerrijk.
Zie MONDEN.
Bouchier (Thomas), aartsbisschop van Canterbury, bevorderde de invoering van de boekdrukkunst in Engeland, zalfde de koningen Edward IV,
Richard 1V en Hendrik VII, en stierf 1486.
Bouchotte (J. B. Noel), geb. 1754 te Metz,
gest. 1840 aldaar, was kolonel toen de Conventie
hem (1793) eensklaps de hooge betrekking gaf van
minister van oorlog, waarin hij zich onderscheidde
door werkijver en regtschapenheid ; desniettemin
werd hij herháalde malen beschuldigd, en 1794 zelfs
gearresteerd, doch, wegens volslagen gemis van bewijs tegen hem, weder in vrijheid gesteld kort vOOr
9 Thermidor; sedert leefde hij ambteloos te Metz.
Boucicaut (Jean le Maingre, sire de), maarschalk van Frankrijk, geb. 1364 te Tours, diende
allereerst onder Duguesclin, vocht aan de zijne van
Karel VI te Rosebeke . (1382), deed wonderers van
(lapperheid, en ontving den maarschalksstaf toen hij
pas 25 j. oud was. Met Jan zonder Vrees deed hij
den kruistogt mede tegen Bajazet ;1396 bij Nicopolis
op het slagveld alleen gebleven, werd hij na een heldhaftigen tegenstand krijgsgevangen gemaakt door de
Turken ; weder in vrijheid gekomen, diende hij 1399
onder den griekschen keizer Manuel andermaal tegen
Bajazet. Toen Genua zich had overgegeven aan de
Frauschen, werd B. er stadhouder (1401), en handhaafde er zich krachtig ; doch in zijne afwezigheid
werd het garnizoen overrompeld en omgebragt. In
Frankrijk terug, werd hij in den slag van Agincourt
(die door hem afgeraden was) gevangen genomen en
naar Engeland overgebragt, waar hij 1421 stierf.
De Memoires du sire de Boucicaut zijn geschreven
onder zijne oogen.
Boudet (Jean, graaf), geb. 1769 te Bordeaux,
tray 1785 in fransche dienst, onderscheidde zich bij
Toulon en in deVendee,werd 1794 naar Guadeloupe
gezonden, daar weldra tot brigade-generaal bevorderd, en, nadat hij het geheele eiland veroverd had,
1796 tot divisie-generaal benoemd. Later streed hij
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in Holland, vervolgens onder Berthier in Italic; ook
op St. Domingo opereerde hij met vrucht ; onder
Murat nam hij deel aan de belegering van Colberg ;
hij veroverde Straalsund, waarvoor hij tot graaf
verheven werd en eene dotatie in Pommeren ontving; 1809 onderscheidde hij zich bij Esling op het
eiland Lobau; en de overwinning bij Groot-Aspern
was te danken aan B.'s dapperheid ; hij stierf 14
Sept.

1809.

Boudewijn, ook Baldewijn of Balduinus, naam
van twee (den 17en en den 29en) bisschoppen van
Utrecht, t. w. : B. I, volgde in 990 Volkmar op,en
stierf 10 Mei 994.—B.II, in 1178 opvolger van Godfried van Rhenen, was een zoon van Dirk VI graaf
van Holland, en daarom ook wel B. van Holland genaamd, doch meer bekend onder den bijnaam B. van
Benthem, lien hij droeg naar zijne moeder; hij regeerde onder aanhoudende oorlogen tot zijnen dood,
21 April 1196; in 1182 had hij zijnen broeder Floris III graaf van Holland vergezeld naar het Heilige
Land, en daar dapper gevochten tegen de Sarracenen.
Boudewijn, naam van negen graven van Vlaanderen, t. w. : B. I, bijgenaamd de Iheren, trad 863
in den echt met Judith, dochter van Karel den Kale,
koning van Frankrijk, die hem het graafschap Vlaanderen medebragt ten huwelijk, waarna hetzelve door
zijne afstammelingen erfelijk is bezeten; hij stierf
879. — B. II, bijgen. de Kale, een zoon van den
vorige , werd diens opvolger , en stierf 918. —
B. III, bijgen. de Jonge, een kleinzoon van B. II,
stierf 961. — B. IV, bijgen. met den Baard, 988
tot graaf verheven, voegde verscheidene stukken
grondgebied bij zijn graafschap, en stierf 1004. —
B. V, bijgenaamd de Goedertierene, trouwde met
Alix of Adele van Frankrijk, de dochter van koning
Robert. Hij voegde Henegouwen aan zijn graafschap
toe. Na den dood van Frankrijk's koning Hendrik I
(1060) werd aan B. V het regentschap opgedragen
gedurende de minderjarigheid van Filips I, en B.
toonde zich volkomen het vertrouwen waardig, dat
men in hem gesteld had; het land van Aalst en
Doornik werd aan zijn graafschap toegevoegd ; zijne
dochter Mathilda trouwde (1050) met Willem den
Veroveraar; B. V stierf 1067. — B. VI, bijgen.
van Bergen, zoon en opvolger van B. V was gehuwd
met Richilde, de erfdochter van Reinoud graaf van
Henegouwen ; hij werd door aankoop eigenaar van
de heerlijkheid Geertsbergen in Braband, benoemde
zijn broeder Robert de Fries tot voogd over zijn minder jarigen zoon Arnold of Aarnoud, en stierf 1070.
— B. VII, bijgen. Hapken, zoon van Robert II en
1112 diens opvolger,stierf 1119.—B. VIII,bijgen.
van Henegouwen, zoon van Filips van den Elzas en
1 191 diens opvolger, stierf 1194.—B. IX, zoon en
opvolger van B. VIII,werd 1204 keizer van Constantinopel ; zie het volgende art.
Boudewijn, twee keizers van Constantinopel
droegen dezen naam, t. w.: B. I, geb. 1170 te Valenciennes, volgde 1194 zijnen vader B. VIII alsgraaf
van Vlaanderen en Henegouwen op, en toog anno 1200
ter kruisvaart naar het Heilige Land. Hij bragt
Alexius IV, den zoon van Izaac Angelus, op den troon
van Constantinopel (zie ALExius), doch liet zich na
beider dood 1204 zelf tot keizer uitroepen. Slechts
twee jaren hield hij zich als zoodanig staande; hij
verbitterde de Grieken tegen zich door de minachting die hij voor hen aan den dag legde, zoodat ze
de help inriepen van Joannes, koning der Bulgaren,
die hem kwam aantasten, terwijl B. het in opstand
gekomene Adrianopel belegerde; B. werd door de
Bulgaren verslagen, gevangen genomen en op gruwe-
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Boudewijn

lijke wijze (1206) doodgemarteld. — B. II, zoon
van Pieter van Courtenay, was pas elf jaren oud toen
hij den keizerlijken troon beklom (1228) onder het
regentschap van Jan van Brienne. Hij werd aanhoudend beoorloogd door de verdrevene byzantijnsche
vorsten, die insgelijks den keizerstitel bleven voeren,
kwam verscheidene malen hulp zoeken bij de Italianen en bij de Franschen, doch te vergeefs, zag zich
eindelijk 1261, toen de niceische keizer Michael
Paleologus zich van Constantinopel meester maakte,
genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlugt ; hij
nam de wijk naar Venetia, en stierf 1273.
Boudewijn, vijf koningen van Jeruzalem droegen dezen naam, t. w. : B. I, broeder van Godfried
van Bouillon, en anno 1100 diens opvolger, was 1095
ter kruisvaart getogen, en had zich 1097 voor eigen
rekening meester gemaakt van het graafschap Edessa.
Zijne regering kenmerkte zich door een aanhoudend
oorlogen tegen de Sarracenen, hij maakte zich meester
van de steden Tripoli, Ptolemais, Sidon, Berytus, enz.,
en stond gereed om Tyrus te gaan belegeren, toen
de dood hem overviel in 1118. — B. II, neef van
den vorige, en diens opvolger eerst (1100) als graaf
van Edessa, toen (1118) als koning van Jeruzalem.
Na eenige voordeelen behaald te hebben op de Turken, werd hij door hen gevangen genomen (1124),
en eerst veel later verlost door Josselin de Courtenay,
graaf van Edessa ; in 1131 stierf B. II, na den troon
te hebben afgestaan aan zijnen schoonzoon Foulques,
graaf van Anjou. — B. III, zoon van Foulques,
regeerde van 1144 tot 1162, verloor Edessa, en verzocht een nieuwen kruistogt, die onder de leiding
van Lodewijk VII en Koenraad III ondernomen werd,
doch zoo goed als te vergeefs was; B. III werd opgevold door Amaury of .Amalric. — B. IV, zoon
van Amalric, was nog minderjarig toen hij bij zijns
vaders dood (1174) den troon moest beklimmen.
Doch deze B. vol ligchaamsgebreken zijnde en aan
melaatschheid lijdende, was het regeringsbeleid door
hem toevertrouwd, eerst aan Guy de Lusignan,daarna
aan Raymond III graaf van Tripoli, en 1185 deed hij
afstand van den troon ten behoeve van zijn neef, die
hem opvolgde als B. V. Deze B. V was een zoon
van Willem van Montferrat en van Sybilla, de zuster
• van B. IV ; na 7 maanden slechts in naam geregeerd
te hebben, stierf B. V, naar men wil vergeven door
zijne moeder, die de kroon Wilde overbrengen op Guy
de Lusignan, met wien zij na den dood van haren
eersten man hertrouwd was. Doch binnen het jaar
daarna viel Jeruzalem in de magt van Saladijn.
Boudry, stadje met 1700 inw. aan de Reuss,
in het zwits. kanton Neufchatel, heeft eene ongelukkige vermaardheid als geboortepl. van Marat.
Bone (Ami), geb. 16 Mrt. 1794 te Hamburg,
deed vele reizen, was lang president van het geologisch genootschap te Parijs, later te Weenen. Van
zijne vele geol. en geograph. geschriften verdient
vooral melding la Turquie d'Europe (4 din. Parijs
1840).
Bouet—Willaumez (Louis Edouard, graaf),
sedert 9 Julij 1860 vice-admiraal bij de fransche marine, is geb. 24 April 1808. Men heeft van hem eene
Description nautique des cotes comprises entre le Senegal
et requateur (2e druk 1849) ; wijders: Campagne aux
cotes occidentalesd' Afrique (1850); La Flotte francaise
et les Colonies en 1852 : en Batailles de terra et de vier

(gedr. 1855), loopende tot en met den slag aan de
Alma.
Boufarik, belangrijke marktplaats in de prov.
Algerie, midden in de Metidzja; 2000 inw.,; op een
plateau bij B. lagers de romeinsche Aquae calidue.

Bougeant
Bouffiers (Louis Francois de), maarschalk van
Frankrijk, gesproten uit een der oudste en aanzienlijkste familidn van Picardie, geb. 1644, diende met
lof onder Conde en Turenne, nam 1693 Furnes in,
en werd in dat zelfde jaar tot maarschalk benoemd.
Hij verdedigde Namen 1695, was opperbevelhebber
in Vlaanderen 1702, oogstte onverwelkelijke lauweren door zijne verdediging van Rijssel 1708, waarvoor hem de titel van hertog en pair werd geschonken. Na 'de nederlaag van Malplaquet bewerkstelligde hij den aftogt, zoo meesterlijk uitgevoerd,
dat daardoor letterlijk de fransche armee werd gered.
Hij stierf 1711 te Fontainebleau. — B. (Joseph
Marie de), zoon van den vorige, geb. 1706, werd
insgelijks maarschalk van Frankrijk, werd 1747 naar
Genua gezonden om die door de Keizerlijken en den
koning van Sardinia belegerde stall te ontzetten; na
dit roemrijk volbragt te hebben, stierf hij te Genoa
2 Julij 1747 aan de pokken.
Bouffiers (Stanislas, markies de), gemeenlijk
Chevalier de B. genoemd, vermaard door zijn vernuft,
geb. 1737 te Luneville, zoon van den markies B.Retniencourt, die kapitein was bij de garde van
koning Stanislaus van Polen, aan wiens hof B.'s
moeder, de markiezin de B. (geb. Marie Francoise
de Beauvais-Craon, gest. 1787 te Parijs), lang een
sieraad was. Aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand, begreep B. nog in tijds, dat hij daartoe volstrekt geen roeping had, en hij begaf zich
in fransche krijgsdienst, werd 1772 kolonel bij de
huzaren, 1784 marechal-de-camp, leefde slechts
voor vermaak-genieten, en had eindelijk de gansche
fortuin, die hij van zijnen vader had geerfd, opgeteerd. Nu werd hij (1785) benoemd tot gouverneur
van Senegal, en legde in zijn bestuur aldaar talenten
aan den dag, die niemand in hem vermoed had.
In Frankrijk teruggekeerd, werd hij lid der Acaddmie ; zijne salons waren lang het middelpunt der
aanzienlijkste kringen van Parijs. In 1789 werd B.
gekozen tot afgevaardigde bij de staten-generaal,
doch emigreerde reeds spoedig naar Pruisen, en
keerde eerst 1800 in Frankrijk terug ; hij stierf 18
Jan. 1815 te Parijs. Zijne gedichten en verhalen
zijn geestig en luchtig ; de Oeuvres completes de B.
verschenen 1815 te Parijs (8 dln.); de Oeuvres
choisies de B. Parijs 1833.
Bougainville, een eiland in den Salomonsarchipel (Polynesia), 1768 ontdekt door L. A. de
Bougainville.
Bougainville (Louis Antoine de), fransch zeevaarder,geb.11 Nov. 1729 te Parijs, gest. 31 Aug.1811,
aanvankelijkbestemd voor de regtsgeleerde loopbaan,
koos echter den militairen stand, ging 1756 onder
Montcalm naar Canada, diende daar roemrijk, werd
1759 tot kolonel bevorderd, en ging, in Frankrijk
teruggekeerd, tot de zeedienst over. Van 1766-69
volbragt hij de eerste fransche zeereis rondom de
wereld, en beschreef die in 2 dln. (Parijs 1771). In
den atnerikaanschen oorlog voerde hij bevel over
een eskader, en werd 1780 marechal-de-camp bij
de landmagt. Na bet uitbarsten van de omwenteling
verliet hij de dienst. — B. (Jean Pierre de), geb.
1722 to Parijs, gest. 1763 te Loches, oudste broeder
van den vorige, schreef vele oudheidk. verhandelingen, en ook een Parallêle de l'expedition d' Alexandrele- Grand dans les hides avec celle de llamas KouliKhan (1752).

Bougeant (Guillaume Hyacinthe), geb. 1690 te
Quimper, gest. 1743 te Parijs, een even geleerd als
vernuftig Jezult, schreef verscheidene ironisch-wijsgeerige en historische werken , doch haalde zich

Bougia
zeer veel verdrietelijkheden op den hals door zijn
geestig werk Amusement philosophique sur le langage
des kites, waarin hij schertsenderwijs beweerde, dat
de dieren bezield zijn geworden door gevallene engelen, welk beweren na hem in alien ernst als stelsel is
behandeld door Ramsay in zijne »Philosophical principles of natural and revealed Religion" en door Bilderdijk in zijn dichtstuk »De Dieren" (1817).

Bougia. Zie BOEDZJIA.
Bouguer (Pierre), fransch wis- en natuurkundige, geb. 16 Febr. 1698 te Croisic in Brelagne,
gest. 15 Aug. 1758 te Parijs ; ging 1735 met Godin en
de la Condamine naar Peru, om daar een graad van den
meridiaan te meten, en maakte de resultaten van
lien togt openbaar in zijne Theorie de la figure de la
terre (Parijs 1749) ; hij heeft nog verscheidene
andere werken geschreven.
Bouille (La), vlek met 800 inw. in het fransche
dept. der Beneden-Seine, met het fraaije bosch Lalonde (de geliefkoosde wandelplaats der bevolking
van Rouaan), de rumen van het kasteel van Robert
den Duivel en de steengroeven van Caurnont.
Bouille (Fr. Claude Amour, marquis de), fransch
generaal, geb. 9 Nov. 1739 op bet kasteel Cluzel in
Auvergne, trad zeerjong in dienst, onderscheidde zich
in den zevenjarigen oorlog, werd 1768 gouverneur van
Guadeloupe, bij het uitbarsten van den oorlog met Engeland opperbevelhebber over al de fransche strijdkrachten in de westelijke zeeen en luit.-generaal, en
ontnam den Engelschen verscheidene eilanden. In
Frankrijk teruggekeerd, werd hij 1790 benoemd tot
opperbevelhebber der armee van Maas, Saar en Moezel, en gaf als zoodanig blijken van veel geestkracht,
om de militaire tucht te handhaven. In 1791 werd
hij door Lodewijk XVI gekozen om diens vlugt te
dekken; en toen de koning te Varennes werd aangehouden, rukte B. met het dragonder-regement
Royal-Allemand aan, om hem te bevrijden, doch
moest, onder een kogelregen van de republikeinen,
met zijnen staf -de vlugt nemen naar de oostenrijksche Nederlanden. In de rationale vergadering beschuldigd van hodg verraad, trad B. in dienst van
Gustaaf III van Zweden; nadat deze vermoord was,
diende B. onder den prins van Conde, bedankte voor
het hem aangeboden opperbevel in de Vendee, nam de
wijk naar Louden, en stied daar 14 Nov. 1800. Zijne
»Gedenkschriften over de fransche omwenteling"
(oorspr. Engelsch Londen 1797, Fransch Parijs 1801)
werpen veel licht over de gebeurtenissen van lien tijd.
—B. (L. J. A. de), zoon van den vorige, geb. 1769
op Martinique, was 1790 zijns vaders aide-de-camp.
Na geemigreerd te zijn in Frankrijk teruggekeerd
1802, trad hij in dienst der republiek, onderscheidde
zich in Italia en in Spanje, sloeg (1810) met 1200
man bij Baza 5000 Spanjaarden op de vlugt, en was
reeds brigade-generaal, toen hij wegens blindheid
de dienst rnoest verlaten (1812); hij wijdde zich toen
aan de letterkunde, waarin hij veel verdienstelijks
leverde tot aan zijnen dood (Parijs 1850). —B. (Rene
de), zoon van den vorige, als pair van Frankrijk gest.
1853, is gunstig bekend als schrijver van eene
Histoire des dues de Guise.

Bouillet (Marie Nicolas), geb. 5 Mei 1798 te
Parijs, schrijver van twee belangrijke werken, t. w. :
Dictionnaire universal d'histoire et de geographic (Parijs 1842 ; 15e druk 1858) en Dictionnaire universe!
des sciences, des lettres et des arts (Parijs 1854 ; 3e
druk 1857).
Bouillier (Francisque), geb. 1813 te Lyon,
schrijver van eene Histoire de laphilosophie cartesienne
(2 din. Parijs 1854).
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Bouillon, eerst heerlijkheid, later hertogdom,
groot 7 vierk. mijlen van het boschrijke gebied der
Ardennen, met 23,000 zielen (waarvan 4000 in de
hoofdpl. B., die met het hertogelijk kasteel aan de
Semoi ligt), was aanvankelijk een gedeelte van het
graafschap Ardenne, en werd aan Godfried van B.
geschonken, die het in 1095 aan den bisschop van
Luik verkocht, ten einde de gelden te bekomen, die
hij noodig had, voor zijnen eersten kruistogt. De bisschoppen van Luik behielden B. tot 1482 (een klein
tusschentijdvak van 7 jaren 1135-1142 niet madegerekend) ; toen maakte Willem van der Mark, prins
van Sedan, zich van B. meester; doch 1521 gaf Karel V het aan den bisschop van Luik terug. In 1548
echter bemagtigde Robert van der Mark het kasteel
van B. wader, en zijne afstammelingen noemden zieh
voortaan hertogen van B., Welke titel door huwelijk
overging op de heeren van La Tour d'Auvergne, vicomtes de Turenne. Na reeds 1552 en 1559 bezet
geweest te zijn door de Franschen, werd B. your
goed door hen veroverd 1672. Krachtens den vrede
van Parijs werd het bij het nieuwe koningrijk der
Nederlanden gevoegd, en na de afscheiding van Belgie
(1830) ward B. met een gedeelte van Luxemburg
1837 ingelijfd bij Belgic.
Bouillon (Godfried van), geb. 1061 te Bezy
bij Nivelle in Braband, was de oudste zoon van graaf
Eustache van Boulogne en Ida, de zuster van Godfried
met den Bult,hertog van Neder-Lotharingen ; in 1076
erfde hij van zijnen oom het hertogdom NederLotharingen,en werd tevens begiftigd met de van het
graafschap Ardenne afgenomene heerlijkheid Bouillon,
die tot een hertogdom werd verheven. In zijnejeugd
streed hij voor keizer Hendrik IV tegen den pans,
en rukte zelfs gewapenderhand Rome binnen ; doch
korten tijd daarna ernstig gekwetst wordende, deed
hij de gelofte, dat hij de Christenen in het Oosten
zou gaan verdedigen, indien hij mogt herstellen; en
hij was dan ook werkelijk een der eersten, die het
kruis aannamen toen de predication van Petrus den
Kluizenaar de geloovigen ter kruisvaart opriepen. Hij
verkocht zijn hertogdom Bouillon (zie hierboven),
tong met zijne broeders Eustache en Boudewijn 1096
naar het Heilige Land, en werd al spoedig erkend
als hoofd en aanvoerder der Kruisvaarders. Na de
hinderpalen, die door Alexius I Comnenus, keizer
van Constantinopel,aan de Kruisvaarders in deh weg
warden gelegd, overwonnen te hebben, drong hij door
in Aziê, maakte zich meester van Nicea, van Antiochid en eindelijk van Jeruzalem; 1099 werd hij nitgeroepen als koning van de heilige stad, doch hij
vergenoegde zich met den titel van baron. Hij gaf
aan zijn nieuw gevestigd rijk eene verzameling wijze
wetten, bekend onder den naam van Assisen van Jeruzalem (zie ASSISEN). Hij stierf18 Julij 1100 (waarschijnlijk vergeven) op zijn terugkeer van eenen
krijgstogt tegen den sultan van Damascus.
Bouillon (Henri de La Tour-d'Auvergne, vicomte van Turenne, hertog van), geb. 1555, gest.
1623, omhelsde het Protestantismus, verbond zich
aan den koning van Navarre, droeg veel bij tot het
winnen van den veldslag van Coutras (1587), werd
1592 door Hendrik IV tot maarschalk verheven en
met gewigtige zendingen naar Engeland belast. Hij
was betrokken in de zamenzwering van Biron ; doch
hij bekwam gratie. Hij was eigenaar geworden van
het hertogdom Bouillon en van het prinsdom Sedan
door zijn huwelijk met Charlotte van der Mark, erfgename van dat hertogdom (1591); weduwnaar geworden, hertrouwde hij met eene dochter van prins
Willem van Oranje, bij wie hij verwekte Frederik-
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Maurits (zie 3 regels verder) en den beroemden Turenne (zie TURENNE). Hij stichtte te Sedan de later
beroemd gewordene universiteit, en liet Gedenkschriften na (gedrukt Parijs 1666). — B. (Frederik
Maurits de La Tour d'Auvergne, hertog van), zoon
van den vorige en oudste broeder van Turenne, geb.
1605 te Sedan, gest. 1652. Na eerst gediend te hebben in Holland, trad hij 1635 in fransche dienst, nam
een levendig aandeel aan de burger-oorlogen, en bebaalde met den graaf van Soissons (1641) de overwinning in het bosch van Marfee op de troepen van
Richelieu. Hij was betrokken in de zamenzwering
van Cinqmars (1642), en was lang de ziel van de
Fronde. Om zich met het hof te verzoenen, moest hij
afstand doen van het prinsdom Sedan.Zijne Me:moires
zijn gedrukt Amsterdam 1731. Hij had een zoon, die
27 j. oud was toen hij kardinaal werd, en die de
vriend was van Fenelon.
Bouillon (Robert van der Mark, hertog van),
maarschalk van Frankrijk. Zie MARcx (La).
Bouillon (hertogin van). Zie MANCINI.
Bouillon (Pierre), fransch historie-schilder en
graveur, geb. 1777 te Thiviers, gest.1831 ; aan zijne
chalcographie Musde des Antiques besteedde hij 17 jaren arbeid.
Bouilly (Jean Nicolas), verdienstelijk fransch
drama-schrijver, geb. 1763 te Boudraye bij Tours,
gest. 24 April 1842 te Parijs.
Bouin, eilandje aan de kust van het fransche
dept. der Vendee, in de baai van Bourgneuf, slechts
1 vierk. miji groot, met 2200 inw. Hier deden de
Noormannen (820) hunne eerste landing in
Frankrijk.
Boulainvilliers (Henri, graaf van), geb. 11
Oct. 1658 te St. Saire in Normandie, gest. 23 Jan.
1722, heeft hoofdzakelijk over de geschiedenis van
Frankrijk gesclireven. Behalve een aantal onuitgegevene manuscripten (want zelf heeft B. niets laten
drukken) en eene menigte andere in het licht verschenene werken, heeft men van hem eene Histoire
de l'ancien souvernement de France ('s Hage 1727) ;
Etat de la France (Londen 1727); Abrdge chronologique de rhistoire de France loopende tot op
Hendrik IV Cs Hage 1733) ; Hist. de la pairie et du
parlement de Paris (Londen 1733) ; eene Histoire des
Arabes, eene Vie de Mahomet, een Traitd des trois
imposteurs, enz.
Boulanger (Nicolas Antoine), schrijver uit de
18e eeuw, geb. te Parijs 1722, gest. 1759, was de
zoon van een papierkooper, bestudeerde de oude en
de oostersche talen, en schreef verscheidene philosophische werken, die alien na zijnen flood in het
licht zijn verschenen. De voornaamste zijn : l'Antiguild devoilde par ses usages (Amsterdam 1766) ;
Recherches sur l'origine du despolisme oriental (Geneve 1761 en 1766). Al zijne werken bijeen verschenen 1792 (8 dln. in 8 . of 10 din. in 12.).
Boulay, of Bolshein, kantonshoofdplaats met
3000 inw. in bet fransche Moezel-depart., 6 uren
gaans benoordoosten Metz.

Boulay. Zie DUBOULAY.
Boulen (Anne de) , fransche naam voor
BOLEYN

(Anna).

Boulenger (Andre), augustijner monnik , geb.
1582 te Parijs, gest. aldaar 1657, had onder den
naam van Petit Pere Andre te Parijs eene zelfde vermaardheid als pater Abraham a Santa Clara te Weenen ; hij doorspekte zijne predicatien met allerlei
kluchtige zetten en kwinkslagen, zoodat velen bij
hem ter kerk kwamen om eens sinakelijk te kunnen
lagchen.

Boulonnais
Boulogne, 1) Boulogne-sur-mer, Bolonia in
nieuw Latijn, zeehaven en hoofdpl. van het arrondissement B. in het fransche dept. Pas-de-Calais,
4 mijlen bezuidw. Calais, aan de uitwatering van de
Liane in het Kanaal, met 35,000 inw., bestaat uit
eene boven- en beneden-stad (het oude Gesoriacum
en Bononia vereenigd) ; de:benedenstad beet eigentlijk
B.-sur-mer; de haven, ofschoon door Napoleon I
aanmerkelijk verruimd, is ontoegankelijk voor groote
scheperr; deze moeten ten anker komen op de veilige reede van St.-Jean. Onder het romeinsche keizerrijk was B. een maritiem station ; het werd 888
verwoest door de Noormannen. In 1264 werd te B.
bet vermaarde concilie gehouden, waarbij geheel
Engeland in den kerkban werd gedaan. In 1544
veroverd door Hendrik VIII, werd B. aan Frankrijk
teruggegeven 1550. In 1803 vormde Bonaparte bier
het groote kamp van 80,000 man, bestemd om eene
vijandelijke landing te doen in Engeland ; 1804 werd
ter gedachtenis van dat kamp eene 185 vt. hooge marmeren zuil opgerigt. In 1840 (6 Aug.)was B. het
Joel der mislukte expeditie van Lodewijk Napoleon
(later Napoleon III).B. is de geboortepl. van Daunou.
Boulogne, 2) kantonshoofdpl. met 2000 inw.
in het fransche dept. Haute-Garonne, 7 uren gaans
benoordw. St.-Gaudens. 3) vlek met 8000 inw.
in bet fransche dept. der Seine, I uur gaans bewesten Parijs. Tusschen dit B. en Parijs ligt het zoo
vermaarde Bosch van Boulogne, de wandelplaats der
elegante wereld uit de hoofdstad. Vroeger was dit
bosch koninklijke jagtgrond; toen stond daar het
kasteel van Madrid, gebouwd 1528, en onder Lodewijk XVIII geslecht en herschapen in eene buitenplaats, die nog altijd ,,Chateau de Madrid" blijft
heeren, en waar de groote Lamartine des zomers
verblijf plagt te houden, nadat hij het presidentscbap der republiek had overgedragen aan Lodewijk
Napoleon; de zamensteller van dit Woordenboek
had de eer in Junij 1849 den edelen Lamartine
daar een bezoek to brengen, dat hij nooit zal vergeten. In het Bosch van B. word 1260 het klooster
van Longchamp gesticht door de heil. Izabella, zuster
van den heil. Lodewijk ; in dit klooster kwamen in later
tijd de dames van het hof geregeld naar het kerkgezang
luisteren ; en het duurde niet lang of ook de heeren
van het hof werden daar toegelaten ; en zoo ontstond
de wandeling naar Longchamp, die nog bleef voortbestaan sedert het klooster in 1789 gesloten werd.
Boulogne (graafschap), ongeveer dat gedeelte
van Frankrijk, dat later de provincie Boulonnais
vormde ; het graafschap B. werd omstr. 1477 door
Lodewijk XI aan de kroon getrokken.
Boulogne (Eustache de). Zie EUSTACHE.
Boulogne (Etienne Antoine), fransch kanselredenaar, geb. 26 Dec. 1747 te Avignon, ontving
1771 de wijding, kwam 1779 te Parijs, werd 1807
keizerlijk hofkapellaan, 1808 bisschop van Troyes.
Later met de bisschoppen van Gent en Doornik de
stelling verdedigende, dat Been weieldlijke magt
een bisschop kon aanstellen zonder toestemming van
den pans, liet Napoleon hem en zijne beide ambtgenooten gevankelijk naar de vesting Vincennes overbrengen, waar ze gevangen bleven tot in 1814. Na
de opheffing van het bisdom Troyes (1822), werd B.
tot aartsbisschop verheven ; hij stierf 13 Mei 1825.
Zijne werken verschenen in 8 dln. Parijs 1826.
Boulonnais, bet Boulonnesche, hij de oude
indeeling van Frankrijk eene kleine prov. met de
hoofdpl. Boulogne-sur-mer, ongeveer het tegenw.
arrondissement Boulogne, was ten tijde der Romeinen bewoond door de Morini.

Boulton
Boulton (Matthew), beroemd engelsch machinen-maker, geb. 1728 te Birmingham, gest.17 Aug.
1809. Zie WATT (James).
Bou—Maza. Zie BU-MAZA.
Bounty—eilanden, groep van 13 eilanden
beoosten Nieuw-Zeeland in de Zuidzee.
Bouquenon, of Bockenheim, stall in het
fransche dept. Bas-Rhin, aan de Saar; 3500 inw.,
is door eene brug verbonden met Neu-Saarwerden,
waarmede het de kantonshoofdpl. Saar-Union vormt.
Bouquet (dom Martin), benedictijner van
St.-Maur, geb. 1685 te Amiens, gest. 1754 te Parijs,
schreef de eerste 8 dln. van de groote verzameling
Reruns gallicarum et francicarum Scriptores (1738
en v.), later voortgezet door Antine, Haudiguier,
Brial en anderen.
Bourbon, naam van de dtie fransche steden :
B.-Lancy,B.-l'Archambault, B.-Vendee. Zie blz. 555.
Bourbon, of Isle-de-Bourbon, een eiland, dus
genoemd ter eere van Lodewijk XIV, toen de Franschman Flaccourt dit eiland 1649 namens dien monarch in bezit nam, heette aanvankelijk Mascarenhas
(fr. Mascareigne) naar den Portugees Mascarenhas,
die het 1545 ontdekt had; onder de republiek droeg
het den naam Reunion, onder het eerste keizerrijk
heette het Bonaparte, sedert 1815 heette het weder
Isle-de-Bourbon, en sedert 1848 weder Reunion; van
1810 tot 1814 niet medegerekend, toen B. in handen der Engelschen was, behoort het sedert de helft
der 17e eeuw aan Frankrijk ; het telt eene bevolking
van 154,000 zielen (waaronder een derde blanken ) en
is ruim 42 geogr. mijlen groot (8 mijlen Lang en
ruim 5 mijlen breed), wordt in de gansche lengte
doorloopen door eene keten hooge bergen (GrosMorne 7200 vt., de uitgebrande vulkaan Cimaudef
6900 vt., Grand-Bdnard 8900 vt., Piton-de-Neige
9500 vt., de vulkaan Piton-de-Fournaise 7500 vt.,
enz.), welke bergketen het eiland in twee districten
deelt, die wat klimaat en produkten betreft kennelijk
van elkander verschillen (district in den wind en
district onder den * Wind). Over het geheel is het
klimaat aangenaam en gezond, en de grond zeer
vruchtbaar. Die gedeelten van B., die blootstaan aan
de zuidoost-passaatwinden, worden dikwijls door
hevige orkanen geteisterd. Van de vele stroomende
wateren is de 5 mijlen lange rivier Mat het belangrijkste. Het eiland B. is het zuidelijkste van de aan
de oofitkust van Afrika in de Indische Zee gelegene
(naar den ontdekker dus genoemde) Mascarenen.
Bourbon, naam van een oud aanzienlijk fransch
geslacht, dat zich B. noemde naar Bourbon-l'Archambault, een vlek en hoofdpl. eener voormalige heerlijkheid B. in de oude provincie Bourbonnais. Men
onderscheidt drie Huizen van B., onderling verbonden door de vrouwen. Het le finis is gesproten nit
Aimar of Adhemar, sire van B., die leefde omstr.
913, en die geacht wordt of te stammen van Childebrand, broeder van Karel Martel. Dit Huis is
uitgestorven 1208 met Archambault VIII, die slechts
een kind naliet, eene dochter, namelijk Mahaut van
B. — Het 2e Huis heeft tot stamheer Guy, sire van
Dampierre, die 1197 de tweede man werd van Mahaut van B.; nit dit huwelijk sproot Archambault 1X,
die conndtable van Auvergne werd, en wiens zoon
Archambault X slechts eene dochter naliet, met name
Agnes, van wie de heerlijkheid B. overging op hare
dochter Beatrix. Het 3e Huis heeft tot stamheer
een Capetinger prins, den zesden zoon van koning
Lodewijk den Heilige, namelijk Robert van Clermont, die 1272 met Beatrix in den echt trad. Tot
dusverre droegen ze slechts den titel van Heeren
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van B. (sires de Bourbon); loch Lodewijk I, de zoon
van Robert en Beatrix (geb. 1279) verwisselde dien
titel tegen dien van hertog en pair, welke nieuwe
titel hem 1327 door Karel IV werd geschonken.
Deze Lodewijk I, die voor den verstandigsten man
in het gansche rijk werd gehouden, stierf 1341, en
liet twee zonen na : Petrus (of Pierre), sire van B.,
en Jacobus (of Jacques), graaf van La Marche ; en
deze twee werden elk den stamheer van een afzonderlijken tak. Uit den jongsten dier beide takken
is de koninklijke dynastie der Bourbons gesproten ;
ziehier de afstammelingen dier beide takken :
Oudste tad. — Petrus I, oudste zoon van Lodewijk I, geb. 1311, sneuvelde 1356 in den slag van
Poitiers. — Lodewijk II, geb. 1337, gest. 1410 (zie
B. LODEWIJK II blz. 554, kol. 1) speelde eene belangrijke rol onder Karel VI. — Jan I, geb. 1381, krijgsgevangen gemaakt in den slag van Agincourt, bleef
18 jaren in gevangenschap, en stierf 1434 te Londen.
— Karel I, geb. 1401, gest. 1456, smeedde verscheidene zamenzweringen tegen Karel VII. — Jan II, geb.
1426, kinderloos gest. 1488, was de ziel der .Ligue
du Bien-Public" onder Lodewijk XI, en wierp zich
na des konings dood als pretendent op. — Petrus II,
broeder van den vorige, geb. omstr. 1435, gest.
1503, bekend onder den naam van sire de Beaujeu,
huwde Anna, de dochter van Lodewijk XI; en aan
hem, gezamentlijk met zijne vrouw, werd na den dood
des konings het regentschap opgedragen. Hij liet
slechts eene dochter na, Suzanna van B., die in den
echt trad met haren reef Karel II, zoo bekend onder
den naam van Connetable van Bourbon (zie over hem
blz.554, kol. 1). Met den sire de Beaujeu was de
oudste tak uitgestorven.
Jongste tak. — Jacobus (of Jacques), graaf van
La Marche, derde zoon van Lodewijk I, conndtable,
geb. om 1314, krijgsgevangen in den slag van Poitiers
1356, sneuvelde 1361 in een gevecht tegen de zoogenaamde Compagnien. Petrus sneuvelde 1361 te
gelijk met zijn vader. — Jan I, geb. omstr. 1337,
gest. 1393, werd door zijn huwelijk graaf van Vendome. — Lodewijk II, geb. omstr. 1376, krijgsgevangen 1415 in den slag van Agincourt, gest. 1446.
Jan II, geb. 1429, gest. 1478, werd door zijn
huwelijk Heer van Roche-sur-Yon. — . -Frans, geb.
147(1, gest. 1495. — Karel, geb. 1489, gest. 1537;
ter belooning van zijne diensten werd het graafschap
Vendome ten zijnen behoeve door Frans I tot een
hertogdom verheven, en door den dood van den conndtable van Bourbon (zie hierboven) werd hij 1527
het hoofd van de gansche familie Bourbon. Zijn zoon
Antoine, geb. 1518, gest. 1562, werd koning van
Navarre door zijn huwelijk met Jeanne d'Albret, bij
wie hij verwekte Hendrik, zoo bekend onder den
naam van Hendrik IV, die als de stamheer te beschouwen is van de dynastien der Bourbons, Welke
sedert geregeerd hebben in Frankrijk, Spanje, Parma
en Napels.
Bourbons van Frankrijk.

Hendrik IV had tot opvolger zijn zoon Lodewijk XIII.
Deze liet twee kinderen na, t. w.: Lodewijk XIV, het
hoofd van den oudsten tak, welke Frankrijk regeerde
tot de omwenteling, en daarna van 1815 tot 1830 ;
en Filips van Orleans, het hoofd van den jongsten
tak, welke 1830 op den troon kwam (zie ORLEANS)
en Frankrijk regeerde tot de omwenteling 1848. De
oudste tak regeerde in deze volgorde : Lodewijk XV,
achterkleinzoon van Lod. XIV; Lodewijk XVI, kleinzoott van Lodewijk XV ; daarna de broeders van
Lod. XVI, t. w.: eerst Lodewijk XVIII, tom Karel X;
deze Karel X was de vader van den hertog van Berry,

554

Bourbon

na wiens dood geboren werd zijn zoon Hendrik, hertog van Bordeaux, meer bekend onder den naam van
graaf van Chambord.
Bourbons van Spanje.
Deze dynastie is gesproten uit Filips, hertog van
Anjou, tweede zoon van den dauphin en kleinzoon
van Lodewijk XIV, die onder den naatn van Filips V
op den troon van Spanje werd geplaatst (1701) ; van
zijne afstammelingen regeerden Ferdinand VI, Karel III, Karel IV, Ferdinand VII, en koningin Izabella (dochter van Ferdin. VII en Maria-Christina).
Bourbons van Parma.

Doze hertogelijke dynastic ontstond 1748 door
den infant Filips, zoon van koning Filips V van Spanje;
van zijne afstammelingen kwamen op den p ert. troon :
Ferdinand (1765),Lodewijk 1802 (koning van Etrurie) ; vervolgens (1847) Karel Lodewijk (of Karel II),
Karel III (1849, vermoord 1854), Robert I (onder
voogdij zijner moeder 27 Mrt. 1854, gevlugt 1860).
Bourbons der Beide-Sicilien.

In 1759 plaatste Spanje's koning Karel III (zie
hierboven) zijnen achtjarigen zoon Ferdinand op den
troon van Napels;deze werd 1806 verdreven,doch bleef
regeren op Sicilie, keerde 1815 te Nape's terug, en
stierf 1825 ; zijne opvolgers waren : Frans I (1825),
Ferdinand II (1830), Frans II (1859, weggejaagd
1860).
Zijtakken.

Aan de familie B. sluiten zich aan : de zijtakken
Conde en Conti.— De tak Conde, uitgestorven 1830,
stamde af van Lodewijk van B., prins van Conde
(jongsten broeder van Antoon van B., koning van
Navarre, en oom van Hendrik IV), geb. 1530, gesneuveld 1569 (zie CONDE). Verscheidene prinsen
van dezen tak zijn meer bekend onder den naam van
hertogen van B. (zie hieronder L. H. en L. H. J. van
BOURBON, blz. 554, kol. 2). — De tak Conti, uitgestorven 1814, stamde af van een broeder van den
grooten Conde, namelijk Armand van B. prins van
Conti, geb. 1629, gest. 1666 (zie CONTI).
Bourbon (Lodewijk II, hertog van), met de
bijnamen de Goede en de Groote, geb. omstr. 1337,
gest. 1410, was de vriend van Duguesclin, en streed
dapper tegen de Engelschen, die een inval waren
komen doen in Frankrijk. Aan hem en aan de hertogen van Berry en BourgondiC droeg Karel V, toen
hij stierf, het regentschap op. De rampen, die Frankrijk teisterden gedurende de minderjarigheid en de
krankzinnigheid van Karel VI, trachtte B. te vergeefs
af te wenden. Hij hielp Genua, toen flit bedreigd
werd door de Sarracenen, en deed met goed gevoig
1391 eenen krijgstogt naar Afrika.
Bourbon (Karel, hertog van), bekend onder den
naam van Connetablevan Bourbon, geb. 17 Feb. 1490,
was de zoon van Gilbert, graaf van Montpensier en van
Clara van Gonzagues. Aanvankelijk was zijn titel graaf
van Montpensier; doch hij werd het hoofd van de Bourbons door den dood van zijnen oom Petrus, sire van
Beaujeu, met wiens dochter Suzanna hij gehuwd
was. Na zich bij verschillende gelegenheden onderscheiden te hebben door den schitterendsten heldenmoed, vooral 1515 in den slag van Marignan,
ontving hij van Frans I den degen van connetable,
ofschoon hij pas 26 jaren oud was, en werd benoemd
tot onderkoning van het Milanesche. Maar op eene
onregtvaardige wijze van zijne bezittingen beroofd
door de koningin-moeder, Louiza van Savooije (die
zich zoodoende op hem had gewroken, omdat hij
hare liefde niet met wederliefde had beantwoord)
verliet hij Frankrijk, trad in dienst van Karel V, en
droeg veel bij tot de overwinning in den voor de
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Franschen zoo noodlottigen veldslag van Pavia. Voor
zijne diensten slecht beloond door Karel V, in weerwil van diens schoone beloften, werd B. de aanvoerder van eene schaar partijgangers, trok met deze
bende op Rome los, en beloofde hun, dat ze die stall
zouden mogen plunderen; doch hij den stormloop
sneuvelde hij (6 Mei 1527), pas 38jaren.oud, en Been
kinderen nalatende.
Bourbon (Antoon van), koning van Beam en
vader van Hendrik IV. Zie ANTOINE DE BOURBON.
Bourbon (Karel van), kardinaal, vierde zoon van
Karel van B , hertog van Vendome, geb. 22 Dec.1520
was de broeder, die in jaren volgde op Antoon van B.
den vader van Hendrik IV, en ontving van de Ligueurs
den titel van koning reeds bij het leven van Hendrik III.
Deze evenvvel liet den hertog van Guise vermoorden, en
maakte zich meester van den persoon des kardinaals,
lien hij gevangen hield. Bij den dood van Hendrik III
riepen de Ligueurs kardinaal Karel van B. als
koning uit onder den naam van Karel X; maar hij
eindigde met zelf afstand te doen van d it koningschap
bloot in naam, erkende de legitimiteit van zijnen
neef Hendrik IV, en stierf kort daarop (9 Mei 1590).
Hij wordt niet medegeteld onder de koningen van
Frankrijk.
Bourbon (Lodewijk Hendrik, hertog van), geb.
1692 te Versailles, gest. 1740, werd benoemd tot
hoofd van den raad van regentschap gedurende de
minderjarigheid van Lodewijk XV, en werd eerste
minister bij den dood van den hertog van Orleans
(1723). Te veel het vermaak najagende, bemoeide hij
zich weinig met het regeringsbeleid en liet dat geheel over aan zijne maitresse, de markiezin de Prie, en
aan den financier Paris-Duverney. Kardinaal Fleury
trok partij van het algemeene misnoegen, ontnam B.
de ministeriele portefeuille, en liet hem door den
jongen koning naar Chantilly bannen (1726). Men
kende hem onder den naam van ,,mijnheer den hertog (Monsieur le Duc).
Bourbon (Lodewijk Hendrik Jozef, hertog van),
prins van Conde, geb. 1756, vader van den ongelukkigen hertog van Enghien, die op last van Bonaparte
ter dood werd gebragt, is de laatste,die den titel van
hertog van Bourbon gedragen heeft. Hij emigreerde,
voerde bij verscheidene gelegenheden het bevel over
de koninklijke armee, doch zonder eenig gunstig
resultaat, en keerdo 1814 in Frankrijk terug. Weinig dagen na de omwenteling van 1830 vond men hem
opgehangen in zijne kamer ; naar men wil (ofschoon
bet bewijs ontbreekt) was hij van kant gemaakt door
zijne maitresse, madame de Feucheres. Het grootste
gedeelte van zijne fortuin kwam aan den hertog van
Aumale, vierden zoon van Lodewijk Filips.
Bourbon-Conde en Bourbon-Conti.
Zie CONDE, ENGHIEN en CONTI.
Bourbon (Nicolas), naam van twee latijnsche
‘lichters in Frankrijk : 1) bijgenaamd de Oude, geb.
1503, gest. 1550, heeft zijne gedichten uitgegeven,
Parijs 1533, onder den titel van Nugce. — 2) bijgenaamd de Jonge, neef van den vorige, geb. 1574,
gest. 1644, is vooral bekend door zijne Dirce in
parricidam, verwenschingen tegen den moordenaar
van Hendrik IV.Zijne gedichten, onder den titel van
Poematia gedrukt I 630,bezitten veel meer verdiensten
dan die van zijnen oom.
Bourbonnais , het Bourbonnesche , oudtijds
het land der Eduers (iEdui) en een gedeelte van dat
der Bituriges Cubi, ongeveer het tegenwoordige dept.
Allier, was het domein der Heeren van Bourbon, en
werd 1523, toen het in bezit was van Karel van
Bourbon, verbeurd verklaard.

Bourbon- Lancy
Bourbon-Lancy,lat.Aquce Nisineii, kantonshoofdpl. met 3000 inw. in het fransche dept.Saeneet-Loire, 10 uren gaans benoordw. Charolles, heeft
warme bronnen en in den omtrek oude gedenkteekenen. Vroeger schreef men Bourbon l' Ansi, welken
naam het droeg naar Anselmus, zoon van een graaf
van Bourbon, broeder van Archambault.
Bourbon—PArchambault, lat. Castrum
Borboniense, ook Aquce Borboniw, kantonshoofdpl.
met 3000 inw. in bet fransche dept. Allier, 5 uren
gaans bewesten Moulins. Deze stad was de oorspronkelijke residentie der sires de Bourbon; men ziet er
nog resten van bun oud kasteel.
Bourbon—Vendee, hoofdpl. van het fransche dept. der Vendee, aan de Yon, 54 mijlen bezuidwesten Parijs ; 7500 inw. Vroeger was het slechts
een dorp, genaamd la Roche-sur- Yon; het kwam in
de 15e eeuw aan Jan II, van den tweeden tak der
familie Bourbon, waarnaar het zijnen naam B.-V. ontving. Napoleon gaf 3 millioen francs (in 1808) om
er de onvoltooide gebouwen of te werken ; uit dankbaarheid deswege nam het toen den naam aan van
Napoleon-Vendee, dien het op nieuw aangenomen
heeft in 1852, nadat het sedert 1814 weder B.-V. had
geheeten.
Bourbonne—les—Bains, lat. Aquce Borvonis,
kantonshoofdpl. met oudheden, warme bronnen en
4000 inw. in het fransche dept. Haute-Marne, 12
uren gaans bezuidoosten Chaumont.
Bourbonsch Familie—verdrag, het vermaarde verdrag,dat 1761 door het horvan Versailles
gesloten werd met Oostenrijk, Spanje, Napels en Parma, ter behartiging van de wederzijdsche belangen
met betrekking tot andere mogendheden.
Bourbourg, fransche stad, dept. du Nord,
4 uren gaans bezuidw. Duinkerken, aan bet kanaal
van B.; 2800 inw.
Bourbriac, fransche stad met 4000 inw., 3 uren
gaans bezuidw. G ningamp, dept Crites-du-Nord.
Bourdaloue (Louis), beroemd fransch kanselredenaar, geb. 20 Aug. 1632 to Bourges, gest. 13 Mei
1704 te Parijs, was 16 j..toen hij in de orde der Jezuiten opgenomen werd ;1669 kwam hij naar Parijs;
1686 preekte hij te Montpellier, om de Protestanten
te bekeeren. Zijne werken zijn herdrukt in 17 dln.
(Parijs 1822-26), en in het »Pantheon Litteraire"
(3 dln. Parijs 1838).
Bourdeaux, 1) kantonshoofdpl. in het fransche dept. Di-erne, aan den Roubion, 4 uren gaans
van Crest, is de geboortepl. van Casaubonus.— 2) zie
BORDEAUX.

Bourdeilles, fransche stad, dept. Dordogne,
aan de Dronne, 4 uren gaans benoordoosten Perigueux ; 1800 inw.; geboortepl. van Brantdme.
Bourdeilles (Claude de), graaf van Montresor ;
zie MONTRESOR. - B. (Pierre de) ; zie BRANTOME.
Bourdin (Maurits), tegenpaus, geb. in Limousin, kwam omstr. 1095 in Portugal en werd aartsbisschop van Braga. Keizer Hendrik V, misnoegd op
pans Gelasius, liet B. tot pans kiezen 1118 onder den
naam van Gregorius VIII; maar weld ra door den keizer
verlaten, werd B. door Calixtus II, den opvolger van
Gelasius, in Sutri belegerd, gevangen genomen en
in den kerker geworpen, waarin hij 1122 stierf.
Bourdon (Francois Louis), bekend onder den
naam van Bourdon de l'Oise, procureur bij het parlement van Parijs, omhelsde met ijver de zaak der
omwenteling, hielp 10 Aug. 1792 te Tuilerien bestormen, en werd door het dept. Oise als afgevaardigde naar de Conventie gezonden ; maar door deze
met eene zending naar de Vendee belast, zag hij al-
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daar zoo vele gruwelen plegen, dat zijne geestdrift
voor de revolutie aanmerkelijk bekoelde. Ter vergadering terug, droeg hij krachtdadig het zijne bij tot,
den val der partij eerst van Danton, toen van Robespierre. Tot lid van den raad der Vijfhonderd benoemd, verklaarde hij zich tegen het Directoire. Hij
werd 18 Fructidor gedeporteerd, en stierf te Sinnamary kort na zijne aankomst aldaar. — B. (Leonard),
bijgenaamd de la Crasniére, geb. op het vendeesche
eilandje Crosniêre, aanvankelijk een der warmste aanhangers van Robespierre, werd later zijn gezworen
vijand,en droeg veel bij tot zijnen val ; deze B. stierf
1805 to Parijs, waar hij lang onderwijzer was geweest.
Bourdonnaye (B. F. Mahe de la). Zie het art.
LA BOURDONNAYE.

Bourg, naam van een aantal fransche steden
1) B., aan de Dordogne, dept. Gironde, 3000 inw.,
kleine haven, ligt 3 uren gaans bezuidoosten Blaye.
— 2) B. , of Bourg-en-Bresse , aan de Reyssouse,
dept. Ain, 11,000 inw., oude hoofdstad van Bresse,
behoorde eerst aan de koningen van Bourgondie,
toen aan de keizers, toen aan de hertogen van Savooije, en werd 1601 afgestaan aan Frankrijk; dit
B. is de geboortepl. van A. Favre, van Lalande, enz.;
in de nabijheid van B. is ook Joubert geboren.
3) B.-Argental, dept. Loire, 2 'Hen gaans van Annonay;
2500 inw. — 4) B.-Dieu, of Deols; zie DEOLS.
5) B.-de-Visa, dept. Tarn-et-Garonne, 4 uren gaans
bewesten Lauzerte ; 1000 inw. — 6) B.-d' Oysans,
dept. Isere, 7 uren ten Z.O.van Grenoble; kristalrots.—
7) B.-l' Abbd, later Saint-LO; zie SAINT-Le. —
8) B.-la-Reine, vlek met 1000 inw., 2 uren gaans
bezuiden Parijs; heette in het tijdperk der omwenteling B.-d'Egalite. — 9) B Lastic, dept. Puy-deDome, 11 uren gaans bezuidw. Clermont ; 2400 inw.—
10) B .-du-Pdage, dept. Drdme, ligt aan de Isere,
tegenover Romans, 4 uren gaans benoordoosten Valence, en heeft 4000 inw. — 11) B.-lês-Valence,
dept. Dreme, een kwartier gaans van Valence. —
12) B.-Saint-Anddol, dept. Ardeche, aan de Rhone,
10 uren gaans bezuiden Privas ; 4500 inw.; rumen
van een gallischen tempel, en in de nabijheid minerale bronnen. — 13) B T hdroude, dept. Lure, 6 uren
gaans bezuidoosten Pont-Audemer ; 1000 inw.
Bourg (Anne du). Zie DUBOURG.
Bourganeuf, fransche arr.-hoofdpl., dept.
Creuze, 7 uren gaans bezuidw. Gueret ; 3200 inw..
flier staat de breede toren, waar Pierre d'Aubusson,
ingevolge een verdrag met Bajazet II, diens broeder
Zizim gevangen !field.
Bourgaz, of Burghaz, lat. Apollonia, stad in
Roemelie (aziat. Turkije), aan de golf van B., zijnde
eene golf der Zwarte Zee ; het zelfde als Boergas;
zie BOERGAS.
Bourgelat (Claude), fransch veeartsenijkundtge, geb. 1712, gest. 3 Jan. 1779, bragt de veeartsenijkunde tot een stelsel, en stichtte 1762 te Lyon
eene veeartsenijschool, de eerste school van d ien aard,
die in Europa tot stand kwam.
Bourges, lat.Avaricum,00k Bituriges, is tegenw.
de hoofdpl. van het fransche dept. Cher, ligt aan de
zamenvloeijing van den Auron en de Yévre, heeft
26,000 inw., dikke muren, hooge torens, eene 1463
gestichte universiteit, enz. B. is het oude Avaricum,
de hoofdstad der Bituriges Cubi; word in 52 v. Chr.
ingenomen en in de ascb gelegd door Cesar; onder
Augustus werd B. goed versterkt en hoofdpl. der
romeinsche prov. Aquitania ; in 583 na Chr. werd B.
veroverd en verwoest door Chilperik, later herbouwd
door Karel den Groote, en uitgelegd door Filips August; in de middeleeuwen was B. de hoofdpl. van
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het landschap Berry. Te B. werden 7 concilien gehouden, van welke het voornaamste, dat van 1438,
de bevoegdheden van den paus inkrimpende (zie
PRAGMAT1ERE SANCT1E). Tijdens den inval der Engelschen hield Karel VII zijn hof te B.; vandaar zijn bijnaam .koning van Bourges". Van 1839 tot 1845 hield
don Carlos te B. verblijf; het is de geboortepl. van
Lodewijk XI, van Jacques Coeur, en van Bourdaloue.
Bourgës, een gedeelte van Bordelais, had tot
steden Bourg en Ambez.
Bourget, stadje met 1700 inw. in Savooije, aan
het meer van Bourget, 2 uren gaans van Chambery ;
geboortepl. van Amedeus V van Savooije, hijgenaamd
de Groote.
Bourgneuf, havenstad met 2800 inw. in het
fransche dept. Loire-Inf., aan de baai B.
Bourgogne, of Bourgondie, oude prov. van
Frankrijk, yOOr 1789, grensde ten 0. aan Bresse en
Franche-Comte, ten W. aan Bourbonnais en Nivernais, ten N. aan Champagne. B. was ingedeeld in het
hertogdom B. en de vier graafschappen Charolais,
Macon, Auxerre en Bar-sur-Seine. De hoofdpl. van
geheel B. was Dijon. Tegenwoordig is het land van
B. verdeeld over de departementen Ain, Haute-Marne,
Aube, Saone-Loire, Cote-d'Or en Yonne. De voornaamste steden van B. zijn Auxerre, Autun, Auxonne,
Chalons-sur-Saone, Dijon, Macon en Bourg ; rijk aan
produkten van allerlei aard, is B. vooral verinaard om
zijne wijnen (Beaune, Nuits, Macon, Tonnerre, enz.).
De oude Bourgondiers (lat. Burgundi of
Burgundiones,fr. Bourguignons) ,waren een germaansch
yolk, dat aanvankelijk de oevers van Weie,hsel en
Oder bewoonde; van daar werden ze waarschijnlijk
verdreven door de Gepiden, voerden toen strijd met
de Alemannen om de zoutbronnen aan de Saale, en
deden eindelijk omstreeks 407, under hunnen koning
Gundicar (of Gondicaire) met 80,000 man eenen inval in Gallie, en vestigden zich daar tusschen de Aar
en de Rhone (in het land der Eduers, Mandubiers,
Lingonen en Sequanen) ; omstreeks 411 waren ze
daar voor goed gevestigd, en lieten zich al spoedig
tot het' ariaansche Christendom bekeeren. Dit oude
bourgondische rijk (ook bekend onder den naam van
Eerste koningrijk B. ) bleef bestaan tot 534, en had
in dat tijdsbestek acht koningen,t. w. eerst Gundicar,
toen Gondioc (463), Gondemar I (476), Chilperic
(491), Godegisilus (500), Gundebald of Gondabeud
(516), Siegmond of Sigismond (524) eki Gondemar II
(534). In 431 trachtte Gundicar met 10,000 man
den inval van Attila te keeren ; zijn ondergang bezingt het Nibelungenlied. Door koning Gundebald
werd de Lex Gundebalda uitgevaardigd ; zijn opvolger Siegmond werd tot de roomsche Kerk bekeerd.
Gondemar II werd 534 verslagen door de Franken,
en B. werd bij het frankische rijk ingelijfd. Under de
Merovingers was B. bij afwisseling onderworpen aan
de koningen van Neustrie of van Austrasie, of aan
den frankischen koning, of wel het was nagenoeg
onafhankelijk onder een eigen bewindvoerder. Karel
de Groote stichtte een hertogdom B.,en gaf dat eerst
aan zekeren Sanson, die in den slag van Roncevaux
sneuvelde, en vervolgens aan zijnen bastaard Hugo.
Bij de verbrokkeling van het rijk van Karel den Groote,
werd ook B. in verscheidene gedeelten gesplitst ; het
vormde toen a) ten noorden een hertogdom B., zijnde
nagenoeg het geheele eigentlijke Bourgondie, dat is
het land,gelegen tusschen de RhOne,het Jura-gebergte
en den Rijn ; b) ten zuiden een Tweede koningrijk B.,
dat gesplitst werd in twee door het Jura-gebergte
gescheidene deelen, die lit dien hoofde genoemd werden Cisjuraansch B. en Transjuraansch B. Toen Ru-

dolf II Transjur.B. geerfd had, liet hij zich door Hugo
(kleinzoon van Boso, en zoon van Lodewijk den
Blinde), derden koning van Cisjur. B., diens rijk afstaan, zoodat de beide rijken vereenigd werden tot
den koningrijk Arles (zie ARELAS), dat na den flood
van Rudolf III (1032) werd ingelijfd bij het duitsche rijk, hoewel verscheidene gedeelten zich onafhankelijk verklaarden (zooals het graafscliap en
markiezaat Provence, Dauphine, Savooije, het paltsgraafschap Bourgondie of de Franche-Comte, enz.),
welke rijkjes echter achtereenvolgend bij Frankrijk
werden ingelijfd. Wat betreft het hertogdom B., eerst
Neder-Bourgondie en later Bourgogne genaamd, dit
werd hooit leenroerig van het duitsche rijk, in weerwil het paltsgraafschap B., dat de hertogen bezaten,
deel uitmaakte van het koningrijk Arles. Van 884
tot 1002 had het hertogdom B. zijne eigen hertogen, waarop bet van 1002 tot 1032 aan de kroon
getrokken was. Robert de Oude, zoon van koning
Robert, began toen eene dynastie hertogen van B.,
welke 1361 uitstierf met hertog Filips, den zoon (uit
eerste huwelijk) van Johanna van Boulogne, die hertrouwd was met koning Jan II van Frankrijk. Deze
trok nu het hertogdom B. aan de kroon, doch schonk
bet reeds in 1363 aan zijnen jongsten zoon, Filips
den Stoute, die dus bet hoofd werd van eene derde
dynastie, genaamd het Huis van Valois, welk huis
aan B. slechts vier hertogen schonk, namelijk Filips
de Stoute 1363, Jan zonder Vrees 1404, Filips de
Goede 1419 en Karel de Stoute 1467-77. Laatstgenoemde slechts eene dochter (Maria) nalatende,
kwain B., als mannelijk leen, weder aan de kroon ;
doch bij Naar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk bragt zij al de overige bezittingen haars vaders
mede, namelijk : de hertogdommen Braband , Limburg en Luxemburg, de Franche-Comte, het paltsgraafschap, de graafschappen Vlaanderen, Iilenegouwen, Namen, Artois, Holland, Zeeland, het markiezaat
Antwerpen, en de heerlijkheid Mechelen. Al deze
landen, met nog eenige andere, die door Karel V
daaraan toegevoegd werden, vormden nu het Boargondische district (Cercle de B.), dat 1548 bij het
duitsche rijk werd ingelijfd. Door de unie van Utrecht
werd dit district verminderd met 7 provincien, welke
de Zeven Vereenigde Provincien vormden, die erkend
werden bij den Munsterschen vrede (1648). De vrede
van Nijmegen (1678)gal de Franche-Comte aan Frank rijk, hetwelk dat landschap reeds veroverd, maar er
bij den vrede van Aken weder afstand van gedaan
had. Het bourgondische district behoorde aan de
spaansche linie van het Huis van Oostenrijk, doch
kwatn na den spaanschen erfopvolgings-oorlog aan
de oostenrijksche linie, die het bezeten heeft tot aan
de vredestraktaten van Campo-Formio en Luneville
(1801). De Geschiedenis der hertogen van B. uit het
huis van Valois (1364-1477) is beschreven door
Barante (13 dln. Parijs 1824). Over de verschillende
hertogen van B. zie op hunne namen KAREL, FI1,1PS,
JAN, enz. Zie ook BOURGONDle (Adolf en Maximiliaan).
Bourgogne (Lodewijk, hertog van), kleinzoon
van Lodewijk XIV, geb. 1682 te Versailles, werd dauphin bij den flood zijns vaders (1711). Hij was de
leerling van Fenelon, die voor hem zijne Fables en
zijn Tdlemaque schreef; en zijn deugdzaam karakter
beantwoordde volkomen aan de leiding van zulk een
leermeester ; maar hij gaf blijk van weinig bekwaamheid in het oorlog-voeren, en ondervond niet antlers
dan tegenheden in den veldtogt van 1708, dien hij
in Vlaanderen deed, bijgestaan door den hertog van
Vendome, waarin hij tot tegenstanders had Eugenius
en Marlborough. Hij stierf 1712 aan eene kortston-

556

Bourgoin

Bouro

557

dige ziekte (de mazelen) kort na zijn vader ; men
Bourignon (Antoinette), geb. 13 Jan. 1616 te
hield het er voor dat hij vergeven was. Hij was de
Rijssel, afschuwelijk leelijk, maar zeer hegaafd naar
vader van Lodewijk XV.
den geest, was de dochter van een koopman aldaar.
Bourgoin, lat. Bergusium, stad met 4000 inw., Door het lezen van mystieke werken tot geloofsdwee7 mijleu benoordw. Grenoble.
perij vervallen,beschouwde zij zich als door God ge13ourgoing (Jean Francois, baron de),:fransch roepen om den waren geest van het Evangelie te herdiplomaat, geb. 20 Nov. 1748 te Nevers, gest. 20
stellen. Wegens hare dweeperijen gebannen, zwierf
Junij 1811 te Carlsbad, schreef, behalve een Nouveau zij rond door Vlaanderen, Braband, Holland, Holstein,
voyage en Espagne (3 dln. Parijs 1789), verscheidene
den Elzas, doch werd nergens Lang geduld ; na zich
geschied- en staatkundige werken. — B. (Paul, baeen grooten aanvang te hebben gemaakt, stierf zij te
ron de), zoon van den vorige, geb. 19 Dec. 1791 te
Franeker in Friesland 30 Oct. 1680. In weerwil van
Hamburg, van 1832-49 fransch gezant (eerst te
hare leelijkheid was zij het voorwerp van menigen
Dresden, toen te Munchen, daarna te Madrid), schreef
hevigen hartstogt. Onder hare aanhangers traden
een roman Le prisonnier en Russie (Parijs 1816),
vooral op den voorgrond : Noels (secretaris van den
waarin de lotgevallen verhaald worden van zijnen
beroemden Jansen Lacoste) en Poiret. Zij heeft veel
broeder B. (Armand, baron de), die krijgsgevangen
geschreven ; hare werken, uitgegeven door Poiret,
was gemaakt in Rusland.
beslaan Diet minder dan 25 dln. (Amsterdam 1676
13ourgondie. Zie BOURGOGNE.
tot 1684 ; 2e druk 1717).
Bourgondie (Adolf van), admiraal van ZeeBourlos, lat. Buticus locus. Zie BUROLLOS.
land, Heer van Vere, Vlissingen, Westkapelle, DornBourmont, stadje in het fransche dept. Hauteburg, enz., geb. 1489 op het slot Sandenburg bij
Marne, aan de Maas; 1300 inw.
Vere, gest. 24 Dec. 1539. — B. (Maximiliaan van),
Bourmont (Louis Auguste Victor de Gaisne,
zoon van den vorige, geb. 28 Julij 1514 te Bergen
graaf van), geb. 2 Sept. 1773 te Bourmont in Anjou,
op Zoom, 1540 tot admiraal van Zeeland, 1547 tot
emigreerde bij den aanvang der om wenteling, diende
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht beonder Conde en in de Vendee, doch sloot zich later
noemd, zag 1555 zijne heerlijkheden Vere en Vlissinaan Napoleon aan, onder wien hij voornamelijk megen tot een markgraafschap verheven, en stierf den
demaakte de veldtogten van 1813 en 1814. Na de
4 Junij 1558.
Restauratie werd hij divisie-generaal, pair van Frank id
H
Bourgondiers. Z ie
on-er —OURGOGNE.
rijk, minister van oorlog, en 1830 opperbevelhebber
Bourgraves, aan een van Victor Hugo's dra- over de expeditie tegen Algiers, dat hij spoedig vermaas ontleende spotnaam voor de leiders der Legioverde. Na de Julij-omwenteling werd hij in Algerie
timisten en Orleanisten (Thiers, Mole, Berryer, Monvervangen door generaal Clauzel, sloot zich toen aan
talembert en anderen), die in 1849 als eene soort
de verdrevene koninkl. familie aan, hield verblijf op
van geheim gouvernement den loop der gebeurtenisonderscheidene plaatsen, ging eindelijk op zijn landsen zochten te besturen naar hunne inzigten, maar die
goed in Anjou stil Leven, en stierf daar 27 Oct. 1846,
daarbij buiten het yolk, buiten de armee en buiten
als een der ijverigste vertegenwoordigers der legitiden President der toenmalige fransche republiek, met
mistische partij.
andere woorden N b uit e n den waard" hadden geBourne, stad in het engl. graafschap Lincoln,
rekend.
met 3500 inw. en bad (Bournwell-Head).
Bourgueil, lat. Burgolium, stad in het fransche
Bourne (Vincent), een der uitstekendste dichdept. Indre-et-Loire, 5 raijlen bezuidw. Tours ; 3600
ters van Engeland, geb. in het laatst der 17e eeuw,
inwoners.
gest. 2 Dec. 1747. Zijne Poemata (Cambridge 1834)
Bourguignon (Le), schilder. Zie COURTO1S.
zijn dikwijls herdrukt.
Bourguignons. Zie BOURGONDI6RS.
Bournonville (Odoard de), ook wel voorkoBourguignons (Partij der), de tegenpartij der mende onder den naam vanBournoville,graaf van HenArmagnakken, had tot hoofd Jan zonder Vrees, hernin, behoorde tot de verbondene edelen, doch koos
tog van Bourgon die . Deze burgeroorlog, die Frank1572 de zijde vanSpanje,en nam deel aan de belegering
rijk teisterde gedurende de krankzinnigheid van Kavan Haarlem; bij den dood van Requesens sloot hij
rel VI, was ontstaan door de eerzucht der prinsen van
zich weder aan de Algemeene Staten aan, hielp 1576
den bloede, die elkander het hoogste gezag betwistten.
Antwerpen verdedigen tegen de Spanjaarden ; werd
Toen Jan zonder Vrees in 1407 den hertog van Ordoor hen gevangen genomen en op de smadelijkste
leans, broeder des konings, had doen ombrengen,
wijze behandeld. Weder in vrijheid gesteld, werd hij
vatte Bernard van Armagnac, de schoonvader van
aan het hoofd geplaatst van een regement staatsche
zijnen oudsten zoon, de wapenen op om hem te wreruiterij en tot stadsvoogd van Arras benoemd. Naken, en trok den dauphin (later Karel VII) op zijne
derhand andermaal de zijde van Spanje gekozen
zijde mede. De Armagnakken waren spoedig meester
hebbende, diende hij de spaansche belangen tot aan
van Parijs, doch maakten er zich gehaat door hunne
zijnen dood (28 Dec. 1585). Zijne vrouw was de
afpersingen en geweldenarijen ; in 1418 maakten zich
dochter van den onthoofden graaf van Egmond.
dan ook de B., geholpen door de Cabochiens en de
Bournonville (Alex. Hippolyte Balthasar, herChaperons-Blancs,op hunne beurt van Parijs meester,
tog van), geb. 1620, nam 1638 dienst bij de westen lieten de Armagnakken vreeselijk voor alles boefaalsche troepen, onderscheidde zich als hun komtnn. Toen de dauphin in het jaar daaraanvolgend
mandant inzonderheid 1645 bij Nordlingen; 1649
het vermoorden van Jan zonder Vrees begunstigd
trad hij in spaansche dienst onder Conde, werd 1658
had, riep Filips de Goede , zoon van den hertog van
benoemd tot hertog van B., 1666 tot kapitein-geneBourgogne, om zich te wreken, de hulp in van de
raal van Artois, voerde 1672 met den Grooten keurEngelschen, en maakte de partij der B. weldra even
vorst het bevel over de rijks-armee in Westfalen,
gehaat als die der Armagnakken zulks geweest was.
werd 1676 veldmaarschalk in Catalonie, veroverde
Eindelijk in het jaar 1435, nadat Filips zich van de
1677 Sicilie weder voor de Spanjaarden, en stierf
Engelschen losgentaakt had, verzoende hij zich te
1690 als kapitein-generaal en onderkoning van CaArras met het hof, waardoor dus de partij der B.
talonie en Navarra.
ontbonden werd.
BOUr0. Zie BOERO.

Bourqueney

Bouzonville

Bourqueney (Francois Adolphe, baron), geb.
7 Jan. 1800 te Parijs, door Karel X tot baron verheven, was 1842 fransch gezant te Constantinopel;
bekleedde dies zelfden post andermaal onder Lodewij k
Napoleon, nam deel aan de conferentie te Weenen,
was mede-onderteekenaar van de Weener protokollen van 9 April en 23 Mei 1853 en van de Triplealliantie (2 Dec. 1854) tusschen Frankrijk,Engeland
en Oostenrijk. Van 18 Junij 1856 tot aan den ital.
oorlog was hij fransch zaakgelastigde te Weenen.
Bourrienne (Louis Antoine Fau velet de) , geb.
9 Julij 1769 te Sens, dept. Yonne, was op de militaire school te Brienne te gelijk met Bonaparte, die
hem zijne vriendschap schonk (1785), hem tot secretaris koos (1797-1804) en hem vervolgens tot gezant te Hamburg benoemde. In 1813 naar Frankrijk
teruggekeerd, koos B. de zijde der Bourbons, hield
zich gedurende de Honderd Dagen vervreemd van
Napoleon, bekleedde later hooge ambten, doch heulde
met alle partijen, totdat de Julij-omwenteling hem
geheel ten val bragt, hem van zijne fortuin en van
zijn verstand beroofde ; hij stierf krankzinnig 7 Febr.
1834 te Caen. De Memoires de M. de Bourrienne
(10 din. 1829-31) verdienen geen onvoorwaardelijk geloof ; lezenswaardig is een geschrift van graaf
d 'A ore, getiteld Bourrienne et ses erreurs (2 dln .1830).
Bourrit (Marc Theodore), geb.1739 te Geneve,
gest. 1819, heeft de Alpen bereisd en daarvan eene
verdienstelijke (ook in het Hollandsch vertaalde)
beschrijving uitgegeven.
Boursault (Edme), geb. Oct. 1638 te Mucyl'Eveque in Bourgogne, gest. 15 Sept. 1701 te Montlucon, fransch schrijver, inzonderheid voor het tooneel, had zich geheel zelf gevormd. Vooral melding
verdienen zijne Lettres ci Babet, brieven aan zijne
minnares, eerst verschenen (1666) onder den titel
van Lettres de respect, d'obligation et d' amour.
Bourseheid, 1) stad met 5000 inw. in bet
pruis. reg.-distr. Dusseldorf; niet to verwarren met
Burtscheid bij Aken. — 2) dorp en heerlijkheid in
Luxemburg, 11 our gaans benoordw. Diekirch.
Bourse,fransche naam v.Brussa (het oudePrusa).
Bourtange, sterke schans op de uiterste grenzen der prov. Groningen, 4 uren gaans bezuid w.
Winschoten, werd 1593 aangelegd door graaf Willem Lodewijk van Nassau. De spaansche gouverneur
Verdugo, al het gewigt van deze schans inziende,
trachtte die dadelijk to vermeesteren; doch to vergoofs. In 1672 poogde de bisschop van Munster zich
van B. meester te maken, eerst door omkooperij met
twee tonnen goods ; en toen de bevelhebber (kapitein
Prot) dit aanbod met verontwaardiging afwees, liet
de bisschop B. aantasten, doch zijn krijgsvolk werd
zoo dapper begroet, dat hij spoedig aftrok.
Bourtanger—heide, naar de schans Bourtange genoemde landstreek, deels in de prov. Groningen, deels in het Hanoversche gelegen; benoordw.
de schans viol op deze heide 5 Sept. 1580 een scherp
gevecht voor tusschen de Staatschen (onder graaf
Hohenlo) en de Spanjaarden (onder graaf Rennenbetg) ; de Staatschen werden met een verlies van
circa duizend dooden op de vlugt geslagen.
Bourzeis (Amable de), geb. 6 April 1606 to
Volvic bij Riom, begon zijne loopbaan alslivreiknecht
bij den markies de Chandenier, legde zich echter op
pnezij en op de grieksche taal toe, verwierf door
zijne letterkundige bekwaamheden de gunst van
pans UrbanusVIII en van koning Lodewijk XIII ; door
Richelieu werd B. tot lid der fransche academie gekozen ; later stood B. in hooge gunst bij Mazarin en
bij Colbert ; hij stierf te Parijs 2 Aug. 1672.

Boussac (Jean de Brosse de), kamerheer en
maarschalk van Frankrijk onder Karel VIE, nam de taak op zich, om des konings gunsteling Lecamus de
Beaulieu, die bij de hofgrooten gehaat was, van het
leven to berooven ; en de koning was zwak genoeg,
orn die misdaad ongestraft te laten. Vervolgens deed
B. groote diensten ; hij onderscheidde zich bij het
beleg van Orleans.
]3oussu, marktvlek in de belg. prov. Henegouwen, aan de Haine ; 4700 inw. en een merkwaardig
kasteel.
Bouterwek (Friedrich), geb.15 April 1766 to
Oker bij Goslar, sedert 1802 prof. der wijsbegeerte
te Gottingen, stierf 9 Aug. 1828. Zijne Geschichte
der neuern Poesie:und Beredsamkeit (12 dln. Gott.
1801-19) heeft blijvende waarde. Een andere
B. (Friedrich), geb. 1800 to Tarnowitz in Silezie,
voornaa m historie-schi lder.
Bouteville (Francois de Montmorency) ,fransch
duellist, ten gevolge van een duel, waarin hij zijnen
tegenstander gedood had, naar Brussel uitgeweken,
had de vermetelheid om het strenge verbod van koning Lodewijk XIII te trotseren, naar Parijs to komen, en daar op klaarlichten dag, midden op de Place
Royale, to duelleren. Vervolgens de vlugt nemende,
werd hij echter :gevat en ter dood veroordeeld, en
onderging zijn vonnis 1627. Zijn zoon was de beroemde maarschalk van Luxemburg.
Bouthillier de Rance. Zie RANCE.
Boutonne, rivier in Frankrijk, ontstaat ter
plaatse genaamd Chef-Boutonne (dept. Deux-Sevres).
stroomt voorbij de steden Cbiz6, St.-Jean-d'Angely,
Tonnay-Boutonne, en outlast zich to Candé in de
Charente.
Boutry, ook Botroe of Buttery, volkrijk negerdorp in Afrika, in Opper-Guinea, op de Goudkust ;
neger-opstand 1837, waarin eerst de nederl. bevelhebbers der forten St. Jago en St. Antoni, en vervolgens de gouverneur van St. George del Mina, met
een aantal hunner manschappen werden omgebragt,
doch welke opstand later door uit Nederland gezondone troepen krachtdadig onderdrukt werd.
Boutteville. Zie C_ELTILLON-SUR-LOING.
A
Bouvet (Joachim), fransch Jezuit, geb. omstr.
1660 to Mans, gest. 28 Junij 1732 to Peking, was
een der zes eerste in de wisl:unde ervarene zendelingen, die Lodewijk XIV naar China zond, waar hij
in hoog vertrouwen kwam bij den keizer. Men heeft
van hem, behalve vier Relations van zijne reizen, een
werk Etat present de la Chine (1607).
Bouvines, 1) B., lat. Boviniacum, ook Pont-hBovines genaamd, dorp in het fransche dept. d Nord,
circa 5 uren gaans bezuidoosten Rijssel, aan de Marque; 500 inw. Beroemde overwinning 27 Julij 1214
van koning Filips II August van Frankrijk op keizer
Otto IV en diens bondgenooten. In Junij en Julij
1793 stond bier de pruis. armee onder Knobelsdorf.
Van 1792 tot 1794 was de omstreek van B. het tooneel van een aantal gevechten en schermutselingen ;
18 Mei 1794 werden hier de Oostenrijkers under
Kinsky verslagen door de fransche Noorder-armee.
— 2) B., of Bouvignes, stad met ruim 1000 inw. aan
de Maas, in de belg. prov. Namen.
Bouxviller, duitsch Buchswiller of Buschweiler, stad in het fransche dept. Beneden-Rijn, aan
den Moder, 3 uren gaans benoordoosten Saverne ;
4000 inw. en een fraai gothisch kasteel.
Bouzonne, rivier in het fransche dept. IndreLoire, outlast zich in de Creuze.
Bouzonville, stadje met 2400 inw, in het
fransche dept. Moezel, aan de Nied.
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Bova

Boxtel

Bova, stadje met 3000 inw. in de napelscbe
prov. Calabria ult. la, aan de Ionische Zee,vormt met
5 andere plaatsen het Paese greco, in hetwelk een
eigen dialect gesproken wordt. Gesticht door de Albanezen of Arnauten na den dood van hunnen vorst
Scanderbeg ; 1783 verwoest door eene aardbeving,
en weder opgebouwd door Ferdinand IV.
Bovadilla (don Francesco de), werd 1500 door
Ferdinand en Izabella naar St.-Domingo gezonden,
om het gehouden gedrag van Christophorus Columbus na te gaan en hem te vervangen. Zonder de verdiensten te waarderen van lien grooten man deed
hij hem ketenen aan de voeten slaan,zond hem aldus
naar Spanje, en stelde zich ten taak alles te vernietigen wat zijn voorganger tot stand had gebragt.
Over zip gedrag verontwaardigd, riep de koning hem
dadelijk terug ; naauwelijks had B. het eiland verlaten of hij verging met de gansche vloot (1502).
Bovencarspel, dorp in N.-Holland, een kwar-tier gaans bewesten Enkhuizen; werd 1675 door
een fellers brand geteisterd.
Bovenden, vlek in het hanov. vorstendom GOttingen met 1800 inw. ; nabij B. het bekoorlijke Mariadal en de ruinen van de burgt Plesse.
Bovenwindsche eilanden, port. Ilhas
Barlovento, eene tot de Kleine Antillen behoorende
groep eil.,waarvanaan Nederland toebehooren St.-Eustatius en Saba, alsmede een gedeelte van St. Martin.
Boves, stad in de piernontesche prov. Cuneo,
met 10,000 inw.; vroeger sterke vesting.
Bovianum, hoofdstad der Pentren, in Samaan de bronnen van den Tifernus, werd veroverd door de Romeinen, en anno 90 v. Chr. nogmaals door Sylla,was sedert Augustus eene romeinsche
kolonie, en beet tegenw. Bojano.
Bovillee, 1) tegenw. Marino, stad in Italie (Latium) aan den Appischen weg, 6 uren gaans bezuidoosten Rome. — 2) zie BAUCO.

Bowlinggreen, koopstad met 2600 inw. in
den noord-amer. staat Kentucky, aan de bevaarbare
Barren-river.
Bowness, groot dorp in het engl. graafschap
Westmoreland, aan het weir Windermere, wordt des
zomers druk bezocht door reizigers.
Bowring (sir John), geb. 17 Oct.1792 te Exeter, engelsch geleerde en staatsman, deed zich sedert
1821 als vow treffelijk dichter kennen door zijne
meesterlijke vertalingen van poezien uit bijna alle
europesche talen ; zoo gaf hij uit onze taal eene verzameling in het licht getiteld : Batavian Anthology.
Later bereisde hij op last zijner regering
Zwitserland,
Italie, Egypte, Syrie en de Tolverbond-staten, om een
verslag nit te brengen over den toestand des handels.
1835 tot 37 en van 1841 tot 49 had hij zitting in
het Lagerhuis, en was daar een voorstander van den
vrijen handel. Sedert 1849 was B. eerst engelsch consul, vervolgens gouverneur van Hongkong,sloot 1855
een verdrag van koophandel met Siam, liet 1856
eigenmagtig een aanval doen op chinesche forten,
om eene der engelsche vlag aangedane beleediging
te wreken, en keerde 1859 naar Europa terug. Onder
zijne jongste geschriften behooren : The kingdom and
people of Siam (2 dln. Londen 1857) en A visit to
the Philippine Islands (Londen 1860).
Boxhorn (Marcus Zuerius), geb. 1612 te Bergen-op-Zoom, gest. 1653, schreef een groot zestigtal
meerendeels zeer belangrijke werken, waaronder
uitmunten: Theatrum urbium Hollandice, enz. (1632);
OriginumGallicarum liber,enz.(1654); Metamorphosis
Anglorum, enz. (1653) ; Historia universalis, enz.
(1651;4e dr.1674); Chroniick van Holland,enz. (1650).
Boxmeer, onder de Heeren van Cuyk tot 1308
kortweg Meer genaamd, doch in dat jaar onder een
eigen Heer met name Jan Bok gekomen, (voormalige
heerlijkheid en) dorp in N.-Braband, ligt een kwartier gaans van de Maas en 9 uren oostelijk bezuiden
's Bosch ; in bet begin van den 80-j. oorlog had B.
veel te lijden, totdat de Staten in 1590 B. in bescherming namen. In 1635 werd B. verwoest door
17 compagnien Croaten, en kort daarop gedurende
3 jaren geteisterd door pest en rooden loop. Het
Kasteel van B. was in den 80-j. oorlog nu eens door
staatsche, dan eens door spaansche troepen bezet;
1805 werd het grootste gedeelte er van gesloopt.
Boxtel, groot en levendig dorp (en voormalige
baronie) in de Meijerij van 's Hertogenbosch,2 uren
gaans bezuiden 's Bosch ; werd in Aug.1388gedeeltelijk in de asch gelegd door Willlem I hertog van
Gelder; 1543 liet Maarten van Rossum de baronie
B. plunderen; 1583 legde het staatsche krijgsvolk
verscheidene huizen te B. in de asch; 1603 rigtten
de muitende spaansche soldaten, die het kasteel Stapelen bij B. hadden bemagtigd, veel onheil te B. aan ;
1629 werd dat kasteel ingenomen door graaf Hendrik van den Bergh, die, destijds in spaansche dienst,
uit deze positie prins Frederik Hendrik te vergeefs
zocht te noodzaken het beleg van 's Bosch op te
breken ; 1672 leed B. veel van de aldaar gelegerde
fransche troepen. Bekend is het mirakel van B. anno
1280, toen de outaardoeken met het bloed van
Christus werden geverwd ; bij gelegenheid van de
processie 13 Mei 1540 ter eene van dat mirakel, outstond er een brand, waardoor een klooster en ruim
160 huizen in de asch werden gelegd en verscbeidene
menschen het leven verloren. Nog lang was B. eene
bedevaartplaats wegens die bebloede outaardoeken,
die, na den Munsterschen vrede naar Hoogstraten
overgebragt, aldaar in de kerk bewaard worden.
In 1660 is de belft van de kerk te B. ingestort.

Bovines. Zie BOUVINES.
Bovina, lat. _Vibinum, stad met 6500 inw. in
de nap. prov. Capitanata, aan den Cervaro.
Bovo. Zie Boco:
Bovolenta, groot dorp met 3000 inw. in de
vent. prov. Padua, aan den Bacchiglione.
Bovolone, marktvlek ,met 3500 inw. in de
venet. prov. Verona.
Bow, groot vlek met 5000 inw. in het engl.
graafschap Mid dlesex, ligt beoosten Londen, tot welks
voorsteden het gerekend wordt.
Bowditch (Nathaniel), geb. 26 Maart 1773 te
Salem in Massachusetts, van 1795 tot 1803 zeevaarder, vervolgens verschillende betrekkingen te land
bekleed hebbende, gest. 16 Maart 1838, was een verdienstelijk sterrekundige. Onder zijne geschriften
munt nit : The new American practical navigator
(Boston 1800; 9e druk 1837).
Bower (Archibald), geb. 1686 te Dundee, eerst
Jezuit en lid van de regtbank der Inquisitie te Macerata, later (in Engeland teruggekeerd en aan de
roomsch kath. Kerk vaarwel gezegd hebbende) bibliothecaris van koningin Carolina ; hij stierf 1766.
Behalve eene onvoltooid geblevene Algemeene Geschiedenis, bestaat van hem eene ,,Historie der Pausen" (in 't Hollandsch vertaald 7 dln.) loopende tot
Clemens XIII, zamengesteld uit echte bronnen, die
hij te Rome had mogen raadplegen, welke vergunning hem nooit zou zijn gegeven, had men kunnen
voorzien, dat hij van geloof zou veranderen.
Bowerno, of Browerno, dorp op Java ; bij B.
1827 twee gevechten tegen de muitelingen, waarin
de onzen zegevierden ; ligt 22 palen van Bodjo Negoro.
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Boxum, dorp in Friesland, vijf kwartier gaans
ten W. Z. W. van Leeuwarden, vermaard door het
gevecht 17 Jan. 1586 tusschen Stein Maltesz met
duizend man voetvolk en eene kornet ruiterij tegen
eene ruim dubbel zoo sterke magt Spanjaarden, die
wel, inweerwil van der anderen leeuwenmoed, overwinnaars bleven, maar hunne overwinning dour betaald hadden.
Boyaca, 1) stad in Nieuw-Granada, 10 mijlen
benoordoosten Bogota, heeft Karen naam gegeven aan
2) B., een der acht geconfedereerde staten van de
zuid-amerik. republiek Nieuw-Granada. De staat B.,
met Tunja tot hoofdstad, telt eene bevolking van
380,000 zielen en bestaat uit de voorm. (voor 1858)
provincien Tunja, Tundama, Casanare en gedeelten
van Velez. Bij de stad B. behaalde Bolivar 1819 op
de koningsgezinden eene overwinning, waardoor de
onafhankelijkheid v. Nieuw-Granada werd verzekerd.
Boyeldieu, componist. Zie BOIELDIEU.
Boyer (Abel), fransch lexicograaph, geb. 1664
te Castres, verliet Frankrijk bij de herroeping van
het edict van Nantes, begaf zich eerst naar Geneve
en van daar naar Engeland, waar hij na een verblijf
van 40 jaren in 1729 stierf. Men heeft van hem een
Dictionnaire anglais-francais et francais-anglais

(2 din. 's Hage 1702; dikwijls herdrukt), en verscheidene werken meer.
Boyer (Alexis, baron de), geb. 1 Mrt. 1757 te
Uzerches in Limousin, beroemd heelmeester, gest.
25 Nov. 1833 te Parijs, was eerste heelmeester van
Napoleon I, die hem in den adelstand verhief. Na
de restauratie eerste heelmeester aan de Charité,
1823 consulterend chirurgijn des konings, en 1825
lid van het Instituut. Een welverdienden roem verwierven zijne werken Traite d'anatomie (4 din.) en
Traite des maladies chirurgicales (11 din.).
Boyer (Jean Bapt. Nicolas), geb. 5 Aug. 1693
te Marseille, beroemd geneesheer, gest. 2 April 1768,
gold in de 18e eeuw als autoriteit bij de behandeling
van epidem.ziekten. Hij schreef: Re futation des anciennes opinions touchant la paste (Marseille 1720) ;
Relation histerique de la peste âMarseille(Keulen1781 ).

Boyer (Christine), de eerste vrouw van Lucien
Bonaparte. Zie LUCIEN.
7i A
–RGENS.
Boyer (J. B. de, markies d'A rge/IS). _.e
Boyer–Fonfrbde. Zi e :ONFR-DE.
Boyer (Jean Pierre), geb. 28 Febr. 1776 te
Port-au-Prince, een Mulat, kwam zeer jong naar
Frankrijk, trad 1792 in krijgsdienst, en nam tijdens
den inval der Engelschen op St.-Domingo een werkdadig aandeel aan den oorlog der kolonie tegen de
Engelschen ; na de troonsbeklimming van Dessalines
trad B. aan het hoofd der kleurlingen met Pethion,
lien hij door zijne militaire en administrative talenten ondersteunde bij de stichting van eene onafhankelijke republiek in het westelijk gedeelte des
eilands. Hij streed met goed geluk tegen de zwarte
horden van Christoph, en werd door Pethion (die
29 Mrt. 1818 stierf) aan het yolk als zijn opvoiger
aanbevolen. Als president der republiek vereenigde
hij ook het monarchale gedeelte des eilands met de
republiek, en wist het zoo ver te brengen, dat dezelve
1825 door Frankrijk onafhankelijk werd vermaard.
Van dat oogenblik of bestuurde hij de republiek Haiti
ruim 15 jaren lang in ongestoorden vrede ; door te
veal de kleurlingen te begunstigen, verbitterde hij
echter de zwarten tegen zich : en hieruit ontstonden
onlusten, ten gevolge waarvan B. moest vlugten. Hij
nam de wijk naar Jamaica, deed daarformeel afstand
van het presidentschap, en begaf zich vervolgens
naar Parijs, waar hij 9 Julij 1850 stierf.

Bozzaris
Boyle, stad met 3500 inw. in het iersche graafschap Roscommon, aan de rivier B., die zich ontlast
in den Shannon.
Boyle (Richard), geb. 1566 te Canterbury in
nederigen stand, verhief zich door zijne verdiensten
tot de hoogste staats-ambten onder Elizabeth en
hare opvolgers, werd tot graaf van Cork in Ierland
verheven, en kwam door vlijt en spaarzaamheid in
het bezit van een aanzienlijk vermogen. Hij stierf
1643. Odder zijne 15 kinderen had hij 7 zonen, die
zich bijna alien beroemd hebben gemaakt ; vooral was
dat het geval met Roger en Robert. — B. (Roger),
zoon van den vorige, geb. 1621, gest. 1679 als graaf
van Orrery en baron van Broghill, diende met de
meeste onderscheiding onder Karel I, Cromwell en
Karel II, en droeg krachtdadig bij tot de onderwerping van de in opstand gekomene Ieren.—B. (Robert), zevende zoon van Richard, geb. '25 Jan. 1626
te Lismore in het iersche graafschap Waterford, hield
zich voornamelijk bezig met natuur- en scheikunde.
Vooral van gewigt zijn zijne nasporingen met betrekking tot de chemische gesteldheid der lucht.
Twijfelingen, ten aanzien van eenige hoofd-leerstukken der godsdienst bij hem gerezen, zocht hij te
bestrijden door eene vlijtige beoefening van de Heilige Schrift ; en daardoor in zijne godsd. overtuigingen op nieuw bevestigd, gaf hij daarvan verslag
in theol. geschriften ; ook hield hij openbare voordragten om de waarheid der christelijke godsdienst
te bewijzen. In 1645 was hij een der oprigters van
het Collegium philosophicum, hetwelk naderhand de
Royal Society van Londen werd ; hij stierf te Londen 30 Dec. 1692. Zijne werken vormen 5 dln. (Londen 1744).
Boyne, lat. Boandus, rivier in Ierland, ontspringt in het graafschap Kildare, en valt na eenen
loop van 14 mijlen in de Iersche Zee. Tot Droghede,
miji van de zee, is de B. voor groote schepen,
3 mijlen verder tot Navan voor kleinere bevaarbaar.
Beroemd is de slag aan de B. (1 Julij 1690) nabij
Oldridge, waarin de Jacobiten door Willem III van
Oranje warden verslagen, door welke nederlaagJacobus II voor goed de kroon verloor en zich genoodzaakt zag naar Frankrijk terug te keeren.
Boyneburg, oud vrijheerlijk (en ten deele
grafelijk) geslacht in Hessen, dat zich reeds 1221 in
twee linien (de Witte en de Zwarte linie) splitste,
welke laatste (de jongste linie), zich in de 16e eeuw
in de nog tegenw. bestaande Ludwigsche linie en
Wilhelmsche linie splitste.
Boyron (Michel). Zie BARON.
Boz, de gefingeerde naam waaronder Charles
Dickens .'t eerst als schrijver optrad met zijne Sketches
of english life and character (2 din. Londen 1836-7).
Boze (Claude Gros de), geleerd oudheidkundige,
geb. 1680 te Lyon, gest. 1753 te Parijs; gaf de 15
eerste deelen in het Licht van de Memoires de l'Acadernie des Inscriptions (1717-1740); hij was de
vriend en beschermer van den abbe Barthelemy.
Bozez, vooruitstekende bergpunt, die Jonathan
beklorn om de Philistijnen te overrompelen ; I Sam.
14 : 4.
Bozkath, stad in den stam Juda ; Joz. 15: 39.
Boznai. Zie STHAR-BOZNAI.
Bozra, 1) hoofdstad der Edomiten (vermeld
Gen. 36 ; I Chron. 1 Jezaia 34 en 63; Jerem. 49) ;
zie BOSTRA. – 2) stad der Moabiten ; Jerem. 48 : 24
en Micha 2 : 12.
Bozzaris, aanzienlijke familie in Soeli, onderscheidde zich roemrijk sedert het laatste decennium
der 18e eeuw in den strijd der Soelioten tegen de

Bozzelli
Turken onder Ali-pacha van Janina, en later in den
griekschen vrijheids-oorlog. Vooral melding verdienen de twee broeders Marcus en Costus B. : de eerste
Toerde 1823 het opperbevel in Westgriekenland, en
stierf aan zijne wonden in dat zelfde jaar (23 Aug.)
te Missolunghi; de andere volgde hem op, doch
stierf almede in bet zelfde jaar 1823 als generaal en
senator.
Bozzelli (Francisco), geb. in 't laatst der 18e
eeuw te Manfredonia, werd 1820 staatsraad te Napels, moest echter naar buitenslands vlugten, en
keerde eerst 1837 terug. Tweemaal in hechtenis
genomen (als verdacht van medepligtigheid aan
zamenzweringen), kwam hij 1848 in vrijheid, was
in het constitutionele ministerie van 31 Jan. tot 3
April min. van binnenl. zaken, van 15 Mei 1848 tot
7 Aug. 1849 min. van openbaar onderwijs, en heeft
verscheidene verdienstelijke werken geschreven.
Bozzolo, stad met 5000 inw. aan den Oglio,
in de ital. prov. Cremona, behoorde vroeger tot de
oostenr.-lomb. prov. Mantua.
Bra, vermoedelijk het oude Barderate, stad in Ile
piemontesche prov. Cuneo, aan de Stara ; 13,000 inw.
Braa, of Brahe, riv. in West-Pruisen en Posen,
ontstaat uit het meer bij Groot-Schwessin, digt bij
Rummelsburg in Pommeren, doorstroomt verscheidene meren, neemt de Kaminka in zich op, komt
nabij Bromberg door middel van een kanaal in gemeenschap met de Netze en de Oder, en valt na
eenen loop van 22 mijlen bij Fordon in de Weichsel.
Brabangonne, bet belgische volkslied in den
opstand van 1830.
Brabangons, bandelooze soldaten-horden,
die in de middeleeuwen Frankrijk verontrustten,
en daar brandstichtend en plunderend rondzwieryen ; het waren lieden, die meerendeels uit Braband
kwamen.
Braband, 1) een oud hertogdom in de Nederlanden, maakte deel uit van het bourgondische district in het duitsche rijk. Na den wapenstilstand in
1609 werd het gesplitst in Spaansch B. (sedert
1714 genaamd Oostenrijksch B.), zijnde de tegenw.
belgische provincien Zuid-Braband en Antwerpen,
en Hollandsch of Noord-B., nog tegenw. eene nederl.
provincie. De kroonprins van Belgie voert den titel
van hertog van Braband.
Braband, 2) provincie van Belgie, tusschen
de prov. Antwerpen ten N., en Namen en Henegouwen ten Z., met de hoofdpl. Brussel, die tevens de
hoofdstad van Belgie is. VOOr 1832 deel uitmakende
van het koningrijk der Nederlanden, droeg de prov.
B. destijds den naam van Zuid-B., om haar te onderscheiden van de nederl. prov. Noord-B.
Braband (Noord—), nederl. provincie, met
's Hertogenbosch tot hoofdplaats, ligt tusschen Gelderland ten N., en Antwerpen en Limburg ten Z.,en
had volgens de jongste telling (31 Dec. 1859) eene
bevolking van 407,794 zielen.
Braband Zuid—). Zie BRABAND 2y.
Braband Staats—), dat gedeelte der Generaliteits-landen, dat vroeger tot het hertogdom
Braband behoord had, zijnde het grootste gedeelte
der tegenw. prov. Noord-Braband.
Bracara-Augusta. Zie BRAGA.

Braccata (Gallia-). Zie GALLIA.
Bracciano, lat. Arcenum, stadje met 1800

inw. in de pausel. delegatie Viterbo, 8 uren gaans
benoordw. Rome; warme bronnen en bad-inrigting.
Niet ver van B. liggen de ruiners van het oude Veji.
Het nabij B. gelegene meir van B. wordt ook Sabazio
of Sabatino genoemd.
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Braccio de Montone (Andrea), italtaanseh
condottiere, geb. 1368 te Perugia, ontving zijne
opleiding onder Barbiano, en diende achtereenvolgend verscheidene vorsten van Italie. Met hem
wedijverden Carlo Malateste en Sforza, die hij bij
verschillende gelegenheden overwon ; in 1416 maakte
hij zich van Perugia meester, deed zich daar tot
Heer uitroepen, en was (1417) een korten tijd
meester van Rome. Hij sneuvelde 1424 voor Aquila,
dat hij belegerde voor Ladislas, koning van Napels.
Brachelli (Hugo Frantz), geb. 11 Febr. 1834
te Brimn, sedert Aug. 1860 professor aan het polytechn. Instituut te Weenen, verdienstelijk statisticus
en geograaph ; zijne voornaamste werken zijn : Die
Staaten Europas (Briinn 1852); Deutsche Staatenkunde (2 din. Weenen 1856-57) ; Statistik der
Osterr. Monarchie (Weenen 1857); enz.
Brachmanen. Zie BRAHMANEN.
Brachyscii, d. i. kortschaduwigen, aardbewoners der heetste streken, die des zomers omstreeks
het middaguur slechts korte schaduwen werpen.
Bracigliano, stad in de napolitaanscbe prov.
Principato cit. ; 3300 inw.
Brackenridge (Henry M.) , amerikaansch
schrijver, geb. 11 Mei 1786 te Pittsburgh, schreef
vele verdienstelijke werken, als Louisiana (1812);
Popular History of the war 1814 with England (1815) ;
Voyage to South America, New York, etc. (2 dln.1810) ;
Recollections of persons and places in the West (1834);
History of the western insurrection (1861) ; enz.
Brackley, stad met 2200 inw. aan de Ouse,
in het engl. graafschap Northampton.
Bradano, de oude Bradanus in Lucanie, riv. in
het zuiden van Italie, komt uit het Lago di Pesele,
ten Z. 0. van Melfi, neemt aan beide zijden eene
menigte rivieren in zich op, waaronder de Pescara,
en outlast zich na eenen loop van 18 mijlen in de
golf van Tarento.
Bradford, naam van twee engelsche steden :
1) B., of Brad forth, groote fabriekstad in het graafsch.
York, telde in 1801 slechts 6400 inw., tegenw. (1864)
ca. 104,000, en ligt 2 uren gaans bewesten Leeds.—
2) B., doorgaans Great-B. genoemd, in het graafsch.
Wilts, aan den Avon; 9000 inw.; is van ouds
beroemd wegens de vervaardiging van fijn laken.
Bradlanka, riv. in het westen van Bohemen,
ontspringt op het hoogste gedeelte van bet Bohmerwald (op den Osser), en valt na eenen loop van 11
mijlen bij Pilsen in de Beraun.
Bradley, plaats in het engl. graafsch. Stafford,
aan het kanaal van Birmingham en Stafford; groote
ijzerwerken.
Bradley (James), beroemd engl. sterrekundige,
geb. 1692 te Shireborn in Gloucester, gest. 13 Julij
1762. — B. (Richard), beroemd engl. botanicus,
geb. omstr. 1675, gest. 5 Nov. 1732.
Bradshaw (John), geb. 1586 in het engelsche
graafschap Derby, was voorzitter van de regtbank,
die koning Karel I veroordeelde om onthoofd te
worden. Vervolgens beroemd tot voorzitter van het
parlement, werd hem eene lijfwacht toegevoegd, een
paleis met aanzienlijke domeingoederen en 5000
pond sterling geschonken; doch hij genoot dit
alles slechts kort, want ongeveer een jaar na Cromwell's flood verdween B., zonder dat men wist wat
er van hem geworden was.
Bradwardine (Thomas), om zijne groote geleerdheid bijgenaamd Doctor profundus, geb. 1290 te
Hortfield, eerst prof. der theol. te Oxford, toen kanselier der kathedraal te Londen,biechtvader van Edward
III, 1348 aartsbisschop van Canterbury, gest. 1349.
36
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Braekeleer

Brahui-gebergten

Braekeleer (Ferdinand de), hist.- en genreBragi, of Braga, zoon van Odin en Frigga, in
schilder, voornaam vertegenwoordiger der mo- de scandinavische mythologie de god der welsprederne vlaamsche school, geb. 1792 te Gramrnont.—
kendheid en dichtkunst (Bragr), werd voorgesteld
B. (Adrien Felix de), neef van den vorige,geb.1818 mid en met een langen baard, even als Odin, doch
te Antwerpen, verdienstelijk hist.- en portretschilder.
steeds met een opgeruimd gelaat ea ongerimpeld
Braga, noordsche godheid. Zie BRAGI.
voorhoofd. Zijne vrouw is Idunna.
Braga, naar men wil gesticht door Himilcon,
Bragodunum, oude naam der stad Biberach.
ten tijde der Romeinen Bracara Augusta, in de 6e
Brague, fransche naam voor de stad Braga.
eeuw hoofdstad van het rijk der Sueven, die in 585
Brahe, rivier. Zie BRAA.
bij B. overwonnen werden door de Gothen, is tegenw.
Brahe, naam van een oud adellijk scandinavisch
de hoofdpl. der portugesche prov. Entre-Minho-egeslacht, zoowel in Zweden als in Denemarken.
Douro, telt 18,000 inw., heeft vele romeinsche
1) Uit den deenschen tak is de beroemde sterreoudheden, en in de nabijheid de bedevaartplaats
kundige Tycho B. gesproten. Zie TYCHO BRAHE.
Born Jesus do Monte. In 563, 572 en 675 werden
2) Uit den zweedschen tak zijn gesproten twee
te B. concilien gehouden (de Bracarensische concilien).
koningen (Waldemar en Magnus Ladulos) ; de heil.
(Marco
Antonio),
venetiaansch
Bragadino
Brigitta; verscheidene beroemde staatsmannen; enz.
edelman, voerde bevel over het garnizoen te FamaDe meest bekende leden van dezen tak zijn :
gusta (tegenw. Massaran) op Cyprus, toen die stad
B. (graaf Pehr), geb. 1602, gest. 1680, vergezelde
1570 belegerd werd door de Turken. Zich bij eene
koning Gustaaf Adolf op zijne veldtogten, en was
eervolle capitulatie overgegeven hebbende, werd B.
als stadhouder een weldoener van Finland. —
het slagtoffer van der Turken kwade trouw ; ze ontB. (graaf Erik von), geb. 722, werd als medepligtig
hoofdden den gouverneur Baglioni, joegen nagenoeg
aan eene royalist. zamenzwering 1756 onthoofd.
het gansche garnizoen over de kling, en lieten B.
Brahestad, havenstad met 2500 inw. in Finlevend villen, waarna ze zijne huid in zegepraal land, gouvt. Uleaborg, gesticht in 1649 door graaf
ronddroegen door de steden van Klein-Azie.
Pehr Brahe.
Braganca, of Braganza, I) B., lat. Brigantia,
Brahilow. Zie BRAILA.
versterkte hoofdpl.derportug. prov. Traz-os-Montes,
Brahma, naam van het Opperwezen bij de
7 mijlen benoordw. Miranda ; 2 forten ; 3800 inw.,
Indianen. In de Vedas draagt hij den naam van
sedert de 15e eeuw domein der oude hertogen van B. Para-Brahma of opperste B. Hij draagt ook de na- 2) Nieuw-B., stad in Portugal, prov. Beira; zie
men Awjaka (d. i. de Onzigtbare), Nirrikalpa (d. i.
AvEnio. — 3) B., stad en haven met 6000 inw. in
de Ongeschapene), Swajarnbhoe (d. i. de door zich
de brazil. prov. Para, aan den mond van den Caite
zelven bestaande, de Onafhankelijke, de Zelfstandige).
in den Atlant. Oceaan.-4) B., stad met 10,000 inw.
Verpersoonlijkt is B. een der goden,die met Wisjnoe
in de brazil. prov. San-Paolo, aan den Jaguary.
en Siwa de Trimoerti (Drieeenheid) der hoogste
Braganca, of Braganza, geslachtnaam der ind. godheden vormt. Hij is de schepper der wereld,
tegenw. in Portugal en Brazilie regerende dynastie.
en heeft het aanzijn geschonken aan den mensch.
Tot eersten hertog van B. werd 1442 verheven
Brahmanen, ook Brachmanen en Braminen,
Alfonso I (gest. 1461), zijnde een natuurlijke zoon
heeten de godgeleerden der Indianen ; ze vormen
van koning Jan van Portugal. De 8e hertog van B.
de opperste der vier erfelijke casten. Als bewaarders
(Johan IV) schudde 1640 het juk der Spanjaarden
der godsdienst van Brahma, verrigters van de ternaf, en beklom als koning den troon van Portugal.
peldienst, raadslieden der vorsten,en geneesmeesters,
Sedert draagt telkens de kroonprins van Portugal
zijn hunne personen heilig en onschendbaar, en zelfs
den titel van hertog van B. De vorsten uit deze
nog ten huidigen dage staan de B. in hoog aanzien.
dynastie zijn : Jan IV (1640-1656), Alfons VI
Brahmanismus, godsdienst van Brahma.
(1656-1683), Pedro II (1683-1706), Jan V
Zoon van Brahma,
Brahmapoetra, d.
(1706-1750), Jozef I (1750-1777), Maria Frannaam van een der grootste rivieren van Aziè, ontcisca of Maria I (1777-1790), Jan VI, 1790 als staat in Opper-Assam uit de zamenvloeijing van de
regent opgetreden, nam 1807 voor de Franschen de
nit het noordoosten komende (40 a 50 mijlen lang
vlugt naar Brazilie, verhief dit 1815 tot een afzonzijnde) Tahita, en den door Tibet stroomenden (ruim
derlijk, doch met Portugal under dene kroon ver200 mijlen lang zijnden) Dzang-po-tsioe ; de B.
eenigd koningrijk, nam bij den dood zijner moeder
doorstroomt Assam, verdeelt zich in Bengalen in
(20 Maart 1816) den titel van koning aan, keerde
vele armen, neemt een tak van den Ganges en verschei1821 naar Portugal terug, en stierf 1826. Zijn zoon
dene armen van den Tistah in zich op, heet alsnu
dom Pedro, die hem moest opvolgen, was reeds
Megna, besproeit Lakipoer, loopt dan met den oossedert 1822 keizer van Brazilie, en deed nu (1826)
telijken arm van den Ganges zamen, en outlast zich
afstand van de kroon van Portugal ten behoeve van
daarmede in de golf van Bengalen, na eenen loop
zijne dochter Maria da Gloria. Doch zijn broeder
van omstr. 350 mijlen (den Dzang-po-tsioe aangedom Miguel deed zich daarop (1828) door de oude
nomen als eigentlijke oorsprong-rivier). De B. wordt,
tortes tot koning benoemen, ten gevolge waarvan
even als de Ganges, als heilige rivier vereerd.
het tusschen de beide broeders (dus tusschen PorBrahmin, of Wani, kustrivier in 0. I., onttugal en Brazilie) tot eenen oorlog kwam. Eindelijk springt op de gebergten aan de zuidergrens van
(1833) beklom Maria da Gloria den troon van PorBihar, en outlast zich, na eenen loop van 60 mijlen,
tugal, en regeerde tot aan haren dood (15 Nov.
benoorden kaap Palmyra in de golf van Bengalen.
1853), toen zij werd opgevolgd door haren zoon
Brahoewi, of Brahui, een yolk, waarschijnlijk
dom Pedro V, die 1 Nov. 1861 stierf en opgevolgd
verwant met de Dravida-volkeren van Indie, en
werd door zijn broeder Lodewijk (zie PORTUGAL en
te beschouwen als een overschot der oorspronBRAZILIe). Eene zijlinie, afstammend van Alvarez, kelijke bewoners van het bergland in het oostelijk
den 2den zoon van Ferdinand I, is reeds 173'2 met
gedeelte van Zuid-Beloedzjistan, welk bergland
Jacob de Mello, hertog van Cadaval, uitgestorven.
den naam draagt van Hala-gebergten, doch naar
Bragernaes, stad in Noorwegen, 4 mijlen de B. ook genoemd wordt de Brahoewi-gebergten.
bezuidw. Christiania.
Brahui—gebergten. Zie BRAHOEWI.

Rrai
Brai, of Bret, meir in het zwits. kanton Waadt,
op den Jorat, is een half uur gaans lang en een
kwartier gaans breed.
ook Brailow of Brahilow, turksch Ibrail,
stad met 30,000 inw. in Walachije, bezuiden Galatz,
op den linkeroever van den Donau, die zich bij B. in
zes armen splitst ; een Bier armen vormt de haven
van B., de belangrijkste van Walachije. De stad B.
. is eene vesting, behoorde lang aan Bulgarije, werd
1770 door de Russen ingenomen en 1828 bezet.
Braine, 1) B., lat. Brennacum, fransche stad
met 1600 inw. in het dept. Aisne, aan de Vesle ;
oudt. koninklijke residentie. 2) Braine-1' Alleud,
belgische stad met 3000 inw. in de prov. Braband,
2 a 3 uren gaans van Nivelle.— 3) Braine-le-Comte,
lat. Brennia Comitis, belgische stad met 5500 inw.
in de prov. Henegouwen, aan de Senne, ruim 3 uren
gaans bewesten Nivelle.
Braintree, engelsche stad met 3000 inw. in
het graafschap Essex, aan den Blackwater.
Brake, vlek met 1600 inw. en levendigen handel in den oldenburgschen kreis Ovelgonne, aan de
Weser ; sedert 1834 vrijhaven.
Brakel, 1) pruisische stad met 2800 inw., aan
de Nette, reg.-distr. Minden.— 2) oud nederl. dorp
in de prov. Gelderland, een uur gaans beoosten het
slot Loevestein, en 2 uren bewesten Zalt-Bommel,
bestond reeds in het begin der 9e eeuw. Het Huis
te B., een voormalig kasteel, werd gebouwd 870, en
behoorde aan de Heeren van B.; het werd 1407, in
den oorlog der Hollanders tegen de Gelderschen,
door eerstgen. in de asch gelegd ; later herbouwd,
is het 1672 afgebrand, en sedert geheel verdwenen.
Brakel (Wilhelmus geb. 10 Jan. 1635 te
Leeuwarden, zoon van den predikant Theodorus Gerardi a B. (geb.te Enkhuizen 1608,gest. te Makkum
1692), werd insgelijks predikant 1662 te Exmorra
in Friesland, 1665 te Stavoren, 1670 te Harlingen,
1683 te Rotterdam, waar hij 30 Oct. 1711 stied.
Hij was een der voornaamste godgeleerden van zijnen
tijd, en zeer vroom van levenswandel ; wegens
zijn strijd met de regering van Rotterdam over het
regt der Overheid in de Kerk, werd hij eenigen tijd
in zijne bediening geschorst. Zijne vele geschriften,
in der tijd zeer geacht, stonden nog in de 19e eeuw
in hoog aanzien bij die orthodoxe Protestanten, die
zich later onder den naam van Afgescheidenen tot
een eigen kerkgenootschap hebben vereenigd.
Brakel (Jan van), een der grootste hollandsche
zeehelden, geb.1618, trad 1640 in 's lands zeedienst,
nam roemrijk deel aan den vierdaagschen zeeslag
(11-14 Junij) 1666, aan den slag van 4 Aug. van
dat jaar, aan den togt van de Ruyter naar Chatham;
vooral ook 16 Junij 1672 aan den slag van de Ruyter tegen Montaigne, en niet minder aan den slag van
7 Junij 1673 bij Schooneveld en verdere zeegevechten van dat jaar. Na den Nijmeegschen vrede deed.
B. een kruistogt in de Middell. Zee tegen de barbarijsche roovers, en werd verheven tot schout-bijnacht ; als zoodanig verzelde hij 1688 Willem III
near Engeland, om koning Jacobus II te onttroonen ;
in het gevecht der anglo-hollandsche tegen de fransche vloot, 10 Junij 1690 bij Bevesier, sneuvelde B.
Brakenburg (Richard), ook wel Reinier B.
genoemd, voornaam schilder, vooral van vrolijke
tooneelen, geb. 1650 te Haarlem, gest. in Friesland
28 Dec. 1702.
Braknas, arabische volkstam in het westen van
N.-Afrika, tusschen de Sahara en Senegambie.
Braline, marktvlek met 1600 inwoners in het
pruis. reg.-distr. Breslau, kreis Wartenberg.
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Brama. Zie BRAHMA.
Bramante, vesting in het savooische dal Maurienne, nog niet lang geleden aangelegd ter verdediging van den weg over den Mont-Cenis.
Bramante, eigentlijk Donato Lazzari, geb.
1444 te Monte-Asdroaldo bij Urbino, een der beroemdste italiaansche bouwmeesters, tevens schilder;
hij werkte eerst te Milaan, vervolgens te Rome, waar
hij op last eerst van pans Alexander VI, maar daarna
vooral van pans Julius II, vele grootsche werken
uitvoerde. De door hem ontworpene St. Pieterskerk,
waarvan hij 1513 den eersten steen legde, werd na
zijnen flood (1514) door Michel-Angelo voltooid.
B. was de leermeester en beschermer van Rafael.
Bramantino(Bartolommeo),schilder en bouwmeester te Milaan in de 16e eeuw. Met hem wordt
menigmaal verward Bartol. Sarni, bijgenaamd B.,
een milaneesch schilder uit het begin der 16e eeuw.
Brambanan, 1) dorp op Java, resid. Djokdjokarta, 32 palen van Soerakarta; 1797 werden nabij B.
prachtige ruinen van verscheidene indische tempels
ontdekt ; 15 Dec. 1825 werd te B. door de nederl.
troepen een aanval van 1000 inuitelingen roemrijk
afgeslagen ; bij de expeditie van Sept. en Oct. 1826
werd de omstreek van B. voor goed van de muitelingen
gezuiverd.-2) berg op Java, resid. Ujokdjokarta.
Bramer (Leonard), geb. 1596 te Delft, gest.
1650, gevormd onder Rembrandt en te Rome, schilder van historie-stukken, branden, gewelven en
grotten bij fakkel- of maanlicht, enz.
Brames, in fransche werken voor Brahmanen.
Braminen. Zie BRAHMANEN.
Braminismus. Zie BRAHMANISMUS.
Brampton, naam van twee engelsche steden :
1) graafschap Cumberland, 3 uren gaans benoordoosten Carlisle, aan den Arthing, met 3000 inw.
2) graafsch. Derby, 1 uur gaans bewesten Chesterfield, met 2700 inw.
Bramstedt, marktvlek in Holstein, aan bet
riviertje Brame, met 1400 inw. en 3 koude bronnen.
Brancaccio, oud-edel napolitaansch geslacht.
Branealeone Dandolo, uit Bologna, werd
1253 door de Romeinen tot podesta gekozen om de
binnenlandsche oorlogen te onderdrukken ; hij noodzaakte zelfs pans Innocentius IV het gezag des yolks
te erkennen, doch moest ten gevolge van eenen
opstand naar Bologna vlugten. Twee jaren later
teruggeroepen, stierf hij 1258, bij den adel gehaat,
doch bij het yolk geacht.
Brancard—compagnien, opgerigt in 1813
door keizer Napoleon, om met geimproviseerde
draag-baren in de dienst der veld-hospitalen te
voorzien ; elke B.-compagnie bestond uit 32 man.
Braneas, sedert de He eeuw een aanzienlijk
fransch geslacht, afstammende van de familie Brancaccio in Napels, is in de mannelijke linie uitgestorven
met hertog Bufile de B., pair van Frankrijk.
Branchiden, de plaats,waar de door de Branchiden bediend wordende tempel met het orakel
van Apollo-Didymeus gestaan heeft ; opgravingen
aldaar omstr. 1860, zie NEWTON (C. T.).
Branchiden, een volkstam of eigentlijk
priester-caste in Klein-Azie, in Carle, bezuiden en
bij Milete, zeiden of te stammen van den zoon van
Smicrus te Milete, met name Branchus, aan wien
Apollo de gaaf der prophetie had geschonken. De
B. waren de priesters van het Apollo-orakel bij
Didyme, totdat Xerxes hunnen tempel verwoestte
en hen overbragt naar Sogdiana, waar zij eene stad
bouwden, die ook genoemd werd stad der Branchiden.
Branchus, de stamvader der Branchiden.
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Brandewijn—baai

Brand

Brand, stad met 2500 inw. in het saksische
distr. Dresden, 2 uren gaans van Freiberg ; nabij B. de
Himmelsfurst, een der rijkste saksische mijngroeven.
Brandanus, een heilige, stichter en abt van
het klooster Clue-in-fort in het iersche graafschap
Galway in het begin der 6e eeuw. Volgens de legende
had B. eene Lange zeereis gedaan, op welke hij de
hel en bet paradijs bezocht had.
Brandeis, naam van twee boheemsche steden:
1) op den linkeroever van de Elbe, met 3600 inw.,
in den kreis Praag. — 2) in den kreis Chrudim,
met 1200 inw., aan de riv. Adler en aan den spoorweg tusschen Olmutz en Praag.
Brandenburg, 1) prov. in het middelpunt
van Pruisen, ruim 734 vierk. mijlen groot, bevat,
volgens de indeeling van 1816, 't oude markgraafcamp B. van voor 1455, uitgenomen de Oude
mark, die tot de prov. Saksen behoort. De bevolking
der prov. telt circa derd half millioen zijnde met
uitzondering van de lausitzer Wenden meerendeels
van den germaanschen slam en van de prot.geloofsbelijdenis. De administrative indeeling van B. is :
a) stalls-distr. Berlijn, b) regerings-distr. Potsdam
met 14 kreisen, c) reg.-distr. Frankfort aan de Oder
met 16 kreisen. Op eenige heuvelrijen na, is het land
vlak ; groote rivieren zijn : de Oder in 't oosten, met
Warthe en Netze als voornaamste neven-rivieren;
en de Elbe in het westen, met de Havel en de Spree.
Vele meren en kanalen, en goedgebaande wegen
bevorderen het levendige handelsverkeer. VOOr
de groote volksverhuizing werd B. bewoond door
suevische stammen (de Varini), die later verdrongen
werden door slavische volkeren (de Wiltzen of
Welatabs). Een korten tijd (sedert 789) stonden
deze onder den schepter van Karel den Groote, loch
kregen al spoedig hunne onafhankelijkheid weder,
en leefden met de Saksen en Thuringers in aanhoudende oorlogen, ten gevolge waarvan de Hevellers
en Rethariers in de Ukermark 928 onderworpen
werden door koning Hendrik I, bijgenaamd de Vogelaar, die ter beveiliging van zijne grenzen de
Noordermark of het markgraafschap Noord-Saksen
stichtte, ook de Mark Soltwedel genaamd, naar de
stad, waar de eerste markgraven resideerden. In
1056 kwam dit markgraafschap aan de graven van
Stade, met wie dus de eerste rnarkgrafelijke dynastie
begon, die 1133 werd vervangen door de ascanische
dynastie, nit welke Albrecht de Beer de eerste
markgraaf werd van B., dat nu onafhankelijk van
het hertogdom Saksen, en regtstreeks een leen van
het keizerrijk was geworden. De dappere Albrecht
de Beer, die aan de heerschappij der wendische
stammen in deze streken voor goed een einde
maakte, bekwam 1143 bij Noord-Saksen ook de
Oost-mark (de tegenw. Neder-Lausitz), en noemde
zich markgraaf van 13. Hij onderwierp de Middelmark, Biegnitz en de Ukermark, en versterkte zijn
gezag meer en meer door het verdrijven van de
oproerige Wenden, en door de nederzetting aan te
moedigen van duitsche ridderfamilien. Zijne naaste
opvolgers waren : (1170) Otto I, (1184) Otto II,
(1206) Albrecht II, die zijn huis bestendigd zag in
het bestuur over Voor-Pommeren, en wiens beide
zonen (Johan I en Otto III) van 1226 tot 1258
gemeenschappelijk regeerden, dapper en voorspoedig;
onder hen werd Pommeren, het land Stargard en
de Ukermark voor het huis B. verworven, alsook
het oppergezag over het bisdom Lebus. In 1258
gingen de beide broeders tot eene deeling over :
Johan I werd de stichter der oudste brandenburgascanische linie te Stendal, en Otto III de stichter

linie te Saltzwedel. Nadat beide linien
(de jongste 1317, de oudste 1320) nitgestorven
waren, volgde_ voor het brandenburgsche land een
tijdvak van de jammerlijkste verwarring : van 1320
tot 1415 ging het over, eerst aan het huis van Beijeren, toen aan dat van Luxemburg, door welk
laatste huis eindelijk (1415) B. verkocht werd aan
den burggraaf van Neurenberg Frederik VI, uit de
jongste ‘ linie van het huis Hohenzollern, die door
keizer Sigismond tot keurvorst van B. werd verheven en bij het concilie van Constans (18 Apri11417)
formeel als zoodanig werd erkend onder den naam
van Frederik I. Het keurvorstendom B. bestond
toen slechts uit de Onde Mark, de Middel-Mark,
Priegnitz en een gedeelte van de Uker-Mark. Frederik II, bijgen. met de lizeren hand, verwierf 1455
de Nieuwe-Mark daarbij. Op hem volgden Albrecht,
bijgenaamd Achilles (1471) ; Johan, bijgen. Cicero
(1486) ; Joachim I (1499) ; Joachim H (1534);
Johan Georg (1571) ; Joachim Frederik (1598) ;
Johan Sigismond (1608), die er 1618 Oost-Pruisen
aan toevoegde, door zijn huwelijk met de dochter
van Albrecht, hertog van Pruisen, welken titel hij
zelf aannam. Na hem kwamen : Georg Wilhelm
(1619) ; Frederik Wilhelm, bijgen. de Groote keurvorst (1640) ; Frederik III (1688) Onder deze
vorsten was het huis Hohenzollern nog in het bezit
gekomen van Ruppin, Cleve, Berg, Ravenstein, het
hertogdom Pruisen, enz. In 1700 verhief Frederik III zich tot koning van Pruisen, onder den naam
van koning Frederik I. Van dat tijdstip of is de
geschiedenis van B. met die van Pruisen onafscheidelijk zaamgeweven. Zie PRUISEN.
Brandenburg, 2) het oude Brennaborch of
Brennahor, waaraan de Mark B. haren naam ontleende, is de hoofdplaats van den kreis West-Havelland, in het pruis. reg.-distr. Potsdam, aan weerszijden van de Havel, die de stad in Oude en Nieuwe
stad alsmede Burg-B. splitst. B. ligt 8 uren gaans
bewesten Potsdam, telt 22,000 inw. In 1848 hield
de pruis. nationale vergadering te B. hare zitting.-3) vlek met 650 inw. in het pruis. reg.-district
Koningsbergen.— 4) Nieuw-B. (Neu-Brandenburg),
stad met 5000 inw. in het groothertogdom Mecklenburg-Strelitz, 6 uren gaans benoordoosten Strelitz.
Brandenburg (Frederik Wilhelm, graaf van),
geb. 24 Jan. 1792 te Berlijn, zoon van koning Frederik Wilhelm II, nit diens morganatisch huwelijk
met gravin Sophie Jnliane Friederike von Doenhoff,
werd 28 April 1794 met zijne zuster Julie (die 28
Jan. 1848 als hertogin van Anhalt-Côthen stierf) in
den gravenstand verheven,trad jong in krijgsdienst,
was 1812 in den staf van generaal York, onderscheidde zich 1813-15, en stond 1848 als luiten.generaal in Silezie. Den 3 Nov. 1848 trad hij op als
hoofd van het ministerie, dat het gezag des konings
in de plaats moest stellen van het gezag der nationale vergadering. Hij stierf 6 Nov. 1850.
Brandenstein, een oud adellijk geslacht in
Frankenland, Thuringen en Saksen.
Brandes (11. W.), geb. 27 Julij1777 te Groden
bij Ritzebuttel, sedert 1826 prof. der natuurkunde
te Leipzig, gest. aldaar 17 Mei 1834, heeft vele verdienstelijke, inzonderheid mathematiscbe, astronomische en optische werken geschreven. —B. (H.
B. C.), jongste zoon van den vorige, privaat-docent
aan de universiteit te Leipzig, als historicus gunstig
bekend door Kelten and Germanen (Leipzig 1857)
en Grundriss der seichsischen Geschichte(Leipz.I860).
Brandewijn—baai, baai aan de westkust van
Sumatra; midden in de B. het eilandje Telor.
der jongste

Bratiano

Brandinos
Brandinos, eiland. Zie ARRAN 2).
Brandis (Christ. Aug.), geb. 13 Febr. 1790 te
Hildesheim, 1816 pruis. legatie-secretaris te Rome,
1821 professor te Bonn, van 1837 gedureude eenige
jaren te Athene kabinetsraad van den koning van
Griekenland, heeft veel geschreven, waaronder :
MittheilungenfiberGriechenland (3 dln. Leipz.1842);
en vooral : Handbuch der Geschichte der griechischrômischen Philosophie (d1.1 en 2, Berlijn 1835-56).
Brandon, engelsche stad met 2000 inw. aan
de rivier B. of Little-Ouse, graafschap Suffolk.
Brandt, naam van verscheidene remonstrantsche predikanten te Amsterdam , die vele theol.
'en hist. werden hebben geschreven ; bijv.: Gerardt B.
(geb. 1626, gest. 1615) Historie der Reformatie
(4 dln.1 70 4),Leven van admiraalde Buy ter( 1690),enz.;
Caspar B. schreef een Leven van Grotius en een
Leven van Arminius (1724).
Brandt (graaf Enewald of Ewald), zoon van
een deensch conferentieraad, klom door de begunstiging van zijnen vriend Struensee snel op in
deensche staatsdienst, en werd 1771 tot graaf verheven. Met Struensee viel hij, en werd 1772 onthoofd en gevierendeeld.
Brandt, of Brant (Sebastiaan), geb. 1458 te
Straatsburg, satiricus en dichter, sedert 1489 prof.
der regtsgeleerdheid te Bazel, 1503 secretaris te
Straatsburg, waar hij Mei 1521 stierf, heeft eene
europ. vermaardheid door zijn Narrenschiff (Bazel
1494, talrijke malen herdrukt, en in schier alle
europ. talen overgezet), waarin de gebreken en
dwaasheden van zijn tijd op even geestige als scherpe
wijze worden gehekeld.
Brandt, scheikundige te Hamburg, ontdekte
1669 toevalligerwijze den (ook door Kunckel ontdekten) phosphorus, terwijl hij proeven nam om
good te trekken uit urine ; B. stierf omstr. 1692.
Brandywine–Creek, riv. in Pen nsyl vanie en
Delaware, valt 1 uur gaans beneden Wilmington
in de Christiania-Creek. Bij de B. werden de Amerikanen 11 Sept. 1777 geslagen door de Engelschen.
Branibor, fransche verbastering van Brandenburg, oudtijds Brennabor.
Branicki (Jan Clemens), poolsch groot-hetman
der kroon, geb. 1688, uit een oud-adellijk poolsch
geslacht, beroemd door zijne vaderlandsliefde, plaatste zich aan het hoofd der verschillende confederatien
tegen August II en August III; stond na den flood
van laatstgen. als eerste senator en opperbevelhebber
des legers aan het hoofd der republikeinsche partij,
die ondersteund wend door Frankrijk, loch die het
onderspit moest delven voor de russische partij,
waarop B. met verbeurdverklaring van zijne goederen
werd gebannen (1764). Onder zijn zwager Poniatowsky kreeg hij zijne goederen terug, ging stil
levers op zijn kasteel Bialystok, dat hij in een klein
Versailles herschiep, en stierf 9 Oct. 1771.
Branicki (Xawery) , eigentlijk Branecki, gesproten uit eene familie zonder eetrigerlei aanzien of
beteekenis, tot poolsch groot-hetman der kroon opgeklommen, veranderde de e in zijnen naam in eene
om te doen gelooven dat hij een afstammeling was
der adellijke familie B., verkocht zich aan Rusland,
voerde bevel over de koninkl. armee tegen de confederatie van Bar, verzette zich tegen de constitutie
van 1791, en baande door zijn verraad den weg tot
de verbrokkeling van Polen. In 1794 voor de nationale vergadering ingedaagd, weigerde hij te verschijnen, maar vlugtte naar Rusland, waar hij met
gunsten overladen wend en 1819 stierf in de hem
geschonkene heerlijkheid Bialocerkiew.
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Branna, dorp met 2400 inw. in den boheemschen kreis Gitschin, distr. Starkenbach.
Brannkyrka, dorpje bij Stokholm ; 22 Julij
1518 leden de Denen (onder koning Christiaan) de
nederlaag tegen de Zweden (onder den rijksbestuurder Sten Stare).
Brannovices Aulerci. Zie AULERC1.
Brantas, rivier op Java, ontspringt, in de
gedaante van twee beken, aan den voet van het
Ardjoena-gebergte, loopt zuidwestwaarts, neemt bij
Malang de Kali Sari in zich op; vervolgens ontvangt
de B. de wateren der riv. Ladjing, Amprong, Bango, Meri, Penganten, Djaroman, Ngoembal en Galoe.
Verder zuidwaarts aan den noordel. voet van het
Gendeng-gebergte neemt zij de Lestie in zich op,
loopt dan westwaarts, ontvangt de riv. Mettro, en
bereikt, aldus tot een breeders stroom aangegroeid,
met kronkelenden loop de residentie Kediri, en
neemt vervolgens bij de hoofdplaats Kediri dien
imam aan. Zie KED1RI.
Brantford, twee steden in Opper-Canada
1) aan de Grand-River, graafschap Brant, met
4000 inw. 2) aan de Ouse, graafschap Gore, met
2300 inw.
BrantOme, fransche stad met 2800 inw., aan
de Dronne, dept. Dordogne ; eene oude benedictijner
abdij.
BrantOme (Pierre de Bourdeilles, beer van),
geb. omstr. 1527 te Perigord in Gascogne, gest. 15
Julij 1614, was kamerheer Van Karel IX en van
Hendrik ill; zijn naam, dien hij droeg naar de hem
door den koning verleende abdij, heeft hij vereeuwigd door zijne Mdmoires (10 dln. Leyden 1666),
zijnde eene levendige schildering van de zeden van
zijnen tijd.
Branton, gemeente in het engl. graafschap
Northumberland, 4 uren gaans benoordw. Wooler;
19 Sept. 1513 ; gedeeltelijk hier de veldslag van
Flodden. Zie FLODDEN.
Braona, plaatsje in Griekenland. Zie BRAURON.
Brasidas, spartaansch veldheer, onderscheidde
zich in den peloponnesischen oorlog, vooral in den
slag bij Amphipolis (422), waarin bij, ofschoon zegevierende, doodelijk gekwetst werd. Nog lang werd
te Amphipolis en te Sparta zijne nagedachtenis in
eere gehouden door met offeranden verbondene
spelen (Brasideia genaamd).
Brasilia, latijnsche naam voor Brazilie; duitsch
Brasilien.

Braslaw, stad in het russ. gouvt. Podolie, aan
den Bog; 4500 inw.
Brasos–de–Dios, rivier van Mexico, outlast
zich na eenen loop van 125 mijlen in de golf van
Mexico.
Braspars, fransche stad met 2500 inw. in het
dept. Finistêre, 4 uren gaans benoordoosten Chiteaulin.
Brassac, twee fransche steden :1) aan den Allier, in het dept. Puy-de-Dame, vier uren gaans
bezuidoosten Issoire ; 2000 inw.; steenkolenmijnen.
2) B. de Belfourtes, aan den Agout, dept. Tarn,
5 uren gaans beoosten Castres ; 1200 inw.
Brassow. Zie KROONSTAD.
Bratiano (Demetrius en Johannes), geb. te
Bucharest 1818 en 1822, twee broeders, studeerden
te Parijs, namen deel aan de omwenteling van 1848;
sedert deze onderdrukt was hielden zij hun verblijf
te Parijs tot in 1857, werden toen leden van den
divan ad hoc, en zijn door hunne geschriften ijverig
werkzaam geweest voor de autonomie der Donauvorstendommen.
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Brattelen

Brattelen, of Prattelen, dorp in bet zwits.
kanton Bazelland, distr. Liestal; 1400 inw. ; schoone
buitenplaatsen in den omtrek, en een oud kasteel
(tegenw. armhuis) ; bij B. 1833 het eerste gevecht
in den strijd tusschen Bazelstad en Bazelland.
Brattle (William), een van die zeldzame menschen, die in alles wat zij doen uitblinken. Deze Engelschman, gestorven te Hallifax in 1776, vertegenwoordigde Cambridge in het Lagerhuis, waarvan hij
een der bekwaamste leden was; als predikant zonder standplaats preekte hij toch nu en dan, en was
een hoogst begaafd kanselredenaar ; als advokaat won
bij door zijne sierlijke en bondige pleitredenen menig proces ; als geneesheer was hij algemeen geacht
om zijne bekwaamheid; en in de krijgsdienst bekleedde hij met lof den rang van majoor.
Bratuspantium, ook Czesaromagus en Bellovaci ; tegenwoordig de rumen van Bratuspante nabij
Breteuil, 3 a 4 mijlen van Beauvais.
Bratysch, landmeer in het zuiden van Moldavie, beoosten Galatz, ontlast zich in den Proeth.
Bretz, poolsch Brow, stad met 1600 inw. in
het pruis. reg.-distr. Posen, kreis Meseritz.
Brau,een 274 parijs.vt.hooge berg aan den Donau,
nabij het vlek Donaustauf, in den beijerschen kreis
Regensburg ; op den B. staat de 1842 door Kleintze
voltooide prachtige eere-tempel (de Walhalla) voor
uitstekende Duitschers, waarin plaats is voor 200
standbeelden.
Braubach, stad in het hertogdom Nassau, aan
den Rijn, twee uren gaans bewesten Nassau ; bij B.
het slot Philippsburg, en op een berg, die de stad bestrijkt, de bergvesting Marrburg.
Brauberg (de). Zie BRAG.
Braulio, zijdal der Boven-Velteline ; door hetzelve ligt de weg, die over het Silfserjoch loopt.
Braulio, de heilige, bisschop van Saragossa in
de 7e eeuw, was de vriend van Isidorus van Sevilla ;
gedenkdag 26 Maart.
Braunau, 1) stad op den regte'r-oever van de
Inn in bet aartshertogdom Oostenrijk ; 2500 inw.;
door de Oostenrijkers belegerd 1742; bloedige veldslag hij B. 7 Mei 1743, waarin de oostenr. troepen
de overwinning behaalden op de beijersche ; bij den
vrede van Teschen (1779) kwam B, aan Oostenrijk ;
26 Aug. 1806 werd te B. de neurenberger boekhandelaar Palm doodgeschoten. — 2) stad met 3500
inw. in den boheemscben kreis Koniggratz, op de
grens van Silezie. De verwoesting van de 1609 hier
gebouwde protestantsche kerk was de eerste aanleiding tot den dertigjarigen oorlog ; 10 April 1757
werd B. nagenoeg geheel, en 7 April 1779 werd het
klooster, benevens 24 huizen, eene prooi der vlammen.
Braunfels, stad aan de Isarbach, in het pruis.
reg.-distr. Coblentz, met 1800 inw. en residentieslot van den prins van Solms-Braunfels.
Braunhirsehen, fabriekdorp met 7500 inw.
bij Weenen.
Braun. Zie BORNEO.
Braunsberg, 1) stad met 10,000 inw. in het
pruis. reg.-district Koningsbergen, aan de Passarge,
1 mijl van haren mond in het Frische Haff, waar
B.eene kleine haven vomit. Vroeger eene Hanzestad
en hoofdpl. van Ermeland. 2) stad met 3000 inw.
in den moray . kreis Neutitschein, aan de Ondrej nitza.
Braunschweig, duitsche naam v. Brunswijk.
Bra,unsdorf, dorp in het saks. reg.-distr.
Dresden, 1600 inw. en groote spinnerij ; sedert 1825
een gesticht voor verwaarloosde kinderen.
Braunseifen, marktvlek met 2600 inw.
den moray . kreis Olmutz.

Brauron, stad in Attica, ter plaatse waar Iphigenia landde, toen zij nit Tauris terugkwam met bet
standbeeld van Diana, welk standbeeld in den ternpel werd geplaatst, die er door Orestes gebouwd werd
ter gedachtenis van zijne verlossing; tegenw. beet
het Braona.
Brauweiler, dorp in bet pruis. reg.-distr.
Keulen ; 1100 inw.; de Kier 1024 gestichte benedictijner abdij werd 1808 herschapen in eene werken verplegings-inrigting.
Brauwer, of Brouwer (Adriaan), verdienstelijk
schilder van herbergtooneelen, doch iemand van ongebonden levenswijs, was geb. 1608 te Haarlem, en
stierf ellendig 1640 te Antwerpen in het ziekenhuis.
Brava, een der Kaapverdische eilanden, met
drie kleine havens, 4000 inw., eene voortreffelijke
zure minerale bron (Fonte de Vinagre), en de hoofdplaats SO-Baptista.
Bravalla—heide, vlakte in het zweedscbe lan
Linkoping ; op deze heide de beroemde slag in 735
tusschen den deenschen koning Harald Hildetand
en den - zweedschen koning Sigurd Hring.
Bra—Viken, eene diep landwaarts indringende
baai in het zweedsche lan Linkoping ; aan de B., digt
bij den mond der Motala, ligt Norrkoping.
Bravo (Rio), riv. in Amerika.Zie NonTE(Rio del).
Bravo (don Nicolaas), mexikaansch generaal,
geb. 1790, nam van 1811 deel aan alle pogingen om
de hoofdstad te bevrijden van de vreemde overheersching, streed met pastoor Murelos bij Acapulco ,
waar zijn vader in de magt van den onderkoning
viel ; te vergeefs hood B. 300 gevangene Spanjaarden
aan als losprijs voor zijnen vader, dien bet hem niet
gelukken mogt van den dood te redden ; B. nam echter Been wederwraak, en zond al de krijgsgevangen
gemaakte Spanjaarden, zonder voorwaarden te bedingen, terug. Na bet sluiten van den wapenstilstand
legde hij de wapenen neder, maar was 1821 een der
eersten, die ze weder opvatteden. Met 23 andere leden
van het congres verzette hij zich tegen het verleenen
van den titel van keizer aan Iturbides, werd 1822 in
den kerker geworpen, 1823 weer in vrijheid gesteld;
met Vittoria en Negrette reeds lid van het Uitvoerend bewind, werd B. 1824 tot vice-president der
republiek gekozen. Toen de democratische partij
een besluit deed aannemen om al de Spanjaarden
nit Mexico te verdrijven, verzette B. zich gewapenderhand tegen dien maatregel, doch werd 1827 totaal verslagen door Guerrero in de vlakte van Apan,
en zes jaren naar de kust van Guatemala gebannen;
1829 teruggeroepen, hielp hij den inval der Spanjaarden afslaan, werd met geestdrift ontvangen te
Vera-Cruz, en zag zich, toen Bastamente over Guerrero gezegevierd had, andermaal tot president gekozen (1834 Toen genoot Mexico, na zoo vele omwentelingen, eindelijk eenige rust. In het laatst echter
van 1833 riep B., ten einde het gouvernement tot
gematigdheid te noodzaken, zijne aanhangers andermaal onder de wapenen, doch werd in 1834 totaal
geslagen door Vittoria. Sedert leeft hij stil en vergeten in een landstadje in N.-Amerika.
Bravo—Murillo (Juan), geb. Junij 1803 te
Frejenal-de-la-Sierra in de spaansche prov. Badajoz,
advokaat, journalist, sedert 1837 afgevaardigde,
moest 1841 als tegenstander van Espartero vlugten,
bekleedde sedert 1847 verscheidene ministeriele
zetels, tot hij 15 Jan. 1851 aan het hoofd van een
kabinet trad, dat 1852 weder viel. Na zich sedert
1854 veel buitenslands opgehouden te hebben, keerde
hij 1856 naar Spanje terug, en werd herhaaldelijk
met diplomatieke zendingen helast.

Bray
Bray, I ) landschap in het voormalige Normandie, met de steden Gournay, Forges, Aumale en
Neufchatel, vormt tegenwoordig een gedeelte van het
arrondissement Neufchatel (dept. Beneden-Seine).
— 2) fransche stad aan de Somme, dept. Somme;
1500 inw. — 3) Bray-sur-Seine, fransche stad aan
de Seine, dept. Seine-Marne; 2000 inw. — 4) Bray,
stad in Ierland, behoort half tot het graafschap
Wicklow, halt' tot het graafschap Dublin, ligt bezuiden Dublin, aan den mond van den Dargel in de1ersche Zee, heeft 4200 inw., eene kleine haven, en
druk bezochte zeebaden.
Bray (Anna Eliza KEMPE, sedert 1825 de vrouw
van domine 'Edw. Atkyns), engelsch schrijfster, inz.
van hist. romans uit den tijd der middeleeuwen,
was eerst gehuwd met den schilder Charles Stothard.
Bray (Francois Gabriel, graaf van), geb. 25 Dec.
1765 te Rouaan, fransch legatie-secretaris te Regensburg, trad in beijersche dienst, fungeerde als gezant
bij verscheidene hoven, en stierf 2 Sept. 1832 te
Irlbach bij Straubing; is als schrijver inzonderheid
bekend door zijn Essai critique sur l'histoire de la
Livonie (3 din. 1817).
Bray (Salomon de), geacht schilder en bouwineester, geb. 1597 te Haarlem, gest. 11 Mei 1664. —
B. (Jacob), zoon van den vorige, gest.1664, was een
voornaam historie-, portret- en genreschilder. —
B. (Dirk), broeder van Jacob, was teekenaar en
vormsnijder, en ging 1658 in een klooster.
Brazilianen, de bevolking van Brazilie.
Brazilie, lat. Brasilia, duitsch Brasilien, engl.
en portug. Brazil, fransch Bresil, de ontzaggelijk
groote (ruim 143,000 geogr. vierk. mijlen omvattende) landstreek, die de grootste oostelijke helft
van Zuid-Amerika vormt, doch waarvan ruim twee
derden (die nog even onbekend zijn als de binnenlanden van Afrika) nog geheel woest en onontgonnen
liggen. Di t verbazend uitgestrekte land werd 25 April
1500 ontdekt door een Portugees, met name Pedro
Alvarez Cabral, die er (3 Mei) bij Porto Seguro aan
land stapte, en de eerste Europeaan was, die ooit
den grond van 13: , had betreden. In 1530 werd het
ontdekte gedeelte van B. door den koning van Portugal in capitanerien ingedeeld, en werd er een begin gemaakt om B. te coloniseren, tot welk einde
jaarlijks echter slechts twee schepen met veroordeelde
misdadigers, publieke vrouwen en vrijwillig daarbeen gaande Joden derwaarts zouden worden gezonden, Welke schepen er als retour-lading hout en
papegaaijen zouden innemen, om naar Portugal terug
te keeren ; 1 Jan. 1531 liep het eerste schip de baai
van Nictheroy binnen, en 22 Jan. vestigde zich aan
de haven van San Vicente de eerste europesche
kolonie. In het jaar 1549 kwam de eerste gouverneurgeneraal, Thome de Souza, in B. aan, vergezeld van
6 Jezurten, 500 kolonisten en 400 veroordeelde misdadigers ; en door hem werd Bahia gesticht. In 1572
werd de regering gedeeld tusschen 2 kapiteinsgeneraal, waarvan de een te San Salvador resideerde
en de andere te Rio ; in 1576 was er wederom slechts
1 gouverneur-generaal, residerende te Bahia. In 1580
kwam B., even als Portugal, onder spaansche heerschappij ; 1613 werd Para gesticht door Francisco
Caldeira. In 1624 veroverden de Hollanders de stad
Bahia, en maakten zich 1630 van het geheele landschap Bahia met inbegrip van Pernambuco meester.
Alsnu de behoefte voelende om over de gemaakte
veroveringen eenen bekwamen landvoogd aan te stetlen, kozen de bewindhebhers der West-Indische
Compagnie daartoe prins Johan Maurits van Nassau,
die 4 Aug. 1636 benoemd werd tot gouverneur,
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kapitein en admiraal-generaal, met andere woorden
tot stadhouder van B.; den 25 Oct. ging bij scheep,
en zette 23 Jan. 1637 in B. voet aan wal; bij onderwierp sedert 1637 zeven kustprovincien van de 14
prov., waaruit B. toen bestond ; hij liet op het recite
of de vooruitstekende klip van Olinda eene nieuwe
stad bouwen, en een heerlijken taro met kokos- en
fijne vruchtboomen daarbij aanleggen ; Olinda zelf
liet hij herbouwen ; doch in het begin van 1644
keerde hij naar Nederland terug, en reeds in 1645
kwamen de portugesche grondeigenaars in opstand tegen het nederl. gezag; 1654 werden al de
Hollanders uit B. verdreven, en 1661 deden wij afstand van alle aanspraken op het bezit van B. Middelerwijl was 1640 Portugal (en dus ook B.) bevrijd
geworden van het spaansche juk, en de markies vari
Montalvan, de portug. gouverneur-generaal van B.,
werd de eerste onderkoning van B., terwijl de koningen van Portugal zich voortaan noemden .koning
van Portugal en Brazilie". Toen echter 1679 San
Sacramento gesticht was aan de La-Plata, en van
daar uit smokkelhandel gedreven werd, kwam het
met Spanje tot vijandelijkheden ; de Spanjaarden
veroverden San Sacramento (en 1777 werd hun die
plaats voor goed afgestaan). In 1693 begint in B.
het geregeld goudgraven ; en 1729 werden in Serra
Frio de diamantgroeven ontdekt. Van 1758 tot 1760
werden de Jezuiten gewelddadigerwijze nit B. verwijderd ; en 1763 werd Rio in plaats van Bahia tot
hoofdstad van B. verheven. De toestand van B. bleef
overigens, even als die der spaansche kolonien, met
den digten sluijer der geheimzinnigheid bedekt, totdat de dynastie van Braganca, uit Portugal verdreven door Napoleon I, 1808 de wijk kwam nemen in
B., waarop de afkondiging volgde van de cartaregia ;
1815 werd B. een koningrijk ; een republikeinsche
opstand, in April 1817 te Pernambuco uitgebroken,
werd onderdrukt ; 26 Febr. 1821 werd de constitutie der codes van Portugal geproclameerd en te
Rio aangenomen ; en twee maanden later ging Johannes VI scheep om naar Portugal terug te keeren,
zijnen zoon dom Pedro in B. achterlatende als rijksbestuurder ; deze verklaarde zich in de geschillen
tusschen Brazilie en Portugal ten voordeele van B.,
zond de portug. troepen naar het moederland terug,
en riep eene rationale vergadering bijeen, die 1 Aug.
1822 het besluit nam, dat B. zich geheel van het
moederland zou afscheiden ; daarop volgde (7 Sept.)
de onafhankelijkheids-verklaring van B.; 12 Oct.
werd dom Pedro als keizer uitgeroepen, en in Dec.
1822 plegtig als zoodanig gekroond. 1111823 werd
Montevideo als cisplatinische republiek met B. vereenigd (doch 1826 weder daarvan afgescheiden). In,
1824 werd in geheel Brazilie de eed op de nieuwe
constitutie afgelegd ; een opstand in Pernambuco
werd door de bestorming van die stad (17 Sept. 1824)
gedempt ; en 15 Nov. 1825 kwam er een verdrag
tot stand, waarbij de onafhankelijkheid van B. door
Portugal erkend werd. In 1831 (7 April) deed dom
Pedro I afstand van den keizerlijken troon, ten behoeve van zijn minderjarigen zoon dom Pedro II
(toen 7 j. oud), die 1840 meerderjarig verklaard
werd. De republikeinsche partij bewerkte 1842 eenen
opstand in San-Paulo, die echter, even als die in
Minas-Geraes, nog in dat zelfde jaar onderdrukt
werd, terwij1 de opstandelingen in Rio-Grande-doSul eerst in 1845 tot onderwerping gebragt konden
warden. De oorlog, dien B. in bondgenootschap met
Urquiza (Julij 1851) begon tegen den dictator Rosas,
werd door de overwinning bij Santos-Lugares (3 Febr.
1852) ten voordeele van B. beslist.
Tegen-
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woordig is B. ingedeeld in 20 provincien, t. w.
In het zuid-oosten :

geogr. vierk .
mijlen
1,460
1. Rio de Janeiro
7,340
2. San Paulo ...
1,555
3. Santa Catharina . . .
4,360
4. Parana ......
5. San Pedro of Rio grande
4,500
do Sul . . . ,
1,060
6. Espirito Santo .
7,120
7. Bahia . . . ,

in 1856
zielental.
1,200,000
500,000
201,300
72,400
201,300
57,300
1,100,000

In het oosten :

8. Parahyba do Norte .
9. Pernambuco . .
10. Alagoas
...
1 I . Sergipe del Rei _ . .

1,325
1,845
720
750

190,000
950,000
204,000
183,600

1,325
1,930
4,230
4,400
24,500

I 90,000
385,300
154,400
360,000
207,400

In het noordoosten :

12. Rio grande do Norte
13. Ceara ..
14. Piauhi ..
15. Maranhan .
16. Gran Para ....
In het binnenland :

1,300,000
10,280
17,400
180,000
85,000
18,700
42,600
28,600
7,677,800
143,070
Deze bevolking van zeven en een half millioen zielen
(volgens de officiele telling) behoort tot drie verschillende rassen, namelijk : rooden, zwarten en
blanken. De Indianen zijn tegenw. uit de kustprovincien geheel teruggedrongen naar het binnenland;
in de gebergten van het hoogland huizen wilde
stammen (Botocudos, Puris, enz.), die geheel verschillende talen spreken ; de overige Indianen behooren tot de wijd verspreide en verstrooid zijnde
natie der Tupis. De Negers (ten getale van 3 rnillioen) zijn voor de heeft vrijen, voor de helft slaven ;
de slavenhandel is tot heden in B. nog niet geheel
en al onderdrukt, hoezeer reeds bij de wet van
4 Sept. 1850 uitdrnkkelijk afgeschaft en verboden.
De blanke Brazilianen zijn meerendeels van portugesche afkomst, en de heerschende taal is dan ook
het Portugeesch, terwijI de heerschende godsdienst
de roomsch-katholieke is. Ofschoon B. in de laatste jaren aanmerkelijk vooruitgegaan is in verstandelijke ontwikkeling en besch a ving, kan op dit oogenblik nog twee derde der bevolking niet eens lezen,
veel minder schrijven.
B. wordt doorsneden door verscheidene bergketenen,-die slechts zoovele vertakkingen zijn van de
Andes; de voornaamste zijn : de Serra-do-Mar, het
kustgebergte, dat noordelijk uitloopt in het voorgebergte San-Roque; de Serra-de-Mantiqueira (die in
het noordelijk gedeelte den naam draagt van Serrade-Espinhaco), met de hoogste bergen des lands,
zooals Itacolumi (5700 vt.), Itambe (5250 vt.), Picodos-Orgaos (7200 vt.), enz. Ten westen van deze
tweede keten talrijke andere (de Serra-dos-Vertentes). Eene ontelbare menigte rivieren van allerlei
grootte besproeijen dit reusachtig groote land, waaronder de A mazonen-rivier, met al de rivieren die
zich aan de linkerzijde in dezelve ontlasten ; dan de
Tocantins, de Parahyba, de San-Francisco, de Parana, enz. Het klimaat verschilt naar gelang van de
breedtegraden, van de hoogten en van de nabijheid
der zee : in de vlakten brandende hitte en overvloedige
regens; boven op de bergen nijpende koude en bijna
altijddurende sneeuw. De grond van B. is bij uitstek

17. Minas-Geraes . .
18. Goyaz ..
19. Matto Grosso .
20. Alto Amazonas

vruchtbaar; doch de nijverheid voorziet nog niet
eens in de eigene behoeften. De groothandel, die
bijna uitsluitend in handen is van Engelscben, Franschen, Portugezen, Noord-Amerikanen, Hollanders
en Duitschers, concentreert zich in de bavenplaatsen,
van welke de voornaamste zijn : Rio-de-Janeiro,
Bahia, Pernambuco, Park, San-Luis-de-Maranhan,
Ceara, Macayo en Parahyba. Ook is B. rijk aan mineralen, waaronder diamanten, goud en zilver eene
belangrijke. plaats bekleeden; B. heeft een heerlijken
en weelderigen plantengroei, en bezit ontzaggelijke
wouden, die schier nog onontgonnen zijn, en die het
kostelijke brazil- of fernambuc-hout leveren, waarvan de nitvoer een regaal is van het brazil. gouvernement ; het beste brazil-hout komt uit de prov.
Parahyba. Het keizerrijk B. grenst ten N. aan Venezuela en de Guianaas, ten Z. aan de La-Plata-staten,
Uruguay, Paraguay en Bolivia, ten W. aan Peru en
Nieuw-Granada, en ten 0. aan den Atl. Oceaan.
Brazoria, stad. Zie onder BRAZOS.
Brazos, een der voornaamste rivierenii n den
n.-amerik. staat Texas, ontspringt beoosten de Llano
Estacado, en ontlast zich na een loop van 180 mijlen
bij Velasco in de golf van Mexico. Tot aan de stad
Brazoria is de B. ten alien tijde, hooger op slechts
in ettelijke jaargetijden bevaarbaar.
Brazza, het grootste en vruchtbaarste der tot
Dalmatie behoorende eilanden in de Adriatische Zee,
is ruim 7 vierk. mijlen groot, telt 16,000 zielen, heeft
verscheidene goede havens, sterken wijnbouw en wijnhandel. De voorn. plaatsen zijn de marktvlekken
S.-Pietro, Neresi, Bol en Milna.
Brdywald, een vijf mijlen lange bergrug, overdekt met digte bosschen, in den boheemschen kreis
Praag, strekt zich uit tot de Beraunka en Moldavie.
Bró (Monte), berg met een heerlijk gezigt, benoordwesten de stad Lugano in het zwits. kanton
Tessino.
Breakspear (Nicolaas). Zie ADRIAAN IV (pans).
Breautê (Pierre, volgens anderen Charles de),
ook wel verkeerdelij k Briautd gespeld, een jong fransch
edelman van groote dapperheid, eerst kapitein over
vijf compagnidn ligte ruiterij in fransche dienst, werd
na den vrede door Frankrijk's koning aanbevolen aan
prins Maurits, die hem tot kapitein over eene compagnie ruiters aanstelde. Op zekeren tijd werd een
detachement van zijne compagnie, onder bevel van
zijnen luitenant, geslagen door een in getal minder
sterk detachement uit de spaansche bezetting van
's Hertogenbosch; en zijn luitenant, als krijgsgevangene naar die stad gebragt, schreef een brief aan
kapitein B., diens tusschenkomst verzoekende, om
hem in vrijheid te doen stellen. Kapitein B. antwoordde, dat hij geen lieden meer onder zijne bevelen wilde hebben, die zich door een minder talrijken
vijand harden laten slaan, te meer daar hij (B.) zich
sterk maakte, met twintig man wel tegen veertig zulke
schurken opgewassen te zijn. Eer deze brief aan den
gevangene ter hand werd gesteld, moest die worden
gelezen door den gouverneur der vesting (Grobbendonck), die daarvan tevens inzage gaf aan zijnen luitenant Gerard Abrahams. Deze zond dadelijk eene
uitdaging aan B. tot een gevecht met evenveel ruiters
aan weerszijden, en 5 Febr. 1600 had dit gevecht
(22 man tegen 22 man) plaats op de Vucbterheide
bij 's Bosch. Reeds bij den eersten aanval, waarin
26 paarden het leven verloren, sneuvelde Abrahams,
en werd het paard van B. onder dezen doodgeschoten. Een tweede paard, door B. bestegen, trof weldra
het zelfde lot. Nog altijd, hoezeer zwaar gekwetst,
verdedigde B. zich met leeuwenmoed ; doch toen hij

grebes
eenigen der zijnen de vlugt zag nemen, gaf hij zich
over op voorwaarde van lijfsbehoud. In weerwil van
dit belling werd hij, even als zijne mede-krijgsgevangenen, eer ze nog te 's Bosch waren overleverd, door
zijne tegenstanders op laaghartige wijze vermoord.
Zie ABRARAMS (Gerard).
Brebes, 1) laag en moerassig regentschap op
Java, met 93,000 zielen, op de westzijde der residentie Tagal, is ingedeeld in vijf districten, onder
welke : 2) het groote district B.— 3) de hoofdplaats
van het district en regentschap B. ligt 8 paten bewesten Tagal op den regter-oever der Tjipamali. —
4) kaap aan de noordkust der residentie Tagal op
Java. — 5) berg op Java, regentschap B., district
Salem.
Brece, marktvlek met 2200 inw. in het fransche
Kanaal-dept.
Brëche—de—Roland, een 8656 vt. hooge
bergpas der Pyreneen, in bet fransche dept. HautesPyrenees, westelijk aan den voet van den Marboré.
Brechin, stad met 6800 inw., in het scbotsche
graafschap Forfar, aan de South-Esk.
Brecht, vlek in de belg. prov. Antwerpen ;
2700 inw.
Brecknock, of Brecon, 1) engl. graafschap in
Zuid-Wallis, 35 vierk. mijlen groot, 62,000 inw.-2) boofdpl. van bet graafschap B., aan de zamenvloeijing der rivieren Usk, Honddu en Tarell; 6000 inw.
Breda, groot dorp met 3000 inw. in de venetiaansche prov. Treviso.
Breda, stad en vesting (en voormalige baronie)
in Noord-Braband, 8 uren gaans bezuidwesten 's Bosch
en omstr. even zoover ten N. N. W. van Antwerpen,
wordt doorstroomd door het riviertje de Mark. Reeds
in 888 tot stad verheven, werd B. 1410 ommuurd ;
1531-1536 werden de voorsteden aan de stad getrokken door den aanleg van nieuwe wallen en grachten ; 1578 werd B. door bolwerken omringd onder
Willem I ; prins Maurits voegde 1622 vijf groote
boornwerken daarbij; doch 1682 liet Willem HI
door den beroemden Menno van Coehoorn de oude
vestingwerken vervan4en door nieuwe, welke aan de
stad nagenoeg hare tegenw. gedaante gaven. Door
felle brander' werd B. geteisterd 27 Aug. 1490 (toen
een derde van B. vernield werd), 23 Julij 1534 (toen
1300 huizen en het gansche stads-archief verloren
gingen), 26 Julij 1603 (toen 53 huizen in de asch
gelegd werden). Van 1515-1539 regeerde genoegzaam periodiek ieder jaar de pest te B., dat 1539 hovendien bezocht werd door eeue doodelijke zweetziekte. Historisch merkwaardig is B. in menig opzigt.
In het begin van 166 kwamen hier, door toedoen
van graaf Lodewijk van Nassau en den beroeniden
Marnix van St. Aldegonde, 400 edelen bijeen, en legden hier den grondslag tot het Verbond der Edelen ;
22-24 Aug. 1566 de beeldstormerij. Krachtens de
Pacificatie van Gent, moest B. aan prins Willem I van
Oranje worden overgeleverd ; doch hieraan niet voldaan wordende, werd B. belegerd, en kwam door list
4 Oct. 1577 in handen van den prins, viel echter reeds
1581 weder in de magt der Spanjaarden, werd evenwel 1590 door den welgelukten aanslag met een
turfschip (zie BERGEN Adriaan Jansz. van) op nieuw
voor Oranje veroverd ; 1624 belegerd door Spinola,
moest B. zich, na een beleg van 11 maanden, 2 Junij
1625 overgeven ; 23 Julij 1637 sloeg prins Frederik
Hendrik het beleg voor B. op, en 6 Oct. capituleerde
de spaansche bezetting ; 23 en 24 Febr. 1793 werd
B. gebombardeerd door de Franschen onder Dumouriez, en gaf zich bij capitulatie aan hen over ; reeds
in April des zelfden jaars (5-10 Apr.) werd B. door
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de Franschen ontruimd ; 28 Jan. 1795 moest de stad
zich op nieuw overgeven aan de Franschen, die Naar
10 Dec. 1813 voor goed ontruimden. Tijdens den
belgischen opstand 1830 en tot 1839 had te B. schier
aanhoudend doortogt van nederl. troepen plaats. Vermaard is B. door de congressen of vredesonderhandelingen van 1575, 1667 en 1746; ook als geboortepl. van een aantal in hunnen tijd naam gemaakt
hebbende personen.
Breda (Karel Fred. van), historie- en portretschilder, geb. 1755 te Stokholm, gest. 1808.
Brëde (La), vlek met 1500 inw. in het fransche
dept. Gironde, 4uren gaans bezuiden Bordeaux; fraai
gothisch kasteel, waar Montesquieu geboren werd.
Brederode, voormalige heerlijkheid in Holland ; nagenoeg al de Heeren van B. zijn in onze geschiedenis beroemd, vooral de beide volgende :
Brederode (Frans van), geb. 21 Mrt.1466, het
heldhaftige hoofd der Hoekschen, maakte zich door
overrompeling van Rotterdam meester ; doch aldaar
belegerd door den graaf van Egmond, moest hij Rotterdam overgeven en zich redden door de vlugt. In
een scheepsgevecht (23 Aug. 1489) bij Brouwershaven zwaar gekwetst en gevangen genomen, werd hij
naar Dordrecht vervoerd, en st ierf daar 11 Aug. 1490
aan zijne wonders. — B. (Hendrik van), geb. Dec.
1531 te Brussel, een warm voorstander van de zaak
der vrijheid, sloot zich aan bij de graven van Egmond
en Hoorne tegen de tirannij van den kardinaal van
Granvelle; was 5 April 1566 de woordvoerder van
de verbondene Edelen, die aan de gouvernante Margareta van Parma het smeekschrift overbragten, dat
den opstand tegen Spanje ten gevolge had ; op aanraden van den prins van Oranje nam B. de wijk naar
Dnitschland , en stierf 16 Febr. 1568 op het slot Harnhof of Harenburg bij Bremen, eer nog het vonnis tegen hem geslagen werd, waarbij hij op last van Alba
werd gebannen met verbeurdverklaring van zijne bezittingen.
Bredevoort, of Breedevoort, veelal verkort
Breevoort, stadje met 1010 inw. in Gelderland, een
halfuur gaans bezuidoosten Aalten, was eertijdseene
vesting, door Maarten van Rossum omringd met
breede grachten en van zes bolwerken voorzien ;
9 Oct. 1597 werd B. bemagtigd door prins Maurits ;
in het begin van 1606 door list heroverd door de
Spanjaarden, die zich echter reeds 22 Maart weder
moesten overgeven; 11 Julij 1646 vloog het in de
12e eeuw gestichte kasteel van B. in de lucht; 18 Junij
1672 ging B. bij capitulatie aan de Franschen over.
Bredow (Gabriel Gottfried;, geb.14 Dec. 1773
to Berlijn, gest. als prof. der geschiedenis 5 Sept. 1814
to Breslau, schreef veel, waaronder Handbuch der
alten Geschichte, Geographic and Chronologie (Altona
1803 ; 6e druk 1837), en de Chronik des 19ten Jahrhunderts (Altona 1808-11 ; later voortgezet door
Venturi ni) .
Bree (Matth. Ign. van), geb. 1775 to Antwerpen,
gest. aldaar 1839 als directeur der akademie van
schoone kunsten ; en B. (Phil. Jac. van),broeder en
leerling van den vorige, geb. 1786 to Antwerpen, sedert 1818 gevestigd to Parijs — beiden beroemd als
historieschi lders.
Breedevoort. Zie BREDEVOORT.
Breeveertien, zandbank in de Noordzee,
tangs de kust van Holland, begint bezuiden Scheveningen en loopt tot benoorden Noordwijk aan Zee.
Breevoort. Zie BREDEVOORT.
Breezand, 1) droogte in de Zuiderzee, beoosten het eiland Wieringen. — 2) strand der noordelijkste punt van het zeeuwsche eiland Walcheren.
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Bregstium

Bregeetium, oude naam der stad Bregentz.
Bregaglia—dal. Zie
Bregalnitza, rivier in europ. Turkije, ontlast
BREGEL.

zich aan de linkerzijde in den Wardar.
Bregancon, rots-eiland in de baai van Hyeres,
met een kasteel.
Breganze, dorp met 3500 inw. in de venet.
prov. Vicenza ; vermaard is .de zoete witte wijn
van B.
Brege, een der rivieren die den Donau vormen,
ontspringt op de oosterhelling van het badensche
Zwartewoud, benoordw. Furtwangen.
Bregel, of Bregaglia-dal, een 8 uren gaans lang
Alpendal in het zuiden van het zwitsersche kanton
Graauwbunderland, wordt doorstroomd door de
Macra.
Bregentz, lat. Brigantia, stad en haven met
4100 inw. in Tirol, aan de uitwatering van de
Bregentzer-ache in het meer van Constans ; was in de
middeleeuwen eene sterke en belangrijke plaats;
werd 1450 door de familie Montfort verkocht aan
Oostenrijk. Een kwartier gaans van B. ligt de
Bregentzer Klause,een vroeger duchtig versterkte bergpas, door welken tot 1831 de weg uit Zwaben naar
Tirol en Vorarlberg liep. Het zuidoostelijk gedeelte
van het meir van Constans wordt ook wel genoemd
Bregentzer meir; en een uitlooper van de Alpen in
Vorarlberg, bezuidoosten het meir van Constans,
heet het Bregentzerwald.
Broahat, fransch eilandje in het Kanaal, tegenover de uitwatering van den Trieux, een half uur
van de kust van het dept. Cotes-du-Nord; 1900
zielen, kleine haven, fort en vuurbaak.
Breheaud—Loudóac, marktvlek met 3000
inw. in het fransche dept. Morbihan.
Brehm (Christ. Ludw.), geb. 24 Jan. 1787 te
Scherau bij Gotha, sedert 1813 predikant te Renthendorf bij Neustadt aan de Orla, als nestor der
duitsche ornithologen gest. 23 Junij 1864, heeft
naam gemaakt door zijne Beiträge zur Vogelkunde
(3 dln. Neustadt 1821-22); Lehrbuch der Naturgeschichte alien europ. Vogel (2 din. Jena 1823-24) ;
Handbuch derNaturgeschichte allerVogel Deutschlands
(Ilmenau 1831).

Breidenbach, dorp in Hessen-Darmstad,
prov. Opper-Hessen, kreis Biedenkopf ; 800 inw. en
kasteel; is de hoofdpl. van den aan den vrijheer van
B. toebehoorenden Breidenbacher Grand, weike 21
plaatsjes bevat met 7750 inw., die veal eigenaardigs
hebben in zeden en gewoonten.
Breisach, of Alt-Breisach, stad in den badenschen Bovenrijnkreis, op den regteroever van den
Rijn, tegenover de fransche stad Neuf-Brisach (zie
en het fort Mortier, niet ver van den Kaiserstuhl, met 3300 inw. en eene schoone kathedraal,
is overoud, was eertijds eene vrije rijksstad en, als
belangrijke vesting,een der hoofdsleutels van Duitschland ; werd 1638 ingenomen door Bernhard van
Saksen-Weimar, heroverd door den keizer 1641;
bemagtigd door de Franschen 1703.
Breisgau (de), lat. Decumates agri, eene over
het geheel genomen bij uitstek vruchtbare, circa
60 vierk. mijlen beslaande, een groot deel van bet
Zwartewoud omvattende landstreek van Duitschland,
ten N. van Zwitserland, had lang eigene graven,
werd later aan het voormalige Oostenrijk getrokken,
kwam bij den vrede van Presburg (1805) aan Baden,
en telt tegenw. eene bevolking van 160,000 zielen.
Breisich, 1) Nieder-B., vlek met 1200 inw.
aan den Rijn, reg.-distr. Coblentz. — 2) Ober-B.,
dorp met 600 inw. in de nabijheid.
BRISACH)

Bremen
Breislak (Scipio), geb. 1768 te Rome, gest.
15 Febr. 1826 te Milaan, was van duitsche afkomst.
Van zijne geschriften verdienen vooral melding :
Topografla fisica della Campania (Florence 1798);
Introduzione alla geologia (2 din. Milaan 1811 ; 2e
druk fransch 3 din. Milaan 1818) ; Descrizione
geologica della Lombardia (Milaan 1 822) . Zijne
beroemde mineralen-verzameling kwam na zijnen
dood aan de familie Borromeo.
Breiteneck, vlek met 1 500 inwoners in den
beijerschen kreis Oberpfaltz; de heerlijkheid B. behoorde 1630-1724 aan de graven van Tilly.
Breitenfeld, dorp en riddergoed in Saksen,
1 mijl benoorden Leipzig ; bij B. drie veldsiagen
7 Sept. 1 631 overwonnen de Zweden (onder Gustaaf
Adolf) de Keizerlijken (onder Tilly) ; 23 Oct. 1642
sloegen de Zweden (onder genl.Torstenson)de Keizerlij ken (onder aartshert.Leopold en genl. Piccolomini) ;
16 Oct. 1813 een bedrijf van den slag bij Leipzig.
Breitinger (Joh. Jac.), geb. 19 April 1575 te
Zurich, gest. 26 Mrt. 1645, een der voornaamste
gereformeerde godgeleerden van die dagen. Zijne
,,Levensbeschrijving" is belangrijk voor de zwitsersche geschiedenis van zijnen tijd.
Breitling, een meir, in hetwelk zich bij
Rostock de Warnow ontlast, en dat bij Warnemiinde
in gemeenschap staat met de Oostzee.
Brembana, dal in Lombardije. Zie
Brembato, stad in de lomb. prov. Bergamo,
aan den Brembo ; 2400 inw.; ijzerhutten.
Brembo, rivier in Lombardije, ontspringt op
den Pizzo Diavolo, doorstroomt het dal Brembana,
en ontlast zich na eenen loop van 10 mijlen bij
Vaprio in de Adda.
Breme, vlek met 2000 inw. in de piemontesche
prov. Alessandria, aan de uitwatering van de Sesia
in de Po, was vroeger versterkt.
Bremen, een der vier vrije steden van Duitschland met een grondgebied van ruim 4 vierk. mijlen,
dat aan weerszijden van de Weser ligt, door Hanover en Oldenburg begrensd wordt, en 90,000 inw.
telt, waarvan 60,000 in de stad zelve en de overigen
in 2 vlekken (Bremerhaven en Vegesack), 12 kerkdorpen en 45 dorpen. De stad B. ligt op de beide
oevers van (le Weser, 14 mijlen van hare uitwatering
in de Noordzee , heat een levendigen handel en
drukke scheepvaart, en was reeds eene belangrijke
plaats ten tijde van Karel den Gr., die er 788 een
bisdom stichtte; in de daaraan voigende eeuw werd
het tot een aartsbisdom verheven. Nadat het zich
later, bij de uithreiding van deszelfs handel en scheepvaart, in den Hanze-bond had laten opnernen, werd
het in de Me eeuw erkend als eene vrije rijksstad.
Het aartsbisdom B. (uitgenomen de stad) 1644 veroverd door de Zweden, werd hun bij den Westfaalschen vrede afgestaan (1648) en in een wereldlijk
hertogdom B. herschapen. In 1675 hernomen , bij
den Nijmeegschen vrede (1679) teruggegeven, op
nieuw heroverd 1712 (door de Denen), werd het
hertogdom B. 1 719 voor eene som van een millioen
rijksdaalders afgestaan aan de hertogen van Brunswijk. Na jaren lange vernederingen had naauwelijks
de vrede an Versailles B.'s handel en scheepvaart
eenigzins doers herleven, toen de fransche overheersching de ontwikkeling van B. aan knellende bander
kwam leggen, en B. werd de hoofdpiaats van het
fransche departement der Monden van de Weser,
totdat het eindelijk 1813 van de vreemde overheersching bevrijd en de hoofdstad werd van de kleine
republiek B. De stad B. is de geboorteplaats van
W. Olbers, Heeren, enz.
BREMIIO.

N

Bremer

Brenta

Bremer (Frederika), geb. 1802 bij of te Abo
in Finland, kwam met hare welgestelde ouders naar
Zweden, woonde vervolgens eenigen tijd in Noorwegen, werd onderwijzeres aan eene jongejufvrouwenkostschool te Stokholm, bereisde daarop Duitschland en Engeland, later Noord-Amerika, en in de
laatste jaren het zuiden van Europa alsmede het
Oosten. Als romanschrijfster heeft zij grooten opgang gemaakt; hare novellen , die onder den algemeenen titel van Teckningar ur hvardagslivet het
licht zagen, zijn in bijna alle levende talen overgezet.
Bremerhaven, vlek en haven, op een in 1827
door Hanover aan Bremen afgestaan stuk land, aan
de uitwatering van de Geeste in de Weser ; telt reeds
6000 inw.
Bremerlehe, marktvlek in het hanov. hertogdom Bremen, aan de- Weser, nabij Bremerhaven ;
1800 inw. en eene kleine haven.
13remervOrde, marktvlek in de hanov. landdrostij Stade, aan de bevaarbare Oste; 2800 inw.
Bremgarten, stad met 1300 inw. in het
zwits. kanton Aargau, ten Z. 0. van Aarau, aan de
Reuss. Van 1793 tot 1795 woonde hier als uitgewekene Lodewijk Filips, die later koning van Frankrijk is geworden.
Bremke, een dorp 3 uren gaans bezuidoosten
Gottingen; bij B. het een half uur gaans lange
Bremker-dal, waar Burger vele van zijne gedichten
zamenstelde.
Brencilley, stad in het engl. graafschap Kent,
ruim 2 uren gaans bezuidoosten Tunbridge ; 2500
inw. en minerale bronnen.
Brendanus, de heilige, een Ier, stichtte in de
6e eeuw in Engeland en op de nabij gelegene eilanden verscheidene kerken en kloosters. Hij stierf 578.
De naar hem genoemde Brendanus-orde, eertijds zeer
verbreid, heeft sinds lang opgehouden te bestaan.
Brendel (Frans), geb. 1811 te Stolberg aan den
Hartz, sedert 1844 prof. van de geschiedenis en
sthetica der- muziek aan het Conservatorium. Van
zijne geschriften verdienen vooral melding: Geschichte
der Musik in Deutschland, Italien and Frankreich (2e
druk 2 dln. Leipzig1855); Grundziige der Geschichte
der Musik (3e druk Leipz. 1855) ; Die Musik der
Gegenwart (Lpz. 1855).
Brenditz, moravisch dorp, een half uur gaans
ten N.N.W. van Znaym ; gedurende den slag van
Znaym (1809) had aartshertog Karel te B. zijn
hoofdkwartier.
Brendola, dorp in de venet. prov. Vicenza, 3
uren gaans bezuidw. Vicenza ; 2800 inw.
Brenets (les), dorp met 1200 inw. in het dal
les B. in het zwits. kanton Neufchatel, aan de Doubs,
die bier een 80 vt. hoogen waterval vormt.
Brenier (baron Anatole), fransch diplornaat ,
geb. omstr. 1806, werd 1851 met de portefeuille
van buitenl. taken belast, 1855 gezant te Napels bij
Ferdinand II. Even als de gezant van Engeland van
daar teruggeroepen, toen Ferdinand weigerde de geeischte hervorrningen in zijn rijksbestuur in te voeren, keerde B. bij de troonsbeklimming van Frans II
(Junij 1859) op zijnen post terug, loch verliet dien
voor goed 1860 bij den inval van Garibaldi.
Brenna, groot dorp in oostenrijksch Silezie,
distr. Skotschau ; 2200 inw.
Brennabor, of Brennaburg, oude naam voor
Brandenburg.
Brennbtichl, herberg tusschen Imst en Wens
in Tirol, in welker nabijheid 9 Aug. 1854 koning
Frederik August van Saksen verongelukte ; ter gedachtenis werd daar 1855 eene kapel gebouwd.

Brenne, landschapje in het voormalige fransche
hertogdom Berri, tegenw. dept. Indre, met vele vijvers en moerassen, waar de bloedzuiger-vangst op
groote schaal plaats heeft.
Brennen, lat. Brenni, de slavische bewoners
der latere mark Brandenburg; dus in overdragtelijke
beteekenis zooveel als : Pruisen.
Brennenberg (Reimann von), beijersch ridder uit den omtrek van Regensburg (einde 13e en
begin 14e eeuw), van wien nog verscheidene liederen
bestaan (in de verzamelingen der Minnezangers).
Brenner (de), lat. Brennus, een der bergen van
de Tiroler Alpen, tusschen Innspruck en Stertzing
en de rivieren Inn, Aicha en Etsch; 6400 vt. boven
de zee. Bezijden den B. strekt zich (4375 vt. hoog)
de 4 uren gaans lange, drukst begane bergpas tusschen Duitschland en Italie uit. Hier ligt ook het
dorpje B. (200 inw.), met eene minerale bron en
den schoonen waterval van den Eisack, die nabij
het Brennermeer ontspringt. Aan den voet van den
B., nabij den pas Lueg, staat het gedenkteeken van
Maximinus, die hier (236) eene overwinning bebaalde op de Alemannen. Hier had 1530 de ontmoeting plaats tusschen keizer Karel V en zijnen
broeder Ferdinand I. Bij den opstand van Tirol in
1809 was de B. het hoofdpunt waar de Tirolers zich
tegen de beijersche en fransche troepen kloek verdedigden, en van Aug. tot Nov. de gemeenschap met
Italie afgesneden hielden.
Brenneville, plaats in het oude Vexin (dept.
Eure) bij Andelys. Lodewijk VI werd hier 1119
geslagen door Hendrik I, koning van Engeland.
Brenni. Zle BRENNEN.
Brenno, rivier in het zwits. kanton Tessin°,
ontspringt aan den voet der Greina, doorstroomt het
dal B. (Blegne), en outlast zich bij Biasca in den
Ticino.
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Brennus. Zie BRENNER (de).
Brennus, d. aanvoerder, koning, naam van
verscheidene gallische vorsten en leger-overste p ; de
voornaamste zijn : 1) de aanvoerder der sennonische Galliers, die 390 v. Chr. de Romeinen versloeg
aan de Allia,zelfs Rome veroverde en het, op het kapitool na, in de asch legde.— 2) aan het hoofd van
een talrijk leger drong deze B. door in Macedonie,
en stichtte in Thracie een rijk, dat lang stand hield
nl. het Galatische rijk; toen hij aanrukte op den
tempel te Delphi, en afgeslagen werd, be y* eene
paniek zijne soldaten , zoo, dat ze eene slagting aanrigtten onder elkander; uit wanhoop over dezen tegenspoed sloeg B. de handen aan zijn eigen leven
(omstr. 278 v. Chr.).
Breno, stad in de lombard. prov. Bergamo, in
het benedendal Camonica, aan den Oglio ; 2000 inw.
Brent, kleine rivier in het engl. graafschap
Middlesex, ontlast zich bij Brentford (bezuidw.Londen) in den Teems.
Brenta, lat. Medoacus Major, rivier in Italie, ontspringt uit het meir van Caldonazzo, 3 uren gaans
bezuidoosten Trente, stroomt door het dal Sugana,
komt bij Bassano in de vlakte, vereenigt zich met de
kanalen Brentella (dat naar Bacchiglione loopt) en
Piovego, worth bij Dolo bevaarbaar, en outlast zich
na een loop van 23 rnijlen hij de haven van Brondolo
in (le Adriat. Zee. Het vroegere stroombed der B.
werd gebruikt bij den aanleg van het kanaal BrentaMorta of B. Magra, zoo helangrijk voor de scheepvaart tusschen Veneti6 en Padua. De B. gaf hares
naam aan het dept. der Brenta van het koningrijk
Italie onder Napoleon, waarvan Padua de hoofdplaats
was.

572

Brentano

Brentano (Clemens), broeder van Bettina von
Arnim, geb. 1777 te Frankf. a. M., gest.28 Julij 1842
te Aschaffenburg, duitsch romanschrijver, dichter en
dramaschrijver. — B. (Sophia Schubart, echtgenoote van Clemens), geb. 27 Mrt. 1761 te Altenburg,
gest. 31 Oct. 1806 te Heidelberg, dichteres en roman schrijfster.
Brentford, hoofdpl. van het engl. graafschap
Middlesex, 3 uren gaans bezuidw. Londen, aan den
mond van de Brent in den Teems; 6000 inw.
Brentino, dorp in de venet. prov. Verona, met
eene kerk, die druk door bedevaartgangers bezocht
wordt.
Brentz, 1) rivier in Wurtemberg, ontspringt
bij KOnigshrunn, en valt 8 mijlen verder, beneden
Gundelfingen in Beijeren, in den Donau.— 2) marktvlek met 1000 inw. in den wurtemb. Jaxtkreis, aan
de Brentz.
Brentz, of Brentzen (Johannes), lat. Brentius,
geb. 24 Julij 1499 te Weil in Zwaben, gest. 11 Sept.
1570, het hoofd der Ubiquisten, diende 1552 zijne
Confessio Wurtembergica aan het concilie van Trente
in, en was in Wurtemberg de groote medewerker van
Luther's kerkhervorming
Brentzgau (de), landschap tangs de Brentz.
Breonio, groot dorp in de venet. prov. Verona ;
2300 inw.
Brequigny (Louis George Oudard Feudrix de),
geb. 1716 te Granville, gest. 1695 te Parijs, heeft
in 't Licht gegeven : Diplomata, charter, ad res francicas
spectanlia (zaamgesteld uit engelsche archief-stukken), 3 din. in fol.; Tableau des dipliimes concernant
l'histoire de France jusqu'et 1179 (3 din. in fol 1769—
83) ; enz.
Bresaens, oude naam van Breskens.
Brescello, lat. Brixellum, stad in het Modenesche, op den regter-oever van de Po; 1900 inw.;
veldslag 20 Mei 1427, waarin de Milanezen totaal
verslagen werden door de Venetianen onder Bembo.
Brescia, lat. Brixia, stad in Lombardije, aan de
Garza ; 36,000 i1111%; vele merkwaardige gebouwen ;
is de geboortepl. von Arnold van B., Gambara, enz.
Gesticht door de Gathers van Bellovesus; republiek ten
tijde van de lombardische ligue ; behoorde vervolgens
achtereen aan de familien Brusciati, della Scala en
Visconti, welke laatste het 1426 afstonden aan de
Venetianen. Onder hunne heerschappij doorstond B.
verscheidene merk waardige belegeringen (1238,1311,
1426). Sforza en de Milanezen behaalden 1439 eene
overwinning op Piccinino en de Venetianen. Bayard
verdedigde zich te B. heldhaftig in 1520. De Franschen bemagtigden B. in 1796, en maakten het tot
hoofdpl. van het dept. derMella. In 1815 aan Oostenrijk gekomen, telde de oostenrijksch-lombardische
delegatie B. circa 62 vierk. mijlen en 356,000 zielen ;
de in Nov. 1860 opgerigte italiaansche provincie B.
beslaat ruim 88 vierk. mijlen, telt 476,000 inw., en
bevat de districten Brescia, Breno, Castiglione, Chinari, Salo en Verolanova.
Brescia (Arnold van). Zie ARNOLD.
Brescia (Leonardo), geb. 1520 te Ferrara, gest.
1598, een voornaam schilder, werd later koopman
en kwam als zoodanig spoedig tot grooten rijkdom.
Brescou, eilandje aan de zuidkust van Frankrijk, behoort tot het dept. Herault, en heeft een fort.
li 7i
Italie.
Zie BERSELLO.
Bresello, stad in
Bresil, fransche naam voor Brazilie.
Breskens, dorp met 700 inw. (en voormalige
heerlijkheid) in de prov. Zeeland, 21 nur gaans bezuiden Middelburg, met een fort, dat in 1835 is aangelegd.

Brestum
Breslau, lat. Vratislavia, hoofdpl. der pruis.
prov. Silezie, na Berlijn de volkrijkste stad van Pruisen, ligt aan beide zijden van de Oder, in welke zich
hier de Ohlau ontlast, en heeft 130,000 inw. (ongerekend circa 6000 man troepen). Het is de geboortepl.
van den wijsgeer J. Chr. Wolff. In de 12e eeuw was
B. de hoofdstad van een onafhankelijk hertogdom ;
doch toen de laatste hertog kinderloos was gestorven, nam de koning van Bohernen (1335) bezit van B.
In 1527 aan Oostenrijk afgestaan, had B. in den
30-j. oorlog veel te lijden ; in 1741 stormenderhand
ingenomen door Frederik II koning van Pruisen ;
1742 werd te B. de vrede gesloten, die een einde
maakte aan den silezischen oorlog. In den zevenjarigen oorlog werd B. genomen en hernomen door
de Oostenrijkers en Pruisen (1757-1760)) ; en 1807
vigil B. in handen der Franschen.
Bresle, marktvlek in het fransche dept. Oise,
distr. Beauvais; 1800 inw. In de nabijheid de MontCesar met overblijfselen van eene romeinsche legerplaats.
Bresle (la), rivier tusschen de fransche departt.
Seine-Inf. en Somme, valt na een loop van 10 mijlen
bij Treport in het hanaal.
Bressa, eiland. Zie BRESSAY.
Bressanone, italiaansche naam voor Brixen.
Bressay, een der Shetlandsche eilanden, van
Lerwick gescheiden door de Bressay-straat, die eene
goede haven vormt ; 900 zielen.
Bresle, voormalig graafschap in Bourgogne ,
tegenw. een gedeelte van het fransche dept. Ain, met
de hoofdpl. Bourg (Bourg-en-Bresse) ; gezond klimaat ; vruchtbare grond ; bevolking sterk, matig en
nijver.
Bresson (St.-), fransch dorp, dept. HauteSaone; 2200 inw.; heeft een der schoonste papier..
makerijen van Frankrijk, opgerigt 1660.
Bressuire, stad met 2300 inw. in het fransche
dept. Deux-Sévres, 7 mijlen benoorden Niort, was
vroeger van meer gewigt, doch heeft veel geleden in
de oorlogen der Vendee.
Brest, in het oude Gallie niet Brivates, maar
Gesocribate, stad in het dept. Finisterre, een der voornaamste zee- en oorlogshavens van Frankrijk ; de
reede van B., waar zich het riviertje Penfield ontlast,
is ruim, diep en veilig, wordt door zware batterijen
gedekt, en heeft voldoende plaats voor 400 schepen ;
zij staat met de opene zee slechts in gemeenschap
door de 1650 nedl. ellen breede invaart, le Goulet
genaamd, die door reusachtige rotsmassaas in verscheidene doorvaarten gesplitst is. De stad zelve is
omringd door zware vestingwerken, telt 62,000 inw.,
en is de geboortepl. van admiraal Linois, bouwmeester Sane, enz. In de 9e eeuw lieten de graven
van Bretagne te B. eene sterkte bouwen, doch de
stad was van weinig gewigt, totdat Richelieu er
(1631) eene haven liet aanleggen en groote werken
beginners, die door Lodewijk XIV en diens opvolgers
voltooid werden. In 1372, 1378 en 1397 werd B.
bezet door de Engelschen ; in 1597 te vergeefs aangetast door de Spanjaarden ;1794 Teed Villaret voor B.
eene nederlaag tegen de Engelschen.
Brest—Litowsk, of Brzesc-Litewski, stad in
het europ.-russ. gouvernement Grodno, aan den Bog,
22 mijlen bezuiden Grodno ; 18,000 inw., bijna alien
Joden ; vermaarde synagoge, en een kasteel op eene
rots. In de nabijheid een keizerlijk paleis met tuinen.
Te B. werd 31 Dec. 1436 de Eenwige vrede gesloten
tusschen de Duitsche Orden en de Polen. Bij B. bloedige slag tusschen ie Russen en Polen (1794).
Brestum, nieuw-lat. naam van Brest.

Breusch

Bretagne
Bretagne, het ongeveer 620 vierk. mijlen groot
zijnde noordwestelijke schiereiland van Frankrijk,
dat vroeger eene provincie vormde, doch tegenw. is
gesplitst in de vijf departementen Ille-et-Vilaine,
Loire-Inferieure, Cotes-du-Nord, Morbihan en Finisterre. De B. wordt ook ingedeeld in Opper-B.
(met de 5 bisdommen Rennes, Nantes, St.-Halo, Dol
en St.-Brieux) en Neder-B. (met de 4 bisdommen
Vannes, Quimper, St.-Pol-de-Leon en Treguier). Het
land is vol bergachtige s preken; alleen de dalen zijn
vruchtbaar. De Bretagners (fr. Bretons) zijn van
celtische afkomst en spreken eene celtische taal (het
Bas-Breton); ze zijn over het algemeen werkzaam,
driftig en trotsch op hunne afkomst, niet zelden
ook eigenzinnig en stijfhoofdig ; ze leven voort in
armoede en domheid, zijn weinig voor nijverheid
geschikt, doch B. levert goede zeelieden. De voornaamste havenplaatsen van B. zijn : Brest en Lorient
met gewigtige oorlogshavens, alsook Nantes, Vannes,
Quimper, Morlaix, St.-Brieuc en St.-Malo met levendige handelshavens. Na het juk der romeinsche overheersching te hebben afgeschud (4e eeuw) splitste
B. zich in verscheidene kleine republieken, die echter ter hunner verdediging naar buiten ten naauwste
waren verbonden ; later (omstr. 380) stelde B. zich
aan het hoofd van lien bond (den armoricaanschen
bond), en de vorsten van B. noemden zich koning
van Armorica. In de 5e en 6e eeuw kwamen nit
Groot-Bretagne de Bretagners, die door de Angelen
en Saksen uit hun land werden verdreven ; en het
westelijk gedeelte van Armorica nam naar hen den
naam aan van Bretagne. In 1213 kwamen al de tot
dusverre elk afzonderlijk door eigene vorsten geregeerde rijkjes, aan welker hoofd B. stond (dat door
eenen graaf geregeerd werd), gezamentlijk onder
Pieter Mauclerc, graaf van Dreux, die getrouwd was
met Alix (de dochter van Constance, graaf van B.),
en deze Pieter nam den titel aan van Hertog van B.
Tot in de 16e eeuw werd B. nu door hertogen geregeerd ; doch bij den dood (1488) van hertog Frans II,
die geen zonen, naliet, kwam B. aan zijne dochter
Anna, die 1491' trouwde met koning Karel VIII en
na diens dood met koning Lodewijk XII (1499) ; en
hare dochter Claude van Frankrijk, die 1514 in den
echt trad met koning Frans I, verzekerde aan de
fransche kroon het erfregt op het hertogdom B., dat
dan ook 1532 formeel bij Frankrijk werd ingelijfd ;
doch eigene regten en een eigen parlement heeft
B. bezeten tot de Omwenteling van 1789.
Graven en Hertogen van Bretagne.

Nomenoe .
Eudes en Hoel III 1148
824
Erisopoe .
851
Conan IV . . . 1156
Salomon .
857
Geoffroy II . . . 1171
Pasquiten en
Constance en
Gurvand
. . 1186
. . 874
Arthur I
AlainI en Judicaêl 877
Pierre Mauclerc
Gurmhaillon . . 907
en Alix . . . 1218
Juhel Berengarius 930
Jean I . . . . 1237
Alain II Barbetorte 937
Jean II . . . . 1286
Dragon
952
Arthur II . . . 1305
Hoel I .
.
.
953
Jean III
1312
Guerech
980
Charles de Blois . 1341
Conan I
.
987
Jean IV v. Montfort 1364
Geoffroy I .
992
Jean V . . . . 1399
Alain III .
1008
Francois I . . . 1442
Conan II . . . 1040
Pierre II . . . 1450
Hoel II . . . . 1066
Arthur III . . . 1457
Alain-Fergent
. 1084
Francois II
. . 1458
Conan III . . . 1112
Anna . . . . 1488
Bretagne (Groot-). Zie BRITANNIe (Groot-).
Bretagne (Nieuw-) . Zie BRITANNIe (Nieuw-).
•

•

.

•

.
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p.,4 Breteuil, 1) stad in het fransche dept. Eure,
aan den Iton; 2300 inw. — 2) stad in het fransche
dept. Oise ; 2500 iuw.
Breteuil (Gabrielle Emilie, barones le Tonnelier van). Zie CHATELET-LOMOND.
Breteuil (Louis Auguste le Tonnelier, baron
van), geb. 1733 te Preuilly in Touraine, eerst militair, onder Lodewijk XV diplomaat, 1783 minister
van staat, tegenstander van alle nieuwigheden, moest
1787 wijken; werd na den val van Neckar nogmaals
een oogenblik minister 1789,ried den koning doortastende maatregelen aan,en toen zijn raad niet gevolgd werd, ging hij naar Zwitserland, keerde 1802
naar Frankrijk terug,en stierf 2 Nov. 1807 te Parijs.
Bretigny, dorp in 't fransche dept. Eure-Loire,
2 uren gaans bezuidoosten Chartres, bekend door den
vrede tusschen Engeland en Frankrijk 8 Mei 1360.
Breton. Zie CAPE-BRETON.
Breton (Raimond), geb. 1609 te Beaune, trad
in de orde der Dominicanen, en vertrok 1635 met
eenige andere monniken naar Amerika, waar hij
twintig jaren doorbragt. In Frankrijk teruggekeerd,
gaf hij (1665) te Auxerre in het Licht eenCarathisch
Woordenboek, voorzien van historische aanmerkingen ter opheldering van die taal. Hij stierf 1679.
Breton de los Herreros (don Manuel),
spaansch dochter, geb. 19 Dec. 1800 te Quel, prov.
Logrolio ; complete editie zijner werken, Madrid 1850.
Bretonen, fr. Bretons, de Bretagners.
Bretonsch, of Armoricaansch, de celtische
taal, die door de celtische bewoners der Bretagne
nog tegenw. in verscheidene dialecten gesproken
wordt, en naast verwant is aan 't Cymrisch (Welsh).
Brettach, marktvlek met 1000 inw. in den
wurtemb. Neckarkreis, aan de B., die, na een loop
van 5 mijlen, bij Neuenstadt in den Kocher valt.
Bretton, of Brettheim, zeer oude stad in Baden,
5 mijlen bezuiden Heidelberg ; 3200 inw.;geboortepl.
van Melanchthon.
Bretwalda, ten tijde van de angelsaksiscbe
heptarchie telkens diegene der engelsche koningen,
die het magtigst was.
Breuci, in de oudheid een yolk van den illyrischen stam, woonde tangs de Save in Pannonia, in het
tegenwoordige Bosnia.
Breugel, of Breughel, dorp in N.-Braband,
12 uur gaans benoordw. Eindhoven, met 200 inw. ;
werd 1543 door Maarten van Rossum op brandschatting (1500 gl.) gesteld; was voorheen een bloeijend
plaatsje, doch geraakte in verval sedert 1675, toen
het geplunderd werd door de Franschen, die het ook
1688 in brand meenden te steken, doch tegen eene
zware brandschatting aan dat heillooze voornemen
toen geen:gevolg gaven. Het is de gehoortepl. van den
schilder Pieter van Breughel.
Breughel, geslachtsnaam caner lange reeks
verdienstelijke nederlandsche schilders, wier stamvader Pieter van B. in 1530geboren was in het dorp
Breughel bij Breda, en walk geslacht nog in onzen
tijd op waardige wijze wordt vertegenwoordigd op
het gebied der schilderkunst.
Breukelen, zeer oud dorp in de prov. Utrecht
aan de Vecht, 3 uren gaans benoordw. Utrecht ;
werd 1418 op brandschatting gesteld door die van
Utrecht ; 1672 deerlijk geteisterd door de Franschen.
Breuni, oud yolk in Rhzetie, dat eerst gevonden werd op de Alpen in de omstreken van den
Brenner, later aan den Boven-Rijn.
Breusch, fr. Bruche, rivier in den Elzas, ontspringt bij Sales op het Vogesisch gebergte, en valt
na een loop van 10 mijlen boven Straatsburg in de Ill.
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Brevik

Brevik, havenstadje met 1800 inw. in het noorweegsche amt Bradsberg, aan den Eidanger-fjord
van het Kattegat.
Brevine (La), dal in het zwits. kanton Neufchatel koud en onvruchtbaar; in hetzelve het meir
Etaliéres.
Breviodurum, tegenw. Pont-Audemer.
Brewster (sir David), geb. 11 Dec. 1781 te
Sedburgh in het schotsche graafschap Roxford, beroemd natuurkundige, is de uitvinder van den kaleidoscoop, en beeft zeer veel geschreven.
Brêzê, oud-adellijk fransch geslacht, waarvan
11e voornaamste leden zijn geweest : B. (Pierre de),
grand-s6nechal van Anjou, Poitou en Normandie;
deze B. was Karel VII krachtdadig behulpzaam om
de Engelschen uit Frankrijk te verdrijven; door Lodewijk XI werd hem opgedragen hulp te brengen aan
Margareta van Anjou, en hij sneuvelde 14 Julij 1465
bij den slag van Montlhery, in den oorlog genaamd
du Bien-Public. — B. (Jacques de), grand-senechal
van Normandie, gest. 1494. — B. (Urbain Maille),
maarschalk, gest. 1650. Zie ook DREUX-BREZE en
MAMA.

Brezilian, in de romantische heldendichten
der middeleenwen een bosch in Bretagne, dat in de
Artus-legende en vooral in den Parcival eene rol
speelt.
Brezowa, marktvlek in bet hongaarsche comitaat Oberneutra ; 5500 inw.
Brial (dom), werkzaam en geleerd benedictijner
van Saint-Maur, geb. 1743 te Perpignan, gest. 1828
te Parijs, werkte eerst aan de Hist. litteraire de
France, schreef vervolgens dl. 14 tot 19 van bet
Recueil des historiens des Gaules et de France, en
meer andere geschiedk. geschriften.
Brialmont (Laurent Matthias), geb. 1789 te
Seraing bij Lnik, eerst fransch officier, later in belgische dienst, was 1850-54 belg. minister van oorlog. — B. (Alexis), zoon van den vorige, geb. 25 Mei
1821 te Venlo, belgisch off. der genie, en ook schrijver van verd. ienstelijke werken over milit. anderwerpen, waaronder : Histoire du Duc de Wellington
(3 dln.1856-57). Door dezen B. was het plan ontworpen voor de nieuwe vestingwerken van Antwerpen, die 1860 werden aangevangen, doch die vervolz
gens zooveel gisting onder de bevolking te weeg bragten. Zie ANTWERPEN.
Brianee, kleine rivier in het fransche dept.
Haute-Vienne, outlast zich in de Vienne.
Briancon, het oude Brigantia of Brigantium,
stad met 5000 inw. in het fransche dept. HautesAlpes, op den regter-oever van den Durance, ligt
aan den weg, die van Grenoble over den Mont Gen6pre
naar Turijn loopt, is eene sterke vesting, beschermd
door zeven forten, en een der voornaamste wapenplaatsen van Frankrijk. B. ligt 7374 vt. boven den
spiegel der zee, en is in een strategisch opzigt zeer
gewigtig als sleutel tegen Piemont.
Briansk. Zie BRJANSK 1).
Brianza, lafidschap in Lombardije, waarvan
het D't paradijs" wordt genoemd, omvat het Vooralpenland tusschen Monza en de twee zuidelijke uitloopers van het meir Como, is omstr. 8 vierk. mijlen
groot, en is B. genoemd naar de villa B., het hoogste
punt, in der tijd bewoond geweest door koningin
Theodelinde. In bet gebergte nahij B. werden 1449
de Venetianen (onder de beide Malatestas) verslagen door Sforza.
Briar, zijrivier van de Savannah in den noordamerik. staat Georgia; aan den B. I 779 overwinning
der Engelschen op de Awerikanen.

Bridgewater
Briare, waarschijnlijk het oude Brivodurum,
stad met 3000 inw. in het fransche dept. Loiret,
aan de Loire, 5 mijlen bezuiden Montargis. Bij B. bet
Kanaal van B., het oudste kanaal in Frankrijk (begonnen door Hendrik IV,voltooid door Lodewijk XIII),
dat de Seine met de Loire verbindt.
Briareus, of Egeon, een der Centimanen (honderd arwen en vijftig hoofden hebbende reuzen),
die den hernel bestormden.
Briatico, stad in de nap!. prov. Calabria ult. II,
op het schiereiland van den Monte Poro ; 1100 inw.
Briautê. Zie BREAUTE.
Bribiesea, oude stad in de spaansche prov.
Burgos, aan de Oca, in de Bureba; 2000 inw.
Brice, de heilige, bisschop van Tours, volgde
omstr. 400 den heiligen Martinus op, werd door de
tegen hem opgeruide bevolking weggejaagd, nam de
wijk naar Rome ; eenige jaren later teruggeroepen,
stierf hij 444. Gedenkdag 13 Nov.
Bricherasco, marktvlek in de piemont. prov.
Pignerol; 3400 inw.
Briconnet (Guillaume) , fransch kardinaal,
speelde eene gewigtige rol onder Lodewijk XI, Karel VIII en Lodewijk XII. Op aanraden van B. ondernam Karel VIII de verovering van Italie ; door dien
koning werd B. tot bisschop van St.-Malo, vervolgens tot aartsbisschop van Reims en eersten minister
benoemd ; doch door pans Julius II werd B. in den
ban gedaan. Hij was reeds bejaard toen hij 1514
stierf. Alvorens den geestelijken stand te ombelzen, was B. gehuwd geweest en had twee zonen. —
B. (Guillaume), zoon van den vorige, was bisschop
van Meaux, ambassadeur te Rome, en stierf 1533.
Bridam, zeeuwsch dorp. Zie BRIGDAMME.
Brides—Bay, eene baai aan de zuidwestpunt
van het prinsdom Wallis.
Bridet (Jacques Pierre), geb. 1786 te Louvilliers bij Verneuil, uitvinder der poudrette, rigtte
1789 een groot etablissement op te Montfaucon bij
Parijs, en stierf 1809.
Bridgend, stad in het engl. prinsdom Wallis,
graafschap Glamorgan, aan den Ogmore; 1100 inw.
Bridgeness, haven in hetschotsche graafschap
Linlithgow, aan den Firth-of-Forth.
Bridgenorth, stad in het engl. graafschap
Shrop, aan den Severn; 7000 inw.
Bridgeport, havenstad in den n.-amerik. staat
Connecticut, aan den mond van den Pequomock in
de Long-Island-sond ; 7600 inw.
Bridgeton, stad in den n.-amerik. staat NewJersey, aan den Cohansey ; 2500 inw. en invoerhaven.
Bridgetown, 1) zeehaven en hoofdstad van
het tot de Antillen behoorende engelsche eiland
Barbados, aan de Carlisle-baai ; 20,000 inw. ; leed
veel door brand 8 Febr. 1758, en door den orkaan
van 1780. — 2) naam van verscheidene stadjes in
N .-Amerika.
Bridgewater, I ) havenstad in het engl. graafschap Somerset, aan den Parret ; 10,000 inw.; geboortepl. van admiraal Blake. — 2) stad in den
n.-amerik. staat Massachusetts, 4 mijlen bezuiden
Boston; 7000 inw. — 3) stad in den staat NewJersey, 1 uur gaans van Boundbrook; 4000 inw.
Bridgewater (Th omas EGERTON, graaf van),
kanselier van Engeland onder Jacobus I, werd met
verscheidene belangrijke zaken belast ; toen des konings voormalige gunsteling, de graaf van Somerset,
veroordeeld werd als gifmenger, had B. den cooed
zich te verzetten tegen de begeerte van Jacobus I,
die den veroordeelde gratie Wilde schenken. In 1619
legde hij de waardigheid van kanselier seder, en

BriAgewater-baai
wees Bacon tot zijn opvolger aan ; weinig dagen daarna
stierf B. Door Jacobus I was hij verheven tot baron
van Ellesmere, viscount van Brackley en graaf van
Bridgewater; onder dezen laatsten titel zijn zijne
afstammelingen bekend. B. (Francis EGERTON,
hertog van), een afstammeling van den vorige, geb.
1736, gest. 1803, beroemd door het kanaal dat hij
heeft laten graven; zie BRIDGEWATER-KANAAL.
(Francis Henri EGERTON, graaf van), geb. 1756,
—B.
gest. 1829, geestelijke, was een zonderling man, doch
heeft zijnen naam vereeuwigd door aan de Royal Society te Londen 8000 pond sterl. te legateren, om
uit de renten van dat fonds prijzen toe te kennen
aan de schrijvers van de best gekeurde werken, die
de strekking hebben om Gods almagt en wijsheid
aan te toonen. Herschel', Buckland, Bell, enz. Averden uit deze stichting bekroond.
Bridgewater—baai, van het Bristol-kanaal
het gedeelte aan de kust van het engl. graafschap
Somerset; in de B. ontlasten zich de riv. Parret en
Brue.
Bridgewater—kanaal, groot kanaal in bet
engl. graafschap Lancaster, dus genoemd naar Francis
Egerton, hertog van Bridgewater, die dit kanaal
(1759-77) liet - aanleggen door Jacob Brindley en
diens opvolger Flemshan. Het B.-kanaal loopt van
de rijke steenkolen-mijnen bij Worsleywill over Manchester naar Liverpool ; door middel van eene 200
yards Lange en 39 vt. hooge waterleiding wordt het
over de rivieren Mersey en Irwell gebragt, en loopt
bij Worsley door verscheidene rotstunnels. Een
ander kanaal, dat de zelfde hertog later liet graven,
verbindt Hull met Liverpool, dus de Noordzee met
de Iersche Zee.
Bridlington, of Burlington, havenstad in het
engl. graafschap York, aan de baai van B. ; 7000
inw.; zeehaven ; ijzerhoudende minerale bron.
Bridorp, of Briedorp, een zeeuwsch dorp. Zie
BRIJDORP.

Bridport, zeestad in het engl. graafschap Dorset, aan de uitwatering van de Bride in het Kanaal ;
8000 inw.
Brie, oude prov. van Frankrijk, was gesplitst
in de B. Champenoise, die tot Champagne, en de
B. Francaise, die tot Isle-de-France behoorde. De
B. Champenoise was weder ingedeeld in Opper-B.
(met de stad Meaux), Neder-B. (met de stad Provins) en B. Pouilleuse ( met de stad Château-Thierry).
De Upper-B. is als het ware de koornschuur van Parijs.
Ten tijde van Cesar werd de B. bewoond door de Meldi
en was destijds niets anders dan eene verbazende
woudstreek, genaamd Brigensis saltus. Onder de laatste Carlovingers had de B. eigene graven,die meestal
den naam droegen van graaf van Meaux. In 968 werd
Herbert de Vermandois, graaf van Meaux, tevens
graaf van Troyes; en sedert dat tijdstip zijn de lotgevallen der B. zaamgeweven met die van Champagne.
Brie°, marktvlek in bet fransche dept. Finisterre,
3 urea gaans benoordoosten Quimper ; 5000 inw.
Brie—Comte-Robert, stad met 3000 inw.
in het fransche dept. Seine-Marne, aan de Yéres,
4 uren gaans benoordw. Mellor; this genoemd, omdat Robert van Frankrijk, graaf van Brie, daar verblijf hield.
Briedorp, of Bridorp, een zeeuwsch dorp. Zie
BRIJDORP.

Brieg, 1) B., lat. Brega, stad met 13,000 inw.
in het pruis. reg.-distr. Breslau, aan de Oder ; kasteel
waar vroeger de hertogen van Liegnitz resideerden; 1741 werd B. door de Pruisen veroverd. —
2) B., fr. Brigue, stadje in Zwitserland ; zie BRIGuE.

Brienne
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Briel (de), een rotsdal. Zie BRURL.
Briel (den). Zie BRIELLE.
Briella, lat. naam van Brielle.
Brielle, of den Briel, stad in Zuid-Holland, op
het eiland Voorne, aan den mond van de Maas; 4600
inw. en haven ; wordt het eerst vermeld 1280 (als
dorp), 1306 reeds als stadje, doch eerst 1330 verkreeg B. stadsregten ; was in de 15e en 16e eeuw
eerie zeer bloeijende en belangrijke plaats; in Junij
1575 werd te 131 het huwelijk voltrokken tusschen
prins Willem I en zijne derde gemalin Charlotte van
Bourbon. In 1521 zware brand aan de buitenhaven
van B. Door den storm van 14 Nov. 1775 en door
de overstrooming van 21 en 22 Nov. 1776 werd aan
de stad en aan de vestingwerken van B. groote schade
toegebragt. Beroemd is B. vooral door de Watergeuzen, die zich 1 April 1572 van B. meester maakten, waardoor B. kan genoemd worden de wieg der
vrijheid van de 7 Vereenigde Provincién. B. is de
geboortepl. van Marten Harpertsz. Tromp en van
Witte Cornelisz. de With.
Brien, vorst van Ierland, geb. 926, regeerde
56 jaren over Zuid-Ierland, sloeg de Denen in 40 gevechten, en verdreef hen eindelijk voor goed van het
eiland, na de overwinning bij Clontarf (1014). Hij
werd door een Deen vermoord. Hij had de invoering
van het Christendom in zijn rijk begunstigd.— Zijne
afstammelingen, die den naam droegen van O'Brien
(d. zoon van Brien), regeerden gedurende 500 jaren over Ierland. De laatsté van de dynastie O'Brien,
namelijk Donogh O'Brien, bijgenaarnd de Vette, werd
1543 van den troon gestooten door Hendrik VIII,
koning van Engeland. Sedert dat tijdstip splitste de
familie O'Brien zich in twee linièn : de eerste is tiltgestorven in de 18e eeuw met Antonia Th. Septimania O'Brien, dochter van lord J. Ch. O'Brien, viscount van Clara, later graaf van Thomond, die bij
de fransche armee gediend en den titel van maarschalk verworven had ; de andere linie bestaat nog
tegenwoordig.
Briengien, dorp op Java,ads.-resid.Magelang;
12 Febr. 1828 overwinning der onzen op eene 1000
man sterke bende muitelingen.
Brienne, stad in het fransche dept. Aube, aan
de Aube, bestaat nit B.-le-Chateau en B.-la-Ville,
met gezamentlijk 3000 inw. en een fraai kasteel;
was oudtijds een graafschap. Tot 1790 bestond te B.
eene militaire school, in welke keizer Napoleon I
zijne eerste opleiding genoot. Bloedige slag 1 Febr.
1814, waarin de verbondene legers (onder Blucher)
de Franschen (onder Napoleon) overwonnen.
Brienne, beroemd fransch grafelijk geslacht,
welks stamheer Engelbert I leefde omstr. 990. —
B. (Jan van), zoon van Erard II (koning van Cyprus), werd 1209 koning van Jeruzalem, verwierf
1229 ook de kroon van Constantinopel, en stierf
1237. — B. (Gauthier de, d. Wouter III van),
broeder van den vorige, werd na den dood van Hendrik VI (1197) tot den troon van Sicilie geregtigd,
doch kon zich niet doen erkennen ; bekwam door
zijn huwelijk 1201 van den pans ook Tarentum en
Lecce als leen ; tweemaal (door zijne overwinningen
bij Capua en bij Cannes) gelukte het hem zijn rijk
te veroveren ; doch bij de belegering van Sarno
(1205) sneuvelde hij. — B. (Wouter IV van), bijgenaamd de Groote, zoon van Wouter III en na diens
dood geboren, werd 1229 stadhouder van Jeruzalem, doch 1244 in den slag bij Gaza door de Sarracenen gevangen genomen, en 1251 in Egypte ter
dood gebragt.— B. (Wouter V van),zoon van Wouter IV, offerde zijne bezittingen en zijn leven op in
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Brienne

den strijd om het bewind over Griekenland, en vond

1312 in den slag aan den Cephissus den dood. —
B. (Wouter VI van), zoon van Wouter V, werd 1326
stadhouder van Florence, verloor 1331 op eenen togt
ter herovering van de grieksche vorstendommen zijn
leper door de pest, maakte zich 1342 van het souvereine gezag in Florence meester, regeerde er als
een echt dwingeland, zoodat er reeds 6 Aug. 1343
een opstand uitbarstte, die hem noodzaakte zijn hell
te zoeken in de vlugt. Hij nam de wijk naar Frankrijk, werd connëtable, en sneuvelde 19 Sept. 1356
in den slag van Poitiers.
Brienne (Lomënie de), kardinaal en fransch
minister. Zie LOMENIE.
_.e BR RYENNE.
Brienne (Ni h Zie

Brienon. Zie BRINON.
Brientz, vlek in het zwits. kanton Bern, 6 mij-

len bezuidoosten de stad Bern, ligt aan het vischrijke Brientzer meir (dat uur gaans lang en 1 uur
breed is) en aan den voet van den steilen, 6800 vt.
hoogen bergrug Brientzer Grat, waarvan de piek
Rothhorn 7238 vt. hoog is. Bekoorlijk gelegen, telt
B. 1800 inw. en is beroemd door zijne kaas.
Brienza, marktvlek in de napelsche prov. Basilicata, 4 mijlen bezuidw. Potenza ; 4200 inw.
Dries, stad in het hongaarsche comitaat Sohl ;
2500 inw.; de Brieser-kaas is beroemd.
Briesau. Zie BRISAU.
Briesen, of Friedeck, stad in het pruis. reg.distr. Marienwerder, kreis Kulm ; 3000 inw.
Brieskerke, oudtijds (voor 1534) aanzienlijk
dorp op het zeeuwsche eiland Schouwen.
Briet (Ph.), geb. 1601 te Abbeville, gest. 1668,
behoorde tot de orde der Jezuiteu,en was bibliothecaris van het college van Parijs heeft verscheidene
geaclite geograph. en chronolog. werken geschreven.
f
stall.Zie
_.eSAINT-BRIEUC.
—
–
Brieuc (St.-), .ransc_e
Brieuc, de heilige, lat. Briocus, geb. in GrootBritannie omstr. 409, was een ijverig verspreider
van het Christendom in Armorica (Bretagne),Frankrijk en Groot-Britannia ; op 70-jarigen leeftijd kwam
hij andermdal naar Armorica, en stichtte daar een
klooster,dat de oorsprong werd van de stad St.-Brieuc;
in dit klooster stierf hij 502 ; gedenkdag 1 Mei.
Brigantes, het magtigste yolk in Britannia
ten tijde der Romeinen ; hunne hoofdstad was Eboracum (tegenw. York). Onder Vespasianus werden
ze aan de Romeinen onderworpen door Cerealis.
Briganti, d. Roovers, noemde men inzonderheid de bourbonsche benden, die Frans II van
Napels, na 1860 van den troon verdreven te zijn,
gebruikte om de napolitaansche provincien in woeling te houden, ten einde, zoo mogelijk, weder in
het bezit te komen van zijn verloren rijk.
Brigantia. Zie BRAGANCA,BREGENTZ en BRIANCON.
13riganticu.s (Julius), zoon eener zuster van
Claudius Civilis, hield de zijde der Romeinen bij den
opstand der Batavieren, en sneuvelde in den strijd
tegen zijnen oom.
Brigantii, in de oudheid een yolk in Vindelicie, aan de oostzijde van het meer van Constans
(Vorarlberg), met de hoofdstad Brigantia (tegenw.
Bregentz), waarnaar het meer van Constans genoernd
werd Brigantinus lacus.
Brigantinum, stad in Hispania ; tegenw.
Corolla.
Brigantinus lacus, tegenw. meir van Constans. Zie BRIGANTII.
Brigantium, 1) sterke stad der Romeinen in
narbonensisch Gallie ; tegenw. Briancon. — 2) B. of
Brigantinum, stad in Hispania ; tegenw. Corolla.

Bright
Brigdamme, bij verkorting Bridam, dorp op
het zeeuwsche eil. Walcheren,1 our gaans benoorden Middelburg. Nabij B. werd 1574 (tijdens het
beleg van Middelburg) een troep Spanjaarden verslagen ; de plaats, waar de gesneuvelden begraven
werden, beet nog het Spanjaards-putje.
Brigg, 1) zwits. vlek, kanton Wallis, 5 mijlen
benoordw. Domo d'Ossola, aan de Rhone; 600 inw.
— 2) B.. of Glanford-Bridge, stad met 2000 inw.
aan den Ancholme, in het engl. graafschap Lancaster.
Briggius, verlatijnschte naam van den engelschen wiskundige Briggs (Henry).
Briggs (Henry), beroemd wiskundige, geb. 1556
te Warley-Wood, engl. graafschap York, sedert 1619
prof der wiskunde te Oxford, aldaar gest. 26 Jan. 1630.
Zijne Arithmetica logarithmica (Londen 1624) bleef
de grondslag van alle latere logarithmische tafelen.
Brigham—Young, de tweede profeet der
Mormonen, geb. 1 Junij 1801 te Wittenham in den
n.-amerik. staat Vermont, uit boeren-ouders,was zelf
laudbouwer tot zijn 32ste jaar, werd toen lidmaat
van de sekte, door Jos. Smith gesticht onder den naam
van i)Heiligen der laatste dagen" (Latter days' Saints),
en deelde al de wederwaardigheden, welke die sekte
ondervond gedurende zijn verblijf te Nauvoo. Toen
Smith door de bevolking van Illinois ter dood was
gebragt (27 Junij 1844) presideerde B. den raad
der twaalf Apostelen, en wist zich door zijne inderdaad groote begaafdheden zulk eenen aanhang te
verschaffen, dat hij tot profeet werd verkoren, waarop hij dadelijk zijn mededinger Rigdon in den ban
deed. In plaats van den dood van Smith te willen
wreken, verklaarde hij de wraak te willen overlaten
aan God ; zoodoende hoopte hij de vijandschap te
doen bedaren, die het nieuwe kerkgenootschap tegen
zich in het leven bad geroepen. Doch de bevolking
van Illinois was maar volstrekt niet gezind, om in
him midden het verblijf te dulden, van hetgeen ze
noemden .een zainenraapsel van schelmen en gaauwdieven"; zoodat B. zich eindelijk genoodzaakt zag
tot het besluit te komen, aan zijne reeds vrij bloeijende kolonie Nauvoo vaarwel te zeggen. In Februarij
1846 gaf hij het sein tot de algemeene verhuizing ;
daar de sekte der Mormonen reeds bij de vijftien
duizend zielen sterk was, duurde het echter twee
jaren eer die verhuizing geheel was volbragt. De
eerste afdeeling begaf zich op weg naar het westen,
trok door Iowa en Missouri, waar ze veel slechte behandeling hadden uit te staan, en zelfs gedwongen
werden als contingent een bataillon te leveren aan
de mexicaansche armee. Eindelijk,door allerlei ziekten verminderd in getal, herhaaldelijk geplunderd
door de Indianen, trok deze eerste afdeeling (begin
1847) het Rotsgebergte over, en hield 21 Julij halt in
't dal van 't Groote Zoutmeer, tusschen California en
Oregon. Eenige mijlen bezuiden dit meir stichtte B.
de stad Deseret of Nieuw-Sion, die in 1850 reeds
8000 inw. telde ; en in die drie jaren tijds had de
kolonie der Mormonen zulk eene uitbreiding erlangd,
dat Naar grondgebied werd erkend (9 Sept. 1850)
onder den naam van Utah. Zie UTAH en MORMONEN.
Bright (John), geb. 16 Nov. 1811 te Greenbank
bij Rochdale, ijverig lid der Anti-cornlaw-ligue,
sedert 1843 in het engelsche parlement een der
sierlijkste redenaars, die steeds met evenveel volharding en talent als bezadigdheid en waardigheid doet uitkomen, hoe voor iedere bevolking in bet
algemeen en voor de nijverheid in het bijzonder
bet oorlog-voeren verderfelijk, en het handhaven
-tan den vrede rijk aan zegeningen is; hij is de chef
der firma 'John Bright and Brothers" te Rochdale.

Brighton
Brighton, vroeger Brighthelmstone, was in het
laatst der 18e eeuw slechts een gehucht, en is thans
de meest bezochte zeebadplaats en eerie bloeijende
havenstad van Engeland met 66,000 inw. (waarbij
nog 20,000 vreemden in het badsaizoen komen), ter
zuidkust van het graafschap Sussex. Bronzen standbeeld van George IV, die bier zijne residentie hield.
Brigida, beschermheilige van Ierland, geb. te
Fochard in het graafschap Armagh, gest. 525. Onder
een grooten eik bouwde deze maagd zich eene cel,
rondom welke zich verscheidene andere vrome maagden kwamen vestigen, die haar tot moeder kozen ;
op die wijze werd zij de stichteres en abdis van een
klooster. Gedenkdag 1 Febr.
Brigitta, de heilige, dochter van Birger, een
zweedschen prins en afstammeling der familie Brahe,
geb. 1302, trouwde met Ulf-Gudmarson, prins van
Nericie, wien zij 8 kinderen schonk. Na den dood van
'haven man, stichtte B. omstr. 1363 de andij van
Wadstena, in het diocese Linkoping. Zij begat zich
later ten gevolge van een vizioen, dat zij had op haar
69e jaar, riaar Jeruzalem, bezocht de heilige plaatseu,
en stierf te Rome 23 Julij 1373, kort na hare terugkomst. Gedenkdag 8 Oct. De orde van Sint-Brigitta
bestond uit monniken en nonnen. De abdis had het
oppergezag over alien.
Brigitten-orde. Zie onder BRIGITTA.
Brigittenau., een der voorsteden van Weenen.
Brignais, lat. Priscinniacum,vlek met 1700 inw.
in het fransche Rhone-dept., 2 uren gaans bezuidw.
Lyon. De connetable Jacques de Bourbon werd bier
1361 geslagen door de Compagnien.
Brigneuil, marktvlek in het fransche dept.
Charente ; 2200 inw.
Brignoles, lat. Brinonia, stad met 6000 inw.
in het fransche dept. Var, in het schoone Calamidal ; beroemd om zijne pruimen ; geboortepl. van den
dichter Raynouard.
Brigue, duitsch Brieg, stadje in het zwits. kanton Wallis, aan de uitwatering van de Saltine in de
Rhone ; 750 inw.; 'Veel verkeer, doordien het aan
het begin van den Simplon-weg ligt. In de nabijheid het vroeger druk bezochte Briegerbad, op den
regter-oever der Rhone, met warme zwavelbron.
Brihuega, stad in de spaansche prov. Guadelaxara ; de achterhoede der geallieerden, onder lord
Stanhope, werd bier 1710 krijgsgevangen gemaakt
door den hertog van Vendome.
Bril (Mattheus), geb. 1550 te Antwerpen, gest.
1580 te Rome, en zijn broeder B. (Paul), geb. 1556
te Antwerpen, gest. 1626 te Rome, twee verdienstelijke landschap- en historie-schilders; Paul muntte
verre uit boven Mattheus.
Brillat-Savarin. Zie SAVARIN.
Brillon, dorp in het fransche Maas-dept., I mijl
van Bar-le-Due; 900 inw.; ijzermijnen.
Brilon, zeer oude stad met 4000 inw. in het
pruis. reg.-distr. Arnsherg, aan de Mohne ; was een
der bloeijendste steden van Westfalen, en behoorde
tot den Hanze-bond.
Brinckmann(Ph.Hieron.),geb.1709 te Spiers,
gest. 1761 te Manheim ; voornaam landschapschilder.
Brinckmeier (Eduard), geb. ornstr. 1810,
arnbteloos geleerde te Brunswijk, schreef een aantai
zoo beilettristische als historisch-staatk. werken,
waaronder Die National lileratur der Spanier seit
dery Anfange des 19 Jahrhunderts (Halle 1844) ;
Blumenlese aus den Werken der Troubadours (Halle
1849) ; Itinerarium der deul schen Kaiser end Kiinige
(Halle 1848); Glossarum diplomatieum (Hamburg en
Gotha 1852).
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Brindes, fransche naam voor Brindisi.
Brindisi, lat. Brundusium, fr. Brindes, oude
stad in de napolit. prov. Terra di Otranto, aan de
Adriatische Zee ; 7500 inw., gedeeltelijk verzande
haven. Zie BRUNDUSIUM.
Brindley (James), geb. 1716 te Tunstead, gest.
30 Sept. 1772 te Turnhurst in het engl. graafschap Stafford, beroemd ingenieur, vooral bekend
als houwmeester van het Bridgewater-kanaal.
Bring, dorp op Java, ads.-resid. Magelang ;
22 Junij 1829 overwinning der onzen op 500 muitelingen.
Bringin, eiland bewesten Sumatra, in de Indische Zee.
Brin.gkelan, of Brinkelaan, dorp op Java, resid.
Soerakarta ; 27 Dec. 1827 overwinning der onzen
op 600 muitelingen.
Briniates, volkje in het oosten van Ligurie,
ten W. van de Macra en van de Apuani.
Brinio, een aanzienlijk Kaninefaat, sloot zich
aan bij Claudius Civilis in den opstand der Batavieren; hij hitste ook de Friezen op, zoodat deze de
Romeinen overvielen in hunne winterkwartieren en
hen versloegen.
Brinitza, grensrivier van Silezie, scheidt dit
van Polen, en valt bij Myslowitz in de Przemza.
Brinkelaan. Zi e BRINGKELAN.
Brinkmand (Karel Gustaaf,baron v.) ,zweedsch
staatsman en dichter, geb. 24 Febr. 1764 te Braunkyrka bij Stokholm, gest. 10 Jan. 1848.
Brinon, of Brienon, 1) B.-sur-Armancon, meer
bekend onder den naarn van B. l'Archevêque, stad
met 3000 inw. aan de riv. Armancon in het fransche dept. Yonne. — 2) B.-les- Allemens, stadje met
1000 inw. in het fransche dept. Niévre, 4 a 5 uren
gaans bezuiden Clamecy.
Brinvilliers (Marie Marguerite de),vermaarde
gifmengster, dochter van Dreux d'Aubray, luitenantcivic!, trouwde 1651 met den markies de B., mestrede-camp. Zedelijk verdorven van hare kindschheid
af, trad zij in verboden omgang met een officier der
kavalerie, Gaudin de Sainte-Croix, die op bevel van
den luitenant-civiel werd gekerkerd (1663) in de
Bastille, waar hij in kennis kwam met den ltaliaan
Exili, een gifmenger van beroep, door wien hij werd
ingewijd in de geheimen van die misdadige kunst,
welke hij later aan zijne maltresse leerde ; waarna
beiden zich er van bedienden om hen, naar wier fortuin zij begeerig waren, nit den weg te ruimen. Dat
lot trof achtereenvolgend den vader van de markiezin, hare twee broeders en hare zuster. De misdaad
werd ontdekt bij den dood (1670) van Sainte-Croix,
bij wien stukken werden gevonden, die geeu twijfel
lieten aangaande beider schuld. Mevrouw de B. nana
dadelijk de vlugt ; maar zij werd te Luik gevat, naar
Parijs teruggebragt, ter dood veroordeeld, en onderging 1676 haar vonnis.
Briocum, of Fanum sancti Brioci, lat. naam
der stad St.-Brieue.
Briocus, de heilige. Zie BRIEUC.
Brioni—eilanden, kleine groep eil. in de
Adriat. Zee, aan de westkust van Istrie, ten N. W.
van Pola ; inirten- en laurierboomen ; kostelijk grijs
warmer.
Brionnais, voorheen landschap in Bourgogne,
tegenw. deel uitmakende van het dept. Saone-Loire.
Zie SEMUR.
Brionne, stad met 3300 inw. in het fransche
dept. Eure, aan deRille,4 urea gaans benoordoosten
Bernay. Concilie in 1050, waarbij de leerstellingen
van Berengarius werden veroordeeld.
37,

Brioude
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Brioude, tat. Brivas, 1) stad in het fransche
dept. Haute-Loire, aan den Allier, 6 mijlen benoordw.
Puy ; 4800 inw. — 2) Oud-B. (Vieille Brioude), een
uur gaans bezuidoosten B.
Brioux, fransch marktvlek, dept. Deux-Sevres,
aan de Boutonne ; 1000 inw.
Briovera, stad in Gallia; tegenw. Saint-LO.
Briquebec, fransche stad met 4300 inw. in
het Kanaal-dept.; ijzer- en kopermijnen.
Briqueville (Francois de), baron van Colombieres, diende met lof onder Frans I, Hendrik II,
Frans II en Karel IX; hij koos de zijde der Hugenoten, stond met Montgomery aan het hoofd der
Normandiers op de algemeene zamenkomst der Hugenoten te Rochelle, en sneuvelde 1574 op de bres
van St.-LO, met zijne beide zonen naast zich.
Briscoe, nimfen, belast met de opvoeding van
Bacchus, die naar haar den bijnaam droeg van Briseus.
Brisach, I ) eigentlijk Neuf-Brisach, fransche
vesting, dept. Boven-Rijn, 3 uren gaans bezuidoosten
Colmar, bij den linker-oever van den Rijn; 1800 inw.;
vestingwerken, in 1699 aangelegd door Vauban. —
2) het tegenover gelegene Vieux-Brisach, op den
regter-oever van den Rijn ; zie BREISACH.
Brisau, of Briesau, stad in Moravia, kreis Briinn,
aan de Zwittawa; 5000 inw.
Brisbane, I) voornaamste riv. van Queensland
in Oost-Australie, valt 31 mijl beneden de stad B. in
den Oceaan. — 2) sedert 1859 hoofdstad der kolonie Queensland (zie boven), met 4400 inw. en haven.
Brisbane (sir Thomas Macdougal), geb. 23 Julij
1773 bij Largs in het schotsche graafschap Ayr,
engelsch generaal,sedert 1821 gouverneur van N ieuwZ uidwallis, wijdde zich , na zijn terugkeer in Europa,
aan de wetenschap, vooral aan de sterrekunde, liet
1841 een astron. en magnetisch observatoriurn bouwen op zijn landgoed Makerstown in Schotland, en
stierf 27 Jan. 1860; reeds in 1822 had hij eene
sterrewacht. opgerigt te Paramatta in Australie.
Brisdis, of Hippodamia, dochter van Brises,
koning van • Pedasus en priester te Lyrnessus in
Cilicie, trojaansche gevangene van Achilles, aan wien
zij ontnomen werd door Agamemnon, waarop Achilles niet meer voor de Grieken verkoos te vechten
of eerst moest B. hem teruggegeven zijn.
Brisighella, vlek in Italie, 2 uren gaans van
Faenza ; 4000 inw.
Brissac, stad in bet fransche dept. Maine-Loire;
1000 inw.; deze stad, 1550 tot graafschap, '1612 tot
hertogdom verheven, gaf Karen naam aan de beroemtle familie B. In 1067 bij B. veldslag tusschen
Godfried met den Baard en zijn jongeren broeder
Foulques le &chin, graaf van Anjou.
Brissac, adellijke fransche familie met den geslachtsnaam van Cosse. De voornaamste leden van
dit geslacht zijn : B. (Charles de Cosse, graaf van),
geb. 1505, gestorven als maarschalk van Frankrijk
31 Dec. 1563. — B. (Arthur de Cosse, graaf van),
broeder van den vorige, tegenstander der Hugenoten,
stierf ook als maarschalk van Frankrijk 15 Jan.1582.
— B. (Timoleon de Cosse, graaf van), zoon van
Charles, insgelijks tegenstander der Hugenoten, geb.
1543, vocht 1565 op Malta tegen de Turken, en stierf
1569. — B. (Charles de Cosse, graaf van), broeder
van den vorige, koos de partij van Guise, werd 1594
gouverneur van Hendrik IV, die hem daarvoor tot
maarschalk van Frankrijk benoemde ; onder koning
Lodewijk XIII werd hij 1611 pair en hertog, en
stierf 1621. — B. (J. P. Timoleon de Cosse, hertog
van), diende eerst ter zee,en vocht tegen de Turken
bij bet beleg van Corfu (1716), keerde in Frankrijk

terug,en werd 1768 door Lodewijk XV tot maarschalk
benoemd ; hij stierf 1784. — B. (Louis Hercule
Timoleon de Cosse, hertog van), zoon van den vorige, geb. 14 Febr. 1734, werd onder Lodewijk XVI
gouverneur van Parijs, kolonel der Honderd Zwitsers
en eindelijk kommandant-generaal van de constitutionele lijfwacht des konings (1791). In Sept.
1792 werd hij te Versailles door het yolk vermoortl.
— B. (Timoleon de Cosse, hertog van), geb. 1775,
viel van Napoleon af, en omhelsde de partij der Bourbons, waarvoor Lodewijk XVIII hem het pairschap
schonk ; hij stierf 1847.—B. (Marie Arthur Timoleon de Cosse, hertog van), zoon van den vorige,
geb.1813, is het tegenw. hoofd der familie, waarvan
ook verscheidene zijtakken bestaan met den titel
hetzij van graaf, hetzij van markies.
Brissarthe, dorp in het fransche dept. MaineLoire, aan de Sarthe, bij Chateauneuf. Robert de
Sterke versloeg hier in 866 de Noormannen.
Brissot (Jean Pierre), bijgenaamd de Warville
(of Quarville), naar een dorp bij Chartres, waar hij
1754 geboren werd, eerst regtsgeleerde, vervolgens
schrijver, leidde hij een zeer bewogen Leven, nam
aan de fransche omwenteling zeer werkdadig deel,
eerst door geschriften, vervolgens als lid der nationale
vergadering. Later werd hij tot lid der Conventie
gekozen ; deed mede den oorlog verklaren aan Oostenrijk (1792), aan Engeland en Holland (1793); zijn
invloed was groot,en hij werd bet hoofd eenerpartij,
naar hem Brissotijnen genaamd, die de buitensporige
maatregelen van geweld 'der Bergmannen bestreed.
Door Robespierre van hoogverraad beschuldigd,
werd hij 31 Mei, even als de Girondijnen, vogelvrij
verklaard ; hij zocht zich te redden door de vlugt,
werd echter te Moulins gevat, en 31 Oct. 1793 met
20 zijner aanhangers geschavotteerd.
Brissotijnen, fr. Brissotins, zie onder BRISSOT.
Bristed (Charles Astor), amerikaansch schrijver, geb. 1820 te New-York, voltooide zijne studien
aan de universiteit te Cambridge in Engeland, keerde
1847 naar Amerika terug. Zijne geestige schetsen
van de aristocratische zeden in zijne geboortestad,
getiteld : The Upper ten thousand sketches of american
society, en zijn meer ernstig werk Five years. in an
english University hebben hem, even als zijne overige
geschriften, eenen welverdienden roem verschaft.
Later heeft A zich met der woon te Parijs gevestigd.
Bristol, I) een der vier groote handelshavens
van Engeland, in het graafschap Gloucester, 2 mijlen
van de uitwatering van den Avon in 't kanaal van B.
aan weerszijden van de bevaarbare rivieren Avon
en Froome, die een voor zeeschepen van alle grootte
toegankelijk havendok vormen, telt 165,000 inw. en
is gesplitst in de oude stad (dagteekenend van 4 eeuwen v : Chr.) en de nieuvve stad (die met vele prachtige gebouwen prijkt). B. is de geboorteplaats van
Seb. Cabot, Chatterton, Southey, enz. Kanaal van B.
heet de bogt tusschen de kusten van Zuidwallis en
Devon, en tusschen Hartlands en St. Gravers-Point
landwaarts indringende, in welke de Severn zich
outlast. Nabij B., aan den Avon, ligt Clifton, met
de door tal van vreemdelingen bezocht wordende
Geneesbronnen van B. — 2) zeehaven met 3500 inw. i n
den n.-amerik. staat Maine, aan den Atl. Oceaan,6 mijl.
ten Z. Z. O. van Augusta. — 3) zeehaven aan de Narragansett-baai, in den n.-amer. staat Rhode-Island ;
5500 inw. — 4) stad in Connecticut (N.-Amerika),
3 mijlen bezuidw. Hartford ; 3200 inw. —5) stad in
den staat New York, graafsch. Ontario; 2000 inw.6) naam van vele kleinere plaatsen in N.-Amerika.
Bristol (graaf van). Zie DIGBY.
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Britanni
Britanni, het zelfde als Britonen.
Britannia major, d. Groot-Britannia, het
Britannia of grootste der Instate Britannicw van de
Romeinen. Zie BRITANNIe en BRITANN1SCHE EILANDEN.
Britannia minor, d.i. K lein-Bri tanni 6, noem den de Romeinen Ierland.
Britannicus, I ) bijnaarn van den romeinschen
keizer Claudins, omdat hij Britannia veroverd had.
— 2) bijnaam die door den romeinschen senaat werd
geschonken aan Claudius Tiberius, die van zijnen
vader (keizer Claudius) eerst den bijnaam had ontvangen van Germanicus.
Britannia, lat. Britannia, ook wel Britannia
Major, het tegenwoordige Groot-Britannia, was groo tendeels in de magt der Romeinen, die het ingedeeld
hadden in : Britannia la -ten Z., Britannia 2a ten W.,
Flavia Cesarensis ten 0., Maxima Cesarensis ten N.
in Engeland, en Valentia ten Z. in Schotland. Het
werd verdedigd ten Z. door den muur van Adriaan
(die zich uitstrekte van de golf van Solway tot Shields),
en ten N. door den muur van Severus (loopende van
de golf der Clyde tot den Firth van Forth). Het zuidwestelijk gedeelte van B. werd het eerst ontdekt door
de Pbeniciers, die op de Cassiteriden (de tegenw.
Scilly-eilanden of Sorlingen) van de inboorlingen
tin (kassiteros) gingen inruilen. In 55 v. Chr. stak
Cesar nit Gallie het Kanaal over, doch maakte in B.
slechts weinig veroveringen.Doortastender trad keizer Claudius op ; en onder keizer Domitianus rukten
de romeinsche legioenen, aangevoerd door Agricola,
voorwaarts tot aan de Grampiaansche gebergten , en
onder keizer Vespasianus werd de romeinsche beerschappij voor goed in B. gevestigd. Intusschen hadden de Romeinen moeite om zich, bij de gedurige
invallen der Picten en Scoten, die aanhoudend de
Britonen verontrustten, in B. te handhaven ; zoodat
keizer Honorius eindelijk hesloot het land voor goed
te ontruimen, nadat hij nog eens een legioen romeinsche soltaten derwaarts had gezonden, om de Britonen te helpen. Deze zochten nu hulp bij de Saksen,
die daarop, gemeerischappelijk met de Angelen, in
de laatste helft der 5e eeuw naar B. kwamen, en er
hun gezag voor goed vestigden. Vergelijk de artt.
ENGELAND en GROOT-BRITANNIO.
Britannia (Groot-). Zie de artt. _BRITANNIe en
GROOT-BRITANNIe.

Britannia (Klein-), 1) hetfransche landschap
Bretagne, het Armorica uit de middeleeuwen.
2) somwijlen bedoelt men er Ierland mede, het
Britannia minor der Romeinen.
Britannische eilanden,Linsuitv Britannia,
bij de ouden al de eilaiiden, die benoorden Gallie
lagen tusschen de Atlantische Zee en de Germaansche Zee; als zoodanig vinden wij reeds bij
Aristoteles vermeld : Albion (Engeland) en lerne
(Ierland). Bij de Romeinen droeg Engeland den naam
van Britannia; het strekte zich uit tot de golf van
Clyde en Forth, en werd begrensd door den Pictenwal (d. i. den muur van Adriaan), die het romeinsche Britannia scheidde van Britannia barbara of
Caledonia (Noord-Schotland). Ierland noemden de
Romeinen Hibernia.
Britomaris, een aanvoerder der Senonen (een
gallisch yolk), wiens vader in den strijd tegen de
Romeinen was omgekomen ; uit wederwraak liet B.
anno 283 v. Chr. de tot hem komende romeinsche
afgezanten ombrengen en hunne verbrokkelde ledematen links en regts wegwerpen. Later viel B. in
handen van consul Dolabella, die hem op gruwelijke
wijze liet martelen, totdat B. eindelijk daaronder
bezweek.
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Britomartis, uit Creta, eene nimf, dochter
van Zeus (Jupiter) en Carme, sprong in zee, om de
omhelzingen van Minos te ontgaan, en werd door
visscbers opgevangen in een net (om die reden bijgenaamd Dictynna, d. netten-godin). Toen ging
zij naar iEgina, en verdween daar in een hoschje
van Artemis (Diana ; en daarom wordt zij bijgenaamd
Aphwa, d. i. de .onzigtbare), met wier geschiedenis
de hare ineensmelt.
Britonen, of Britanni, de bewoners van bet
oude Britannia.
Britsch-Caffraria. Zie
.e K AFFERLAND.
Britsch–Columbia, eene eerst nieuwelings
gestichte engelsche kolonie in N.-Amerika, bevattende het land tusschen de Rotsgebergten en den
Grooten Oceaan eenerzijds, en tusschen de Vereenigde Staten en Russisch-Amerika andererzijds (het
voormalige Nieuw-Georgie of Nieuw-Caledonie).
De uitgestrektheid van B.-C. wordt berekend
op 10,540 vierk. mijlen ; bet telt nu reeds eene
bevolking van 70,000 zielen, en heeft tot hoofdstad
Nieuw-Westrninster, aan de Frazer's rivier.
Britsch-Guiana. Zie GUIANA.
Britsch-Honduras. Zie
.e H ONDURAS.
Britsch-Kanaal. Zie KANAAL.
Britsch-Noord-Amerika, gemeenschap-

pelijke beriaming voor de britsche bezittingen in
N.-Amerika, omvattende al het land benoorden de
Vereen. Staten tot aan de lJszee, uitgenomen het
russische gedeelte in het N. W. en Groenland in het
N. 0. Het grootste gedeelte van dit uitgestrekte,
op 145,000 vierk. mijlen geschat wordende gebied
is nog niet gecoloniseerd.Werkelijk in kolonien herschapene provincien zijn : Canada, Nieuw-Schotland,
Nieuw-Brunswijk, Prins-Edward's eiland, NiewwFoundland, Britsch-Columbia en Van Couver's eiland.
Britsenburg, voormalig kasteel in Friesland
bij 't Borndiep (de Middelzee), in het dorpBritsum.
Britsum, dorp in Friesland, een uur gaans benoorden Leeuwarden, B. genoemd naar Britsenburg,
zijnde een der kasteelen of stinzen, die tijdens de
twisten der Schieringers en Vetkoopers rondom B.
gebouwd waren. Op een Bier kasteelen was de beroemde vestingbouwkundige Menno baron van CoeWorn geboren.
Britten, de bewoners van Groot-Britannie.
Britten (Huis te), ook Brittenburg genaamd,
lat. Arc Britannica, ook wel Prxtorium Agrippinw,
romeinsch kasteel aan den middelsten Rijnmond,
ongeveer midden tusschen de zeedorpen Katwijk en
Noordwijk. De resten van dit kasteel zijn, bij laag
water, herhaaldelijk zigtbaar geweest, nl. 1520, 1552,
1562, 1570, 1588, 1662, 1666, 1672, 1696, en het
laatst 27 Oct. '1752. Die overblijfselen en de daar
gevondene oudheden zijn afgebeeld en uitvoerig beschreven door Guicciardini, Pars, Smits, Berkhey,
Engelberts en anderen.
Britton (John), verdienstelijk engelsch archeoloog, geb. 7 Julij 1771 bij Chippenham, graafschap
Wilts, gest. 1 Jan. 1857 te Londen. Onderzijue vele
geachte werken rnerken wij vooral op : Picturesque
antiquities of the english cities (1828-50, klein 4.).
Briva, latijnsche naam van 2 fransche steden :
1) Briva Curetia, tegenw. Brives-la-Gaillarde.
2) Biwa Isarce, tegenw. Pontoise.
Brivas, stad in Aquitanie; tegenw. Brioude.
Brivates, stad en haven van Gallie, bij de Namneteni, nabij den mond der Liger (tegenw. Loire).
Volgens Valckenaer het tegenw. Brivain, bij Croisic,
dat niet meer aan zee ligt. Men heeft ten onregte
gemeend B. te herkennen in het tegenw. Brest.
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Brives

Brives, lat. Briva Curetia, worth ook genoemd
Brives-la-Gaillarde, stad met 7000 inw. in het Fransche dept. Correze ; geboortepl. van kardinaal Dubois, maarschalk Brune, Latreille, Lasteyrie.
Briviesea, lat. Virovesca, stad met 2000 inw.
in de spaansche prov. Burgos, aan de Oca, 7 uren
gaans benoordoosten Burgos. Jan 1 van Castilie hield
hier 1388 de staten-vergadering, waarin de titel van
Prins der Asturien werd vastgesteld voor den vermoedelijken erfgenaam der kroon.
Brivodurum, of Briaria; tegenw. Briare.
Brix, stad. Zie Baiix.
Brixellum, sterke stad in cisalpijnsch Gallie,
op den regter-oever van de Po ; te B. maakte keizer
Otto een einde aan zijn leven ; heet tegenw. Bresello.
Brixen, ital. Bressanone, stad met 3800 inw,
in Tirol, kreis Brixen, aan de uitwatering van de
Rientz in den Eisack. — B., dorp met 150 inw. in
het Brixendal, kreis Innspruck, in Tirol; een half
unr gaans van B. de Maria-Louiza-badinrigting met
heerlijk uitzigt van den Salvenberg.
Brixenstadt, of Prichsenstadt, stad in den
beijerschen kreis Unterfranken; 1000 inw. en minerale bron.
Brixenten; een yolk dat de Alpenstreek bewoonde : 1 0 in het noordoosten van Cisalpijnseh
Gallie, ten westen van het mein Benacus (Gardameir) ; 2° in Rhetie,benoorden de Isarci en Medoaci.
De cisalpijnsche B. hadden tot hoofdstad Brixia
(tegenw. Brescia) ; de anderen hebben sporen van
hun naam achtergelaten in de streek rondom Brixen.
Brigham, stad in het engl. graafschap Devon,
op de westkust der Torbay-baai ; 6500 inw. In deze
haai landde prins Willem van Oranje in 1688.
Brixia, stad in cisalpijnsch Gallie; tegenw.

Brixlegg, dorp in Tirol, kreis Innspruck, 200
inw. ; de belangrijkste zilver-, koper- en loodsmelterijen van geheel Tirol.
Brizio-(Francesco), geb. 1574 te Bologna, gest.
1623, voornaam schilder en kopergravenr.
Brjansk; twee russ. steden :1) gouvt. Orel, aan
2) gouvt. Grodno, aan de
de Desna ; 11,000 inw.
Noertsjek ; 1000 inw.
Brlad, stad in Moldavie, met 4000 inw., aan de
riv. B., die na een loop van 30 mijlen in de Sereth valt.
Broach, ook Baroch, stad in britsch 0.-Indie,
presidentschap Bombay,aan de Nerbudda; 32,000 inw.
Broacker, of Broagger, hoog gelegen dorp in
Sleeswijk,op het schiereiland Sundewitt; 900 inw.; de
twee kerktorens dienen tot signaal voorde schippers.
Broad–Albin, stad in den n.-amerik. staat
New York, 8 mijlen bewesten Albany; 3000 inw.
Broad–River, riv. in N.-Amerika, ontspringt
op de Blue-Ridge in het Z. W. van N.-Carolina, neemt
in Z.-Carolina den Ennoree in zich op, en draagt na
hare vereeniging met de Saluda den naam Congaree.
Brobdignac, het land der Reuzen in .Gulliver's Reizen" van Swift.
Brocchi (Giovanni Battista), geb. 18 Fehr.
1772 te Bassano, sedert 1809 inspecteur van het
mijnwezen te Milaan, ging 1822 naar Egypte, om
het opzigt te voeren over de mijnen van den onderkoning, en stierf op eene wetenschappelijke reis
25 Sept. 1826 te Khartoem. Zijne verzamelingen,
zijne bibliotheek en 10,000 lire om eenen bewaarder te bezoldigen, had hij reeds in 1822 aan zijne
geboortestad vermaakt. Hij schreef, onder meer,
geestige brieven over Dante (1797; Milaan 1835),
en het belangrijke werk Dello stato fisico del suolo
di Roma (Rome 1820).

Broeder-oorlog
Bracken, lat. Mons Bructerus, de hoogste
(3510 vt. hooge) berg van het Hartsgebergte,in bet
graafschap Stolberg-Wernigerode. Op het hoogste,
van November tot Junij doorgaans met sneeuw bedekte punt staat sedert 1800 eene herherg met een
houten toren, van welken men een heerlijk gezigt
heeft over den omtrek, 17 mijien in het rond. Aan
den voet van den B. ontspringen de rivieren Bode,
Ilse, Ocker en Holtzemme. De B. wordt gemeenlijk
bedoeld, wanneer men van den Blocksberg spreekt.
Zie BLOCKSBERG.
Brockville, stad met 3000 inw. in Canada,
aan de Laurentius-rivier.
Brocomagum, onder dezen naam knurl
Brumpt, nabij Straatsburg, op de reiskaart van Pentinger voor.
Brod, 1) B., of Brood, stad en vesting op den
linker-never van de Save, in de oostenrijksche Militaire grenzen; 2400 inw. — 2) B., of Boeroed, of
Burud, gemeenlijk genoemd Turksch Brod, met 3700
inw., ligt in Bosnie, op den regter-oever van de Save,
tegenover B. hierboven genoemd. — B., ofBofieemsch
Brod; zie B6IIMISCH BROD.
BrOder (Christian Gottlob), geb.1744 te Harthau
bij Bischofswerda, gest. 14 Febr. 1819 als predikant
en superintendent te Beuchte in het Hildesheimsche.
Zijne Praktische Grammatik der lat. Sprache (Leipzig
1787 ; 18e druk 1828), en de Kleine lat. Grammatik
(Leipzig 1795 ; 27e druk 1854), zijn reeds gedurende
Brie vierden eener eeuw algemeen in gebruik.
Broderson (Abraham) , zweedscb edelman ,
werd bemind door prinses Margareta, de dochter van
Waldemar, en droeg er veel toe bij, dat de Brie kroonen der scandinavische rijken vereenigd werken op
het hoofd van deze prinses. Margareta overlaadde
hem met eerbewijzen. Erik van Pommeren , de neef
dezer koningin, en bestemd om haar opvolger te worden, was jaloersch op de guest welke B. genoot; hij
deed hem in hechtenis nemen en onthoofden (1440).
Brodfeld, een veld ten N. W. van de stad
Broos in Zevenbergen, beroemd door de overwinning
der Hongaren en Zevenbergers 1497 op de Turken.
Brodie(sir Benjamin CoLLINs),beroemd engelsch
heelmeester, geb. 1783 te Winsterslow, graafschap
Wilts, had zulk eene groote praktijk te Londen, waar
hij gevestigd was, dat hij jaarlijks alleen daarvan op
een inkomen van '125,000 gulden kon rekenen. Hij
heeft vele uitmuntende werken geschreven.
Brody, stad in Galicie, aan de russische grenzen, 7 mijlen benoordoosten Lemberg; 23,000 inw.,
waarvan ruim twee derden Joden ; B. is de voornaarnste stapelplaats tusschen Duitschland en Oostenrijk eener-, en Rusland en het Oosten andererzijds.
Brodzinsky (Casimir), geb. 1791 te Krolowko, eerst militair, werd later prof. der wsthetica aan
de universiteit te Warschau; na de opheffing van
die univ. leefde hij ambteloos, en stierf 10 Aug.1835
te Dresden. Een der beste poolsche volksdichters
was B.; van zijne werken verscheen een complete
druk (4 din.) 1842 te Wilna.
Broeclandia, oude naam van Breukelen.
Brooder Cornelis. Zie ADRIAANSZ (Cornelis).
Broeder Klaus. Zie FLUE (Nic. v. d.).
Broeder–oorlog (Thuringsche), de verwoestende krijg tusschen keurvorst Frederik den Zackmoedige van Saksen en zijn broeder hertog Wilhelm,
ter zake van de 1440 te Altenburg getroffene en 1445
herziene deeling. De B. nam daadwerkelijk een aanyang 1446, en eindigde eerst 27 Jan. 1451, toen de
vrede van Naumburg tot stand kwam, door de bemiddeling van Brandenburg en Hessen.

Broeders

Broklede
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Brooders (de), engl. the Brothers, 1) twee
Brooked°, eene plaats, die bij Melis Stoke vereilandjes in de Zee van Java, bij de noordkust van
meld wordt ; vermoedelijk Breukelen.
Java. — 2) Brie eilandjes in den Molukschen archiBroekenlanden, oude naam van Breukelen.
pel, ten westen van Amboina. — 3) twee eilandjes
BroenaI. Zie Borneo.
in de straat van Makassar, ruim 5 uren bezuiden
Broer Cornelis. Zie An RIA ANSZ (Cornelis).
Poelo-Laut. -- 4) twee eilandjes aan den zuidoostBrofferio (Angelo), geb. 24 Dec. 1802 to Cashock van Bali. — 5) twee eilandjes (Noord- en Zuidtelnuovo in de prov. Asti, advokaat to Turijn, werkte
Breeder) in de straat van Malakka, ten N. O. van
onder Karel Albert als dichter en dagbladsuhrijver
Batoe Bara. — 6) twee bergen op het 0. 1. eiland
voor de italiaansche eenheid, werd sedert 1848 beMadura, afd. Soemanap.
schouwd als het •hoofd der democratische oppositie.
Brook, naam van verscheideue nederlandsche Onder zijne vele geschriften is ook eene ),Geschiededorpen ; inzonderheid melding verdient hier het,
nis van Piemont" (1849-52).
dorp Broek-in-Waterland, met 1500 inw., in NoordBroghill (Roger Boyle, baron van). Zie BOYLE.
Holland, 2 uren gaans beznidwesten Edam, en eon
Brogitarius, de schoonzoon van Dejotarus,
groot half uur van Monnikendam. Bit dorp,ontegentetrarch van Galatih, kocht den koningstitel van
zeggelijk het fraaiste en aanzienlijkste in de gansche
den tributm Clodius. Op dit feit zinspeelt Cicero
prov. N.-Holland, is wereldvermaard om de zindein , zijne pleitrede voor Dejotarus, zonder evenwel
lijkheid, die er niet slechts in de huizen heerscht, B. to noemen.
rnaar zelfs op de straten, welke gelegd zijn in 1661.
Broglie, of Chambrois, kantonshoofdpl. in het
Reeds in 1420 was B. bekend ; door de Spanjaarden
fransche dept. Eure, 3 uren gaans bezuidw. Bernay ;
werd het geplunderd en grootendeels afgebrand in
1000 inw.
1573; het werd deerlijk geteisterd door den waterBroglie, verfranscht voor Broglio, of Broglia,
vloed van 1825.
aanzienlijk geslacht uit Piemont, sedert de heeft der
Brook (Elias van den), zeer verdienstelijk bloem- 17e eeuw gevestigd in Frankrijk, waaraan het verschilder, geb. 1657 te Antwerpen, gest. 1711.
scheidene maarschalken en anderzins beroemde perBrook (L. van den), was omstr. 60 jaren oud sonen heeft geschonken, t. w. : B. (Victor Maurice,
toen hij 16 Dec. 1863 stierf te Rotterdam, waar hij
graaf van), geb. 1639, gest. 1727, diende onder
vroeger de nederige betrekking van pakhuisknecht
Lodewijk XIV, onderscheidde zich to Seneff,te Mulbekleed had; doch door zijn grooten dichterlijken
housen, en word 1724 maarschalk. — B. (Francois
aanleg heeft hij zich eene welverdiende plaats verMarie, hertog van), derde zoon van den vorige, geb.
schaft in de rij der nederl. dichters.
11 Jan. 1671, gest. 22 Mei 1745, onderscheidde zich
Brook (Johan Jacob le Sage ten), geb. 1742 to als krijgsman en als diplomaat, was in den oosten's Hage, gest. 20 Jan. 1823 als hervormd predikant
rijkschen erfopvolgings-oorlog opperbevelhebber der
to Rotterdam, was eon der beroeindste godgeleerden
armehn van Beijeren en Bohemen, word 1734 tot
van zijnen tijd.—B. (Joachim George le Sage ten),
maarschalk verheven,en ontving 1742 den erfelijken
zoon van den vorige, geb. te Gronin uen 1775, word
titel van hertog.—B. (VictorFrancois,hertog van),
no taris to Naaldwijk, ging aldaar1806' tot de roomschoudste zoon van den vorige, geb. 19 Oct. 1718, streed
katholieke Kerk over, legde 1829 (uit hoofde hij
kloekhartig in den 7-j. oorlog, word 1759 door den
geheel blind was geworden) zijn notaris-arnbt neder,
keizer van Duitschland verheven tot prins van het
en wijdde zich nu geheel en al aan . de verdediging
heilige Roomsche rijk ; Lodewijk XVI benoemde hem
en bevordering vait de belangen der roomsche Kerk,
1789 tot minister van oorlog; bij het uitbarsten van
waarvan eon legio .geschriften zijner pen getuigen.
de omwenteling emigreerde B., trad eerst in engelHij had zich gevestigd te Grave, waar hij 1847 stierf.
sche, 1796 in russische dienst, en stierf ambteloos
Zijne echtgenoote,VVilhelmina van Lil, bleef in hui29 Mrt. 1804 to Munchen. — B. (Claude Victor,
selijke eendragt met hem zamenwonen tot aan zijnen
graaf van), zoon van den vorige,geb.1757,omhelsde
flood, doch was protestantsch gebleven.
de beginselen der fransche omwenteling, werd lid der
Brooke (Pieter van den), geb. 1575 te Antwer- nationale vergadering en, toen doze ontbonden was,
pen, vertrok 1613 met den (2den)gouverneur-genl.
marechal-de-camp bij de Rijn-armee. Daar hij echGerard Reinst naar de Indien,en werd daar een wakter de decreten van 10 Aug. 1792 niet erkennen
kere tegenstander van de Portugezen en Engelschen,
wilde, werd hij 27 Junij 1794 geguillotineerd.
die de inlanders aanhoudend tegen de Hollanders
(Achille Charles Leon Victor, hertog van), zoon
—B.
ophitsten. Verraderlijk gevangen genomen door den
van den vorige, geb. 28 Nov. 1785 to Parijs, fransch
koning van Jacatra (1619), werd B. door dezen en
staatsman, diende eerst den keizer, werd na de restaudoor den engelschen admiraal T. Dale genoodzaakt
ratio pair, en trouwde 1816 de dochter van madame
om aan de Hollanders in de door hen zamen belede Stahl, Albertine (gest. 1838). Onder Lodewijk
gerde sterkte Batavia to schrijven, dat ze zich moesten
Filips was hij herhaalde tnalen minister. In Mei 1849
overgeven. Toen aan dit schrijven nietvoldaan werd,
nam hij zitting in de nationale vergadering, behoorbragt men B. met den strop om den hats tusschen
de tot de hoofden der regterzijde, en bragt mode de
twee Engelschen,die Hollandsch verstonden, tot onder grondwetsherziening tot stand. Sedert den staatsbet geschut der hollandsche sterkte ; doch in plaats
greep, waarbij de fransche republiek in het keizerv an de bezetting aan te sporen om zich over te gerijk herschapen word, is B. op den achtergrond geven, vuurde B. hen aan ore zich to verdedigen tot
treden. — B. (Albert, prins van), oudste der twee
het uiterste. Onder mishandelingen werd B. nu
zonen van den vorige, geb. 13 Junij 1821, behoort
teruggesleept naar den kerker, waaruit hij eerst vertot de staatk. en godsdienstige rigting van Montalost werd toen Jacatra door de onzen was vermees!embert, en heeft geschreven L'Eglise et l' empire
terd. Gerepatrieerd, keerde hij later terug naar remain au 1Vme siècle (2 dln. Parijs 1856).
Indio; hij stierf als kommandeur 1641 aan eene nitBrohl, riviertje in het pruis. reg.-distr. Coblentz,
terende ziekte bij het heleg van Malakka. Hij had aan
vormt het bekoorlijke en veelbezochte Brohldal, en
de 0. I. Compagnie groote diensten bewezen, en veel
ontlast zich bij het dorp B. (kreis Mayen) in den Rijn.
bijgedragen tot de vostiging en uitbreiding van onzen
Broiclede, oude naam van Breukelen.
koophandel met 0.-Indie, Arabic en Perzie.
Broklede, oude naam van Breukelen.

582

Brokmannen

Brokmannen, friesche stam in het amt Anrich (in de hanoversche landdrostij Aurich), waarnaar het Brokmer Land, dat acht kerspelen bevat, deszelfs naam draagt. Tot omstr. de heeft der 14e eeuw
stonden de 13. onder eenen hoofdman, hadden eene
zuiver democratische staatsregeling, en hehalve de
algemeene friesche wetten, hunne eigene Keuren, die
tot de gewigtigste regtsbronnen en gedenkstukken
der oud-friesche taal behooren. Dit zoogenaamde
Brokmer Landregt dagteekent uit de 13e eeuw en is
door Richthoven in zijne .Friesische Rechtsquellen"
in het licht gegeven (Berlijn 1840).
Bromberg, poolsch Bydgosz, hoofdpl. van het
reg.-distr. B. in de pruis. prov. Posen, aan de Brahe,
niet ver van hare nitwatering in het Bromberger
kanaal, hetwelk met behulp van Brahe, Netze en
Warthe, de drie hoofdrivieren (Weichsel, Oder en
Elbe) met elkander in gemeenschap stelt; de stad
B. heeft 16,000 inw. en drukke rivier-stoomvaart
(naar Thorn). Bij het Bromberger traktaat (16 Nov.
1676) werd door Polen de souvereiniteit over Pruisen afgestaan aan Brandenburg. Het reg.-distr. B.
omvat het noordelijk gedeelte van het groothertogdom
Posen, het stroomgebied van de Netze, is in 9 kreisen
ingedeeld, en telt eene bevolking van 500,000 zielen
in 52 steden en 2600 kleinere plaatsen.
Bromesgrove, stad in het engl. graafschap
Worcester, aan de Salwarp; 8700 inw.; in de nabijheid groote zoutkeeten.
Bromius, bijnaam van Bacchus, wegens de
luidruchtigheid der nachtelijke feestgelagen.
Bromley, stad in het engl. graafschap Kent,
3 uren gaans zuidoostelijk van Londen, aan de Ravensbourne; 6500 inw. en minerale bronnen.
Bromo, of Brama, vuurspuwende berg op Java,
resid. Pasoeroewan, midden in de vlakte van Dassar ;
uitbarstingen 1767, 1775, 1804, 1815, 1825, 1829,
1830, 1843 en 10 Maart 1858.
Brompton, dorp in het engl. graafschap York,
5 uren gaans beoosten Richmond ; 1200 inw.; is
beroemd wegens de gezonde luchtgesteldheid.
BrOmsebro, dorp en kasteel in het zweedsche
tan Calmar, tekend door den vrede, die hier 13 Julij
1645 werd gesloten tusschen Denemarken en Zweden, waarbij eerstgen. rijk verscheidene provincien
moest afstaan.
Bromsgrove, stad in het engl. graafschap
Worcester, 4 uren gaans benoordoosten Worcester;
8000 inw.
Bron, dorp op Java, resid. Rernbang; 24 Jan.
1827 werd eene hier door de muitelingen aangelegde sterkte door de onzen vermeesterd na eenen hardnekkigen tegenstand.
Bronbeek, aanzienlijke buitenplaats benoorden Arnhem tangs den zutphenschen straatweg ;
behoorde aan koning Willem III, die het ten
geschenke gaf aan het rijk, dat er 17 Februarij 1863
een gesticht opende ter verpleging van oude militairen, die verdienstelijk in nederl.Indie hebben gediend.
.e R—RONKHORST.
Bronckhorst. Zie
Brondolo, eiland en haven met fort, aan den
mond van de Brenta, in de venet. prov. Venetie.
BrOndsted (Peter Oluf), geb. 17 Nov. 1780
bij Horsens in Jutland, werd, na vele reizen gedaan
te hebben, 1818 deensch agent bij het pauselijke
hof, 1832 directeur van !het kabinet van oudheden
en prof. aan de universiteit te Kopenhagen, waar hij
26 Junij 1842 stierf. Van zijne vele geschriften is
het voornaamste : ' Reizen door Griekenland" (2 dln.
Parijs 1826--30; in het Deensch 2 din. Kopenhagen 1844).

Broodspel
Brongniart (Alexander), geb. 5 Febr. 1770
te Parijs, gest. 7 Oct. 1847, een der beroemdste natuurkundigen der 19e eeuw, was prof. der mineralogie en directeur der porselein-fabriek te Sévres;
heeft veel geschreven. — B. (Adolphe Theodore),
geleerd kruidkundige, zoon van `den vorige, geb.
14 Jan. 1801 te Parijs, is prof. der botanie aldaar.
Broni, stad in Pie mont, prov.Voghera ; 4600 inw.
Broniskowski (Alex. Aug. Ferd . von Opeln- ) ,
geb. 28 Febr. 1783 te Dresden,eerst °Meier in pruis.,
later in poolsche dienst, gest. 21 Jan. 1834 te Dresden, heeft een aantal romans geschreven, meerendeels ontleend aan de geschiedenis van Polen. Zijne
werken bijeen verschenen in 21 dln. (Dresden 1825
—35); de verzameling van zijne nieuwe werken
(Halberstadt 1829-34) bestaat nit 28 dln.
Bronislawa, de heilige, uit de poolsche familie
Prandota, van haar 16e jaar tot aan haren flood
(29 Aug. 1259) premonstratenzer non te Crakau,
door het poolsche yolk als heilige aangeroepen, en
1839 door pans Gregorius XVI gecanoniseerd.
Bronkhorst, een vlek met 400 inw., 2 uren
gaans bezuiden Zutphen, had veel te lijden in den 80-j.
oorlog, en werd 1633, 1660 en 29 April 1770 geteisterd door brand. Bij B. het voormalige slot te B.,
dat reeds in 1034 bestond en in de middeleeuwen zeer
beroemd was ; 1828 is de toren afgebroken en zijn
de grachten gedempt.
Bronkhorst, oud en aanzienlijk nederl. geslacht, afkomstig van Willem van B., die 1317 door
den keizer beleend werd met Batenbuty; het geslacht B., door huwelijk vermaagschapt met de aanzienlijkste geslachten des lands, heeft in onze geschiedenis eene bloedige vermaardheid door de
twisters met het geslacht Heeckeren. Zie het artikel
HEECKERENS en BRONKHORSTEN.
Bronkhorst (Peter van), geb. 16 Mei 1588 te
Delft, gest. 21 Junij 1661, voornaam bouwkundigen historie-schilder. — B. (Jan van), beroemd dierschilder, was aanvankelijk pastijbakker; geb. 1648
to Leyden, gest. 1726 to Hoorn. — B. (Jan van),
geb. 1603 to Utrecht, gest. omstr.1680,verdienstelijk schilder op glas.
Bronn (Heinr. Georg), duitsch natuurkundige,
geb. 3 Maart 1800 to Giegelheim bij Heidelberg,
heeft nagenoeg alle landen in Europa, inzonderheid
Italie bereisd, en veel geschreven.
Bronnizy, stad met 4800 inw. in het runs.
gouvt. Moskou.
Bronnzell, dorp bij Fulda; 8Nov.1850 tirailleur-gevecht tusschen de pruis. en beijersch-oostenr.
troepen.
Bronte, stad met 10,000 inw. in de sicil. prov.
Catania, aan den westelijken voet van de Etna. Naar
B. droeg Nelson zijn napolit. hertogstitel.
Bronte (Charlotte), heeft onder het pseudoniem Currer Bell naam gemaakt als engelsche romanschrijfster ; zij was geb. 21 April 1816, gest. 31 Mrt.
1855. — B. (Emily Jane), geb. 1819, gest. 19 Dec.
1848, zuster der vorige, schreef romans onder het
pseudoniem Ellis Bell. — B. (Anne), geb. 1822,
gest. 28 Mei 1849, zuster der beige vorigen, romanschrijfster onder het pseudoniern Acton Bell.
Brontes, een der Cyclopen. Zie CYCLOPEN.
Bronzino (Angelo), een florentijnsch historieen portret-schilder , geb. 1501, gest. 1570.
—B.
(Allessandro), neef en leerling van den vorige,
heette eigentlijk Allori, doch nam den naam van
zijnen oom aan. Zie ALLORI.
Brood, drie steden. Zie BROD.'
\ __aas- en).Zie KAAS- en BROODSPEL.
Broodspel (I{

Brooke
Brooke (Henry), engl. dichter en romanschrijver, geb. 1706, gest. 1783.
Brooke (James), geb. 29 April 1803 te Bandah
in Bengalen, trad als officier in dienst derO.I. Compagnie, onderscheidde zich in den birtnanischen
oorlog, werd te Rungpoer gevaarlijk gekwetst, en
zeide vervolgens aan de militaire loopbaan vaarwel.
Na zijns vaders dood in het bezit gekomen van eene
aanzienlijke fortuin, en middelerwiji reeds (1830)
eene zeereis gedaan hebbende naar de oost-indische
archipels, kocht B. een jacht, gewapend als oorlogschip, doorkruiste daarmede alle zeeen van Europa
gedurende drie jaren, ging er 27 Oct. 1838 mede
onder zeil naar 0.-Indie, onder het voorgeven, dat
hij jagt ging maken op de zeeroovers, die de zeeen
aldaar onveilig maakten, kwam echter in Sarawak
(eene prov. in bet noordoosten van Borneo) aan land,
vestigde zich daar met den titel van radzja van Sarawak, was met zijne bemanning den sultan van Borneo behulpzaam in het onderdrukken van eenen
opstand der Dajak-bevolking , en werd eindelijk,
hoezeer niet dan na veel moeite, door den sultan
erkend als onafhankelijk radzja van Sarawak (21 Sept.
1841). Van dat oogenblik of was het streven van B.
de bevestiging en uitbreiding van de magt der Engelschen op Borneo ; in zijne pogingen om de zeeroovers uit te roeijen, werd bij bijgestaan door engelsche
oorlogschepen, daar Engeland met levendig welbehagen het werk gadesloeg van B., die vervolgens
zelfs door de engelsche zeernagt werd geholpen tegen
den sultan van Borneo, wiens hoofdstad door deEngelschen bedreigd en wiens Leger door hen versiagen
werd, zoodat hij zich, mn nog erger te verhoeden,
genoodzaakt zag het eilandje Labuan aan de Engelschen of te staan (1846). Nu werd B. bij zijne terugkomst in Engeland (1847) door het gouvt. benoemd
tot gouverneur van Labuan en gevolmagtigd agent
voor Borneo, met een traktement van 2000 pd. sterl.,
terwiji een oorlogschip ter zijner beschikking werd
gesteld, waarmede hij, nadat hem tevens den baronets-titel geschonken was, naar Borneo terugkeerde.
In 1851 kwam sir B. andermaal naar Engeland, om
de oppositie, die in het parlement aandrong op een
onderzoek naar de onregtmatige handelingen van
sir B. op Borneo, tot zwijgen te brengen; in 1857
gelukte het hem slechts met veel moeite een opstand
der Chinezen in Sarawak te onderdrukken. Later
keerde hij terug naar Europa, heeft veel moeite gedaan om zijne nederzetting op Borneo te verkoopen,
eerst aan het engelsche, toeii aan het nederlandsche
gouvt., doch te vergeefs, en houdt sedert verblijf in
Engeland.
Brookfield, naam van lerscheidene steden in
N.-Amerika; de voornaamste ligt in den staat New
York, 8 uren gaans bezuiden Utica, en telt 4500 inw.
Brooklyn, stad in den n.-amerik. staat NewYork, in het westelijk gedeelte van bet eiland LongIsland, tegenover New York, waarvan het door de
rivier East-River gescheiden is; het staat door meer
dan twintig veer-stoombooten in aanhoudende geineenschap met New York, waarvan het als eene
voorstad kan worden aangemerkt. Met Williamsburg
tot eene municipaliteit vereenigd, teide die 1860
ruim 200,000 zielen. B. is het grootste zee-arsenaal
van New York, met scheepswerven, dokken, enz.
Broons, vlek met 2500 inw. in het fransche
dept. Cotes-du-Nord, 5 uren gaans benoordw. Dinatt ;
nabij B. was Duguesclin geboren.
Broos, vrij marktvlek in den saksischen steel B.
in Zevenbergen ; 5500 inw.; tot 1861 de hoofdpl.
van een kreis B., die ruim 140 vierk.mijien omvatte.
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Brora, riv. in het noordschotsche graafschap
Southerland, valt bij het dorp B. in de Noordzee.
Brosamer (Hans), schilder, kopergraveur en
vormsnijder, meestal gewoond hebbende te Fulda,
en gest. 1552 te Erfurt ; zijne werken zijn zeldzaam
en zeer geacht.
13rosb011 (Karel), deensch romanschrijver onder
den gefingeerden naam Carit Etlar, geb. 7 April 1820
in Jutland, legde zich eerst te Kopenhagen op de
schilderkunst toe, doch werd later dagbladschrijver,
en leverde oolceene reeks van tooneelspelen en romans.
Brosohi (Carlo). Zie FARINELLI.
Broseley, stad in het engl. graafschap Shrop,
aan den Severn, ruim 2 uren gaans bezuidoosten
Shrewsbury ; 5000 inw.
Brosen, bergpiek (8360 vt. hoog) op den St.
Gotthard, op de grens van de kantons Uri en Tessino.
Brossasco, stad in Pidmont, prov. Saluzzo,
aan den Varaito; 2500 inw.
Brosse de Boussac (Jean de), maarschalk.
Zie BOUSSAC.
Brosse (Gui de la). Zie LABROSSE.
Brosses (Charles de), eerste president van het
parlement van Bourgogne, geb. 8 Fehr. 1709 te Dijon,
gest. 7 Mei 1777, was een ijverig en geleerd geschiedkundige ; bebalve eenige andere werken heeft hij
geschreven Histoire de la rdpublique romaine dans le
tours du septieme sidcle (3 din. Dijon 1777), in welk
werk al de fragmenten van Sallustius zijn opgenomen,
daar B. zich ten Joel stelde om door de uitgave van
(lit werk de verloren gegane groote Geschiedenis van
Sallustius te vervangen ; zijn beste werk is echter
een Traite de la formation mecanique des langues
(2 din. Parijs 1765).
Brosset (Marie Fdlicitd), geb. 5 Febr. 1802 te
Parijs, vertrok na volbragte studien naar Petersburg,
werd daar lid der academie, 1842 bibliothecaris der
keizerl. bibliotheek,en 1851 conservator der oostersche muntverzameling in de Eremitage. Tegenw. is
B. de eerste autoriteit in al wat betreft de geschiedenis, taal- en letterkunde der Georgiers. Behalve
eene Georgische Spraakkunst (Parijs 1834), zijn de
voornaamste werken van B.: Description geographique
de la Georgie par Wakhoucht (Petersb. 1842) ; Hist.
de la Georgie (dl. 1 en 2, Petersb. 1849-57) ;
Additions et eclaircissementsrelatifs a l' hist. de Georgie
(Petersb. 1851) ; Rapport sur un voyage archeologique
dans la Georgie et dans l' Armenie (Petersb. 1849-51,

met atlas).

Brothers, d. Broeders, ) eene groep rotseilandjes aan de straat Bab-el-Mandeb, omstr. 2 mijlen bezuiden het engelsche eiland Perim. — 2) Zie
BROEDEBS.

Brotterode, marktvlek in de hessische prov.
Fulda, in het Thuringerwoud, aan den zuidelijken
voet van den Inselberg; 2600 inw.
Brou, stad in het fransche dept. Eure-Loire,
aan de Ozanne, 8 uren gaans bewesten Chartres ;
2500 inw.
Brouage, fransch stadje (voorheen vesting),
dept. Charente, tegenover het eiland Oleron ; 1000
inw.; haven en zoutkeeten.
Brouckbre (Charles de), geb. 1796 to Brugge,
vOOr 1830 in de Kamer een der voornaamste woordvoerders van de beigische oppositie, werd na de omwenteling 1830 belgisch minister, trad 1832 af,
bekleedde achtereenvolgend verscheidene hooge ambten, werd 1840 (en 1848 andermaal) volksvertegendiger en burgemeester van Brussel ; na de overwinding der katholieke partij (1855) scbaarde hij zich
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Broucters

aan de zijne der oppositie. Hij stierf 20 April 1860,
en was naast koning Leopold de populairste man in
geheel Belgie.— B. (Henri Marie Jos. Ghislain de),
broeder van den vonge, geb. 1801, eerst provinciaal
gouverneur van Antwerpen, toen van Luik,trad 12 Oct.
1847 in het ministerie Rogier, volbragt 1849 verscheidene zendingen in Italie, trail 31 Oct.1852 aan
bet hoofd van het door hem gevormde kabinet, nam
in Maart 1855 zijn ontslag, en werd 1857 weder tot
volksvertegenwoordiger gekozen.
I
.0 BRUCTEREN.
Broucters. Zie
Brougham and Vaux (Henry Brougham, sedert

1830 baron), geb. 17 Sept. 1779 te Edinburg, procureur aldaar, later te Londen, 1810 lid van het
Lagerhuis, 1830 lord-kanselier, 1834 met de whip.
afgetreden ; beroemd door zijne originalitett, grondige regtsgeleerdheid, onkreukbare waarheidsliefde
en groote welspre4iendheid. Van zijne vele uitmuntende geschriften noemen wij : Sketches of statesmen
in the time of George III (Londen 1839) ; Lives of
men of letters and sciences (3 din. Londen 1845
—49) ; zoomede een ,,Historisch overzigt van de
deeling van Palen" (1831).
Broughton—archipel, I) groep eilanden
aan de westkust van Noord-Amerika, benoorden het
eiland Quadra-en-Vancouver. — 2) groep eilanden
in de Zuidzee, beoosten Nieuw-Zeeland ; het voornaamste van deze groep is het eil. Chatham.— Beide
groepen zijn ontdekt door W. R. Broughton.
Broughton (John, baron). Zie HOBHOUSE.
Broughton (William Robert), engelsch zeevaarder, geb. in het graafschap Gloucester, gest.1821
te Florence. Hij kommandeerde de brik ,,Chatham"
op den beroemden togt van kapitein Vancouver;
1790 ontdekte B. een aantal eilanden aan de kust
van Columbia, en schonk aan lien archipel zijnen
naam (zie het vorige art.). Buitendien deed hij opnemingen van Japan, van de oostkust van Aziè en
van een gedeelte der Zuidzee. In 1797 (als commodore) nam hij deel aan bet bemagtigen van Java.
Brouneker (William), geneesheer en beroemd
wiskuudige, geb. 1620 in lerland, gest. 1684, was
grootzegelbewtaarder, mede-oprigter van de Royal
Society, waarvan hij gedurende 15 jaren voorzitter
was; inzonderheid vermaard als uitvinder van de
quadratuur der hyperbool.
Broussais (Francois Joseph Victor), beroernd
fransch geneesheer, geb. 17 Dec. 1772 te St. Maio,
prof. der algemeene pathologic en therapie aan de
geneesk. faculteit te Parijs, gest. te Vitry 17 Nov.
1838 ; heeft zeer veel geschreven ; zijn stelsel, het
Broussaismvs, vond vele en zeer bekwame tegenstanders. — B. (Casimir), geb. 1803, gest. 1847,
was sedert 1833 prof. aan bet Val-de Grace en een
ijverig aanhanger van het stelsel zijns vaders.
Brousse, fransche naam voor Brussa.
Broussonet (P. M. A.), ijverig natuur-onderzoeker, geb. 1761 te Montpellier, gest. 1807. Door
zijne bemoeijingen werden voor het eerst merinoschapen uit Spanje en angora-geiten uit de Levant
in Frankrijk ingevoerd. Om de vervolging van het
Schrikbewind te ontgaan naar Spanje geweken, antving hij eene hem door zijn vriend sit. Jozef Banks
toegezondene aanzienlijke som gelds ; vervolgens
naar Marokko overgestoken, hervatte hij daar zijne
kruidk. studien ; later werd hij tot fransch consul te
Mogador benoemd, keerde 1796 in Frankrijk terug,
werd prof. der kruidkunde te Montpellier, en 1805
lid van het Wetgevend ligchaam. Zijne werken over
natuurlijke historic staan in hooge achting hij de
geleerden

Brown
Brouwer (Adriaan). Zie BRAUWEB.
Brouwer (Jacob Dirksz.), een aanzienlijk burger van Enkhuizen, die met zijne neven Jacob en
Jan-Dirkz. B., door hun kloek en vastberadengedrag
de stad Enkhuizen aan de Spanjaarden ontweldigde
21 Mei 1572. Zie BU1SKES.
Brouwer (Hendrik), geb. omstr. 1580 te Amsterdam, 1632-1635 gouverneur-genl. van ned. 0.1.,
ging 1641 naar Amerika, zeilde om het Vuurland
been naar Chili, en stierf 7 Aug. 1643 te Valdivia.
Brouwers—eiland, 1) klein en klipachtig
eiland in ned. 0. I., in het oosten der straat Soenda,
14 mijlen van Java's kust. 2) B., of Kompal, eil.
in ned. 0. I., omringd door riffen, ligt beoosten Borneo. — 3) Brouwers-eilanden, eene groep in ned. 0. I.
in de straat van Malakka, beoosten Sumatra, waarvan
ze door de Brouwers-straat gescheiden zijn.
Brouwershaven, stadje met 1600 inw. en
haven op het zeenwsche eiland Schouwen, 2 uren
gaans benoorden Zierikzee, is de geboortepl. van
Jacob Cats, wien er 1829 een standbeeld opgerigt is.
Gesticht 1285, was B. eertijds eene vrij aanzienlijke
plaats; in de 15e eeuw stierven er in een jaar 1400
menschen aan de pest; 1445 werden er 300 huizen
vernield door brand ; veel leed B. van den watervloed 26 Jan. 1682. In 1575 zonder slag of stoot
door de Spanjaarden vermeesterd, werd het bun
1576 weder ontweldigd.
Brouwers—straat. Zie BROUWERS-ElLAND 3).
Browall (Johannes), zweedsch kruidkundige,
geb. 30 Aug. 1707, gest. 25 Julij .1755 als bisschop
en kanselier der universiteit te Abo.
Browerno. Zie BOWERNO.
Brown, stad in den n.-amerik. staat Texas,
links aan den Rio-Grande; 5000 inw.
Brown (Rob.), geb. omstr. 1550 te Northampton, gest. in de gevangenis 1630, stichter van eene
godsdienst-sekte in Engeland, naar hem Brownisten
genoemd, ook bekend onder den naam van Barrowisten
(naar bun tweeden voorganger Henryl3arrow).Naar
Holland gevlugt, werden de leden dezer sekte aldaar
door John Robinson (gest. 1626) tot de vrije gemeente gebragt.
Brown (John), beroemd schotsch geneesheer,
geb. I 735 te Buncle, graafschap Berwick, gest. 7 Oct.
1788, stichter van een nieuw geneesk. stelsel (het
Brownianisnivs),dat vooral in Duitschland vele aanhangers vond. Zijne werken met biograpbie zijn in
het licht gegeven door zijn zoon William Cullen B.
(3 dln. Londen 1804).
Brown (Charles Brockden), amerik.romansch rij vet, geb. 17 Jan. 1771 te Philadelphia,gest. 1810.
Brown (Rob.), geb. 21 Dec. 1773 te Montrose
in Schotland, beroemd kruidkundige, gest. 12 Junij
1858 te Londen, heeft veel geschreven.
Brown (sir George), engl. generaal, geb. Aug.
1790 te Linkwood bij Elgin, stand aan het hoofd
der ligte divisie in den Krim-oorlog 1854—.55, en
werd hij Inkerman gekwetst ; 3 April 1856 bevorderd
tot generaal; 1860 opperbevelbebber in lerland.
Brown (John), bijgenaamd Ossowatomie, geb.
1800 te Torrington in Connecticut, ging 1854 naar
Cansas, vestigde zich met zijne zonen te Ossowatomie, bestreed daar de slavenpartij, toog door de
noord.elijke en oostelijke staten rand, om overal de
gemoederen op te zetten tegen de slavernij. Den
17 Oct. 1859 maakte hij zich met 15 eedgenooten
meester van het areenaal van Harper's Ferry, doch
moest zich na eenen dapperen tegenstand overgeven ;
schuldig verklaard (31 Oct.) aan hoogverraad, werd
hij 3 Dec. 1859 opgehangen.

Browne
Browne (sir Thomas), geb. 19 Oct. 1605 te
Londen, gest. 19 October 1681, benoemd als genesheer, maar meer nog als philosooph, vooral door zijne
Religio medici (1642) en Pseudodoxia epidemica
or treatise on vulgar errors (1646; herdrukt 1852).
— B. (Edward), zoon van den vorige, geb. 1642,
gest. 27 Augustus 1708, was lijfarts van Engeland's
koning Karel II, doch is vooral bekend door zijne
.Reizen" (Londen 1673).
Browne (William George), engelsch reiziger,
geb. 1768 te Londen, is de eerste Europeaan, die in
Darfoer is doorgedrongen. Van Tauris naar Teheran
gaande, werd hij 1813 vermoord.
Browne (George, rijksgraaf von), gesproten uit
een roomsch-kath. adellijk geslacht in Ierland, geb.
15 Junij 1698, trad 1725 in keurpaltsgrafelijke,
1730 als luit.-kapitein in russ. dienst, en Dam aan
alle oorlogen, die Rusland- tot 1762 voerde, op loffelijke wijze deel. Peter III benoemde hem tot veldmaarschalk en gouverneur van Lijfland, waar hij
30 jaren werkzaam was. Jozef H verhief hem in den
duitschen rijksgravenstand. Hij stierf te Riga 18 Sept.
1792. — B. (Maximiliaan Ulysses, rijksgraaf von),
bloedverwant van den vorige, geb. 23 Oct. 1705 te
Bazel, trad in oostenrijksche dienst, speelde in de
silezische oorlogen eerie groote rol, en werd 1754
veldmaarschalk. Toen 1756 Frederik III den derden
silez. oorlog begon, organiseerde B. met ongeloofelijken spoed het leger, doch was als des pruisischen
konings tegenstander niet zeer gelukkig. Bij Praag
werd hij zwaar gekwetst, en stierf dientengevolge
26 Junij 1757.
Browning (Rob.), engelsch dichter, geb.1812
bij Londen. — B. (Elizabeth) , engl. dichteres, echtgenoote van den vorige, doch meer bekend onder
haren eigen geslachtsnaam Barrett, vestigde zich in
Italie, voor welks streven naar eenheid zij de levendigste sympathie gevoelde, en stierf te Florence
29 Junij 18.61.
Brownisten. Zie BROWN (de sectaris Rob.).
Brownsville, stad in Pennsylvania, aan den
Monongahela; 4600 inw.
Broxtermann (Theobald With.), duitsch
dichter, geb. Junij 1771 te Osnabruck, gest. 14 Sept.
1800 te Munchen. Zijne Sdmmtliche Werke verschenen 1841 te Osnabruck.
Broye, rivier in het westen van Zwitserland,
ontspringt benoorden het meer van Geneve, doorstroomt het meer van Murten, wordt vervolgens bevaarbaar, en ontlast zich in het meer van Neufchatel.
Brozas, stad in de spaansche prov. Caceres;
7000 inw.
Bruat (Armand Joseph), fransch marine-officier,
geb. 26 Mei 1796 te Colmar, kommandeerde 1830
voor Algiers. Sedert 1843 gouverneur der fransche
kolonien in den Grooten Oceaan, werd hij 1846
bevorderd tot schout-bij-nacht, was van 1848
tot 1851 gouverneur van Martinique, werd 1852
vice-admiraa1,1855 opperbevelhebber van'het eskader in de Middell. Zee, doch stierf 19 Nov. 1855 te
Constantinopel.
Bruce, een oud schotsch geslacht, welks moest
bekende leden zijn : B. (Robert), graaf van Annandale, stood na den dood van Alexander III naar den
troon van Schotland, zocht tegen zijnen mede-pretendent Ratio' de hulp van Engeland's koning Edward I, die hem echter bedroog, waarop Bruce zich
met Wallace vereenigde om Schotland to bevrijden.
B. (Robert) graaf van Carrick, zoon van den
vorige, geb. 21 Maart 1274, leefde aanvankelijk aan
het hof van Engeland's koning Edward I, verdween
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echter uit Londen, bragt Schotland in opstand, liet
zich 25 Maart 1306 te Scone als koning van Schotland kroonen, doch moest voor Edward I vlugten,
beliaalde daarentegen op Edward II (25 Junij 1314)
eene bloedige overwinning bij Bannockburn, en werd
eindelijk na veel oorlogens 1329 erkend door Edward III, doch stierf reeds in bet zelfdejaar (7 Junij).
— B. (Edward), broeder van koning Robert, belegerde Stirling tijdeus den slag hij Bannockburn, ward
1315 als koning van Ierland uitgeroepen; en verloor
het leven in glen slag bij Dundalk, in een tweegevecht tegen een Engelschman. — B. (David), als
koning van Schotland David II, was acht jaren oud
toen zijn vader (koning Robert) 1329 stierf, en werd
uit zijn rijk verdreven door Baliol, die door Edward III
op den schotschen troon was geplaatst; ondersteund
door Frankrijk's koning Filips van Valois,kwam David II in 1342 in Schotland terug, en beoorloogde
Edward III, doch werd,na eenige voordeelenbehaald
te hebben, bij Nevill's Cross (1346) overwonnen en
gevangen genomen. Na ruim tien jaren in den Tower
te Londen te hebben doorgebragt, werd hij door
Edward III, op aanhouden van diens zuster Johanna
(die de gemalin was van Bruce) aan de vrijheid
teruggegeven en op zijnen troon hersteld. Hij stierf
kinderloos 22 Febr. 1370, toen de kroon van Schotland overging op zijnen neef Robert Stuart.
Bruce (James), geb. 14 Dec. 1730 te Kinnaird
in Schotland, werd 1763 engl. consul te Algiers, bereisde vervolgens de noordkust van Afrika en Syria,
en bezocht de rumen van Baalbek en Palmyra. Om
de bronnen van den Nij1 op te sporen, bragt hij van
1769 tot 1773 in Abyssinia en Nubia door. Toen
naar Schotland teruggekeerd, gaf hij in het licht
Travels into Abyssinia (5 dln. Edinb. 1790), en stierf
27 April 1794 te Kinnaird.
Bruce (James), graaf van Elgin en Kinkardine.
Zie ELGIN (lord).
Bruce (Fred. William Adolph.), broeder van
lord Elgin, geb. 14 April 1814, engl. diplomaat, was
eerst to Hongkong, vervolgens zaakgelastigde in
Bolivia, ging Maart 1859 als gezant naar China, waar
hij 25 Junij den voor de Engelschen ongelukkigen
aanval op de forten aan den Peiho deed plaats grijpen.
Bruce (Stewart Jean), geb. 21 Junij 1767 te Breda, gest. 14 Febr. 1847, trad 1777 in dienst als kadet,
woonde 1799 als kolonel den veldtogt in NoordHolland tegen de Engelschen en Russen bij, streed
.roemrijk in den slag bij Bergen (19 Sept.) en werd
bevorderd tot generaal-majoor; 25 Febr. 1805 tot
luit.-generaal verheven, werd hij 1809 door koning
Lodewijk tot bevelhebber van Walcheren benoemd.
Bij de landing der Engelschen op Walcheren (30 Julij
1809) trok B. zonder tegenstand to bieden met zijne
troepen terug, stak naar Zuid-Beveland over, wierp
zich in het sterke fort Bath, doch gaf ook dit zonder
slag of stoot aan den vijand prijs. Wegens pligtverzuim word B. bij eindvonnis van 9 Julij 1810 vervallen verklaard van zijne rnilitaire rangen ; bij besluit
van den souvereinen vorst (later koning Willem I)
werd dit vonnis 25 Julij 1814 opgeheven.—B. (George Izadc), zoon van den vorige, geb. 9 Oct. 1803 to
Deventer, studeerde de regten to Leyden, werd 1838
officier van justitie to Zwolle, 1839 lid van de Tweede
Kamer, 1847 commissaris des konings in Overijssel :
19 Nov. 1849 benoemd tot gouverneur-generaal van
Neerlandsch India, ging B. Oct. 1850 scheep to
Nieuwe Diep, waar hij ongesteld werd, zoodat hij
niet uitzeilde ; zijne ziekte verergerde, en hij stierf
aan boord 30 December 1850 ter reede van Nieuvve
Diep.
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Bruche, rivier; zooveel als BREUSCH.
Bruehhausen (Alt-), vlek met 1000 inw. in
het hanov. graafschap Hoya; oud kasteel van het
uitgestorven geslacht der graven van B.
Bruchium, voorname wijk in Alexandria. Zie
ALEXANDRIe.

Brugghen (v. d.)
Bructeren, lat. Bructeri, een germaansch yolk,
bewesten de Ems ; omstr. 98 na Chr. trokken de B.
naar de streken, gelegen tusschen Lippe, Roer en
Rijn, waar ze tusschen Sueven en Franken woonden.
Later warden ze door de Franken onderworpen.
Brue, rivier in het oostelijk gedeelte van het
engl. graafschap Somerset, valt na een loop van 7 mijlen in het Bristol-kanaal (Bridgewater-baai).
Britiel, of Briih I, stad in Mecklenburg-Schwerin,
benoordoosten Schwerin ; 1200 inw.
Brueys (David Augustin de), fransch dichter,
gab. 1640 te Aix, gest. 1723, was eerst Protestant
en schreef tegen Bossuet, ward 1681 door dezen tot
bet roomsch-kath. geloof gebragt, waarvan hij vervolgens een warm verdediger werd,en oinhelsdeeindelijk den geestelijken stand. Als dichter werkte hij
veal zamen met Palaprat. Zie PALAPRAT.
Brueys (Francois Paul de), fransch schout-bijnacht, geh. 1760 te Uzes, kommandeerde de vloot,
die de armee onder Bonaparte overbragt naar Egypte
(1798). Na de troepen ontscheept te hebben, hield
B. zich een weinig te lang op aan de egypt. trust,
en werd bij Aboekir aangetast dooradmiraalNelson ;
nagenoeg het gansche eskader van B. werd vernield,
en hij zelf verloor het leven (1 Aug. 1798) na wonderen van dapperheid te hebben verrigt.
Bruges, fransche naam voor Brugge.
Brugg, zwits. stad, kanton Aargau, aan de Aar;
1150 inw. Uit B. ondernam hertog Albertus van
Oostenrijk 1353 den inislukten aanslagtegen Zurich;
1444 werd B. door de adelpartij geplunderd en geheel verwoest. In het nabij gelegen Koningsfelden
werd 1308 keizer Albrecht I vermoord. Meer naar
boven Ban de Aar ligt de badplaats Schintznach, en
ter zijne van daar het kasteel Habsburg. Op de landtong, gevormd door de Aar en de Reuss, stond eertijds de door de Romeinen gestichte stad Vindonissa.
Brugge, fransch Bruges, sterke belgische vesting en hoofdpl. der prov. West-Vlaanderen, 11 mijlen benoordw. Brussel en 2 mijlen van de zee, aan
de vereeniging der voor groote zeeschepen toegankelijke kanalen van Gent, Sluis en Ostende ; 50,000
inw. Het ontstaan van B. dagteekent uit de 7e eeuw;
in de 13e eeuw was B. stapelplaats voor het Hanzeverbond en den engl. wolhandel; in de 14e eeuw
was B. het middelpunt van den wereldhandel, vol
pracht en luister, en telde Coen over de 200,000 inw.
In verval begon B. te geraken door de twisten met
keizer Maximiliaan; de handel verlegde zich sedert naar
Antwerpen en Amsterdam. In 1745 en 1794 behoorde
B. aan Frankrijk ; tijdens het eerste keizerrijk was
het de hoofdpl. van het dept. Lys; 1815-1830
maakte het deal uit van het koningrijk der Nederlanden; sedert is het belgisch. Naar B., waar hij zich
gevestigd had, werd de schilder Jan (Joannes) van
Eyck ook wel Jan (Joannes) van Brugge genoemd.
Brilggeman (Ludw. Wilh.), geb. 1 Mrt.1743
te Jacobshagen, gest. 1 Mrt. 1817 als consistoriaalraad en hofprediker te Stettin, een der verdienstelijkste geschiedschrijvers van zijn vaderland door
zijne Ausfahrliche Beschreibung des gegenweirtigen

Bruchsal, stad in Baden, aan de Saltzach, *la
de zoogenaamde Kraichgau, ruim 4 uren gaans benoordoosten Carlsruhe ; 7500 inw.; fraai kasteel
(voorheen residentie der bisschoppen van Spiers) en
eene straf-inrigting, die door het yolk schertsenderwijs genoemd worth Klein-Pennsylvanie.
Bruck (spreek uit broek ; niet teverwarren [net
BRUCK, spreek uit bruuk). — 1) B., marktvlek in
Beijeren, kreis Oberhaieren, aan den Amber ; 1100
inw. — 2) B., markt vlek in Beijeren, kreis Oberpfaltz,
aan den Sultzbach ; 1200 inw. — 3) B., marktvlek
in Beijeren, kreis Mittelfranken, aan de Regnitz;
1300 inw. — 4) B., of Klosterbruck, dorp in den
moray . kreis Znaim, aan de Thaya ; 500 inw.; het
kasteel was vroeger eene premonstratenzer-abdij, en
client tegenw. tot akademie der genie. — 5) B. aan
de Mur, hoofdpl. van den kreis B. in Stiermarken,
aan de uitwatering van de Martz in de Mur; 3500
inw.; in de nabijheid de rumen der bergvesting
Landskron.— 6) B. aan de Leitha, stad en hoofdpl.
van het districts-hoofdmanschap B. in het kroonland
Oostenrijk onder de Eons; 3000 inw. en kasteelder
graven von Harrach.
Bruck (Karl Ludwig, vrijheer von), oostenrijksch staatsman, geb. 18 Oct. 1798 te Elberfeld,
leerde te Bonn den koophandel, doch woonde tevens
staathuishoudkundige voorlezingen bij, kwam 1821
naar Triest, buwde daar 1828 de dochter van den
rijken koopman Busehek, en werd er oprigter en
directeur van den Oostenrijkschen Lloyd. Door Triest
werd hij 1848afgevaardigd ter frankforter nationale
vergadering, vervolgens oostenrijksch gevolmagtigde
bij den rijksbestuurder ; van 21 Nov. 1848 tot 23 Mei
1851 minister van openbare werken, handel en nijverheid ; Junij 1853 internuntias te Constantinopel;
10 Mrt. 1855 minister van financien, begon hij de
groote opetatia, die herstel zouden aanbrengen in
den benarden toestand der oostenr. financien. In het
proces von-Eynatten betrokken, beroofde hij zich
zelven in den nacht van 22 op 23 April 1860 van
het leven.
Brick (zie BRucx), stad in het pruis. reg.-distr.
Potsdam ; 1250 inw.
Brick (Christian), zoon van den keursaks. kanseller Gregorius Pontanus, die 1530 de augsburgsche confessie inleverde, werd kanselier bij hertog
Johan Frederik den Middelaar van Gotha, bewerkte
de opname van Wilh. v. Grumbach in Gotha, en
werd, sinds de keizerl. en rijksban tegen hem uitgesproken was, na de inname van Gotha 17 April
1567 geschavotteerd. Zie GRUMBACH.
Briickenau, stad in den beijerschen kreis
Unterfranken, aan de Sinn ; 1800 inw.; vooral bekend door de nabij gelegene badplaats B. metfraaije
koerzaal en tuinen.
Brucker (Jac.), geb. 22 Jan. 1696 te Augs- Zustandes der kônigl. preuss. Herzogthamer Vor- and
burg, predikant aldaar sedert 1744 tot zijnen dood
Hinterpommern (3 dln. Stettin 1779-84) en zijne
26 Nov. 1770, schreef versch. hist.-philos. werken,
Beitreige op genoemd werk (2 din. 1800-1806).
waaronder : Kurze Fragen aus der philos. Historic
Brugghen (Justinus Jac. Leon. van der),gest.
(7 dln. Leipzig 1731-36), en Historia critica
1 Oct. 1863 te Ubbergen in Gelderland, was van
philosophiw a mundi incunabulis ad nostram usque
1 Julij 1856 tot 19 Mrt. 1858 minister van justitie ;
wtatem deducta (5 dln. Leipzig 1742-44; heronder hem ontving de secrets.-genl. d'Engelbronner
drukt 1766) ; een uittreksel van laatstgen. werk is
een eervol ontslag, dat meer naar eene ontzetting uit
Institutiones historice philosophicte (Leipzig 1747).
zijn ambt geleek. V. d. B. was een vijand van onregelmatigheden in het begeven van ambten.
Brucomagus, lat. naam van Brumath.

Brughiera
Brughiera, eene met heidekruid bedekte,
vierk. mijl groote landstreek bij Gallarate, ten
N. W. van Milaan.
Brugman (Jan), een minderbroeder in de
15e eeuw, te huis behoorende in een klooster te
St. Omer, sleet nageiioeg zijn gansche leven in de
Nederlanden als rondreizend prediker,en stierf 1473
te Nijmegen. Zijn begaafdheid als redenaar gaf aanleiding tot de uitdrukking ,>praten als Brugman",
hetgeen vervolgens een spreekwoord is geworden.
Brugsch (Heinr. Karl), geb. 18 Feb. 1827 te
Berlijn, uitstekend egyptioloog. Zijne voornaamste
werken zijn : Grammaire ddmotique (Berlijn 1855) ;
Reiseberichten aus "Egypten (Leipzig 1855) ; Geogr.
Inschrif ten altagypt. Denkmeiler (3 dln. Lpz. 1857
—60) ; Monuments de l'Egypte (Berlijn 1857 en v.) ;
Histoire d'Egypte (dl. l Lpz. 1859).
Bruguiere, stad in het fransche dept. Tarn,
aan den Thord; 3600 inw.
Brithl, 1) marktvlek in bet pruis. reg.-distr.
Keulen, 3 uren gaans bezuiden Keulen, met 2000
inw. en het reeds 1725 door keurvorst Clemens
August gebouwde kasteel Augustenburg met park en
jagtslot Falkenlust. In 1651, toen Mazarin uit Frankrijk was gebannen, nam hij de wijk naar B. 2) B., of
Briel, schoon rotsdal bewesten Modling (omstreek
van Weenen), met de beide dorpen Voor-B. en Achter-B. toebehoorende aan den prins van Lichtenstein.
— 3) zie BRUEL.
Briihl, adellijk thuringer geslacht, welks stamhuis Gangloffsommern bij Weissenfels is, dat echter
1738 door Joh. Maurits von B., opperhofrnaarschalk
en geheimraad te Weissenfels, verkocht werd. Van
zijne vier zonen verdient inzonderheid melding :
Hendrik, graaf van B., eerste minister , en gunsteling van August III, keurvorst van Saksen en koning
van Polen ; deze Hendrik, geb. 13 Aug. 1700, gest.
28 Oct. 1763, heeft eene treurige vermaardheid door
zijne voor Saksen en Polen zoo noodlottige staatkunde evenzeer,als door zijne zucht om te schitteren
en zijne buitensporige geldverkwisting.
Bruin (Cornelis de), geb. 1652 te 's Gravenhage, gest. te Utrecht 1719, verdienstelijk teekenaar
en schilder en beroemd reiziger, vertrok I Oct.1674
uit 's Hage, toog door Duitschland naar Rome, bezocht vervolgens Napels, Livorno, Smirna; ging van
daar door Klein-Azid en Egypte naar den Archipel,
bleef 8 jaren te Venetia, en keerde 1693 te 's Hage
terug, waar hij 5 jaren besteedde aan de beschrijving van zijne reis. In 1701 ondernam hij een tweeden togt door Rusland en Perzid naar bezocht
de Malabaarsche kust, Ceilon, Batavia en Bantam,
en keerde 1708 in Nederland terug, waar hij te Amsterdam het verhaal van den tweeden togt voor de
pers gereed maakte. Beide werken in fol. (het 1e Delft
1698 gedrukt, het 2e Amst. 1714) prijken met een
aantal keurige platen.
Bruinisse, bij de Zeeuwen genaamd Brunisse,
dorp op het zeeuwsche eiland Dui veland, werd 1468
aangelegd; 28 Sept. 1571 stapten te B. de Spanjaarden aan wal, toen zij hunnen merkwaardigen togt
door het water ondernamen naar Duiveland en Schouwen ; 1682 leed B. veel door den watervloed. Het
ligt 3 uren gaans ten 0. N. 0. van Zierikzee.
Bruix (Eustache), geb. 1759 op St. Domingo.
gest. 1805, maakte met !of de fransche expeditie
naar Amerika merle, werd niettemin 1793 uit de
dienst verwijderd, doch reeds 1794 teruggeroepen;
werd kort daarna generaal-majoor der marine te
Brest, vervolgens schout-bij-nacht, en eindelijk minister van marine. Op schier wonderdadige wijze
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gelukie het hem uit Brest door de engelsche blokkade been te breken en de Middell. Zee te bereiken,
waar hij belangrijke diensten aan Frankrijk bewees,
en dan ook benoemd werd tot admiraal over de keizerlijke vloot te Boulogne, bestemd om eene landing
te gaan doen in Engeland; doch hij stierf reeds kort
na zijne bevordering.
Brinlow (Karel), voornaam historie-schilder,
geb. 1799 te Petersburg, gest. 23 Junij 1852 te Marziano bij Rome.
Brulon, fransch stadje, dept. Sarthe, 8 uren
gaans benoordw. La Fldche, 1500 inw.
Brumaire, eene maand in den republikeinschen kaleuder van Frankrijk. Historisch beroemd
is de dag van 18 Brumaire jaar VIII (9 Nov. 1799)
toen generaal Bonaparte het Directoire overhoop
wierp, waarop hij den volgenden dag den raad der
Vijfbonderd gewapenderhand uit de vergaderzaal te
St.-Cloud dreef, en toen met Sieyês en Roger-Ducos
een nieuw bewind vormde onder den naam van
Voorloopig Consulschap, waaruit 1804 het keizerrijk
ontstond.
Brumalia, Bacchus-feesten bij de Romeinen ;
ze begonnen 24 November en duurden 30 dagen.
Brumath, of Brumpt, lat. Brucomagus, oude
stad in het fransche dept. Beneden-Rijn, 4 uren gaans
benoordw. Straatsburg; 4400 inw.
Brummen, fraai en groot dorp in Gelderland,
41 uur gaans ten N. N. 0. van Arnhem, aan den weg
van Arnhem naar Zutphen ; 1000 inw.
Brumow,marktvlek in den moray . kreis Hra dish ;
1600 inw.
Brumpt. Zie BRUMATEI.
Brun (Rudolph), ridder en raadsheer te Zurich,
stelde zich 1336 aan het hoofd der ambachtslieden,
maakte een eind aan de aristocratische staatsregeling, en gaf als burgemeester eene nieuwe, waarin
de gilden het overwigt hadden. Eene tegen-omwenteling sleepte de verovering en verwoesting na zich
van Rapperswyls, den oorlog met bertog Albrecht
van Oostenrijk, en als gev61g daarvan de toetreding
van Zurich tot den eedgenootschappelijken bond.
B. stierf 1360.
Brunanburg, plaats in Britannia, waar tegenw.
Chester staat ; bij B. wonnen de Angelsaksen, onder
Athelstan en zijn broeder Edmond, in 938 een beslissenden veldslag tegen het groote leger der verbondene vijanden ; welke overwinning in al de heldenzangen van lien tijd (zelfs in bet verre Scandinavia)
werd bezongen. Zie ATHELSTAN.
Brunck (Richard Francois Phil.), geb. 30 Dec.
1729 te Straatsburg, gest. 12 Junij 1803, deed zich
door de uitgave van verscheidene werken kennen als
geleerd criticus en philoloog.
Brundisium. Zi e -RUNDUSIUM.
Briindlen, de hoogste bewoonde bergrug op
den Pilatusberg in het zwits. kanton Lucern; op den
B. ligt de door legenden zoo beruchte Pilatus-poel,
en in den B. zijn twee merkwaardige berggrotten
de ,,Dominicus" en het ),Maangat".
Brundu.sium , of Brundisium, het tegenwoordige Brindisi, eene door de Cretenzen (volgens
anderen door de Eoliers) gestichte stad in Calabria,
werd later eene romeinsche kolonie, met eene beroemde haven, waar de Romeinen zich plagten in
to schepen naar Griekenland, en van waar Rome
voorzien werd van oesters. De haven werd later door
de Venetianen verwoest. In de 13e eeuw telde B.
nog ruim 60,000 inw. Het is de geboortepl. van den
treurspeldichter Vacuvius; Virgilius is to B. gestorven. Zie BRINDISI.
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Brune (Guillaume Marie Anne), geb. 13 Maart
1763 te Brives-la-Gaillarde, zoon van een advokaat
aldaar, was aanvankelijk boekdrukker, en had kennis aan Danton ; I 793 nam hij dienst, was 1797 reeds
brigade-generaal, veroverde 1798 Zwitserland, werd
1800 opperbevelhebber der art-nee in Italie, en 1804
verheven tot tnaarschalk. In 1806 tot gouverneurgenl. der Hanzesteden benoemd, veroverde hij 1807
zw'eedsch Pommeren ; viel echter kort daarop bij
Napoleon in ongenade, en verklaarde zich 1814 voor
Lodewijk XVIII ; door dezen verongelijkt, koos B.
1815 weer de zijde van den uit Elba teruggekeerden
keizer, en werd pair en opperbevelhebber in het
zuiden van Frankrijk. Lang hield hij zich in Toulon
staande, eer hij zich weder aan de Bourbons onderwierp ; daardoor had hij zich gehaat gemaakt bij bet
y olk ; en toen hij Aug. 1815 van Toulon naar Parijs
terugkeerde, werd hij bij Avignon door het gepeupel vermoord, waarop zijn lijk door de straten der
stad gesleept en daarna in de Rhone geworpen werd.
In 1841 is te Brives een standbeeld van B. opgerigt.
Bruneau (Mathurin), geb. 1. 784 te Vezins bij
Cholet, zoon van een klompmaker, gaf zich uit voor
den zoon van Lodewijk XVI. Zie LODEWIJK XVII.
Brunehaut, fransche naam van Brunehilde.
Brunehilde, fr. Brunehaut, door haar huwelijk (561) met koning Siegbert koningin van A ustrasie, was de dochter van den westgothischen koning
Athanagild. Zij was eene vrouw van ongemeene
schoonheid en begaafd met een helder verstand, doch
van acrd heerschzuchtig en wreed ; zij hitste haren
gemaal op tegen zijnen broeder Chilperik, koning
van Neustrie, zoodat het tusschen hen tot eenen oorlog kwam, in welken Siegbert 575 het leven verloor;
de oorlog werd alsnu nog verwoeder dan te voren
voortgezet door B., totdat zij door eenen opstand
nit haar rijk werd verdreven en de wijk nam naar
Bourgondie, bij een barer kleinzonen, die haar 613
overleverde aan Clotarius II, een zoon van Chilperik,
die haar (als geregtelijk overtuigd van tien moorden
op personen van koninklijken bloede) aan den staart
liet vastbinden van een wild paard, dat haar zoolang
been en weer sleurde totdat zij het bestierf. De
Chaussees de Brunehaut in Belgie, die gezegd warden door B. te zijn aangelegd, zijn meer waarschijnlijk het werk der Romeinen. — 2) gemalin van den
bourgond.koning Guntharius,is een der hoofdpersonen
in het Nibelungenlied, en staat met de koningin van
Austrasie in geen de minste betrekking.
Brunek, of Brunecken, stad met 1700 inw. in
Tirol, kreis Brixen, aan de Rientz ; voorrnalige zomerresidentie der Prins-bisschoppen van BrixenBrunelleschi (Filippo) , een der grootste
bouwmeesters van Italie, geb. 1377 teFlorence, gest.
aldaar 1444.
Brunet (Jacq. Charles), uitstekend bibliograaph,
geb. 2 Nov. 1780 te Parijs, vooral bekend door zijn
Manuel du libraire et de l'amateur de livres (3 dln. Par.
1810; 4e druk 5 dln. 1842-44 ; 5e druk 1859 en v.).
— B. (Pierre Gustave), geb. 18 Nov. 1807 te Bordeaux, ook een verdienstelijk bibliograaph, vooral
bekend door zijne studien over de fransche dialecten.
Brunetto latini, ital. schrijver nit de 13e
eeuw, geb. te Florence omstr. 1220, speelde eene
belangrijke rol onder de Guelfen; hij werd afgevaardigd naar koning Alfons van Castilie,om diens hulp in
te roepen, en was genoodzaakt zijn land te verlaten,
toen de Gibellijnen hadden gezegevierd (1260). Hij
nam de wijk naar Parijs, waar hij 24 jaren doorbragt, keerde eerst 1284 naar vaderland terug,en
stierl 1294. Onder zijne leerlingen telde hij Dante.

Bruno
Bruni; of Brunei, in duitsche werken somwijlen
voor Borneo.
Bruni (Leonardo), ook Bruno of Brunus, met
den bijnaam Aretino, omdat hij te Arezzo geboren
was (1369), bekleedde sedert 1405 verscheidene
betrekkingen bij de roomsche curie, erlangde later
het burgerregt te Florence, werd kanselier der republiek, en stierf 9 Maart 1444. Het belangrijkste van
zijne vele werken is Historiw Florentine (Venetie
1610) ; ook verdienen melding zijn Commentarius
rerun' szto tempore gestarunz (Yen. 1476) en Epistolce
familiares (Yen. 1572), zoomede in het Italiaansch
zijne levensbeschrijvingen van Dante en Petrarca.
Brilnig, een 3579 vt. hooge bergpas in het
zwits. kanton Unterwalden, aan de grenzen van Bern.
Bruniquel, stad in het fransche dept. TarnGaronne ; 2000 inw.
Brunisse. Zie BRU1NISSE.
Brtinn (spreek uit : bruun), hoofdstad van het
oostenrijksche kroonland Moravie,tusschen Schwartzawa en Zwittawa, aan den Weener-Prager spoorweg ; 60,000 inw. Oudtijds sterke vesting, werd 1809
ontmanteld door de Franschen. De 816 vt. hooge
Spielberg, nahij B., client tot staatsgevangenis. Buiten B. staat het oudste monument, dat Moravie bezit, nl. de Zderards-zuil ; op den Peter- (tegenwoordig Frantzens-)berg eene obelisk ter gedaehtenis
van den slag bij Leipzig.
Brunn (spreek nit : broen), 1) B. am Gebirg,
tnarktvlek met 1600 inw., 3 uren gaans van Weenen.
— 2) B. am Steinfelde, dorp bij Weenen met 400 inw.
Brunnen, dorp met haven in bet zwits. kanton Schwytz, aan de uitwatering van de Muotta in
het Vierwaldstadter-mein, heeft met inbegrip van
de gemeente Ingebobl circa 1600 inw. Beroemd is
B. door het eeuwig verbond, dat Kier 1315 werd
gesloten door de kantons Schwytz, Uri en Unterwalden, welk verbond de kiem werd van Zwitserland's onafhankelijkheid. Tot dit verbond traden
toe : 1332 Lucern; 1351 Zurich; 1352 Glaris en
Zug; 1353 Bern.
Brunnow (Ernst Philipp baron von), russisch
staatsman, geb. 31 Aug. 1797 to Dresden, woonde
de congresseu van Troppau, Laibach en Verona bij,
was under Nesselrode directeur der staatskanselarij,
bekleedde sedert 1839 verscheidene gezantschaps-'
poster), en wel to Londen van 1840 of tot de nitbarsting van den oosterschen oorlog 1855 werd hij
bij den Duitschen Bond geaccrediteerd, en was 1856
met Orloff op het parijsche vredescongres. Nadat hij
sedert 10 Febr. 1857 gezant bij het pruis. hof was
geweest, ging hij 22 Maart 1858 in de zelfde hoedanigheid weder naar London.
Bruno, bijgenaamd de Groote, geb. ornstr. 928,
derde zoon van Hendrik I, koning van Duitschland,
en broeder van keizer Otto 1, werd953 aartsbisschop
van Keulen en 954 hertog van Lotharingen,en stied
11 Oct. 965.
Bruno, zoon van Ludolf (het hoofd der eerste
dynastic van Saksen), was self hertog van Saksen
van 859 tot 880, en stichtte omstr. 861 de stad,die
naar hem den naam ontving van Brunswijk.
Bruno, naam van Brie heiligen : 1) de apostel
van Pruisen, nit het geslacht der Brat-loos van Querfurt, kanunnik to Maagdenburg, stichter van de kerk to
Querfurt, werd 995 door Otto III naar Rome gezonden
our pans Gregorius V behulpzaam to zijn. Na den flood
van Adalbert den heilige (999) ging hij als zende/ing onder do Heidenen naar Pruisen, en na dear met
veel vrucht werkzaam to zijn geweest, keerde hij
1004 naar Rome terug. Toen het bekeeringswerk in
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deze stierf nit in 1369. Daarop ontstond de LunePruisen ernstigen tegenstand begon te ontmoeten,
burgsche erfopvolgings-oorlog, in welken Magnus II
snelde hij andermaal derwaarts, doch werd met
(toen het hoofd der beide linien) in den slag bij
18 mede-zendelingen op de grenzen van Litthauen
Leveste (1373) sneuvelde. Zijne zonen stichtten :
om het leven gebragt (1008). Gedenkdag 15 Oct.
— 2) de stichter van de orde der Karthuizers Hendrik eene middelste linie Brunswijk,en Bernhard
eene middelste linie Luneburg. Uit beide linien ont(Chartreux), geb. omstr. 1040 te Keulen ; na verstonden nog weder zijlinien ; doch het gansche land
scheidene kerkelijke waardigheden hekleed en 1080
kwam in de 16e eeuw weder under den hoofd, navoor het aartsbisdom Reims bedankt te hebben,
melijk Ernst den Bekenner, gest. 1546. Van zijne
ergerde hij zich derwijze over de gedragingen van
den nieuwen aartsbisschop, dat hij 1084 met eenige zonen werd de jongste (Wilhelm) de stamheer der
nieuwe linie Brunswijk-Luneburg, Welke tegenw.
zijner geestverwanten de afzondering zocht in de
het koningrijk Hanover regeert. Hendrik stichtte
Chartreuse, zijnde een bergdal in de nabijheid van
het tegenwoordige huis Brunswijk-Wolfenbuttel, en
Grenoble, en daar een klooster stichtte. Door zijn
voormaligen leerling pans Urbanus II naar Rome stierf 1598. Zijne opvolgers waren : eerst zijn zoon
Julius Ernst ; toen diens broeder August, bijgenaamd
genoodigd, werd hem daar het bisdom Reggio aanSenex divinus, die 1666 op 88-j. leeftijd stierf. Van
gebodea ; ook hiervoor -bedankte hij, en verzocht
des laatstgen. zonen regeerde Rudolf August en severgunning, om in Calabria, in de woestenij della
dert 1685 ook Anton Ulrich in Wolfenbuttel. Toen
Torre, nabij Squillacium, een nieuw Karthuizerechter de zonen van deze 1733 zonder mannelijk oir
- klooster te mogen gaan stichten, waar hij dan ook
gestorven waren, kwam de kroon aan de linie van
1101 stierf. Hij werd 1628 gecanoniseerd. —3) een
den derderi broeder, Ferdinand Albrecht, aan wien
tijdgenoot van den vorige, was monnik in een saksisch klooster, en is de schrijver eener belangriike Bevern was toegedeeld (vandaar de geapanageerde
zijlinie Brunswijk-Bevern). Karel, de kleinzoon van
Historic belli Saxonici (opgenomen in deel 1 van
Ferd.-Albrecht, regeerde op schitterende, maar verFreher's BScriptores rerum Germanorum").
Bruno (Giordano), geb. 1550 te Nola in Cam- kwistende wijze ; de nadeelige gevolgen van die verkwisting werden evenwel sedert 1780 met beleid overpania, was eerst dominicaner monnik, zag zich wewonnen door zijnen zoon Karel Wilhelm Ferdinand,
gens zijne vrijzinnige denkwijzen genoodzaakt Italie
die echter bij Auerstadt (1806) doodelijk gekwetst
te verlaten, leefde en leerde eerst in Zwitserland
werd en kort daarna den geest gaf. Toen werd B.
(waar hij te Geneve 1580 kennis maakte met den
een bestanddeel van het koningrijk Westfalen, totberoemden Theodorus Beza en het Protestantisdat 1813 zijn zoon Frederik Wilhelm, die ook het
mus omhelsde), vervolgens in Frankrijk, Engeland
silezische prinsdom Euls geerfd had, op den troon
en Duitschland, en keerde 1592 terug naar Italie,
van B. hersteld werd, urn reeds weinig tijds daarna
leefde eenigen tijd ongemoeid te Padua, cinch werd
bij Quatre-Bras te sneuvelen (1815). Voor F.W.'s
1598 te Venetia door de Inquisitie in hechtenis geminderjarigen zoon' voerde de prins-regent van
nomen, en naar Rome gebragt, waar hij, als ketter
Groot-Britannia het regentschap, en gaf 1820 aan
en schender van de ordesgeloften, levend verbrand
B. eene beeedigde landdagsregeling. In 1823 aanwerd (17 Febr. 1600).
Brunonis vicus , verlatijnschte naam van vaardde hertog Karel 'zelf de regering, terwijl Euls
aan zijn broeder Wilhelm kwam. Doch Karel geBrunswijk.
Brunopolis,• nieuw-lat. naam voor Brunswijk. raakte al spoedig in onmin met zijnen gewezenen
Brunoy, franseh dorp, dept. Seine-Oise,2 mijlen voogd, met de tot dusverre aan het bewind geweest
zijnde ministers, en met de stenden ; hij volgde slechte
benoorden Corbeil ; 1200 inw.
Brunsbilttel, marktvlek met haven in Dith- raadgevers, en werd eindelijk 7 Sept. 1830 formeel
weggejaagd. De regering werd eerst voorloopig, en
marschen, aan den mond van de Elbe; 1250 inw.
Brunswick, 1) stad in den n.-amerik. staat vervolgens met toestemming van den Bond en van
de agnaten definitief, aanvaard door zijn broeder,
Maine, aan den Androscoygin ; 4500 inw. — 2) hahertog Wilhelm, under wien in B. 1832 eene nieuwe
venstad in den n.-amerik. staat Georgie, aan de
Turtle-river. — 3) fransche en engl. naam voor l landsgrondwet tot stand kwam, die in 1848 voorbijgaande, in 1851 nog thans van kracht zijnde wijBrunswij k.
Brunswijk, 1) een tot den Duitschen Bond zigingen onderging.. In 1849 trail B. toe tot het
Tolverbond.
behoorend hertogdom in Noord-Duitschland, ruim
Brunswijk , 2) duitsch Braunschweig, lat.
67 vierk. mijlen groot, wordt door het hanoversche
Brunonis vicus, nieuw-lat. Brunopolis, hoofd- en regebied gesplitst in eene noordelijke helft (het slamsidentie-stad van den hertog van B., aan de Ocker;
land Wolfenbuttel) en een zuidelijke helft (het Hartsruim 40,000 inw.; aanzienlijk handelsverkeer. Gedistrict en Weser-district), waarbij als derde gedeelte
sticht omstr. 861 door den saksischen hertog Bruno,
nog eenige enclaven komen (het prinsdom Blankenwordt B. bet eerst in oude oorkonden vermeld 1031,
burg, enz.). De bevolking van het hertogdom B. was
en ontving onder Hendrik den Leeuw stadsregten;
bij de jongste telling (3 Dec. 1858) 273,394 zielen;
later meer en meer bloeijend,trad B. tot bet Hanzede grond is zandig, maar vruchtbaar; B. is rijk aan
verbond toe, werd eene Kwartierstad van hetzelve,
mijnen.Administratief is B. ingedeeld in zes districen bleef in hloei toenemen tot in het laatst der
ten of kreisen, nl. : B., Wolfenbuttel, Helmstedt,
14e eeuw. Ten gevolge van den 30-j. oorlog geraakte
Gandersheim, Holtzminden en Blankenburg. De rein verval; en bij de oneenigheden, die tusschen
geringsvorm is constitutioneel-monarchaal; de kroon
den raad en de burgerij rezen, viel het 1671 hertog
gaat erfelijk over volgens het regt van eerstgeboorte
Rudolf August niet moeijelijk de stad aan zich te
in den mannelijken stam van de oude linie Brunswijkonderwerpen. Van toen of begon B. op nieuw te
Wolfenbuttel. Deze linie ontstond 1267, toen Albloeijen, vooral sedert 1753, toen hertog Karel het
brecbt (Longus) en Johan (de zonen van den sedert
1235 door den keizer met B. beleenden hertog Otto)
tot vaste residentie koos. Tijdens het westfaalsche
die sedert 1252 gemeenschappelijk geregeerd hadkoningrijk (1807-13) was B. de tweede residentie
den, tot eene deeling overgingen. De linie, waarvan
des lands. De stad prijkt met een standbeeld van
Johan ,ltarnheer werd, heette Brunswijk-Luneburg;
l.essing en is de geboortepl. van August Lafontaine,
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Brunswijk (Nieuw)

Brunswijk (Nieuw-), een der gouvernementen van Nieuw-Britannia, in het noordwestelijk gedeelte van Nieuw-Schotland ; in 1806 slechts 35 a
40,000 zielen, thans (1864) 200,000.Hoofdpl. Frederictown; andere steden : St. Jean St.-Andre, Newcastle.
Bruntrut, fransch Porentruy,, stad met 3000
inw. in het zwits. kanton Bern, aan de Alaine; gewone residentie van den bisschop van Bazel. Zie ook
vooral PORENTRUY.
Brusasco, stad in Piemont, prov. Turijn, aan
de Po; 1800 inw.
Brusche, rivier; de zelfde als Breusch.
Brussa, turksch Bursa, het oude Prusa, stad
in het turksche ejalet Anatolie in Klein-Azie, aan
den voet van den Olympus, 12 mijlen bezuiden Constantinopel, is de zetel van een griekschen metropolitaan en van een armenischen aartsbisschop, en
telt met inbegrip van deszelfs regtsgebied 103,000
inw. Levendige handel drijft B., vooral in zijne. Gesticht door Hannibal, was B. lang de hoofdstad van
Bithynie ; vervolgens behoorde het aan de Romeinen.
Voor de Turken heeft B. eene bijzondere beteekenis
als uitgangspunt van het osmanische rijk, welks
stichter (Osman) te B. den zetel vestigde van zijne
regering. Zes sultans hadden te B. hunne residentie,
totdat Constantinopel veroverd en tot hoofdstad des
rijks verheven werd. In 1325 door Orkhan vermeesterd, werd B. de hoofdstad van diens rijk ; 1377
werd het aan de vlammen prijsgegeven door Tamerlan, vervolgens geheel verwoest door diens zoon Isa,
weder opgebouwd door Mahomed II, op nieuw veroverd en gedeeltelijk in de asch gelegd door Soliman. Vele gedenkteekenen der oudheid werden te
B. vernield of beschadigd door de aardbevingen
28 Maart, 1 en 27 April 1855. Van 1853 tot 1855
was B. de verblijfplaats van A bd-el-Kader. In 1863
(16 Octob.) werd B. deerlijk geteisterd door een
orkaan, vergezeld van aardbeving en wolkbreuk,
en eenige weken vroeger bad het veel geledeu door
een hevigen *brand.
Brussel, fr. Bruxelles, nieuw-lat. Bruxellw,
hoofd- en residentie-stad van het koningrijk Belgie,
aan de rivier de Senne en het Schelde-kanaal, waardoor het in gemeenschap staat met Antwerpen en
de Noordzee, heeft drie spoorweg-stations (Noorder-,
Zuider- en Luxemburgschen spoorweg), telde 1860
(1 Jan.) 170,000 inw., met inbegrip van de voorsteden of faubourgs 264,000 zielen, en is een der
schoonste, aangenaamste en levendigste steden van
geheel Europa. De vroegere stadswallen of schansen
zijn sedert lang in sierlijke boulevards met breede
rij- en wandellanen herschapen; en sedert 3 a 4 jaren heeft B. bet inderdaad benijdenswaardige voorbeeld gegeven van eene algeheele afschaffing der
plaatselijke accijnsen, zoodat men de stad vrijelijk
kan in- en uitgaan zonder te worden aangehouden
door kommiezen. De stad wordt onderscheiden in
3 gedeelten : de Beneden-stad, zijnde de laag gelegene oude stall; de prachtige Bovenstad,en de Nieuwe stad (Quartier Leopold, en de onmiddellijk aan
de boulevards grenzende faubourgs). B. heeft een
aantal paleizen, kerken, pleinen, merkwaardige gebouwen, standbeelden en monumenten, die wij niet
alien kunnen noemen; alleen mogen wij niet
meld laten : het 1401-42 in gothischen stijI gebouwde stadhuis met 370 vt. hoogen toren,prijkende
met bet 17 vt. hooge,in koper gedrevene standbeeld
van den aartsengel Michael; en tegenover hetzelve
op de Groote markt is thans (1864) het monument ter eere van de aldaar onthoofde graven van

Brutus
Egmond en Hoorn opgerigt ; het prachtige ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon midden op de
Place Royale; de groote, ontzagwekkende domkerk
van St. Gudula en St. Michael; en op het Muntplein
bet opera-gebouw, herbonwd weinige jaren geleden,
nadat het vroeger op de zelfde plaats gestaan
hebbende een jaar te voren was afgebrand. — Gesticht
in de 7e eeuw, was B. reeds in de 10e eeuw eene
stad van aanzien (Otto II hield er zijn hof in 976) ;
het was de hoofdstad der Spaansche (later Oostenrijksche) Nederlanden sedert 1507 ; 1795-1814 behoorde B. aan Frankrijk, en was hoofdpl. van het
department der Dyle ; van 1815 tot 1830 was B.
een der twee hoofdsteden van het toenmalige koningrijk der Nederlanden, en sedert 1832 is het de
hoofdstad van Belgie. In 1695 gebombardeerd door
de Franschen; in 1747 ingenomen door den maarschalk van Saksen. Geboortepl. van de beide Champagnes, van de twee Duquesnoys, van Van der Meulen,
Van Helmont, Vesalius, Feller, Clerfayt, den prins de
Ligne, en koning Willem III der Nederlanden.
Briissow, stad in het pruis. reg.-distr. Potsdam, kreis Prentzlow, aan het weir B. ; 1600 inw.
Brutium. Zie BRUTTIUM.
Bruton, marktvlek in Engeland, graafsehap Somerset, is de geboortepl. van den zeevaarder Dampier.
Briitteln, badplaats in Zwitserland tusschen
het meer van Neufchatel en het Bielermeer ; alkalisch-salinische minerale bronnen.
Bruttium, of Bruttia, de zuidpunt van Italie,
het tegenwoordige Calabria ulteriore, was oorspronkelijk bewoond door Lucaniers (Brothers), die echter
naar bet binnenland werden verdrongen door de
Grieken ; deze legden hier weldra bloeijende yolkplantingen aan, en hand haafden hunne onafhankelijkheid van de Romeinen tot na den tweeden punischen oorlog. B. werd ingedeeld in Cismontaansch
of West-B. en Transmontaansch of Oost-B. De voornaamste steden waren : Thorium (het oude Sybaris),
Locri, Rhegium, Crotone, Pandosia, Scylacium, Hippone, enz.
Bruttius—Sura, was legaat van Saturninus in
Macedonia, overwon 88 v. Chr. Metrophanes, den
veldheer van Mithridates, en evenzoo Archelaus
bij Cheronea, en keerde toen op zijnde post in Macedonia terug.
Brutus (Lucius Junius), beroemd Romein,zoon
van Marcus Junius en van Tarquinia, de tweede
dochter van den romeinschen koning Tarquinius den
Oude. Nog jong zijnde toen zijn varier en zijn broeder op last van Tarquinius den Trotsche werden
omgebragt, en een gelijk lot voor zich zelven duchtende, hield B. zich gedurende verscheidene jaren
alsof hij wezenloos (idioot, half-gek) was. Tarquinius begreep, dat zulk een ongelukkig wezen (om
zijne voorgewende onnoozelheid Brutus bijgenaamd)
Dimmer aanspraak zou maken op den troon ; en zoodoende bleef B. gespaard, en loerde heimelijk op
eene gunstige gelegenheid om het bloed zijns vaders
en broeders te wreken. Na de schandelijke onteering
van Lucretia door Sextus Tarquinius, wierp B. het
zoo lang gedragene masker af, spoorde het yolk aan
tot een algemeenen opstand, verklaarde de koninklijke familie vervallen van den troon (509 v. Chr.)
en riep de republiek uit. Hij werd dadelijk tot eersten Consul henoemd; en Collatinus, de man van
Lucretia, werd hem als arnbtgenoot toegevoegd. Zijn
strenge pligtbesef deed hem zijn vaderlijk gevoel
overwinnen, toen zijne eigene zonen te regt stonden
als medepligtig aan eene zamenzwering, om het
koningschap te herstellen en Tarquinius weder op
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Brutus
den troon te brengen ; hij sprak zelf het doodvonnis tegen hen nit. Eenige maanden later kwam B.
om het Leven in een tweegevecht met Aruns, den
zoon van Tarquinius, die echter door B. insgelijks
doodelijk werd getroffen.
Brutus (Marcus Junius), het hoofd der zamenzwering tegen Julius Cesar, was de zoon van M. Jun.
B. en van Servilia,de stiefzuster van Cato Uticensis;
B. was door den broeder zijner moeder geadopteerd
met den naam Cmpio, en trouwde met Portia, de
dochter van zijnen pleegvader. Ofschoon een aanhanger van Pompejus, werd hij begunstigd door Cesar
(men wil dat Cesar eigentlijk zijn vader was) ; deze
benoemde hem tot stadhouder in cisalpijnsch Gallie, en later tot pretor van Rome. In weerwil van
zoo vele gunsten stelde B., voornamelijk op aanstoken van zijnen zwager Cassius, zich aan het hoofd
der zamenzwering tegen den dictator. Toen Cesar,
doodelijk getroffen, B. onder de zaamgezworenen
gewaar werd, stamelde hij : »Dus ook gij, mijn zoon ?"
Na het volbrengen van den moord, vlugtte B. met de
overige zaamgezworenen uit Rome, hield zich met
zijn door Pompejanen versterkt leger eenigen tijd in
Macedonia staande, totdat hij in den slag van Philippi (42 v. Chr.) overwonnen werd door de legioenen van Antonius en Octavianus,en zich uit wanhoop
(40 jaren oud) in zijn eigen zwaard stortte, onder
den uitroep : »Deugd! gij zijt niets dan een ijdel
woord."
Brutus (Decimus Junius), een bloedverwant van
den vorige, was de vertrouweling van Cesar, en was
insgelijks medepligtige in de zamenzwering tegen
hem. Deze B. was degene, die Cesar zelfs aanspoorde
om zich naar den senaat te begeven, waar hij wist
dat de moord-aanslag zou plaats hebben. Na des
dictators dood sloot deze B. zich op binnen de muren van Modena, noodzaakte Antonius het beleg van
die stad op te breken, dreef hem vervolgens uit Italie,
en werd beloond met een openbaren triomf; maar
weldra op zijne beurt door Antonius overwonnen,
trok hij zich terug naar Gallia, hield zich daar nog
eene korte wijl staande, en werd er door een gallisch
vorst orngebragt.
Brilx, of Brix, stad in Bohemen, aan de Biela,
9 mijlen benoordw. Praag ; 5000 inw ; in de nabijheid de beroemde minerale bron van Seidlitz.
Bruybres, fransche stad, dept. der Vogesen,
5 uren gaans benoordoosten , Epinal ; 2500 inw. —
2) stadje in het dept. Aisne, 1 uur gaans van Laon;
1200 inw.
Bruyn (Cornelis de). Zie BRUIN (C. de).
Brays (Pierre de), een voorlooper der Waldenzen, predikte in de 12e eeuw in Dauphine, Provence
en Languedoc tegen de misbruiken onder de geestelijkheid, tegen de transsubstantiatie, enz., en werd
door de inwoners van St.-Gilles, in het dept. Gard,
levend verbrand (1147). — B. (Henri de) was de
voornaamste der discipelen van den vorige. Ze werden genoemd Petrobrusianem.
Bruzen de lanlartinibre.Z .e–AMARTIN1PRE.
Bry (Dirk de). Zie DEBBY.
Bryant (Jac.), geb. 1715 te Plymouth, sedert
1756 secretaris van den hertog van Marlborough,
gest. 14 Nov. 1804, was een voornaam engelsch geleerde, van wiens werken wij inzonderheid noemen
A new system of ancient mythology (1774-76) en
Treatise on the authenticity of the scriptures (1792).
Bryant (William Cullen), geb. 3 Nov. 1794 te
Hampshire in Massachusetts, vroeger advokaat te
New York, is een der voornaamste amerikaansche
dochter,; in onze eeuw.
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Brydorpe, of Briedorp, buurtschap, vroeger
dorp (en voormalige heerlijkheid) op het zeeuwsche
eiland Schouwen, een half uur gaans ten W. Z. W.
van Brouwershaven, dat er oudtijds de haven van
was; want in de 13e eeuw was B. (of Brouwersdorp)
zulk eene bloeijende plaats, dat graaf Floris V het
plan had om het tot eene koopstad te verheffen.
Zie BR IENNE en BRYENNIUS.
Bryenne.
Bryennius (Nicephorus), veldheer van keizer
Michael Parapinaces. Bang voor de gevolgen van de
onregtvaardige verdenkingen van zijnen vorst, kwam
hij in opstand, en liet zich te Dyrrachium tot keizer
uitroepen ; mar hij werd overwonnen en van het
gezigt beroofd (1079). — B. (Niceph.), zoon van
den vorige, stond in hooge gunst bij Alexius Comnenus, die hem zijne dochter Anna tot vrouw gaf,
en hem den titel van Cesar schonk. Desniettetnin
mogt het B. niet gelukken zich tot 's keizers opvolger te doers benoetnen. Zijne poging, om Antiochie
aan de Romeinen te ontweldigen, mislukte ; hij stierf
te Constantinopel 1137. Hij heeft geschreven de
»Geschiedenis der keizers Izaac Comnenus,Constantinus Ducas, Romanus Diogenes en Michael Parapinaces (1057-1071).
Brygen, lat. Brygi, een macedonisch yolk,
woonde nog benoorden Berea tijdens den perzischen
oorlog ; Coen verhuisde een gedeelte der B. naar
Klein-Azle, en een ander gedeelde naar Illyrie.
Brzesc-Litewski,stad in Rusland.Zie het art.
BREST-LITOWSK.

Brzezany, stad in oostenrijksch Galicie, 8 uren
gaans bezuiden Zloczow ; 8000 inw.
Brzozow, stad in den galicischen kreis Sanok,
aan de Stebnica ; 3000 inw.
Bu, verkort voor Abu (d. vader), 7somt veel iii
arab. naam voor. Zie
Bua, ook Patrijzen-eiland, eilandje in de Adriatische Zee, aan de kust van Dalmatia, met 4000 zielen; en de hoofdpl. Bua of Santa-Croce.
Buache (Phil.), geb. 7 Febr. 1700 te Parijs,
gest. 24 Jan. 1773, sedert 1729 eerste geograaph
des konings, was de eerste, die het leerstelsel vestigde van den voortloopenden zamenhang der bergen
ook onder het water. Zijn voornaamste werk is zijn
Atlas physique (Parijs 1754). — B. (Jean Nicolas),
neer van den vorige, geb. 15 Febr. 7 4 1 te Neuvilleau-Pont, bekend als B. DE LA N EU VILLE, insgelijks
geograaph des konings, werd ook door Napoleon
geeerd, en stierf 21 Nov.1825. Zijn geachtste werk is
Geographic elementaire ancienne et moderne (2 dln.
Parijs 1769-72).
Buat (du), geschiedschrijver. Zie DUBUAT.
Bubacene, landschap in het oude AziO, benoorden den berg Paropamisus, vormde het zuidoostelijk gedeelte van Bactriana.
Bubassus, oude stad in Carle, beoosten Cnid us, aan de naar B. genoemde bubassische golf.
Bubastis, of Poebasti, egyptische god in, dochter
van Ptah, werd door de Grieken vereenzelvigd met
hunne Artemis (Diana). Zij werd vereerd door bedevaarten, iuzonderheid van vrouwen. Aan haar geheiligd was de kat; zij werd dan ook voorgesteld
met een kattenkop. Haar tempel was te Bubastis
(of Bubastus), eene stad op den oostelijken oever van
den bubastischen Nijl-arm, bezuidoosten Leontopolis. Nadat de stad B. 352 v. Chr. door de Perzen
onder Memnon veroverd was, geraakte zij allengs in
verval. Volgens sommi gen is B. het Pi-Bezeth, vermeld
bij Ezechiel (30 : 17). De ruinen van die stad, bekend
onder den naam Tel-Basta, liggen 3 mijlen benoorden Belbeys.
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Bube (Adolf), geb. 23 Sept. 1802 te Gotha,
sedert 184'2 directeur van het hertogelijk kunstkabinet
is gunstig bekend als dichter.
Bubendorf, dorp in het zwits. kanton Bazelland ; 1500 mw.; in de nabijheid eene minerale bron
met bad-inrigting (Bubendorfer-Bad).
Bubikon, fahriekdorp in bet zwits. kanton
Zurich; 1600 inw.
Bublitz, stad aan den Gozel, in het pruis reg.distr. KOslin ; 3500 inw.
Bubna and Littitz (Ferdinand, graaf von),
oostenrijkschluit.-veldmaarschalk, geb. 26 Nov. 1768
nit een overoud boheemsch geslacht, van hetwelk de
oudste linie (Littitz) tot den gravenstand, de jongste
(Warlich) tot den vrijheerenstand behoort, werd
1812 en 1813 met diplomatieke zendingen bij Napoleon belast, kommandeerde eene divisie in den
slag bij Leipzig, en onderscheidde zich vervolgens
in Zwitserland, waar hij Geneve innant. Na atioop
van den veldtogt werd hij gouverneur-generaal van
Savooije, Piemont en Nizza. Na Napoleon's terugkeer van Elba (1815) rukte hij het zuiden van Frankrijk binnen, en nam Lyon. In 1818 werd hem het
opperbevel in Lombardije, en 1821 dat over al de
oostenrijksche troepen toevertrouwd. Hij stierf 1825.
Buceaniers. Zie.e12LIBUSTIERS.
Buccari, zeestad in Illyrie, 2 a 3 urea gaans
beoosten Fiume, aan de bogt B., die een gedeelte
van de golf van Istrie vormt ; 5000 inw.; vrijhaven.
In de nabijheid aan het einde der bogt, het kasteel
Buccaricza, ook met eene kleine haven. Zie BAKAR 2).
Buccentoro. Zi e BUCENTAUR.
Bucehianico, marktvlek in de napolit. prov.

Abruzzo citeriore; 4000 inw.

Buccinarische eilanden, de groep rotsige eilandjes aan de noordkust van bet eil. Sardinie; de twee voornaamste zijn Maddalena en
Caprera.
Buccino, stad in de napolit. prov. Principato
cit., aan de. Botta ; 5500 inw.
Bucentaur, of Buccentoro, de prachtige galei,
waarmee de doge van Venetic sedert 1311 jaarlijks
op Hemelvaartsdag en bij andere groote gelegenheden een eind ver de Adriatische Zee opvoer, en ten
teeken, dat de venet. republiek heerschappij voerde
over de zee, een ring in het water wierp als om haar
te huwen.
Bucentaurus, volgens de oude grieksche fabelleer een wezen, tot aan den navel mensch, rnaar
vervolgens het onderlijf hebbende van een Stier.
Bucephalia, stad. Zie.e onder BE UCEPHALUS.
Bucephalus, het paard van Alexander den
Groote, dat niemand dan hij kon berijden. Dit door
niemand te temmen dier redde hem meer dan eens
het leven, door hem nit het gedrang van den vijand
te brengen. Het werd gedood in Indio. Alexander
liet het begraven aan den Hydaspes, tegenover Nicea,
benoorden het koningrijk Taxila; en rondom het
graf van den B. stichtte hij de stad Bucephalia.
Bucer (Martin), geb. 1491 te Schlettstadt in
den Elzas, eerst dominicaner monnik en hofprediker
van den keurvorst van den Palts. Bij de disputatie
te Heidelberg leerde hij Luther kennen (1518) ;
1521 trad hij in het huwelijk, en werd te Straatsburg gedurende ruim 20 jaren een ijverig prediker
voor de zaak der Hervorming en theol. professor.
Zijn groote streven was het bewerken van eendragt
tusschen Luther en Zwinglius. Op aanzoek van den
aartsbisschop Thomas Cranmer ging hij 1549 naar
Engeland, en werd prof. aan de universiteit te Cambrid&e.r.-: waar hij 27 Febr. 1551 stierf. Onder de
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roomsch-katholieke koningin Maria werd zijn gebeente op de markt te Cambridge, openbaar, als dat
van een ketter verbrand (6 Febr.1556) ; doch onder
koningin Elizabeth werd zijn graf hersteld.
Buch (spreek uit buusj), landschap in het crude
Bordelesche, genaamd het Captalaat B., met de
hoofdplaats Teste de B. (teetenw. eene kantonshoofdpl.
met 3000 inw. en kleine haven in het fransche dept.
Gironde, 6 mijlen bezuidw. Bordeaux). De oude
Heeren van B. noemden zich Captals of Capoudals,
en zijn vermaard in de geschiedenis van Guyenne.
Zie CAPTAL en EPERNON.
Buch (Christian Leopold von), beroemd geognost, geb. 26 April 1774 te Stolpe in de Ukermark,
gest. 4 Maart 1853 te Berlijn, deed een aantal groote
wetenschappelijke reizen, en gaf eene menigte zeer
verdienstelijke geschriften in het licht, waaronder
Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln
(Berlijn 1825) : Raise durch Norwegen and Lappland
(2 din. Berlijn 1810), enz. Vooral melding verdient
ook zijne uitmuntende Geognostische kaart van
Duitschland in 42 bladen (2e druk, Berlijn 1832).
Buchan, het noordoostelijk gedeelte van bet
schotsche graafschap Aberdeen, tusschen Ytban en
Doveran. In de nabijheid liggen de rotsen, genaamd
»Butlers van B.".
Buchan (Elsbeth SIMPSON, de vrouw van den
pottebakker), geb. 1738 in het schotsche graafschap
Banff, woonde met haren man te Glasgow, toen zij,
bijgestaan door,den geestelijke Hugh White, omstr.
1782 te Irwine eene dweepzieke sekte stichtte, bekend onder den naam van Buchaniten (zie dat woord).
Zij stierf 1791.
Buchanan (George), geb. Fehr. 1506 te Kitlearn in het schotsche graafschap Stirling,studeerde
te Parijs, waar zijne ideen eene protestantsche rigting aannamen. In Schotland teruggekeerd, werd hij
benoemd tot leermeester van een natuurlijken zoon
van Jacobus V, nt. den beruchten graaf Murray. Hij
schreef verscheidene bijtende satiren tegen de monni ken, waaronder zijn befaamden Franciscanus ; werd
deswege, in weerwil van de voorspraak des konings,
tot gevangeuisstraf veroordeeld (1539), nam de vlugt
naar Frankrijk, en was vele jaren als professor werkzaam eerst te Bordeaux, toen te Parijs, werd 1547
als prof. naar Coimbra in Portugal beroepen, doch
ondervond daar wegens zijne vrije denkwijze nieuwe
moeijelijkheden, en keerde naafi Frankrijk, en 1560
naar Schotland terug. Hier ging hij tot de protestantsche Kerk over, en sloot zich opentlijk aan bij de
tegenstanders van Maria Stuart, werd leermeester
van den jeugdigen Jacobus VI (die later Jacobus I
van Engeland werd), en na diens troonsbeklimming
lid van den staatsraad en zegelbewaarder, legde echter lien post neder, en stierf 28 Sept. 1582. Zijn
werk De jure regni apud Scotos (1579) heeft hem
eene uitstekende plaats verzekerd onder de verdedgers van de regten des yolks. Zijne laatste levensjaren
besteedde hij aan zijne Reruns Scoticarum, historia
(1582). Onder de nieuwe latijnsche dichters bekleedt
hij een der eerste rangen. Te Rome staan al zijne
werken op den Index; ze zijn bijeen uitgegeven,
Edinburg 1715 en Leyden 1725.
Buchanan (James), geb. 23 April 1791 te
Stony-Batter in Pennsylvanie, aanvankelijk procureur, ward Dec. 1821 volksvertegenwoordiger te
Washington, 1831 amerik. gezant te Petersburg,
1833 representaut van Pennsylvania in den senaat,
1845 (onder Polk) secretaris voor buitenl. zaken,
1853 gezant te Louden. Van 4 Maart 1857 tot 1861
was B. president der Vereenigde Staten ; in stede van

Buchaniten

593

Buckingham

Buchez (Phil. Benj. Jos), geb. 31 Maart 1796
de slavernij-kwestie met beleid te sussen, lokte hij,
te Matagne in de Ardermen, nam veelvuldig deel aan
door het begunstigen van de slavenhouders, eerie
zamenzweringen tegen de Bourbons, was werkzaam
noodlottige opgewondenheid uit, die 1861 den bur(1820) bij de stichting van het fransche Carbonagerkrijg deed ontbranden tusschen het zuiden en
het noorden der Unie, welke verdelgingsoorlog nog rismus, heulde met de St.-Simonisten, doch brak
met hen na 1830, en werd toen de stichter der nieuwop dit oogenblik (Nov. 1864) voortwoedt.
Buchaniten, eene sedert 1846 geheel uitge- katholieke geschiedkunde, bekend onder den naam
van Buchesisme. Zijne voornaamste werken zijn :
storvene dweepzieke sekte in Schotland ; ze geloofIntroduction a la science d' histoire (Parijs 1833;
den, onder meer, dat ze levend, zooals ze hier op
2e druk 1842) en Traite complet de philosophie au
aarde rondwandelden, in den hemel zouden komen.
point de vue du catholicisme (3 din. 1838). Met RouxZie BUCHAN (Elsbeth).
Buchara, of Bokhara, 1) B., ook genaamd Lavergne gaf hij uit de Histoire parlernentaire de la
revolution francaise (40 dln. Parijs 1833-38).
khanaat B., het oude Sogdiana (zie BUCHARIJe), het
Buchgau, de landstreek random Fulda.
voornaamste rijk in Turkestan, bevolkt met I milBuehholtz, I) B., of Wendisch-B., pruis. stad,
lioen zielen, nl. Tartaren (waaronder de heerschende
reg.-distr. Potsdam, aan de Dahme; 1000 inw.
Usbeken) en Perzen (Tadzjiks). De tegenwoordige
2) B., in officiéle stukken St.-Catharinenburg im B.,
usbekische dynastie regeert sedert 1786, of eigentstad in het saksische reg.-distr. Zwickau, digt bij
lijk sedert 1505 (zie hieronder). Achtereenvolgend
Annaberg ; 4000 inw.
heeft B. deel uitgemaakt van Perzie, van Alexander's
Buehholtz (Paul Ferd. Friedr.), geb. 5 Febr.
rijk, en van Bactria; in de 6e eeuw werd B. ver1768 te Altruppin, gest. 24 Fehr. 1843 te Berlijn,
overd door de Turken, in de 7e door de Chinezen,
als historisch schrijver bekend door vele werken,
anno 705 door de Arabieren, en werd toen geregeerd
waaronder : Geschichte der europ. Staaten seit dem
door vorsten, die vasallen waren van de kalifen ; verWiener Frieden (22 dln.Berlijn 1814-37); Geschichte
volgens viel B. in handen (9e eeuw) van de SamaNapoleon Bonaparte's (3 din. Berlijn1827-30);enz.
niden, anno 1000 van de Howeeik-Turken, 1037
Buehholtz (Frantz Bernh., ridder von), geb.
van de Seldzjoeciden, 1207 van Mohammed, sultan
1790 te Munster, gest. 4 Febr. 1838 te Weenen;
van Kharism, 1219 van de Mongolen, 1383 van Tazijne Geschichte der Begierung Kaiser Ferdinand's I
merlan, en 1505 van de Usbeken. In 1606 kwamen
(9 din. Weenen 1830-39) is een verdienstelijk werk.
de Astracaniden (afstammelingen van Batoe-khan)
Buchhorn, vroeger vrije rijksstad aan het
aan het bewind, en 1786 began eene nieuwe dynastie
meer van Constans, sedert 1811 Friedrichshafen
der Usbeken, welke nog tegenw. over B. regeert.
genaamd.
2) de hoofdstad van het khanaat B., met omstreeks
Buchlowitz, marktvlek in den mora y . kreis
100,000 inw., eene voorname stapelplaats voor den
aziatischen binnenlandschen handel, en tevens een- Hradisch ; 2000 inw. en fraai kasteel.
Buehon (Jean Alexandre), geb. 21 Mei 1791
middelpunt van aziat. beschaving en geleerdheid,
te Menetou-Salon in het fransche dept. Cher, gest.
is een der gewigtigste steden in geheel Azie.
29 April 1846 te Parijs, heeft de wetenschap verBucharest, stad in Walachije. Zie BUKAREST.
Bucharije,vroeger de gemeenschappelijke naam rijkt met een aantal historische werken, waaronder
zijne belangrijke uitgave der Collection des chroniques
der door tartaarsche volkeren bewoonde of overrationales francaises (47 dln. 1824-29), enz.
heerschte landen vans
tusschen de CasBuchonia. Zie BACENIS.
pische Zee en de grenzen van Mongolie en Tibet.
Buchovine, fransche spelling voor BUKOWINA.
Men onderscheidde Groot-B. of het eigentlijke TurBuchswiller. Zie BOUXV1LLER.
kestan, in hetwelk het khanaat Buchara of Bokhara
Buchwitz, meir in het pruis. reg.-distr. Frankhet voornaamste rijk is, van Klein-B. of Chineesch
fort, gevormd door de Dahme.
Tartarip, zijnde ongeveer de tegenw. chinesche
Buckau,fabriekdorp bij Maagdenburg; 3500 inw.
provincie Thian-sjan-nan-loe.
Buckeburg, hoofd- en residentiestad van het
Buchau, 1) stad in den wurtemb. Donaukreis,
prinsdom Schaumburg-Lippe, aan de Aue en aan den
aan bet Feder-meir, 1857 vt. boven de zee; 2350
voet van den Harrelsberg; 4500 inw. In de nabijinw. — 2) stad in den boheemschen kreis Eger, aan
heid de badpl. Eilsen.
den straatweg naar Carlsbad; 1400 inw.
Buckhol (J.), een slagter te Leyden, een der
Buchberg, twee bergen in den Opper-Lausitz:
1) bij Neuhiitte, hoog 2366 Vt. — 2) de Groote B., hoofden van de dweepzieke Wederdoopers, stierf op
het schavot na de inname van Leyden 1536.
bij Falkenau, hoog 2158 Vt.
Buckingham, I) B., verkort Bucks, graafBuchberg, marktvlek in Oostenrijk onder de
schap in het zuiden van Engeland,doorsneden door het
Enns, aan den noordelijken voet van den Sneeuwgroote kanaal Great-Junction, beslaat ruim 34 vierk.
berg ; 1100 inw. Het Buchberger dal met de Halmijlen, telt 164,000 zielen. —2) B., lat. Neornagus,
leluja-grot, de Fume Losenheim, den Sebastiaanshoofdpl. van het graafschap B., aan de Ouse,10 mijval, enz. is een der schoonste punten van Oostenrijk.
Buchen (uitspr. boechn), stad in Baden, aan de len benoordw. Londen; 8000 inw.; 1 uur gaans van
B. het beroemde park Stowe met een prachtig kasMorre, 11 uren benoordoostenHeidelberg; 2500 inw.
Biichen (spreek uit buuchn), kerkdorp in het teel, dat voorheen de residentie was dergraven van B.
hertogdom Lauenburg, 4 uren gaans vanLauenburg,
Buckingham (graven en hertogen van), een
naam, door verschillende engelsche familien gevoerd,
is bet vereenigingspunt der Berlijn-Hamburger,
naar de stad B. In 1377 schonk toning Richard II
Lubeck-Biichener en Lauenburger spoorwegen.
Bucher (Anton von), geb. 8 Jan. 1746 te Mun- den titel van graaf van B. aan zijnen oom Thomas,
hertog van Gloucester, van wien dezelve 1445 overchen,gest.8Jan.1817 te Engelbrechtsmunster,sedert
ging op eenen schoonzoon graaf Edmond van Staf1778 predikant aldaar, is als humoristisch schrijver
ford, die 1446 door Hendrik VI verheven werd tot
algemeen bekend. Al zijne vroeger afzonderlijk uithertog van B. ; deze sneuvelde, even als zijn zoon,
gekomene werken verschenen na zijn dood bijeen
1480 bij Northampton. Zijn kleinzoon Hendri, een
onder dezen titel Die Jesuiten in Baiern vor undnach
aanhanger van Lancaster, werd 1483 onthoofd.
ihrer Aufhebung (6 din. Munchen 1819-20).
38
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oudste zoon van dezen Hendrik, met name Edward,
werd door Hendrik VII hersteld in de bezittingen
en titels, en onder Hendrik VIII werd hij grootconnetable ; doch door kardinaal Wolsey werd hij
ten val gebragt, en 1521 onthoofd. Zijn zoon erfde
slechts den titel van graaf van Stafford. Niet eer dan
door Jacobus I werd B. weder als leengoed geschonken, en wel eerst 1617 als markiezaat, en 1623 als
hertogdom, aan George Villiers (geb. 20 Aug.1592),
des konings gunsteling, voor wien Somerset de plaats
had moeten ruimen. Deze, B. (George Villiers, hertog van), bragt Jacobus I in oorlog met Spanje ; en
diens opvolger Karel I werd door B. in vijandelijkheden gewikkeld met Frankrijk. Herhaalde malen
hadden de Gemeenten aangedrongen op de verwijdering van B., doch koning Karel wildenietsdaarvan
hooren. Eindelijk werd B. 27 Aug. 1628 doodgestoken door den dweeper Felton (een ontslagen luitenant), die door dezen moord zijn vaderland dacht te
verlossen van een geesel. — B. (George Villiers,
hertog van), zoon en erfgenaam van den vorige,
geb. 30 Jan. 1627, vergezelde Karel II in diens ballingschap en naar Schotland, streed daar dapper,
vlugtte naar Frankrijk, keerde nog onder Cromwell's
protectorschap naar Engeland terug, werd na de
restauratie de gunsteling van Karel II en lid van het
Kabaal-ministerie (zie CABAL), doch viel in ongenade; was 1666 medepligtig aan eene zamenzwering
tegen den koning, doch ontving gratie, en stied
16 April 1688 zonder erfgenamen. — B. (Tot hertog van) werd 1703 verheven John Sheffield, geb.
1649, gest. 1720; doch ook dit geslacht stierf uit
1735. — B. (Markies van) werd 1784 George graaf
Temple (geb. 1753, gest. 11 Febr. 1813) uit het
geslacht Grenville ; en diens zoon Richard (geb.
20 Mrt. 1776, gest. 17 Jan. 1839), gehuwd 10 April
1796 met Anna Eliza, de erfdochter van den hertog
van Chandos, uit het geslacht Plantagenet, werd
4 Febr. 1822 hertog van B. en Chandos. Zijn eenige
zoon Richard Plantagenet, hertog van B. en Chandos
(geb. 11 Febr. 1797, gest. 29 Julij 1861), gaf verscheidene belangrijke gedenkschriften in het licht,
verloor echter zijne fortuin, die reeds wrak stond
toen hij die erfde, en leefde sedert 1861 van eene
kleine rente, welke hem uitbetaald werd door zijn
zoon Richard Plantagenet, markies van Chandos
(geb. 10 Sept. 1823), die 1846-57 zitting had in
het parlement en 1852 lord der schatkist was in het
ministerie Derby.
Buckland (William), geb. 1784, gest. 18 Aug.
1856 te Clapham, was sedert 1818 eenige jaren
prof. der mineralogie en geologie te Oxford, en schreef
Reliquiw diluvianw (2e. druk Louden 1824) ; Geology
and mineralogy considered with reference to natural
theology (2 dln. Londen 1836).

Buckle (Henry Thomas), geb. 24 Nov. 1823
te Lee in het engl. graafschap Kent, een aanzienlijk
partikulier, heeft zich een geachten naarn verzekerd
door zijne History of Civilisation in England (dl.
en 2 Londen, 1857-60).
Buckler (Job.). Zie SCH1NDERHANNES.
Bucks, verkorting vau het engl. graafschap
Buckingham.
Bucquoi (Karel Bonaventura de Longueval,
graaf van), geb. 1561 uit een aanzienlijk nederl.geslacht, trad jong in spaansche dienst, werd 1599 bevelhebber van Emmerik, toen die stad door de
Spanjaarden was vermeesterd ; kort daarna werd B.,
bij eene verkenning, gevangen genomen door graaf
Lodes,vijk van Nassau. In 1605 verscheen hij weder
.op hdt oorlogstooneel onder Spinola, deed 1606 met

Buddhismus
11,000 man voetvolk en 2000 ruiters in de Betuwe
een inval, die echter mislukte. In den 30-jarigen
oorlog werd hij generalissimus der oostenrijksche
legers, sloeg met Maximiliaan van Beijeren 1620 bij
Praag het leger der Protestanten, ondepvierp Bohemen en Moraviè weder aan den keizer; maar vervolgens oprukkende tegen Betblen Gabor,den vorst van
Zevenbergen, sneuvelde B. 1621 bij het beleg van
Neuhausel.
Bucsum, groat dorp in Zevenbergen, kreis
Carlsburg ; circa 4000 walachijsche inw., meest mijnwerkers.
Buczacz, vlek in Galacie, kreis Stanislau ; 8500
inw. Hier werd 18 Sept. 1672 de vrede gesloten tusschen de Polen en Turken.
Buda, of Tabuda, oudtijds eene rivier, waarschijnlijk in Vlaanderen, wordt nog vermeld in een
charter van 961, en was reeds bekend bij Ptolemeus.
Buda, of Ofen, lat. Aquincum, of Acincum, vrijstad en hoofdstad van Hongarip, op den regteroever
van den Donau,tegenover Pesth; 56,000 inw.De stad B.
bestaat uit de vesting of hinnenstad (met de keizerl.
burgt, het tuighuis en den schouwburg), 5 voorsteden
en het 1850 aan B. getrokkene marktvlek Oud-B.
(Alt-Ofen), in hetwelk de haven en scheepswerf der
stoomboot-maatschappij. Eertijds was B. de residentie der koningen van Hongarije ; door de Turken
word B. ingenomen 1530 en 1686 ; in laatstgenoemd
jaar hernomen door den hertog van Lotharingen,
bleef het sedert dien tijd onderworpen aan Oostenrijk.
Buda, de broeder van Attila, bleef in Hongarip,
terwijl Attila verwoestend rondtoog door Europa,
en worth, gehouden voor den stichter van Buda (Ofen).
Budakesz en Buda–Eurs, twee groote dorpen (2800 en 2900 inw.) nabij
Budaon, stad in de noordwestelijke prov. van
het anglo-indische rijk ; 22,000 inw.
Buddeus. Zie BUDE.
Buddeus (Johan Frantz), geb. 25 Junij 1667
te Anklam, gest. 19 Nov. 1729 to Gotha, waar bij
sedert 1713 kerkeraad was, na eerst to Wittenberg,
to Halle en te Jena akademie-leeraar to zijn geweest,
schreef een aantal, in de 18e eeuw zeer geachte, philos.
en theol. werken. Zie BUDE.
Buddha, of Boeddha, niet het Opperwezen,
maar de opperste regerende godheid, die de wereld
regeert, onzigtbaar is en ook geen zinnelijke gedaante
heeft, maar tot Neil der menschheid eene menschelijke gedaante kan aannemen,orn onder de menschen te
komen woven. Zie BUDDHA-GAUTAMA en BUDDHISMUS.
Buddha–Gautama, of Boeddha-Gaoetama,
ook wel Sakjamuni of Sjakiamoeni genaamd, is de
vierde der reeds op aarde verschenene geincarneerde
Buddhaas ; hij kwam ter wereld 608 jaren v. Chr. als
zoon van Soeddhodama, koning van Mdghada, werd
de stichter van het tegenwoordige Buddhismus, en
stierf 543 V. Chr. Zie BUDDHISMUS en BUDDHA.
Buddhismus, of Buddhaismus, de godsdienst
van Buddba,die tegenwoordig, in verschillende sekten
gesplitst, meer dan twee honderd millioen belijders
telt. OM de 5000 jaren heeft de mensch-wording van
Buddha plaats, in Bier voege, dat 5000 jaren na den
flood van elken geincarneerden Buddha een nieuwe
op de aarde verschijnt. De vijfde Buddha, met name
Buddha-Maitreja wordt derhalve door de Buddhisten op de wereld verwacht omstr. het jaar 4500 onzer tijdrekening, en zal dus nog 26 eeuwen op zich
laten wachten. Totdat die nieuwe messias der Buddhisten komt, blijft Boeddha-Gaoetama, ook Sjakiamoeni genaamd (zie het vorige art.) hunne opperste
godheid, die op de aarde vertegenwoordigd wordt
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door eenen hoogepriester. De buddhistische priesters
scheren zich het hoofd kaal, leven in den ongehuwden staat, en wonen veelal zamen in kloosters. —
De leer van het B. is, dat de mensch slechts door de
deugd tote zaligheid komt. Wie op aarde goed
leeft, wordt reeds hier beneden een Buddha (d. i.
een wijze), en wordt na zijnen dood vereenigd met
het Opperwezen (NirwAna genaamd, d. i. rust, zaligheid). De zielen van hen, die niet goed leven, worden na hunnen dood overgeplaatst in het ligchaam
van een of ander aisdan ter wereld komend dier.
Ofschoon volgens het leerstelsel der Buddha-menschwording (zie hierboven) het B. reeds 17 a 18 duizend jaren oud zoude zijn, is de meest waarschijnlijke schatting, dat het B. zich in Indiê is beginnen
te vormen circa Brie "duizend jaren geleden, dus
1000 j. v. Chr. Reeds in de 3e eeuw v. Chr. breidde
het zich uit eenerzijds naar Tibet, andererzijds naar
Ceylon en Java. Sedert de geboorte van Chr. stonden
de Buddhisten bloot aan de hevigste vervolgingen
der Brahmanen , die hen uit geheel Voor-Indid verdreven. Daarentegen werd het B. toen heerschend in
Indie aan gene zijde van den Ganges, en breidde zich
vervolgens uit naar China, waar Buddha den naam
ontving van Fo of Fou ; later drong het B. door in
Japan, alsook onder de Mongolen, Kalmukken en
eenige verwante volkeren in noordelijk Azie.De heilige boeken der Buddhisten, die oorspronkelijk geschreven waren in het Sanskrit, werden nu in het
Pali overgezet, vervolgens ook in de talen der Tibetanen, Chinezen, Mongolen en Kalmukken, terwijl in
al die talen en ook in andere (bijv. het Singaleesch,
het Birmaneesch, het Siameesch,enz.) talrijke Cornmentaridn op de heilige boeken werden geschreven.
De verzameling boeken van het B., de IChagioer, d. i.
de Wetten, beslaan niet minder dan 108 boekdeelen.
De laatste hoogepriesters van Buddha leefden in
China, waar de 33e in 713 onzer jaartelling stierf.
In de 14e eeuw kwam de zetel van den buddhistischen hoogepriester naar Tibet, waar hij den tibetaanschen naam Lama (d. Priester) en in de 16e eeuw
den naam Dalai-Lama (d. Zee-priester) ontving.
Bij de Mongolen heeten de buddhist. priesters Lama,
in Japan heeten ze Bonzen , in Siam dragen ze den
naam van Talapoinen. Over het B. kan men lezen:
Burnouf's Introduction a l'histoire du Bouddhisme
Indien (dl. 1, Parijs 1844); Barthelemy de St. Hilaire's Le Bouddha et sa religion (Parijs 1860) ; Koppen's Die Religion des Buddha (2 dln., Berlijn 1857
—59) ; Wassiljew's Der Buddhismus, seine Dogmen
and seine Literatur (dl. 1, Petersburg 1860) ; Hardy's
Manual of Buddhism (Louden 1858) ; enz.
ri v ier.
Zie BODE.
Bude,
i 7i
R ODE
Bude (Guillaume), verlatijnscht Budieus, geb.
I 467 te Parijs, gest. aldaar 23 Aug. 1540, als koninkl.
bibliothecaris. Zijne werken (te Rome op den Index)
verschenen in 4 dln. te Bazel 1557. Daarvan verdienen inzonderheid melding De asse et partibus ejus
(Parijs 1514) en Commentarii linguw Grcecce (Par.
1519). Bij den Bartholomeusnacht nam de familie
B. de vlugt ; eenigen hunner vestigden zich in Zwitserland, anderen in Pommeren onder den naam Budde,
lien ze naderhand weer veranderden in Buddeus.
Budel, of Buedel, bij verkorting veelal Buul genaamd, dorp in N.-Braband, 4 uren gaans ten Z. O.
van Eindhoven, had oudtijds veel te lijden van oorlogen; Oct. 1504 werd het platgebrand door de Gelderschen uit Roermonde, 1655 geplunderd door de
bezetting van Roermonde, 1672 en 1673 geteisterd
door de Franschen. De orkaan van 9 Nov. 1800 rigtte
te B. groote schade aan.
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Biiderich, pruis. marktvlek, kreis Cleve, nabij
den linkeroever van den Rijn ;1200 inw.
Biidesheim, dorp in Rijn-Hessen, kreis Bingen, bij den Scharlakenberg ; 1800 inw.
Budinen, lat. Budini, waarschijnlijk een germaansch yolk, oudtijds in de tegenw. russ. gouvernementen Minsk, Mohilew en Tsjernigow. Volgens
Herodotus woonden ze aan gene zijde van Tana's,
15 dagreizen van de Meotische Zee (Zee van Azof).
Ze hadden eene houten stad, met name Gelonus,
met tempels, waarin hellenische goden ; want de
Gelonen waren oorspronkelijk Hellenen.
Budingen, stad in Opper-Hessen, 5 uren gaans
benoordoosten Hanau; 3000 inw.; kasteel der graven van lsenburg-B.
Budinger (Max.), geb. 1 April 1828 in Cassel,
sedert 1861 prof. der geschiedenis te Zurich. Zijn
voornaamste werk is : Oesterreichische Geschichte
bis zum Ausgange des 13 Jahrh. (dl. 1 Leipzig 1858).
Budini. Zie BUDINEN.
Budissin. Zie _RAUTZEN.
Budjadingerland, eene in 7 voogdijen ingedeelde moerassige landstreek, zonder boschgroei,
in het groothertogdom Oldenburg, tusschen de Jade
en de Weser ; was voorheen eene friesche republiek,
en telt tegenw. 16,000 zielen.
Budjaja, Zie BOEDZJIA.
Budoa, havenstad. Zie BUDUA.
Budoja, venet. dorp, prov. Udine ; 2400 inw.
Budonitza, goed versterkte stad in de grieksche prov. Phthiotis, aan de Euta ; 1500 inw.
Gudrun. Zie BODROEN.
Budsehak, of Boedzjak, het zuidelijkste gedeelte van Bessarabie, dat 1856 gedeeltelijk bij Moldavie is getrokken.
Budua, of Budoa, havenstad in den dalmatischen kreis Cattaro ; 900 inw. en kasteel.
Budweis,
Budiejowice, versterkte stad in
den boheemschen kreis B., aan de uitwatering van
den Maltsch in de Moldau, 15 rnijlen bezuiden Praag,
stapelplaats voor den transito-handel ;14,500 inw.;
9 Junij 1620 overwinning op graaf Mansfeld behaald
door de keizerl. generaals Bucquoi en Dampierre ;
1744 werd B. bezet door de Pruisen, loch weder door
hen verlaten. — De kreis B. beslaat ruim 82 vierk.
mijlen met eene bevolking van '270,000 zielen.
Budwitz, of Maltrisch-B„ stad in den moravischen kreis Znaim, aan de Rokitna; 6400 inw.
Budzanow, marktvlek in den galicischen kreis
Czortkow ; 4200 inw. en kasteel.
Bueil (Jean de), raad en kamerheer van koning
Karel VI van Frankrijk, sneuvelde 1415 in den slag
van Agincourt, na wonderen van dapperheid verrigt
te hebben. Zijn zoon B. (Jean de), graaf van Sancerre, bijgenaamd de ' Geesel der Engelschen", droeg
met Jeanne d'Arc veel bij tot de bevrijding van Orleans,
vergezelde Karel VII naar Reims, en woonde verscheidene merkwaardige belegeringen bij ; wegens
zijne diensten werd hij verheven tot admiraal. Bij
Lodewij k XI in ongenade gevallen, nam B. deel aan den
oorlog genaamd du Bien-Public, dock verzoende zich
met den koning 1469, en stierf 1480. Zie RACAN.
Buenaventura, 1) invoerhaven in NieuwGranada, staat Cauca, aan de baai van Choco. —
I) stad in den mexic. staat Chihuahua ; 1500 inw.
Buenavista, 1) plaatsje met 2500 inw. op
het canarische eiland Teneriffe. — 2) hacienda of
meijerij in noordoostelijk Mexico, prov. Cohahuila,
1 mijl bewesten de stad Saltillo ; vruchtelooze aanval 22 Febr. 1847 van den mexic. generaal Santana
op het kamp van den n.-amerik. generaal Taylor.
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Buen-Ayre

Biihren

om de sierlijkheid en zuiverheid van stijl ; de lens
BONAIRE
Zie BONAIRE.
A
Buen–yre.
Buenos–Ayres, 1) republiek in Zuid-Ameri- van B. was : le style c'est l'homme). —B. (Henry

LECLERC, graaf van), zoon van den vorige, geb. 1764,
ka, tusschen La-Plata, den Atl. Oceaan en den Rio
was militair, behoorde bij het begin der OmwenNegro, beslaat 3933 vierk. mijlen en telt 350,000
teling tot de partij van den hertog van Orleans, doch
bewoners, die meerendeels van landbouw en veeteelt
verliet die, en werd 20 Julij 1794 geguillotineerd.
leven. B.-A. is de gewigtigste van de Vereenigde
Bug, rivier. Zie BOG.
Staten der La-Plata-rivier, heeft zich 1853 wel van
Buga, stad in Nieuw-Granada, staat Cauca, aan
den Bond losgescheurd, is echter 11 Nov. 1860 weden Pazes ; 6000 inw.
der daarin opgenomen, doch blip nog voortdurend
Bugaroni. Zie SEPT-CAPS.
de tweespalt in de Unie onderhouden. — 2) hoofdBugeaud (Thomas Robert de), markies de la
stad van den staat B.-A. en voor 1853 van de geheele
Piconnerie, hertog van Isly, fransch maarschalk, geb.
Argentijnsche republiek (zie dat art.), werd gesticht
15 Oct. 1784 te Limoges in het dept. Haute-Vienne,
1535 door don Pedro de Mendoza, reeds 1620 verwas kort vOOr Napoleon's val kolonel geworden, en
heven tot bisdom, en 1777 de hoofdstad van het
legde zich na de Restauratie geheel op den landbouw
spaansche onderkoningrijk B.-A. In 1806 werd de
toe. In 1830 sloot hij zich aan Lodewijk Filips aan,
stad veroverd door de Engelschen ; 1821 werd er eene
deed 1836 zijn eersten veldtogt in Algerie, en sloot
universiteit gesticht. Ofschoon groote zeeschepen
1837 met Abdel-Kader bet verdrag aan de Tafna.
in de 2 mijlen van daar gelegene baai van Barragan
In 1840 tot gouverneur-genl. van Algerie benoemd,
moeten ankeren en lossen, is B.-A. een der voornaamwas hij zoo rusteloos werkzaam, dat hij Abdel-Kader
ste koopsteden van de Nieuwe Wereld, heeft
naar Marokko dreef, en door den slag aan den Isly
122,000 inw., ligt op den regteroever der La-Plata,
forten
(14 Aug.1844) de Marokkanen tot den vrede dwong.
wordt beschermd door citade ll en en forten.
en wor
Bugella. Zie BIELLA.
Buen–Retiro , koninklijk kasteel, omringd
Bugenhagen (Joh.), bijgenaamd Dr. Pommer
door heerlijke lusthoven. Onder Filips IV in het beof Pomeranus, geb. 24 Junij 1485 te Wollin in Pomgin der 17e eeuw werd het beoosten Madrid gebouwd
meren, sedert 1522 prof. der theologie te Wittendoor den hertog van Olivarez, doch kwam 1645 aan
berg, was Luther's trouwste medehelper. Nadat B.
de Kroon ; het ligt tegenw. binnen den ring van
Madrid, en komt uit aan het Prado. Het werd als een in Brunswijk, Hamburg, Lubeck en Pommeren de
evangelische eeredienst had geregeld, was hij tot bet
gewigtig strategisch punt door de Franschen stormenderhand vermeesterd 5 Dec. 1808, hetgeen de zelfde einde werkzaam in Denemarken (1537-42).
Naar Wittenberg teruggekeerd, stelde hij met Mecapitulatie van Madrid ten gevolge had.
Buet, berg der Alpen, benoordwesten het Cha- lanchton het leipziger Interim op, en stierf 20 April
1558. Behalve verscheidene theol. werken schreef
mouny-dal, 4 a 5 uren gaans van den Mont-Blanc ;
hij eene Geschichte von Pommern (Greifswald 1728).
is 9600 vt. hoog.
Bugey, kleine provincie ten 0. van de Ain en
Buffalmaco, of Buonamico, schilder der oude
ten W. van de Rhone, had tot hoofdpl. Belley, werd
florentijnsche school, stierf in het ziekenhuis te Floaan Frankrijk afgestaan met Bresse in 1601, maakt
rence 1340.
Buffalo, hoofdpl. van het graafschap Erie, tegenw. deel uit van het dept. Ain.
n.-amerik. staat New York, aan het noordeinde van
Buggenhout, dorp in de helgische prov. OostVlaanderen, distr. Dendermonde; 4000 inw.
het Erie-mein, digt bij den beroemden waterval van
de Niagara-rivier, met eene groote zeehaven, is eene
Bugia. Zie BOEDZJIA.
stapelplaats voor den binnenl. handel van noordBugiardino (Juliano), geb. 1481 te Florence,
westelijk Amerika ; in 1860 ruim 60,000 inw.
aldaar gest. 1556, portret- en historie-schilder.
Bugis. Zie BOEGINEZEN.
Buffalora, vlek met 1600 iin w. in dl hd
prov. Pavia, aan den Naviglio-Grande, drie kwartier
Bugnanco, eene plaats aan de rivier B., die
van den Ticino, over welke riv. bier eene fraaije het dal Bugnasco doorstroomt, en boven Domo
brag ligt ; in de oorlogen van 1848 en 1859 dikwijls
d'Ossola in de Tosa valt.
genoemd als gewigtig in een strategisch opzigt.
Bugor,de heuvel-eilandjes in de delta derWolga.
Bugue, of Le Bugue, stad in het fransche dept.
Buffarik. Zie BOUFARIK.
Buffelrivier, 1) B., in het rijk Soemanap, op Dordogne, aan de Vetere, 6 uren gaans benoordw.
Sarlat ; 3000 inw.
het soendasche eiland Madura, ontlast zich in de Zee
van Java. — 2) B., of Omzinyati, ontlast zich in de
Buguela, of Baguala. Zie BAGUALA.
Visschersriv. (Omtoekela) in het zuidelijk Kafferland.
Bugulma, russ. stad, gouvt. Samara, aan de
— 3) B., of Concay, kustrivier in britsch Kafferland. Bugulminka, die zich ontlast in de Kama ;3600 inw.
Bugulminka, rivier. Zie BUGULMA.
Buffon, fransch dorpje, dept. Cote-d'Or, aan
den Armancon, bijna 2 uren gaans van Montbard ;
Buguruslan, stad met 6000 inw. in het russ.
400 inw. De oude heerlijkheid B., aan de familie B.
gouvt . Samara, aan den Kinel.
toebehoorende, werd ten behoeve van den grooten
Buhawalpoer. Zie BHAWALPOER.
natuurkundige B. tot een graafschap verheven.
Bilhel (Hans von), of Hans de Biiheler, voorBuffon (George Louis LECLERC, graaf van), be- naam dichter omstr. 1400, leefde aan het hof van
roemd natuurkundige, geb. 7 Sept. 1707 te Montden aartsbisschop van Keulen.
bard in Bourgogne, door Lodewijk XV in den graBuhl, stad in den badenschen Middelrijnkreis,
venstand verheven, gest. 16 April 1788 te Parijs.
in bet zoogenaamde Gouden Laud; 3000 inw.
Zijne Histoire naturelle (36 dln. Parijs 1749-88) is
Buhle (Joh. Gottlieb), geb. 1763 te Brunswijk,
door Lacepêde vervolgd (1788-1804), en vormt In
aldaar gest. 1821 als prof. aan het Collegium Carolihet geheel 44 dln. in 4°., is dikwijls herdrukt en
num,heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt jegens de
in schier alle talen overgezet. Hoe belangrijk dit en
geschiedenis der wijsbegeerte door zijn Lehrbuch der
menig ander werk van B. oak ware in zijnen tijd,
Geschichte der Philosophie, enz. (8 dln. Gott. 1796
uit een wetenschappelijk oogpunt beschouwd zijn
—1804), en zijne Geschichte der neuern Philosophie,
ze niet gelijk te stellen met lettervruchten van latere
enz. (6 dln. Gottingen 1800-1805).
geleerden ; doch steeds heroemd zullen ze blijven
Biihren. (Joh. Ernst), de zelfde als Biron.

Buiden

Bulama

Buiden. Zie BOEIBEN.
Buik (Joost), geb. 1506 te Amsterdam, heeft

Buja, 1) stad in Istria; 2200 inw. — 2) dorp
in de venet. prov. Udine, distr. Cremona ; 4500 inw.
Bujah (Imad-Eddaulah), eerst visscher, toen
soldaat, verhief zich omstr. 920 tot heerscher over
het perz. rijk, en was de stichter van de dynastie der
Bujiden of Dilemiten, die tot 1058 op den troon zat.
Bujalance,lat.Calpurniana,stad in de spaansche
prov. Cordova, 32mijI beoosten Cordova ; 8000 inw.
Bujiden, perz. dynastie. Zie BUJAR.
Bujuk,ofKoetsjoek-Tsjekmedjeh,lat. Melantias,
turksche stad iii Roemelie, aan de zee van Marmora,
6 uren gaans bewesten Constantinopel.
Bujukdereh, d. groote vallei, plaats aan het
kanaal van Constantinopel, 4 a 5 urengaansbenoordoosten Constantmopel, heeft vele buitenverblij ven,d es
zomers bewoond door de europesche gezanten.
Buk,stad in het pruis. reg.-distr.Posen;2000 inw.
Bukarest, of Boekaresjt, d. Vreugdestad,
hoofdstad van Walachije, aan de Durnbowitza, gebouwd in den oosterschen stijl, sedert 1698 residentie van den hospodar, telt 90,000 inw., waaronder een vijfde gedeelte Duitschers. Te B. werd
28 Mei 1812 tusschen Rusland en Turkije de vrede
gesloten, waarbij door de Verhevene Porte aan Rusland werd afgestaan Bessarabia en ongeveereen derde
gedeelte van Moldavie met de gewigtigste vestingen, te zamen een grondgebied van 850 vierk. mijlen.

16maal de waardigheid van burgemeester aldaar bekleed, was zulk een blind aanhanger van Spanje en
Rome, dat hij niets deed om zijn eigen schoonbroeder
Pieter de Wit te redden,toen deze tot de schavotstraf
met het zwaard was veroordeeld, omdat hij eene
predicatie bij de Geuzen had bijgewoond. Toen Amsterdam eindelijk 26 Mei 1578 de zijde van Spanje
verliet, was B. onder de regeringsleden, die met de
geestelijken ter stadspoort uitgeleid werden en gebannen ; hij ging toen aan het Haagsche Schouw wonen,
en stierf 1588.
Buiksloot, dorp met veel doortogt in N.-Holland, ruim 5 uren gaans bezuidw. Hoorn, aan het
Groot Noord-Hollandsch Kanaal, Teed veel van den
watervloed 14 en 15 Nov. 1775.
Builth, of Built, stad in het engl. graafschap
Brecknock in Wallis, aan den mond van den Yrfon
in de Wye ;1000 inw.
Buinsk, stad in het russ. gouvt. Simbirsk, aan
de Carla ; 4000 inw.
Buiren, oudtijds het geldersche stadje Buren.
Buis, of Le Buis, lat. Buxum, stad in het fransche dept. DrOme, aan de Ouveze, 3 uren gaans bezuidoosten Nyons ; 2000 inw. ; eertijds hoofdpl. van
het land der Baronnien.
Buis (Paulus),geb.1531 te A mersfoort, 1566 pen sionaris van Leyden, 1572 ad vokaat van Holland, werd
1575 met Filips van Marnix en Francois Maalzon
Haar Engeland afgevaardigd, °in aan koningin Elizabeth het oppergezag over Holland en Zeeland aan
te bieden, dat echter niet door haar aanvaard werd.
Toen prins Willem I vermoord was, legde B. zijn ambt
Defier; doch 1586 door Leicester aangesteld als lid
van den raad van State, had B. den moed zich tegen de
willekeur van lien engelschen dwingeland te verzetten, weswege hij in den nacht van 19 Julij 1586 van
zijn bed geligt en gevangen gezet werd ; eerst 6 maanden later kwam B. tegen een borgtogt van 25,000 gulden weder in vrijheid ; hij stierf 1594.
Buisero (Diederik), Heer van Heeraertheiningen, geb. omstr. 1640 te Vlissingen, gest. 1721, was
de vriend en beschermheer van Antonides.
Buisk.es (Pieter Luitjesz.) ,een der aanzienlijkste
ingezetenen van Enkhuizen, werd burgemeester van
die stad toen zij 21 Mei 1572 het spaansche juk afwierp
(zij was de eerste stad in N.-Holland, die tot Oranje
overging), hetgeen hoofdzakelijk bet gevolg was der
vastberadenheid van C. Jz. Brouwer, die zich met B.
aan het hoofd der Oranje-mannen stelde, de spaanschgezinde burgemeesters op het stadhuis gevangen nam,
en de oranje- vlag liet hijschen.Op eigene kosten hieldB.
vervolgens 300 man onder de wapenen, om de orde te
handhaven.Later deed B. door zijne dapperheid als ad miraal nog vele goede diensten aan de zaak der vrijheid.
Buitenbezittingen, die nederl. bezittingen
in Oost-Indie, die buiten Java en Madura liggen.
Buitensluis, dorp. Zie N UMANSDORP.
Buitenzorg, 1) adsistent-residentie, in het
N. W. van Java, groot 94 vierk. mijlen, met 325,000
zielen ; sedert 1745 heeft elke gouverneur-genl.
het vruchtgebruik van B. — 2) hoofdstad van de
ads.-resid. B., 6 mijlen bezuiden Batavia, gesticht
1744 door den gouv.-genl. baron van Imhof, 1809
vergroot door Daendels, 1819 herbouwd door baron
v. d Capellen, 10 Oct. 1834 ingestort door eene aardbeving, en sedert weder opgebouwd, heeft B. een paleis
van den gouverneur-genl., een plantentuin, en vele
woningen van nederl. ambtenaren, die een gedeelte
des jaars hier doorbrengen voor hunne gezondheid.
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Bukeburg. Zie BUCREBURG.
Bukhara, het zelfde als Bokhara.
Bukiscope, oude naam van Boskoop.
Bukki, I) B., uit den stam Dan, een der overstep
die het land Canaan moesten verdeelen onder de
Israeliten ; Num. 34 : 22. — 2) een der voorvaderen
van Ezra; I Chron. 6 : 5, 51 ; Ezra 7 : 4.
Bukkia, een der priesters-orkestmeesters van
koning David; I Chron. 25 : 4, 13.
Bukowa, dorp met 1000 roemanische inw. in
den zevenbergscheu kreis Broos ; in de nabijheid de
bergpas genaamd de IJzeren Poort naar de banatische militaire grenzen.
Bukowina, d. i. het Roode Woud, dus geheeten naar het groote eikenwoud tusschen den
Proeth en den Dniester, een bertogdom, vroeger sedert 1780 het zuidoostelijkste gedeelte van Galicia,
doch bij de nieuwe oostenrijksche staatsregeling 1849
verheven tot een op zich zelven staand kroonland,
circa 190 vierk. mijlen groot, met eene bevolking
(1857) van 457,000 zielen, grenst ten N. en ten W.
aan het eigeutlijke Galicia, ten Z. W. aan Hongarije
en Zevenbergen, ten Z. en ten 0. aan Moldavie, en
ten N. 0. aan Rusland. De hoofdstad van B. is Czernowitz. Tot in het laatst der 15e eeuw behoorde B.
tot Zevenbergen, en kwam later met Moldavie onder
het turksche oppergezag. Nadat de Turken het zich
hadden zien ontweldigen door de Russen, werd bet
door deze 1774 aan Oostenrijk afgestaan.
Bul, ten tijde van Salomon de achtste maand in
het jaar der Israeliten ; I Kon. 6 : 38.
Bul, of Bulle. Zie BULLEN.
Bulac, stad in Egypte. Zie BOELAK.
BUlaCan, de bestbebouwde prov. van bet
philippijnsche eiland Luzon, ten deele nog aan de
Manila-haai gelegen, telt 214,000 zielen, en heeft
tot hoofdstad B. met 9000 inw. en haven.
Billach, stad in het zwits. kanton Zurich, aan
de Glatt ; 1650 inw. In de nabijheid een groot eikenbosch, Biilacher Hard genaamd.
Bulak, stad in Egypte. Zie BOELAK.
Bulama, een der tot Senegambie behoorende
Bissago-eilanden, aan de westkust van Afrika, bij den
mond van den Rio Grande.

Biilau

Bullen (Gouden)

Belau (Friedr.), geb. 8 Oct. 1805 te Freiberg,
sedert 1833 prof. der practische philosophie en
staatkunde te Leipzig, gest. 26 Oct. 1859, was verdienstelijk als dagbladschrijver en auteur; zijne
voornaamste werken zijn : Geschichte des europ.
Staatensy stems (3 din. Lpz. 1837-39) ; Allgemeine
G eschichte der Jahren 1830-38 (Lpz.1838); Geheime
Geschichten u. reithselhafte Menschen (dl.1-12.Lpz.
1850-60) ; Encyklopeidie der Staatswissenschaften
(2e druk, Lpz. 1856).
Bulawadyn,ofBulawaddin,stad met 3000 inw.
in bet pachalik Afioem-Karahissar in Klein-Azie.
Bulder—Aa. Zie BOELDER-AA.
Buldur, stad met 16,000 inw. in het pachalik
Isbarta in Klein-Azie, nabij het Gendjeloe-meir.
Buldyr,eiland in de groep der westelijke Alé Men.
Bulgar, stad. Zie BOLGHAR.
Bulgaren, een yolk van scythischen oorsprong,
woonde eerst op de oevers van de Wolga, waar eene
stad Bolgary nog van hun gevestigd-zijn aldaar getuigt. Woest en zonder wetten, lieten zij den landbouw over aan hunne vrouwen, en hielden zich slechts
bezig met de jagt, met oorlog-voeren, vee-fokken
en handeldrijven in pelterijen. In de 5e eeuw van
de oevers der Wolga verdreven door de Sabiren,
vestigden de B. zich aan de Zwarte Zee en aan de
Zee van Azof, van waar ze aanhoudend strooptogten
ondernamen in Griekenland,tot voor de poorten van
Constantinopel.Van 560 tot 634 waren de B. onderworpen aan de Awaren. In 679 bij den dood van Koerat (een hunner vorsten) kwam het tusschen zijne
vijf zonen tot eene deeling van hens vaders gebied ;
en een hunner, namelijk Asparuk, stale den Dnieper
en den Dniester over, en vestigde zich op de oevers
van den Proeth. In 679 stichtte deze Asparuk in
Mesie een koningrijk, dat zich nagenoeg drie eeuwen
onafhankelijk staande hield, doch in 968 schatpligtig
werd aan Rusland, en vervolgens door Johannes Zimisces bij het grieksche rijk werd ingelijfd. In 980
stichtte Sisman een tweede bulgaarsch koningrijk in.
Macedonie; en Johannes Wladislaus, een zijner opvolgers, voegde Servie daarbij ; maar na 37 jaren oorlogens werd dit rijk door den byzantijnschen keizer
Bazilius II onder het juk gebragt (1019). In 1186
werd het derde bulgaarsche rijk gesticht, ook het
walachisch-bulgaarsche rijk genaamd,omdat't bestond
nit een gedeelte van Bulgarije bezuiden den Donau;
vijf koningen volgden bier elkander op , totdat de
laatste hunner (Sisman of Susman) door Bajazet I
gevangen genomen en omgebragt werd (1396), waarmede de B. voor immer hunne onafhankelijkheid
verloren. Kort na hunne immigratie waren de B. zich
met de Slaven beginnen te vermengen , zoodat de B.
reeds in de 9e eeuw Slavisch spraken. De eigentlijke
Bulgaarsche taal, gesplitst in Oud-Bulgaarsch en
Nieuw-Bulgaarsch, is de letterkundig minst ontwikkelde van alle slavische talen. Tot den bulgaarschen
volkstam behoort een groot deal der bevolking van
Roemelie, alsook van Macedonie. Sedert 1829 hebben
zich talrijke zwermen B. nedergezet in Bessarabia.
Bulgarus (Robert), eerst een der Waldenzen,
later dominicaner monnik geworden, werd door pans
Gregorius IX als inquisiteur naar Vlaanderen gezonden, waar vele nit Frankrijk gevlugte Waldenzen eene wijkplaats gevonden hadden. De dweepzieke
B. vervolgde nu zijne voormalige geloofsgenooten
als ketters, en liet er vele zoo vrouwen als mannen
levend verbranden of levend begraven ; hij ging
daarbij zoo gewetenloos en zoo wreedaardig te work,
dat de pa us hem van zijn ambt ontzette en hem tot
levenslange kerkerstraf veroordeelde.

Bulgarije, het oostelijk gedeelte van mop.
Turkije, B. genoemd, omdat het lang de woonplaats
is geweest van de Bulgaren. Onder de Romeinen
heette het Mcesia inferior. Het grenst ten N. aan den
Donau, die het van Walachije scheidt ; ten Z. aan
den Balkan, die het scheidt van het oude Thracie ;
ten W. aan den Timok, waardoor het van Servie is
gescheiden; en ten 0. aan de Zwarte Zee. Bevolking
3 millioen zielen, waarvan twee derden behooren tot
de grieksch-kath . Kerk ; hoofdtakken van bestaan zijn
vee- en 'schapenfokkerij. Administratief is B. ingedeeld in de drie ejalets Silistria, Widdin en Nisch.
Tegenwoordig is Sophia (het Ulpia Sardica der ouden), en ten tijde der Romeinen was Marcianopolis
(het tegenw. Perejaslawl) de hoofdstad van B.
Bulgneville, stad met 1200 inw. in het fransche dept. der Vogesen, 4 uren gaans bezuidoosten
NeufchAteau ; 2 Julij 1431 werd Rene van Anjou, hertog van Bar, bier verslagen en gevangen genomen door
Ant. de Vaudemont, die horn Lotharingen betwistte.
Bulibani, Boolibany, hoofdstad van het koningrijk Bondoe in Senegambie, aan de Faleme ; 2200 inw.
Bulis, stad op de grens van Bootie en Phocis,
aan de golf van Crissa,met de haven Mychus ;ruinen
bij het tegenw. klooster Dobo.
Bulis, een Spartaan, hood zich met Sperthias vrijwillig aan als zoenoffer aan den ouden halfgod Talthybius,die vertoornd was op de Spartanen wegens het
vermoordenvan den perzischen gezant.Zij begaven zich
tot dat einde naar koning Xerxes, die hen echter ongedeerd naar hun land terugzond,daar hij de Spartanen
niet ontslaan Wilde van hunne schuld.Hiermede was nu
wel de:toorn van Talthybius tegen de Spartanen gestild,
doch bleef nog voortbestaan tegen de familien der
beide gezanten,die zelven evenwel daarvan verschoond
bleven, doch wier zonen, Nicolaus en Anaristus, geruimen tijd later (430 v. Chr.) op een gezantschap naar
Azie, door den thracischen koning Sitalces aan de
Atheners verraden en door deze omgebragt warden.
Bulk, dorp in Sleeswijk, aan de Oostzee, benoorden Friedrichsort ; in de nabijheid van B. sloeg de
deensche vloot onder admiraal Gabel 25 April 1715
de zweedsche onder admiraal Wachtmeister.
Bull (Ole Bornemann), geb. 5 Febr.1810 te Bergen in Noorwegen, beroemd vioolspeler,genoot zijne
opleiding to Christiania en to Gottingen. Nadat hij
1831 to Parijs in het openbaar was opgetreden,deed
hij eene kunstreis door Zwitserland en Italie ; later
deed hij de rondo door Groot-Britannia,Belgie, Holland, Rusland en Amerika. In 1850 naar Europa teruggekeerd, ging hij kort daarna andermaal scheep
naar Amerika , won schatten gelds, die hij echter
door ongelukkige speculation weder verloor. Later
heeft hij op nieuw Europa doorreisd, en bijv. 1860
met den schitterendsten uitslag gespeeld to Stokholm.
Bullaque, rivier in de spaanscbe prov. CiudadReal, on tspringt op de Sierra de Toledo, en valt, na eon
loop van 10 mijlen, beneden Luciana in de Guadiana.
Bulle, lat. Boll, zwits. stad, kanton Freiburg,
ruim 5 uren gaans bezuiden Freiburg ; 1800 inw. In
1805 werd B. nagenoeg geheel vermeld door brand.
Bullen (Gouden). Dozen naam geeft men aan
verscheidene -wetten, uitgevaardigd door de keizers
van Duitschland, en bezegeld met een gouden zegel.
De beroemdste Gouden Bul is die van 1356, waarbij
Karel IV de staatk. regten van Duitschland regelde,
en die voor het duitsche rijk van kracht is gebleven
vier en een halve eeuw lang, tot 1806. Bij die bul,
gesplitst in 30 hoofdstukken, worden de regten en
de rang der keurvorsten bepaald, de wijze van kiezen, enz. Doze bul was opgesteld door Bartholus.
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B uIlen (Pauselijke)

Bullen (Pauselijke) heeten die dokumenten,
die door den Pans, bijgestaan door het collegie van
kardinalen, warden uitgevaardigd betreffende gewigtige onderwerpen. Uitgezonderd die, welke aan de
Geunieerde Grieken zijn gerigt, zijn ze altoos opgesteld in de latijnsche taal, en beginnen met den naam
en den titel van den Pans, bijv. Pius, episcopus, serous
servorum Dei etc.Iedere bul wordt gemeenlijk genoemd
naar de woorden, waarmede dezelve aanvangt, bijv. :
de bul In cmna domini van 1362. Eene verzameling
van zulke bullen beet Bullarium, bijv. Bullarium
magnum Romanum a Leone Magno ad Benedictum XIII

(19 din. Luxemburg 1727-58). Hieraan sluit zich
aan het Bullarium Benedicti XIV (4 din. 1754-58),
en dan de verzameling Bullarii Romani continuatio
(14 din. 1835-53). _ Er zijn verschillende soorten van B., al naar gelang van derzelver doel en
strekking. De twee voornaamste soorten zijn de
Excommunicatie-Bullen en de Doctrinale Bullen : bij
eerstbedoelde wordt de kerkelijke banvloek uitgesproken ; bij laatstgenoemde wordt uitspraak gedaan
over een of ander leerstellig punt. De voornaamste
Bullen van die beide soorten zijn geweest:
Excommunicatie-Bullen.

1) De bul In Cana Domini of »Nachtmaals-Bul", dus
genoemd omdat die jaarlijks op Witten Danderdag te Rome wordt afgelezen ; daarbij wordt de
algemeene banvloek uitgesproken tegen alle ketters en tegen alien, die weerspannig of vijandig
zijn tegen den H. Stoel of tegen de geestelijkheid ;
deze bul werd uitgevaardigd 1536 door Paulus III.
Vijf bullen tegen koningen van Frankrijk, ni. :
2) tegen Robert den Vrome, 998:
3) tegen Filips I, 1095;
4) tegen Filips August, 1200 ;
5) teg.Filips d. Schoone de bul Clericis laicos,1296,en
6) de bul Ausculta, fili, 1301.
Wijders : 7) de bul van 1074, waarbij Gregorius VII
aan de prelaten verbiedt hunne aanstelling aan te
nemen van wereldlijke vorsten;
8) tegen keizer Frederik I, 1160;
9) tegen keizer Frederik II, 1227;
10) tegen Manfred, koning van Napels, 1263;
11) tegen Lodewijk van Beijeren, 1327, en
12) tegen den zelfde, 1346;
13) de bul Execrabilis, van 1460,waarbij Pi uslI verbiedt van de uitspraak van een concilie in booger beroep te komen bij een volgend concilie ;
14) de bul van 1530,waarbij Clemens VII de echtscheiding veroordeelde van Hendrik VIII, die daarop de Anglicaansche Kerk stichtte;
15) de breve van 1606, waarbij Paulus IV aan de
Katholieken in Engeland verbood den eed van getrouwheid of te leggen; en
16) de bul, waarbij pans Pius VII keizer Napoleon in
den ban deed 10 Junij 1809, en waarop de gevangenschap van den pans volgde.
Doctrinale Bullen.

1) die van Gregorius XI tegen Wiclef, 1377;
2) de bul Exsurge, Domino (1520) van Leo X tegen
Luther;
3) de but Cum occasione (1653), waarbij Innocentius
de 5 beruchte stellingen van Jansenius veroordeelde;
4) de bul van 1665, voorschrijvende dat alle geestelijken (volgens het in die bul gegevene formulier)
eene verkiaring moesten onderteekenen, dat zij
volkomen instemden met de veroordeeling van
Jansenius ; en eindelijk
5) de bul Unigenitus, op verzoek der fransche bisschoppen uitgevaardigd 1713 door Clemens XI,
waarbij 101 stellingen, getrokken uit het book
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van pater Quesnel, priester van het Oratorium
en Jansenist, werden veroordeeld. Deze bul had
in Frankrijk een langen nasleep van woelingen.
Bullers van Buchan. Zie ABERDEEN en
BUCHAN.

Bullet (P.), geb. 1640, gest. 1700, bouwmeester der poorten St.-Denis en St.-Martin te Parijs,
der kerk St.-Thomas d'Aquin aldaar, enz.; hij was
een leerling van Blondel. — B. (J. B.), geb. to Besancon 1699, prof. der theologie aan de universiteit
aldaar, gest. 1775, heeft verscheidene werken geschreven , waaronder : Hist. de l'etablissement du
christianisme ete. (1764) ; Memoires sur la langue
celtique (3 din. in fol., 1754) ; enz.
Bullinger (Heinr.), geb. 18 Julij 1504 te
Bremgarten, omhelsde 1527 de leer van Zwinglius,
trouwde 1529 eene gewezene non, werd in dat zelfde jaar de eerste evang. predikant in zijne geboorteplaats, en 1532 predikant te Zurich. Hij stierf 17
Sept. 1575. Hij heeft eene menigte werken in het
Licht gegeven. In manuscript liet hij na eene
Reformationsgeschichte (gedrukt 1838 te Zurich).
Bullom, negervolk op de kust van Sierra-Leone,
bewoonde vroeger het land tusschen de rivieren
Sierra-Leone en Scarcies; loch door aanhoudende
oorlogen met de Timnehs zijn de B. zeer gedund.
Bulow, adellijk geslacht in Noord-Duitschland,
afstammende van Gottfried von B.,die in het begin
der 13e eeuw in Me3klenburg leefde. In de 14e eeuw
splitste de familie B. zich in verscheidene linien, die
alien beroemde mannen hebben voortgebragt, waaronder inzonderheid : B. (Friedr. Wilh., vrijheer
von), geb. 16 Febr. 1755, pruis. generaal, was de
eerste, die in den oorlog van 1813 eene overwinning
op de Franschen bevocht (bij Mockern, 5 April) ; kort
daarop (4 Junij) zegevierde hij over Oudinot bij
Luckau ; bij redde Berlijn door de veldslagen, die
hij won bij Grossbeeren en Dennewitz, en werd tot
graaf van Dennewitz verheven. Hij nam roemrijk deel
aan de veldslagen van Leipzig en Waterloo. Hij
stierf 25 Febr. 1816 te Koningsbergen als gouverneur van Oast- en West-Pruisen. Niet alleen als veldbeer, maar ook als componist had B. groote verdiensten. Te Berlijn is hem een monument opgerigt. —
B. (Friedr. Rudbek Heinr. von), geb. 4 Febr.1791
te Nustrup in Sleeswijk. deensch generaal, streed
dapper in den slag bij Dannevirke, kommandeerde
in het gevecht bij Duppel (28 Mei 1848) het centrum,
werd 1849 bevelhebber op Alsen, en leverde, na het
gevecht bij Duppel tot opperbevelhebber benoemd,
den slag bij Kolding 23 April en bij Fridericia 6 Julij. Vervolgens kommanderend generaal in Sleeswijk,
daarna op Seeland, nam hij zijn pensioen, en stierf
16 Junij 1858.
Bulsampoer, stad in de engl.-indische prov.
Oude, aan de grens van Nepaul ; 8000 inw.
Bulsar, of Bulsaur, stad in het eng1.-ind.presidentschap Bombay, distr. Surat, aan de rivier B.;
7000 inw.
Bulsun, een aan Engeland schatpligtig rijkje
aan den Himalaya, tusschen Sutledzj en Tonse ; groot
3 vierk. mijlen, bevolkt met 5000 zielen.
Bulteau (Louis), geleerd scbrijver, geb. 1625
te Rouaan, gest. 1693; gaf 1678 in het licht
Histoire des moines de l' Orient, loopende slechts tot
de 7e eeuw ; en 1684-94 Abreg6 de l'histoire de
St.-Benoit et des moines d' Occident (2 din.).
Bulumgurh (spreek uit : Balamgar), stad aan
den weg van Agra naar Delhi ; 6000 inw.; is de
hoofdpl. van een leenvorstendom, dat 9 vierk. mijlen groot en bevolkt is met 57,000 zielen.

Bulwer-Lytton

Buochs

Bulwer-Lytton (Edward Geoffroy Earle
Lytton, baronet), geb. Mei 1805 te Heydon-Hall,
engl. graafschap Norfolk, beroemd engelsch romanschrijver, wiens werken in bijna alle levende talen
zijn overgezet, van 1831 tot 1852 was bij lid van
het Lagerhuis, en 1858 onder Derby secretaris van
staat voor de Koloni8n. — B. (Lady Rosina), geb.
1808,gesepareerde echtgenoote van den vorige,schreef
insgelijks eenige romans. — B. (sir Henry Lytton),
broeder van eerstgenoemden, geb. 1803, diplomaat,
was 1843 tot 12 Junij 1848 britsch gezant te Madrid,
ging 1849 als zoodanig naar Washington, waar hij
1850 het Bulwer-Clayton-traktaat sloot; na van 1852
totl 855 gezant in Toskanen, en sedert als lid der commissie tot regeling van de za ken in de Donau-vorstendommen werkzaam te zijn geweest, werd hij 12 Julij
1858 zaakgelastigde te Constantinopel. Hij schreef de
verdienstelijke werken France social, literary, political
(2 din. Londen 1833) en The monarchy of the middle
classes (2 dln. Londen 1834).
Buma, een oud adellijk friesch geslacht, dat zich
ook wel Bouwema of Bonga schreef; twee leden van
dit geslacht (Hotze B. en Willem B.) waren medeteekenaars van het verbond der edelen.
Bumadus, in de oudheid eene rivier in Assyriè, ontlastte zich in den grooten Zabatos, nabij
Gaugamela ; aan deze riv. behaalde Alexander de Gr.
zijne laatste overwinning op Darius ; de B. beet nu
Ghazir (Ghomar).
Bu—Maza (d. Vader der Geit, eigentlijk Mohammed-ben-Abdallah), een Kabyle, geb. 1820 tusschen Tlemcen en Mascara, sloot zich aan bij eene
strenge sekte, trad 1841 tegen de Franschen op, deed
1845 een mislukten aanslag op Orleansville, opereerde 1846 in gemeen overleg met Abdel-Kader, doch
moest zich 13 April 1847 overgeven. Hij Meld eerst
verblijf te Parijs, ontvlugtte tijdens de Februarij-omwenteling , werd te Brest gevat en naar Ham gebragt ;
in vrijheid gesteld 1849, ging hij naar Turkije, waar
hij in dienst trad met den rang van generaal-majoor.
Duna, een der kinderen van Jerahmeel ; I Chron.
2 : 25.
Bitnali t (Heinrich, graaf von), duitsch geschiedschrijver, geb. 2 Junij 1697 te Weissenfels,gest.7 April
1762, was geheimraad van den keurvorst van Saksen,
koning van Polen (August III), trad 1742 in dienst
van keizer Karel VII, die hem in den gravenstand verhief en hem als gezant naar Neder-Saksen zond ; 1745
werd B. eerste minister in het saks. prinsdom Weimar en Eisenach ; 1758 keerde hij tot het ambtelooze leven terug. Zijne onvoltooid geblevene Deutsche
Kaiser- and .Reichshistorie (4 dln. Leipzig 1728-43)
getuigt van zijne uitgebreide geleerdheid. Zijne aanzienlijke bibliotheek (42,000 dln.)werd 1764 voor de
koninkl. bibliotheek te Dresden aangekocht.
Bunda—volkeren, algemeene benaming voor
een aantal Negerstammen in Zuid- of Neder-Guinea,
in menig opzigt verschillende van de Neger-volkeren
uit het eigentlijke Soedan.
Bunde, vlek in Oost-Friesland ; 2000 inw.
stad in bet pruis. reg.-distr. Minden,
aan de Else; 1600 inw. ; ijzerhoudende gezondheidsbron.
Bundelkund, of het land der Bundelahs (een
oorlogzuchtige Radzjpoeten-stam), bergland in het,
zuiden van het britsch-ind. presidentschap Allahabad, groot 4780 vierk. mijlen,met 22 millioen zielen,
ligt tusschen Agra en Malwa, en staat sedert 1804
onder britsch gezag.
Bungay, stad in het engl. graafschap Suffolk,
aan de Waveney; 4000 inw.

Bungener (Laurence Louis Felix), geb. 1814
te Marseille uit duitsche ouders, studeerde sedert
1832 theologie te Geneve, doch leeft sedert 1848
ui tsluitend voor de letterkunde. Van zijne uitstekende
pennevruchten noemen wij vooral : Un sermon sous
Louis XIV (Geneve 1843); Trois sermons sous Louis XV
(Geneve 1848) ; Voltaire et son temps (Geneve 1850) ;
Julien ou la fin d'un siècle (Geneve 1853) ; Rome et
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la Bible.

Bunjevacen (Sokacen en), de in Dalmatie
wonende niet-gefini8erde Servi8rs.
Bunkershill, boogte op bet schiereiland Charlestown bij Boston ; 17 Junij 1775 gevecht tusschen
de Engelschen eu de Amerikanen.
Bunnik, dorpje vijf kwartier gaans bezuiden
Utrecht ; geboortepl. van Jeremias van Riemsdijk, die
gouverneur-gent. van nederl. Indic is geweest.
stad in de spaansche prov. Valencia ;
2500 inw.
Bunschoten, oudtijds Hegeschoten, vermoelijk de plaats, die in een brief (1156) van keizerFrederik I onder den naam van Brunthes-Coithe yourkonat, dorp in de prov. Utrecht, een half uur gaans
bezuiden de Zuiderzee, 2 uren benoorden Amersfoort,
met eene haven.
Bunsen (Christian Karl Josias von), geb. 25 Aug.
1791 te Korbach in Waldeck, gest. 29 Nov. 1860 te
Bonn, staatsman en geleerde, sedert 1818 pruis. legatie-secretaris te Rome,en sedert 1827 pruis. ministerresident aldaar, tot hij 1838 Rome verliet ten gevolge
van de keulsche woelingen over de gemengde huwelijken, met welk vraagstuk B. zich bijzonder had bezig
gehouden ; 1839 gezant te Bern, I 841 gezant te Londen ; keerde Julij 1854 naar Duitschlandterug, hield
meestal te Heidelberg verblijf, en vestigde zich in
den zomer van 1860 te Bonn, waar bij reeds in het
najaar stierf. Van zijne vele uitmuntende werken
noemen wij Beschreibung der Stadt Rom (3 dln. Stuttgart 1830-34) ; Basiliken des chrisil. Rom (Munchen 1843) ; Christianity and mankind (2 dln. Londen 1854), enz.
Buntz, riv. in het zwits. kanton Aargau.
Buntzelwitz, dorp in Silezie, kreis Schweidnitz ; 540 inw.; bekend door het kamp van Frederik
den Groote 20 Aug. tot 9 Sept. 1761.
Buntzlau, 1) stad in het pruis. reg.-distr.
Liegnitz, aan den Bober; 7000 inw. en beroemde
pottebakkerijen ; nabij B. een monument ter gedachtenis van den 1813 bier gevallenen prins Koetoesof.
2) B., lat. Boleslavia, stad in Bobemen, 8 uren
gaans benoordoosten Praag, hoofdpl. van den ruim
65 vierk. mijlen beslaanden en 403,000 zielen tellenden kreis B. Dit B. wordt ook 'wel Jung-B.
genoemd, om het te onderscheiden van 3) All-B., dat
2 a 3 uren gaans benoordoosten Praag aan de Elbe ligt.
Bunyan (John), geb. 1628 te Elstow bij Bedford, waar hij anabaptistisch geestelijke werd, gest.
te Londen 1688, was de zoon van een koperslager;
wegens zijn geloofals oproermakerin regten vervolgd,
bragt hij 12 jaren in den kerker door, en schreef in
de gevangenis under anderen The Pilgrim's progress
(d. de christelij ke pelgrimsreis),2 dln.gedrukt 1736;
dikwijls herdrukt, en in vele talen overgezet.
Bunz, rivier. Zie BLINTZ.
Bunzlau. Zie BUNTZLAU.
Buochs, dorp in bet zwits. kanton Unterwalden,
aan de uitwatering van de Aa in het Vierwaldstad termeir, welks middelste gedeelte ook wel Buochsermeir wordt genoemd ; het dorp ligt aan den voet
van den 5570 vt. hoogen Buochserhorn, en heeft
1400 inw.

Buoi-Schauen stein
Buol—Schauenstein (Karl Rudolf , graaf
von), geb. 1763, gest. 12 Febr. 1834, bekleedde verscheidene gezantschapsposten, was 1815-22 president van den duitschen Bondsdag, en daarna oostenrijksch minister van staat. — B.—S. (Karl Ferd.,
graaf von), zoon van den vorige, geb. 17 Mei 1797,
was als lidoostenr.
der. diplomatie achtereenvolgend
in nagenoeg al de hoofdsteden van Europa werkzaam,
en bekleedde sedert 1844 verscheidene gezantschapsposten, werd na den dood van prins Schwartzenberg
12 April 1852 minister van buitenl. zaken, teekende
30 Mrt. 1856 den vrede van Parijs; kort nadat hij
(26 April 1859) het ultimatum aan Piemont onderteekend had, legde zijne portefenille neder.
Buonabitacolo, vlek in de napolit. provincie
Principato cit., 5500 inw.
Buonaccorsi, leerling van Rafael. Zie PERINO.
Buonaccorsi (Filippo), bekend onder den akademischen naam Callimachus Experiens, geb. 1437
te San-Geminiano in het Florentijnsche, stichtte te
Rome met Pomponius Lwtus en andere geleerden
eene akademie ; om de vervolgingen van paus Paulus II te ontgaan, nam B. de vlugt naar Polen (omstr.
1473), werd daar de vertrouweling van koning Casimir IV en van diens zoon en opvolger Jan Albertus,
bekleedde verscheidene gewigtige gezantschappen,
en stierf 1 Nov. 1496 te Crakau. Zijne historische
geschriften (waaronder Attila of De Gestis Attilce,
gedr. Hagenau 1531) munten uit door degeltjkheid
van inhoud en klassieke sierlijkheid van stijl en taal.
Buonacossi. Zie BONACOSSI.
Buonalbergo, vlek in de napolit. prov. Principato ult.; 3700 inw.
Buonamici (Filippo) , geb. 1705 te Lucca,
gest. 30 November 1780 te Rome, en zijn broeder
B. (Castruccio), geb. 18 Oct. 1710 te Lucca, gest.
aldaar 22 Febr. (6 Mrt.) 1761 ; beiden italiaansche
geschiedschrijvers ; vooral de laatste heeft naam gemaakt door zijne Commentarii de bello italico. Beider
werken bijeen verschenen te Lucca (4 dln. 1784).
Buonamico, schilder, Zie BUFFALMACO.
Buonaparte. Zie BONAPARTE.
Buonarotti (M. Angelo). Zie M1CHEL-ANGELO.
Buonarotti (Filippo), een afstammeling van
den beroemden Michel-Angelo B., geb. 11 Nov. 1761
te Pisa, als ijverig aanhanger der fransche omwenteling op Corsica aangesteld, ging 1793 naar Parijs,
werd, als vriend van Robespierre, na (liens val gevangen genomen, doch weder op vrije voeten gesteld.
Wegens deelneming aan de zamenzwering van Babeuf
tot deportatie veroordeeld, bleef hij niettemin onder
toezigt der policie te Parijs. Gedurende het consulaat,
het keizerrijk en de restauratie hield hij verblijf eerst
te Geneve, later te Brussel;hier schreef hij Conspiration
de Babeuf (Brussel 1828). Na de Julij-omwenteling
kwam hij naar Parijs terug, waar hij onder den naam
Remond muziekmeester werd, en 15 Sept. 1837 stierf.
Buonavista, eiland. Zie BoAvisTA.
Buoncompagnoni. Zie GREGORIUS XIII.
Buonconsigli (Giovanni), hist.-schilder der
venet.school,geb.omstr.1460 te Vicenza,gest.nal 514.
Buonn.glio, schilder. Zie BONFIGLI.
Buoninsegna. Zie DUCCIO.
Buonmartino. Zie SCHON (M.).
A
Bupalus, twee beeldhouwers. Zie —RCHILOCHUS
en ANTHELMUS.
Buprasium, eene oude, vroeger zeer aanzienlijke stad der Epeers, in het westen van Elis,aan de
kleine grensrivier Larissus ; ten tijde van Homerus
was B. reeds verdwenen.
Buquoi. Zie BUCQUOI.
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Bura, in de oudheid eene stad in den Peloponnesus, in Achaia, aan de rivier Buraicus, die zich in
de golf van Corin the ontlastte. Bij eene aardbeving
werd B., te gelijk met Helice, door de zee verzwolgen.
Nabij B. aan de zeekust eene aan Hercules gewijde grot,
Buraicus, rivier. Zie onder BURA.
Burano, marktvlek op bet eilandje B. in de
lagunen van Venetie ; 1 mijl benoordoosten de stad
Venetie; 6000 inw. ; beroemde kantfabrieken. .
Burmten. Zie BURETEN.
Burb—Dhiolof, een der vijf kleine staten der
Dhiolofs in Senegambie.
Burchell (W. J.), engelsch natuur-onderzoeker,bragt langen tijd in Zuid-A frika door,bereisde ook
Brazilie, en schreef Travels in the interior of southern
Africa (2 dln. Londen 1824).
Burckhard (Jac.), uitstekend geleerde, bibliothecaris en raad van den hertog van Brunswijk,
geb. te Sultzbach 1681, gest. te Brunswijk 1753.
Men heeft van hem : De linguae latince in Germania
per XVII scecula et amplius fatis (1713) en verscheidene geacbte werken meer.
Burekhardt (Joh. Karl), geb. 30 April 1773
te Leipzig, gest. 22 Junij 1825 te Parijs, waar hij
1807 na Lalande's dood astronoom werd aan de
.Ecole militaire". Zijne 1812 uitgegevene ,,Maantafels”
zijn de naauwkeurigste die men heeft.
Burckhardt (Johan Ludwig), beroemd reiziger, geb. 24 Nov. 1784 te Lausanne, studeerde te
Leipzig en Gottingen, trad 1806 te Londen in dienst
van het Afrikaansch Genootschap, en vertrok 1809
naar het Oosten. Hij had zich derwijze bekwaamd
in de taal en godsdienst der Musulmannen,dat hij zich
kon laten doorgaan voor een arabisch koopman ; op
die wijze gelukte het hem Arabie en Nubie te bezoeken en door te dringen tot Dongola (1812). In 1815
te Cairo teruggekeerd, bezocht hij 1816 nog den Sinai,
doch stierf 17 Oct. 1817 te Cairo. Zijne uit 350 dln.
bestaande oostersche manuscripten legateerde hij aan
de bibliotheek te Cambridge. Zijne reisbescbrijvingen verschenen te Londen, nl. die over Nubie 1819,
die over Svrie en Palestina en den Sinai 1822, en
die over Arabie 1829.
Burcza, rivier. Zie BURZA.
Burda, een 27 vierk. mijlen groot gebied op de
kust van het 0. !. schiereil. Kattywar, met 47,000 zielen, behoort aan den radzja van Poerbunder.
Burdach (Karl Friedr.), beroemd physioloog,
geb'. 12 Junij 1776 te Leipzig, gest. als prof. 16 Julij
1847 te Koningsbergen ; schreef verscheidene nitmuntende werken.
Burdett (sir Francis), geb. 25 Jan. 1770, sedert
1796 lid van het parlement, behoorde tot de radicalen, had onder de lagere volksklassen eene populariteit, die 1810 haar toppunt bereikte. Nog aan de
zijne der whigs stemde hij 1831-32 voor de Reform,
ging echter van lieverlede tot de conservative partij
over, en bleef die getrouw tot aan zijnen dood (23 Jan.
1844), toen zijne titels en bezittingen geerfd werden door zijn zoon B. (sir Robert).
Burdett—Coutts (Angela), dochter van sir
Francis Burdett, voegde den naam Coutts bij den
hare, nadat zij 1837 het aanzienlijke vermogen had
geerfd van de hertogin van St.-Albans, wier eerste
echtgenoot de bankier Coutts was geweest.
Burdigala, tegenw. Bordeaux, bloeijende stad
in Aquitanie, hoofdstad der Bituriges Vivisci, geboortepl. van den geschiedschrijver Eutropius en van
den dichter Ausonius.
Burdone, schilder. Zie GIOTTO.
Burdwan. Zie BARDWAN.
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Bureba

Bureba, vruchtbare vlakte in de spaansche prov.
Burgos, tusschen het terras van Reynosa en het tafelland van Soria.
Burej a, 1) B., of Njumen, rivier in het russische
Amurland, neemt den Niman en Tyrmy in zich op,
en outlast zich in, den Amur. --2) gebergte dat zich
ten zuiden van de rivier A. uitstrekt, en dat gebroken wordt door de Amur-rivier ; dit gebergte is de
grensscheiding tusschen het oostelijke en westelijke
Amurland.
Buren, stadje in het voormalige graafschap Buren, prov. Gelderland, ligt 2 uren gaans benoordwesten Tiel, en 2 uren bezuidoosten Culemborg. Op
het Kasteel te B. werd 19 December 1554 Filips
Willem,prins van Oranje, geboren. In 1572 door prins
Willem I vermeesterd door list, viel dit kasteel, na
hevig beschoten te zijn, 1575 weder in handen der
Spanjaarden ; 1672 werd het bemagtigd door de Franschen ; in het begin der 19e eeuw is het gesloopt ;
dit kasteel was vermaard door de zesjarige gevangenschap van Arnoud, hertog van Gelder, die hier
van 1465 tot 1470 opgesloten werd gehouden door
zijnen zoon Adolf.
Buren (Martin van), geb. 5 Dec. 1782 te Kinderhook in den n.-amerik. staat New York,afstammende
van eene hollandsche familie, werd na volbragte studien advokaat, 1812 senator te New York, 1821 lid
van het congres te Washington, 1829 gouverneur van
den staat New York ; kort daarna secretaris van staat,
1831 gezant te Londen, 1832 door de democratische
partij vice-president en 1836 president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, trad na verloop
der vijf presidentsjaren af in 1841, en werd niet
herkozen.
Buren, 1) vlek in het pruis.reg.-distr. Minden,
aan de zamenvloeijing der rivieren Alfter en Alme ;
2200 inw. — 2) stadje met 1200 inw. in het zwits.
kanton Bern.
Buren (Friedr. von). Zie HOHENSTAUFEN.
Bureten, of Burjeten, mongoolsch nomadeny olk in het zuiden van het russ. gouvt. Irkoetsk en
Transbaikalia, aan den Jenisei, de Lena, de Angara
en het meir . 13aikal. Ze zijn omstr. 210,000 hoofden
sterk. In 1644 hebben zij zich aan de russische opperheerschappij onderworpen; doch ze hebben hunne
eigene vorsten, die door hen gekozen en door den
stadhouder te Irkoetsk aangesteld worden. Hunne
godsdienst is het Lamaismus; hunne taal een tongval van het Mongoolsch. Eene spraakkunst en woordenboek van het Buretisch schreef Castren (gedr.
Petersburg 1857).
Burg, I) fabriekstad in de pruis. prov. Maagdenburg, aan de Ihie; 15,000 inw.— 2) stad in het
pruis. reg.-distr. Dusseldorf, aan de Wupper ; 1700
inw. — 3) stad op het holsteinsche eilandje Femern ;
2300 inw.; de haven van B. is bij Staaken.
Burg (de), of de Burgt, het voornaamste en
tevens oudste dorp op bet eiland Texel, waarvan het
reeds in 1414 de hoofdpl. was.
turksc h e stad ; zit BOERGAS.
Burgas,
2) mineraalbad bij Orense in Galicie ; warme zwavelbronnen, die reeds aan de Romeinen bekend waren.
— 3) B., of Pyrgas, bergengroep (7086 vt. hoog)
der Zoutkamergoed-Alpen, beoosten het Doodengebergte en benoorden Admont.
Burgau, 1) stad in Beijeren, aan den Mindel,
9 uren gaans benoordw. Augsburg ; 2300 inw. (Het
markgraafschap B. had tot 1031 eigene markgraven,en was later tot 1805 oostenrijksch).— 2) marktvlek in Stiermarken, aan de Lafnitz ; 800 inw.
Burgau (Markgraven van). Zie WELSER.

Burgoyne
Burgdorf, I) B., of Berthoud, stad in het zwits.
kanton Bern, aan de Emme, 4 uren gaans benoordoosten Bern ; 2800 inw.; zwavelbronnen. In de
12e eeuw hoofdstad van Klein-Bourgondie en een
der residentien van de hertogen van Zabringen.
2) stad in het hanoversche prinsdom Luneburg, aan
de Aue; 2600 inw. — 3) dorp met 700 inw. in het
hanov. prinsdom Hildesheim ; rijksvergaderingen der
duitsche keizers, van Hendrik I af tot Koenraad III.
Burger (Gottfried Aug.),beroemd duitsch yolksdichter, geb. 31 Dec. 1747 te Molmerswende, gest.
8 Junij 1794 te Gottingen, waar hij sedert 1789
huitengewoon hoogleeraar was. In 1774 ongelukkig
getrouwd, daar hij vroeger de zuster zijner vrouw
(geb. Leonhart) hartstogtelijk bemind had. Weduwnaar geworden (1784) trouwde hij nu de heminde
van zijn hart (de Molly zijner liederen), doch verloor haar reeds twee jaren daarna.Zijnederde vrouw
Elise Hahn (geb. te Stuttgart 19 Nov. 1769), met hem
gehuwd 1790, wettig van hem gescheiden 1792,sedert
tooneelspeelster, stierf te Frankfort a. M.24 Nov.1833.
In de Gesammtausgabe van B.'s werken (Glitt.1834)
vindt men ook al zijne brieven.
Burghausen, stad in Beijeren, 9 mijlen bezuidw. Passau, aan de uitwatering van de Saltzach
in de Inn; 2500 inw.
Burghaz. Zie BOERGAS.
Burghead, schots.havenstad ; graafsch. Elgin.
SECEDERS.
issenters.
Burghers, I I 1 d Zie
Burgi (Jobst). Zie BYRGIUS (Justus).
Burg—Lengfeld, of Burg-Lengenfeld, stad in
den beijerschen kreis Opperpalts, aan den Nab; 1850
inw., voorheen hoofdpl. van de Noordgau.
Burglen, dorp in het zwits. kanton Uri, aan
den ingang van het Schachendal, een half uur gaans
bezuidoosten Altorf; 1300 inw.; geboorte- en woonplaats van Willem Tell, met de Tell's kapel.
Burgo, stad in de spaansche prov. Malaga, aan
den Guadiaro ; 2600 inw.
Burgolium. Zie BOURGUEIL.
Burgos, la t. Bravum, Burgi, hoofdstad van OudCastilie en van de spaansche prov. B. (265 vierk.

mijlen; 334,000 zielen). De stad B., eertijds zeer
gewigtig, bloeijend en rijk, vOOr Toledo en Madrid
de hoofdstad van de castiliaansche monarchie, ligt
aan den Arlanzon en aan den voet der Sierra d'Oca,
26 mijlen benoorden Madrid, telt tegenw. 16,000 inw.
en prijkt met een aantal merkwaardige gebouwen,
waaronder de kathedraal (een der schoonste kerken
in Europa),en met een prachtigen triomfboog ter eere
van den veldheer Gonzalez, die te B. geboren is, even
als de Cid. Bij B. 10 Nov.1808 de bloedige veldslag,
waarin de Franschen (onder Soult) het spaansche
leger (onder markies Belvedere) totaal vernielden.
In 1812 te vergeefs belegerd door Wellington, viel B.
echter 1813 in handen der Engelschen.
Burgoyne (John), natuurlijke zoon van lord
Bingley, trad vroeg in krijgsdienst, voerde 1762 bevel
over de engl. troepen in Portugal, sedert 1776 in
Amerika, nam Ticonderoga in, doch werd gedwongen
1777 de capitulatie van Saratoga te teekenen, waarop
Frankrijk de onafhankeNkheid der Vereenigde Staten erkende. In Engeland teruggekeerd, was hij later
nog een korten tijd opperbevelhebber io Ierland, en
stierf 4 Junij 1794. Ook als dramatisch schrijver
heeft B. naam gemaakt. — B. (sir John Fox), geb.
1782, trad 1798 in dienst bij het korps der genie,
woonde tot 1814 alle belegeringen in Spanje bij,
werd 1845 inspecteur-generaal van alle velingen
in Engeland, kommandeerde in den Krim-oorlog de
genie-di visie der hritsche armee; werd 1855 generaal.

Burnah

Burgscheidungen
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Burgscheidungen, pruis. dorp, reg.-distr.
Merseburg, aan de Unstrut ; 325 inw.; is de oudste
bekende plaats in Thuringen, en was tot in de 6e eeuw
residentie der thuringsche koningen. Tegenover 13.
ligt het dorp Kirchscheidungen.
Burgstadt, stad in het saks. distr. Leipzig ;
4000 inw.
Blirgstadt,ofBiirstadt,marktvlek aan den Main,
in den beijerschen kreis Unterfranken; 1600 inw.
Burgstall. Zie PURGSTALL.
Burg-Steinfurt. Zie –sTEINFURT.
Burguete, vlek in de spaansche prov. Pampeluna, in het dal van Ronceval; nabij B. sneuvelde
Roland, de neef van Karel den Groote, toen de Arabieren hier de achterhoede van diens leger versloegen 778.
Burguillos, stad in de spaansche prov. Badajoz,
5 uren gaans beoosten -Xerez-de-los-Caballeros;
4000 inw.

Burke (Edmund),beroemd redenaar, geb. 1 Jan.
i 730 te Dublin, van 1756 tot 1794 lid van het parlement, ijverig bestrijder der tory-ministerièn, gest.
8 Julij 1797. Onder zijne voortreffelijke geschriften
(16 dln. Londen 1830) merken wij op Reflections

lijkheid) in N.-Braband, drie kwartier gaans van
Bergen op Zoom. Het kasteel te B. werd 1581 afgebrand door eenige Franschen, die in dienst der Staten
te Bergen op Zoom in garnizoen lagen. Zes jaren
later werd het dorp grootendeels verwoest door de
Spanjaarden, die Bergen op Zoom belegerden ; maar
erger nog bij het beleg van die stad in 1747, toen
er van B. geen enkel huis bleef staan. Thans is het
een klein gehucht.
Burhampore, stad in Bengalen; 12,000 inw.
Burhanpoer, versterkte stad in het koningrijk Sindhia in Indie, aan den Tapti ; 30,000 inw. ;
levendige handel; was in de 15e en 16e eeuw de
residentie der koningen van Candesch, en is nog
tegenw. een der grootste en bestbebouwde steden van
Indie ; werd gesticht door Burhan-ud-din, een heilige,
wiens graf te Rozah veel prachtiger is dan dat van Aureng-Zeyb.De beste huizen zijn in hetlezit van de overal als kooplieden beroemde afstammelingen van den
stichter (3000 zielen), die zich Ismaeliten noemen.

et perspicuus", geb. 1275, scolastiek philosooph en
bestrijder van Occam, leeraarde in Engeland en te Parijs,en stierf 1337.Behalve commentarien op Aristoteles, schreef hij De vita et moribus philosophorum
(Keulen 1472).
Burlington, 1) havenstad in Engeland ; zie
BRIDLINGTON. – 2) stad in den n.-amerik. staat New
Jersey, aan de Delaware, 6 uren gaans benoordoosten
Philadelphia ; 3000 inw. — 3) stad in den n.-amerik.
staat Vermont, op de oostkust van het meir Champlain; bloeijende universiteit ; levendige handel ;
2500 inw.
Burmania, oud aanzienlijk friesch geslacht,
dat reeds uit de 11e eeuw dagteekent, en vele beroemde maneen heeft voortgebragt, waaronder :
B. (Rienck van), gest. 1563, ofschoon zeer gezien
bij Karel V, een ijverig voorstander van 's landsvrijheid. — B. (Jemme, of Gemma), de Stand[ries, dus
genoemd om zijn Fier gedrag bij de huldiging van
koning Filips II te Brussel (1555), toen hij weigerde
te knielen, zeggende dit voor God alleen te doen. Hij
was mede-onderteekenaar van het verbond der edelen, even als zijn geleerde neef B. (Upko van). —
B. (Rienck), zoon van Jemme, was 1625 ambassadeur in Engeland. — B. (Sjuck Gerrolt Juckema)
werd 1684 door de Staten-Generaal gekozen tot het
sluiten van het verdrag met den franschen graaf
d'Avaux, ten einde Spanje tot aanneming van het
bestand te bewegen. En, om vele anderen niet te
noemen, B. (Epo Sjuk van), beroemd letterkundige
en burgemeester van Dokkum, van wien de geschiedenis getuigt, dat hij voor prins Willem IV van
Oranje van evenveel belang was als Sully was voor
Frankrijk's koning Hendrik IV.
Burmann, hollandsche geleerden-familie in
de 17e en 18 eeuw.
Burmeister (Herm.), geb. 15 Jan. 1807 te
Straalsund, sedert 1837 prof. der zoologie te Halle,
een der uitstekendste duitsche natuur-onderzoekers,
bereisde 1851-52 Brazilie, 1857-60 de staten van
van La-Plata, legde 1861 zijn professors-ambt neder,
en vertrok andermaal naar Zuid-Amerika, om zich
daar te vestigen. Hij heeft eerie menigte zeer verdienstelijke werken in het licht gegeven.
Burnabad, groot dorp bij Smirna, met een
aantal buitenplaatsen der in de stad woonachtige
Europeanen.
Burnah, rivier ter linkerzijde van den Ganges,
waarin zij zich bij Benares ontlast na eenen loop van
22 mijlen.

Burgundi, of Burgundiones. Zie BOURGOGNE.
Burgvliet, voormalig dorp (en'oudtijds beer-

.URETEN.
Buriaten. Zi.eB
Buridan (Jean), scolastiek philosooph, geb.

omstr. 1300 te Bethune in het graafschap Artois,
leeraarde eerst te Parijs, loch om de vervolgingen
der Realisten te ontgaan, nam hij de wijk naar Weenen, waar hij de universiteit stichtte, en 1358 stierf.
Men noemt B.'s Ezel het voorbeeld, waarmede hij
betoogde, dat de wil steeds een prikkel noodig heeft
om tot handeling over te gaan. •Wat zal een ezel
doen," vroeg men hem, •die tusschen twee hoopen
hooi staat, welke hem beiden even sterk aantrekken ?"
waarop B. antwoordde : 4fij zal doodhongeren."
Buriers, lat. Burii, een tot de Sueven hehoorende germaansche volkstam, die waarschijnlijk in
Moravie en Silezie, tot in het tegenwoordige Galicie,
woonde. Reeds vroeg een verbond van vriendschap
met de Romeinen gesloten hebbende, namen de B.
deel aan de veldtogten van Trajanus tegen de Daciers, en verleenden aan Marcus Aurelius en Commodus hunne hulp tegen de Marcomannen en Quaden.
Doch korten tijd daarna verschijnen zij als bondgenooten van die volkeren tegen de Romeinen.
Burigny (Le vesque de). Zie LEVESQUE DE B.
Burins en Chizerots, twee volkstammen in
het fransche dept. Ain, arrond. Bourg-en-Bresse ;
ze hebben hunne eigene zeden en gewoonten, wonen
afgezonderd van de overige bevolking, die hen minacht, leven van landbouw en veeteelt, en worden gezegd of te stammen van de Mooren.

Burjeten. Zie BURETEN.

on the revolution in France.

Burke (William), iersch schoenmaker te Edinburg, berucht door de vele moorden, door hem gepleegd met zijn buurman Hare, ten einde de lijken
te verkoopen aan de geneesheeren. In 1828 stond hij
te regt wegens 15 moorden door verstikking. Zie
RESURRECTIE-MANNEN.

Burkersdorp, dorp in het pruis. reg.-distr.
Breslau, kreis Schweidnitz ; 400 inw. ; bij B. werd
in den 7-jarigen oorlog (20 Julij 1762) bet oostenr.
kamp onder Daun veroverd door Frederik 11.
Burkhardtsdorf, fabriekplaats in het saksische arrondissement Zwickau ; 2700 inw.

Burlad, sta_
Zie B
d _.e
R RLAD.
Burleigh (lord). Zie CECIL (William).
Burleigh (Walter), bijgenaamd •Doctor plenus

Burnes

Burritt

Burnes (sir Alexander), geb. 16 Mei 1805 te
Montrose, trad in dienst bij de anglo-ind. armee,
deed op last van het gouvernement 1831-32 eene
reis, om den Indus op te namen tot Midden-Azie,
werd als kapitein 1836-38 belast met diplomatieke
zendingen bij de vorsten van het Indusland en van
Kaboelistan, ging als luit.-kolonel en staatkundig
agent der britsche regering naar Kaboel, waar hij
2 Nov. 1841 bij den opstand der inwoners vermoord
werd. De voornaamste van zijne vele geschriften
zijn : Travels into Bokhara (Londen 1834) en

Burnside (Ambrose Everitt), geb. 23 Mei 1824
te Liberty, graafschap Union, in den n.-amerik. staat
Indiana, genoot zijne opleiding aan de militaire akademie te West-Point, diende met lof in de grensoorlogen van Nieuw-Mexico, versloeg Aug. 1849 de
Apachen bij Los Vegas, doch verliet 1853 de krijgsdienst. Reeds kort daarna vond hij het naar hem genoemde Burnside-geweer nit, dat in de broek wordt
geladen. Na eenigen tijd eene betrekking bij de spoorwegmaatschappij bekleed te hebben, trad hij bij de
uitbarsfing van den n.-amerik. burgeroorlog op nieuw
in dienst, nam 21 Julij 1861 roemrijk deel aan den slag
van Bull-Run, waarbij hij met zijn regement alleen
stand:hield tegen den vijand, terwijl al de overige
regementen de vlugt namen ; 6 Aug. 1861 tot brigadegeneraal bevorderd,aanvaardde hij het opperbevel over
de expeditie naar N.-Carolina, en bemagtigde 8 Febr.
1862, na een hardnekkigentegenstand, het goed versterkte eiland Roanoke. Toen 17 Sept. 1862 Mac
Clellan eene groote nederlaag had geleden bij Antictone, werd B. in zijne plaats tot opperbevelhebber
over het leger van den Potomac benoemd (5 Nov.) ;
doch zijn roekeloos waagstuk om den Rappahanock
over te trekken, door den vijand been te breken en
regelregt op Richmond aan te rukken, kostte hem
14,000 zijner dapperen en mislukte :12 Dec. was de
overtogt over den Rappahanock begonnen, en 13 Dec.
1862 werd de groote slag geleverd, waardoor B. genoodzaakt werd het overschot van zijne armee over
de rivier terug te trekken ; daarop werd B. als opperbevelhebber vervangen door generaal Hooker.
Burnt—Island, zeestad in Schotland, graafschap Fife, 1 uur gaans benoordw. Edinburg, op de
noordkust van den Firth-of-Forth ; 3000 inw.
Burnu (Groot- en Klein-), twee kapen in de
golf van Salonichi, die er door gescheiden wordt
van de Thermeische Golf, de havenbaai der stad.
Burnuggur, stad in het gebied van den Guicowar van Guzerate (engl. Indict) ; 12,000 inw.
Buro, eiland. Zie BOERO.
Burollos, of Bourlos, lat. Buticus lacus, lagunenmeir in Neder-Egypte, beoosten Rosette, van de zee
gescheiden door eene landtong, doch bij el-Borg (den
ouden Sebennytischen mond van den Nip met de zee
in gemeenschap. De naam B. is ontleend aan lien
der stad Paralos (tegenw. Beltym) op den noordelijken never. De lat. naam was ontleend aan de stad
Buto, op den zuidelijken never.
Burow (Julie), geb. 24 Febr. 1806 te Kydellen
in Oust-Pruisen, heeft vele romans, opvoedkundige
werkjes, lectuur voor vrouwen en meisjes geschreven.Van hare Herzensworte verscheen 1861 de 5e druk.
Burrhus (L. Antistius), consul 181 n. Chr.,
gehuwd met eene dochter van Marcus Aurelius, was
een zwager van Commodus ; door den keizerlijken
gunsteling Cleanthes lasterlijk aangeklaagd, dat hij
naar de oppermagt streefde, werd B. in 186 ter flood
gebragt. —B. (Afranius). Zie AFRANIUS 5) en BoRm.
Burriana, stad in de spaansche prov. Valencia,
1 mijl bezuiden Castellon-de-la-Plana, bij den mond
van den Rio Seco in de Middell. Zee ; 6000 inw.
Burritt (Elihu), geb. te New-Britain in Connecticut 8 Dec. 1811, eerst smid van beroep, oefende
zich in Dude en nieuwe talen, tong vervolgens als
vrede-prediker door geheel Noord-Amerika, kwam
1846 als vredesapostel naar Engeland, nam deel
aan alle zoogenaamde vredescongressen te Brussel, Parijs, Frankfort, Londen, Edinburg, en schreef
ter aanprijzing van den vrede vele werkjes, waaronder zijne Olive leaves, die in alle talen zijn overgezet.
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Travels into Cabool, being a personal narrative
of a journey to and residence in that city (Londen

1842).

Burnet (Thomas),engelsch schrijver,geb. omstr.
1635 te Croft, graafschap York, gest. 1715 ; onder
zijne werken (die te Rome op den Index staan) merken wij op de Archwologice philosophise (1692), waarin hij veel van hetgeen in Genesis verhaald wordt
als zinnebeeldig uitlegt. — B. (Gilbert), bisschop
van Salisbury, geb. 18 Sept. 1643 te Edinburg, gest.
17 Maart 1715, anglicaansch geestelijke, werd prof.
der theologie te Glasgow, predikte wel verdraagzaam held jegens de Presbyterianen, maar was zulk een
vinnig bestrijder van de roomsch-kath. kerkleer, dat
hij het misnoegen beliep van Karel II en Jacobus II,
zoodat hij zich genoodzaakt zag Engeland to verlaten (1685). Na verscheidene landen van Europa
doorreisd te hebben, vestigde hij zich in Holland,
verbond zich aan den prins van Oranje (later Willem III) en werkte krachtdadig merle, om dezen
vorst op den engelschen Croon te brengen ; bij diens
troonsbestijging werd B. dan ook tot bisschop van
Salisbury benoemd (1688). Men heeft van B. eene
History of the reform of the church of England (5 dln.
Londen 1679-1714) en zijne History of my own
time (uitgegeven door zijnen zoon, 2 dln. Londen
1723-24 ; nieuwe druk 6 dln. Oxford 1823).
Burnett (James), meer bekend als lord Monboddo. Zie MONBODDO.
Burney (Charles), geb. 1726 te Shrewsbury,
gest. 1814, was organist, en schreef twee belangrijke
werken : Present state of music in France and Italy
etc. (2 dln. Londen 1772) en General history of
music from the earliest ages to the present period

(4 dln. Londen 1776-89).—B. (Miss), onder dezen
naam schreef Francisca B., tweede dochter van den
vorige, een aantal novellen, die in haren tijd als
mode-romans golden; 1802 ging zij een tweede huwelijk aan met den Franschman d'Arblay, en stierf
1840 te Londen.
Burnham, vlek in het engl. graafschap Norfolk, nabij de Noordzee ;1100 inw.
Burnley, fahriekstad in het engl. graafschap
Lancaster, aan den Burn (Brun); 21,000 inw.
Burnouf (Eugene), geb. 1 April 1801 te Parijs,
prof. der Sankrit-taal aldaar, gest. 28 Mei 1852,
heeft een aantal verdienstelijke werken geschreven,
waaronder Introduction a l'histoire du bouddhisme
indien (dl. 1 en 2, Parijs 1844-52).
Burns (Robert), schotsch dichter, geb. 29 Jan.
1759 nabij Ayr, was de zoon van een tuinman, werd
opgeleid tot den landbouw, maakte verzen terwijl hij
achter den ploeg liep, en was spoedig wijd en zijd
vermaard. Hij is ontegenzeggelijk de grootste lierdichter, die Schotland kan aanwijzen. Naderhand
ontvanger der accijnsen te Dumfries geworden, begon bij een ongebonden leven te leiden, en stierf
21 Julij 1796. Zijne Works zijn uitgegeven door Cunningham (8 dln. Londen 1834) en door Chambers
(2 dln. met biographie, 1851-52).

Bursa

Busembaum

Bursa, stad. Zie BRUSSA.
Bursa (T. Munatius Plancus), als volkstribuun

Burza, of Burzen, ook Buroza, rivier in zuidoostelijk Zevenbergen, ontlast zich in de Alt (Aluta)
en vormt het zoogenaamde Burzenland, zijnde het
meerendeels door Duitschers bewoonde voornaamste
gedeelte van den zevenbergschen kreis Kroonstad.
Burzet, fransche stad, dept. Ardeche, 5 uren
gaans benoorden L'Argentiere; 3500 inw.
Burzoeyeh, wijze en geneesmeester aan het
hof van den pert.' koning Khosroe-Noezjirwan, die
hem eene wetenschappelijke reis door Indie liet doen.
Bu—Saada, of Busada, stad in Algerie, prov.
Constantine, aan de rivier B.; 4000 inw.; gewigtig
fransch militair station.
Busachi, stad in Sardillie. Zie ORISTANO.
Busachino, of Busaquino, stad in de sicil.
prov. Palermo ; 8000 inw.
Busalla, of Buzalla, marktvlek in Piemont, prov.
Turijn ; 2000 inw.
Busancois, stad. Zie BUZANCAIS.
Busbagon, seer vruchtbaar eiland in de Calamianen (eene groep der Philippijnsche eilanden).
Busbecq (Angier Ghislen de), diplomaat, geb.
1522 te Commines in Vlaanderen, bekleedde onder
de keizers Ferdinand I, Maximiliaan II en Rudolf II
verscheidene gezautschapsposten, onder anderen in
Turkije, en het laatst in Frankrijk, waar hij 28 Oct.
1592 stierf te Maillot bij Rouaan. Zijne Itineraria
Constantinopolitanum et Amasianum (Antwerpen
1582), later onder den titel Legationis Turcicw epistolw
quatuor verscheidene malen (eerst Parijs 1589) herdrukt, en de Epistoler ad Rudolphumll e Gallia scriptx
(Brussel 1682) zijn voor de geschiedenis van lien tijd
belangrijk. Aan P. heeft men het ontdekken van het
Monumentum Ancyranum te danken (zie ANCYRA)
hij heeft ook den syringenboom in Europa ingevoerd.
Busca, stad in Piemont, prov. Cuneo, aan de
Moira; 9500 inw.
Buschehr, of Buschir. Zie ABUSHEHR.
Busehing (Ant. Friedr.), geb. te Stadthagen 27 Sept. 1724, gest. 22 Mei 1793 als directeur
van het gymnasium genaarnd het .Grace Kloster" te
Berlijn, heeft een aantal hoogst verdienstelijke werken geschreven over godsdienst, opvoeding en onderwijs , geschiedenis en aardrijkskunde. Zijne
Erdbeschreibung is het eerste werk, waarin de aardrijkskunde wetenschappelijk wordt behandeld. —
B. (Joh. Gust. Gottlieb), zoon van den vorige, geb.
19 Sept. 1783, gest. 4 Mei 1829 als prof. te Breslau,
heeft veel geschreven over het germaansche leven
in de middeleeuwen.
Buschweiler. Zie BOUXVILLER.
Buscum, 1 ) oude naam (1230) van 's Hertogenbosch. — 2) dorp in N.-Holland; zie Bussum.
Buseck (Alten- en Grossen-), twee dorpen in
de groothertogelijk Ness. prov. Oberhessen, met 1450
en 1700 inw., liggen met nog zeven andere dorpen
in het vruchtbare Busecker-dal en behooren aan het
vrijheerlijk geslacht von B. ; in dit dal 20 Dec. 1621
nederlaag van Christiaan van Brunswijk.
Busembaum (Herm.), geb. 1600 te Nottelen
in Westfalen, gest. 31 Jan. 1668 als rector van het
Jezuiten-collegium te Munster en biechtvader van
bisschop Christoph Bernh. v. Galen, is beroemd als
schrijver van de Medulla theologicv moralis (Munster
1645; meer dan 50-maal herdrukt; laatste editie
2 dln. Leuven 1848), welk werk uitgebreid werd
door de Jezulten Lacroix (1707), Montausan (1729)
en Alfonso de Ligorio (3 din. Rome 1757). Daar
men beyond dat volgens de moraal van dit boek de
koningsmoord geoorloofd zoude zijn, werd het krachtens besluit van het parlement te Toulouse verbrand.

een vijand van Cicero, werd later door dezen geregtelijk vervolgd en moest zich in ballingschap begeyen, waaruit Cesar hem terugriep. De broeder van B.
daarentegen was een vriend van Cicero.
Burslem, stad in het engl. graafschap Stafford,
aan de Trent, I uur gaans benoordoosten Newcastleunder-Lyne ; 20,000 inw.

Biirstadt. Zie BfiRGSTADT.
Bursztyn, marktvlek in den galicischen kreis

Brzezan, aan de Lippa ; 3000 inw.; een groot paleis.
Burton (Robert), engelsch schrijver, geb. 1576
te Lindley, gest. 1639, bekend door een zonderling
werkje, getiteld 4natomieder Droefgeestigheid, door
Democritus Junior", waaraan Sterne veel ontleend
heeft.—B. (John Hill), geb. 22 Aug. 1809 te Aberdeen, advokaat te Edinburg heeft zijn naam beroemd
gemaakt door vele regtsgeleerde, staathuishoudk. en
hist. werken, waaronder History of Scotland from the
revolution to the extinction of theJacobiteinsurrection

(2 dln. Londen 1853). — B. (Richard), geb. 1820
in het engl. graafschap Norfolk, officier bij de angloind. armee en beroernd reiziger, heeft degelijke werken in het licht gegeven over het land Sindh, zijn
togt naar Mekka 1853-4, naar Hurrur, 1855 naar
nooit te voren door een Europeaan bezochte streken
in het binnenland van A frika, op welken togt het
groote binnenmeir Uniamezi ontdekt werd.
Burton, naam van een aantal plaatsen in Engeland en Noord-Amerika, waaronder Burton-uponTrent in het engl. graafschap Stafford ; 8000 inw
Burtscheid, lat. Poreetum, fr. Borcette, fabriekstad in de pruis. Rijnprov., een kwartier gaans bezuidoosten Aken, waarvan het eene voorstad of buitenwijk is; 6500 invv., verscheidene gezondheidsbronnen, waaronder eene heete bron.
Buruncus, plaats der Ubièrs in Germania, nabij
den Rijn; tegenw. Woringen of Burgel aan den Rijn.
Buruten, of Kara-Kirghizen (d. Zwarte Kirghizen), een yolk van den turkschen scam, om het
meir Issyk-Koel rondzwervend, dock in den laatsten
tijd gedeeltelijk aan het russisch gezag onderworpen.
Burwanee, prinsdom in het 0.-I. landschap
Malwa, °Instr. 63 vierk. mijlen groot, bewoond door
Bheels ; hoofdstad B. aan de Nerbudda.
Bury, 1) fabriekstad in het engl. graafschap
Lancaster, aan den Irwel ; 31,000 inw. — 2) BurySt.-Edmunds, oudtijds Boedrik-Worth, stad in het
engl. graafschap Suffolk; 14,000 inw. Het draagt
zij nen naam naar koning Edmund, die, 870 gesneuveld
tegen de Denen, hier begraven werd. Hier vergaderden de engelsche baronnen, om Jan-zonder-Land
tot het verleenen van de ChartaMagna te noodzaken.
Bury (Henry Blaze, baron de), fransch schrijver, geb. 19 Mei 1818 teAvignon, verdienstelijk vertaler uit het Duitsch en schrijver van Les musiciens
contemporains (1856). Zijne echtgenoote Marie Pauline Rose Stewart, geboortig uit Oban in Schotland,
schreef onder het pseudoniem Arthur Dudley verscheidene romans, enz., alsook Voyages dans l'Allemagne,
Autriche et Hongrie (Parijs 1851).
Bury (lady Charlotte), geb. 21 Junij 1775, dochter van den hertog van Argyle, eerst gehuwd met
haren neef kolonel Campbell, vervolgens hofdame van
de hertogin van Wallis, over wie zij vele bijzonderheden heeft medegedeeld in haar Diary illustrative
of the times of George IV (Londen 1838) , hertrouwde
later met den geestelijke Edward B., en stierf 1 April
1861. Zij heeft ook een aantal romans geschreven,
waarin zij het engelsche High Life schilderde.
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Mishit()

_v_er.ZiZie_ UXENTIUS.
Bust:into, rivier.
Buseo, of Buzeo, stad met 8000 inw. in Walachije, hoofdpl. van het arrondissement B., aan de
rivier B.
Busiris. Zie ABUSIR.
Busiris, fabelachtig koning van Egypte, door
wien al de vreemdelingen, die in zijn land kwamen,
als offeranden werden geslagt ; hij werd door Hercules overwonnen en ter dood gebragt.
Buss (Frantz Jos.), geb. 1803 te Zell aan de
Hammersbach, sedert 1833 prof. der regtsgeleerdheid en staatkunde te Freiburg, een ijverig Roomschkatholiek ; vooral melding verdient zijn werk,getiteld
Die Gesellschaft Jesu (2 din. Freiburg 1853-54).
Bussahir, een aan Engeland schatpligtig rijk
in het noorden van 0.-Indie,aart den Himalaya, ruim
140 vierk. mijlen groot ; bevolking 150,000 zielen.

Bussento. Zi e BUSENTO.
Busseto, lat. Buxetum, stad in Italie, 3 mijlen

bezuidoosten Parma ; 2000 inw. Sylla versloeg hier
Carbo.
Bussolengo, vlek in de venet. prov. Verona;
2 mijlen benoordw. de stad Verona, daar waar de
Etsch in de vlakte komt ; 2800 inw.
Bussoleno, stad in Piemont, prov. Susa, aan
de Dora ; 2000 inw.
Bussone (Francesco). Zie CARMAGNOLA.
Bussum, of Buscum, dorp in N.-Holland, 4 uren
gaans ten Z. 0. van Amsterdam, een half uur bezuiden Naarden. Te B. had don Frederik van Toledo
zijn hoofdkwartier 1572 bij het beleg van Naarden.
Bussy, naam van een aantal fransche dorpen
in de departementen Cher, Oise, Loire, Marne, Somme, enz., waaronder : Bussy-le-Grand, dorp in het
dept. Cote-d'Or, 2 uren gaans benoordw. Flavigny ;
1000 inw. Kasteel van Bussy-Rabutin, die daar in
de afzondering leefde gedurende zijne ballingschap.
Geboortepl. van knot hertog van Abrantes.
Bussy—d'Amboise (L. de Clermont de), een
der ergste heethoofden bij de menschenslagting in
den Bartholomeus-nacht (1572), vermoordde Antoine de Clermont, zijnen bloedverwant, en maakte
zich meester van diens kasteel. Benoemd tot kommandant van het kasteel van Angers, werd hij weldra door de gansche prov. verfoeid, en eindelijk om
het leven gebragt door den graaf van Montsoreau,
wiens vrouw hij had zoeken te verleiden.
Bussy—Leclerc (Jean), een der hoofden van
de partij der Zestienen tijdens de Ligue, kommandant der Bastille in 1589. Hij heeft zich berucht
gemaakt door zijne dweepzucht, zijne verbittering
tegen het parlement en zijne verbanningslijsten. Hij
ontkwam aan de doodstraf, door de Bastille slechts
over te geven onder beding van lijfsbehoud, en nam
de wijk naar Brussel.
Bussy—Rabutin (Roger, graaf van), beroemd
om zijne geestigheid en onverbloemdheid, geb.1618
te Epiry in het Nivernesche, gest.1693,diende eerst
met onderscheiding in de armee. In de woelingen
van de Fronde stond hij gedurende eenigen tijd vijandig tegenover den koning, met wien hij zich nogtans
verzoende, en werd toen benoemd tot kommandant
van het Nivernesche en mestre-de-camp der kavallerie. Hij viel echter in ongenade bij Lodewijk XIV,
omdat hij een liedje had gemaakt op de minnarijen
des konings met La Vailliere, en werd 16 jaren gebannen. Hij heeft verscheidene niet meer noemenswaardige werken geschreven,maar ook eene Histoire
amoureuse des Gaules (1665), waarin hij de wulpsche zeden schetst van het hof in des konings jeugd.
Men gaf aan B. den bij naam van vfranschen Petroni us".

Butler
Bussy-Castelnau (Ch. J. PATISSIER, markies de), fransch generaal, diende met lof onder
Dupleix in de Indien ; vooral door zijne bemoeijingen
werden de Engelschen genoopt het beleg van Pondichery op te breken (1748), en hij werd benoemd
tot bevelhebber over al de land- en zeetroepen voorbij de Kaap de Goede Hoop. Hij hield zich met beleid staande tegen eenen overmagtigen vijand, en
stierf 1785 te Pondichery.
Busta Gallorum,oude stad in Umbrie, 2 mijl
benoordoosten Perugia. In den slag van B.-G. (552)
behaalde Narses de overwinning op den Gotbenkbning
Totila, die daarbij sneuvelde. Zie LENTAGIO en TAGINA.
Bustamente (Anastasio), mexicaansch generaal, streed met roem in den bevrijdingsoorlog der
zuid-amerikaansche kolonien, werd 26 Jan. 1829
president der mexic. republiek, moest echter 1833
plaats waken voor Santa-Anna ; 1837 andermaal
president, moest B. wederom voor Santa-Anna de
plaats ruimen 30 Sept. 1841, en stierf te Mexico
6 Maart 1853. — B. (don Carlos Maria de), geb. te
Mexico op het laatst der vorige eeuw, heeft zich verdienstelijk gemaakt door vele werken over de oudheid en geschiedenis van zijn vaderland.
Bustar, stad in het gebied Nagpoer (0. I.) ;
5000 inw.; een sterk fort.
Busto—Arsisio, vlel: in Lombardije, 7 uren
gaans benoordw. Milaan ; 7000 inw. ; zeer oude stad,
eertijds gewigtig.
Bute, schotsch eilandje in het Naauw van Clyde,
met goede ankerplaatsen,en bevolkt met 11,000zielen ; rumen van het kasteel Rothsay. Het eilandje B.
geeft zijnen naam aan een graafschap B. (waartoe
ook nog de eilandjes Arran, Great- en Little-Cumbray, en Inch-Marnock behooren),groot ruim 10 vierk.
mijlen, met 17,000 zielen en de hoofdpl. Rothsay,
dat de eenige stad op het eilandje B. is.
Bute (John Stuart, graaf van), geb. 1713, stond
met het onbepaalde vertrouwen van George 111 aan
het roer van staat, doch maakte zich door onhandige
maatregelen, en vooral door het te veel begunstigen van
de tory-partij, gehaat bij het yolk. lntusschen bragt
hij door den vrede van Fontainebleau (1763) den
oorlog met Frankrijk, die zoo lang geduurd had, tot
een voor Engeland gunstig einde; 1772 onttrok hij
zich aan het staatk. leven, en stierf 10 Mrt. 1792. Als
liefhebberij beoefende hij de kruidkunde, en schreef
voor de koningin van Engeland het prachtwerk
Botanical tables (9 dln.), waarvan slechts 12 exemplaren gedrukt werden.
Butera, sicil. vlek, prov. Caltanisetta ; 4000 inw.
Butes, de stamvader van bet priestergeslacht
der Butaden of Eteobutaden, stierenhoeder, ploeger
en krijgsheld, erfde van zijnen varier Erechtheus het
priesterschap van Pallas Athene.
Buthrotum, gr. Buthrotos, in de oudheid stad
(met de haven Pelodes) in Epirus aan den Xanthus;
reeds vroeg de gewone plaats om over te varen naar
Italie. Eneas hield bier halt toen hij van Troje vlugtte, en ontmoette hier Andromache. Tegenw. heel B.
Butrinto (zie dat art.).
Butious lacus. Zie BUROLLOS.
Butler (Samuel), beroemd engelsch dichter,
geb. Febr. 1612 te Strensham, graafschap Worcester, gest. 1680 te Londen. Vooral verdient melding
zijne echt nationale satire Hudibras (Londen 1663;
nieuwe druk Londen 1844). —B. (Benjamin Franklin), generaal der Noordelijken. in den burgeroorlog
tusschen de staten der noord-amerik. Unie, is geb.
5 Nov. 1818 te Deerfield in New-Hampshire, eerst
procureur te Lowell, 1852 lid der vertegenwoordi-

Buto
ging van Massachusetts en ijverig democraat, vervolgens brigade-generaal der landweer, 1859 lid van
den senaat van Massachusetts ; April 1861, bij het
uitbarsten der onlusten, bevelhebber over de troepen
in Maryland, bezette hij Annapolis, en herstelde de
orde te Baltimore; in Junij tot kommandant van
Monroe benoemd, leverde hij den Separatisten menig
gevecht met a fwisselend krijgsgeluk, scheepte zich
26 Aug. met 4000 man in, om eenen togt naar het
zuiden te doen, bombardeerde 28 Aug. het fort van
kaap Hatteras, en heeft zich sedert doen kennendoor
eene onmenschelijke wijze van oorlogvoeren, die
hem den bijnaam heeft verschaft van Beest Butler.
Buto, egyptische godin uit de rij der 8 godheden van den eersten rang, was de pleegmoeder der
beide kinderen van Osiris, nl. Horns (Apollo) en
Bubastis (Diana). Zie BUTUS.
Butopolis. Zie BUTUS.
Biltow,stad in het pruis. distr. KOslin ; 3700 inw.
Butrinto, ook Vutzindro, het nude Buthrotum,
stad en vesting in het turksche ejalet Janina, tegenover Corfu; 3000 inw. In 1797, toen B. aan Venetie
behoorde, bemagtigd door de Franschen, werd het
1799, met hulp der Russen, door de Turken heroverd.
Buttelstedt, stadje met 900 inw. in het groothertogdom Saksen-Weimar ; oudtijds zetel van een
der vier thuringsche dingstoelen.
Buttery, negerdorp. Zie BOUTRY.
Buttmann (Phil. Karl), geb. 5 Dec. 1764 te
Frankfort a. M., gest. 21 Junij 1829 als bibliothecaris der koninkl. biblioth. te Berlijn, is benoemd als
philoloog. Zijne Grieksche spraakkunst (20e druk
1858), Gr. spraakk. voor schoolgebruik (12e druk
1853) en Uitgebreide Grieksche spraakk. (2e druk
dl. 1, 1830; dl. 2, 1839) zijn algemeen geacht.
Button, 1) eilandje bezuiden Borneo. 2) Brie
eilandjes, of eigentlijk slechts zandbanken, behoorende tot de Kokos-eilanden, en bekend onder de
namen van B. I, II en III. — 3) Zie BUTTON (Th.).
Button (Th.), engelsch zeevaarder, deed op last
van Jacobus I eene ontdekkingsreis (1611-12) naar
het N. W., om de door Hudson gedane ontdekkingen
voort te zetten. Hij vond de landen, die hij noemde
Nieuw-Wallis en het land van Carey's Swans Nest,
de kapen Southampton en Pembroke, de Mansfieldeilanden, het eiland Button en de Button-baai.
Buttstadt, stad in het groothertogdom SaksenWeimar ; 2400 inw.
Butuan, stad op het philippijnsche eiland Magindanao, aan de rivier B.
Butuntum. Zie BITONTE.
Buturlin (Dmitri Petrowicz), russisch krijgskundig schrijver, geb. 1790 te Petersburg, gest. aldaar 21 Oct. 1846, schreef : Relation de la campagne
en Italie 1799 (Petersb. 1820) ; Tableau de la campagne
de 1813 en Allernagne (Parijs 1815 ; 3e druk 1820);
Geschichte des Feldzugs Napoleon's in Russland (Petersb. 1820) ; Geschichte der Feldzfige der Russen ins
18 Jahrh. (4 din. Petersb. 1820 met kaarten en plans);
Geschichte der traurigen Zeit in Russland im, Anfange
des 17 Jahrh. (2 din. Petersb. 1839).

Bu us, of Butopolis, hoofdstad van NederEgypte, op den zuidelijken oever van het meir B.,
nabij den Sebennytischen Nijlmond ; bedevaartplaats
met een tempel en orakel van Buto.
Butyin,vlek in Hongarije, comit.Arad; 3000 inw.
Butzbach, stad in Hessen-Darmstadt, 4 uren
gaans bezuiden Giessen; 3000 inw.
Butzow, stad in Mecklenburg-Schwerin, 8 uren
gaans benoordoosten Schwerin, aan de zamenvloeijing
van Warnow en Nebel; 4250 inw.
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Buxar, stad in het britsch-indische presidentschap Bengalen, aan den Ganges; 3000 mw.
Buxentius, tegenw. Bussento, rivier in Lucanie, ontlastte zich in de Sinus Lads (golf van Policastro) bij Buxentum kPolicastro). Het lijk van Alaric
werd in deze rivier nedergelaten. Zie ALARIC.
Buxentum, oorspronkelijk Pyxus, tegenw. Policastro aan den Busento, stad in Lucanie, 467 v. Chr.
gesticht door Messana, sedert 195 v. Chr. romeinsche
kolonie ; veer ter Overvaart naar Sicilie. Zie BUSSENTO.
Buxetum, stad in Italie. Zie BUSSETO.
Buxtehude, stad in hanov. landdrostij Staade,
aan de Este, 3 uren van hare uitwatering in de Elbe;
2500 inw.; behoorde tot den Hanzebond.
Buxton, marktvlek in het engl. graafschap
Derby, in een romantisch dal van het Peakgebergte,
4 uren gaans beoosten Macclesfield ; 1200 inw.; beroemde warme zout- en zwavelbronnen.
Buxton (sir Thomas Fowell), geb. 1786 te
Earl's Colne, engl. graafschap Essex, van 1821 tot
1840 in het parlement de ijverigste bestrijder van
den slavenhandel ; gest. 19 Fehr. 1845.Zijn voornaamste geschrift is The A frican slave trade (Louden 1839).
Na zijnen dood verschenen zijne hoogst gewigtige
Gedenkschriften (Louden 1848) in het licht.
Buxtorf (Joh.), geb. 25 Dec. 1564 te Kamen
in Westfalen, gest. 13 Sept. 1629 als prof. der hebr.
taal te Bazel. Behalve vele in der tijd zeer geachte werken, schreef bij zijn Lexicon chaldaicum, talmudicum
et rabbinicum (door zijn zoon in het licht gegeven
Bazel 1639), zijnde nog heden ten dage onmisbaar.
Zijn zoon Joh. B. (geb. 13 Aug. 1599, gest. 16 Aug.
1664), diens zoon Joh. Jac. B. (geb. 4 Sept. 1645,
gest. 4 April 1704), en diens neef Job. B. (geb. 8 Jan.
1663, gest. 19 Junij 1732), bekleedden alien insgelijks
te Bazel den leerstoel voor de hebreeuwsche taal.
Buytrago, lat. Litabrum, stad in de spaansche
prov. Guadelaxara. 9 mijlen benoorden Madrid.
Buz, eiland, vermeld Jeremia 25 : 23.
Buz, 1) een der zonen van Nahor ; Gen. 22 :21.
— 2) vermeld I Chr. 5 : 14.
Buzancais, fransche stad aan de Indre, dept.
Indre; 4000 inw.
Buzancy, twee fransche dorpen : 1) dept. der
Ardennen, 4 uren gaans beoosten Vouziers ;1000 inw.
— 2) dept. Aisne, 2 uren gaans bezuiden Soissons ;
250 inw.; kasteel van den markies de Puysegur, die
hier het magnetisch somnambulismus ontdekte.
Buzenzo, rivier in de napolit. prov. Calabria
citeriore ; outlast zich in den Crab.
Buzeo, rivier en stad. Zie BusEo.
Buzi, varier van profeet Ezechiel ; Ezech. 1 :3.
Buzias, dorp met 1500 inw. in het temeser
banaat, kreis Temesvar ; minerale bronnen, reeds aan
de Romeinen bekend onder den naam Centum putei.
Buzot, stad in de spaansche prov. Alicante, met
bezochte warme baden.
Buzot (Franc. Nic. Leonard), geb. 1760 te
Evreux, eerst advokaat aldaar, toen afgevaardigde bij
de staten-generaal, vervolgens bij de Conventie, werd
een der hoofden van de partij der Gironde, klaagde
Robespierre aan als te streven naar het dictatorschap.
Vogelvrij verklaard 31 Mei 1793, deed hij eene vrucbtelooze poging om Calvados in opstand te brengen,
nam toen de wijk in het dept. Gironde, en werd met
Pethion dood gevonden op een land bij St. Emilion.
Buzrukomid, of Kya-Buzurgomid, aangenomen zoon en opvolger van Hassan-Sabah in bet jaar
518 der Hedzjira (1140), gest. 532 (1154), was de
tweede vorst van de sekte der Ismaeliten of Assassijnen. Hij hield zijne residentie in de sterkte Roedbar.
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Bwool

Bzura

Bwool, of Bool,een rijkje, bevolkt met 8000 zie- Anna Izabella, de eenige dochter van sir Ralph Milbank Noel, doch dit huwelijk werd reeds 1816 wetlen, ter noordkust van het eiland Celebes; de ritelijk ontbonden. Kort daarop ging hij andermaal op
vier B., die het besproeit, is een der grootste riviereis door deNederlanden, Zwitserland en Italie (welke
ren van het eiland. De inboorlingen van B. gelooven
reis in de twee laatste zangen van den Childe Harold
afkomstig te zijn van een varken, waarom zij dan ook
door hem bezongen is), leefde geruimen tijd in de
nooit varkensvleesch eten.
afzondering, deels te Venetie, deels op een eiland in
Byass, stad in Syrie. Zie BATAS.
Byblis, dochter van Miletus en Idothea, stierf den Archipel, later in zeer innige betrekking met de
schoone ,gravin Guiccioli te Ravenna.Aan Italie's pogen
van hartzeer, omdat Naar broeder Caunus hare liefde
om in opstand te komen (1821) nam B. werkdaversmaadde. Uit de tranen van B. ontstond eene bron.
Byblos, twee steden der oudheid : 1) B., in dig creel; 1823 trok het lot der Grieken hem naar
Missolunghi, waar hij het grieksche gouvernement
liet Oude Testament Gebal, en vandaar tegenw.
ondersteunde met 12,000pd. sterl. (144,000 gulden)
Dzjebl of Dzjoebail, in Phenicie, aan de zee, tusschen
en op eigene kosten eene brigade van 500 Soelioten
Tripolis en Berytus, beroemd door de feesten ter eere
onderhield. Hij stierf te Missolunghi 19 April 1824.
van Thammuz (den Adonis der Grieken), die hier
Byrsa, citadel van Carthago, d us genoemd (zegt
een prachtigen tempel had; het hield zich onder eigene
men), omdat deze sterkte de grondsoppervlakte bekoningen staande tot op Pompejus. — 2) stad in
sloeg, die men had afgebakend met eene aan smile
Neder-Egypte, even ver van den Atarbesjischen als
reepen gesnedene ossenhuid (byrsa).
van den Thermutiaschen Nijlarm.
BystrOm (Joh. Nic.), geb. 18 Dec. 1783 te
Bychow, of Stariiy-B., stad aan den Dnieper,
Philippsstad in de zweedsche provincie Wermeland ,
in het russ. gouvernement Mohilew ; 7000 inw.
aanvankelijk koopman, sedert 1803 te Stokholm
Bydgoss. Zie BROMBERG.
Bye, rivier in Jutland, noordelijk deel van het stift beeldhouwer, en als zoodanig beroemd geworden,
stierf aldaar 11 Maart 1848.
Aalborg, valt beoosten Arholm in den Lym-Fjord.
Bytown. Zie OTTAWA.
Bylandt, naam van een oud en aanzienlijk nederlandsch geslacht, dat reeds vermeld wordt in het
Bytte, deensch Oostzee-eil., bij het eil. Falster.
begin der 13e eeuw, sinds langer dan twee eeuwen
Byzacene, landstreek in Africa propria, van de
Kleine Syrte tot de golf van Adrumete; droeg den
in den gravenstand verheven, en met de aanzienlijknaam B. naar de stad Byzacium.
ste geslachten van ons land vermaagschapt is.
Byzacium, of Byzacina, stad in het zuiden van
Byng (George),viscount van Torrington,engelsch
Byzacene, bezuidoosten Septimancia.
admiraal, geb. 27 Jan. 1663, bragt hulp aan BarceByzantium, fr. Byzance, duitsch Byzanz,
lona, dat belegerd werd door den hertog van Anjou,
tegenw. Constantinopel, stad aan den thracischen
verijdelde de herhaalde pogingen van Frankrijk en
Bosporus, werd 656 v. Chr. door Grieken uit Megara
van Zweden, om een inval te doen ten behoeve van
den pretendent, versloeg de spaansche vloot bij kaap gesticht als volkplanting, en kwam, door eene allervoordeeligste ligging begunstigd, al spoedig tot eenen
Passaro (1718), werd lord der schatkist en eerste
hoogen trap van bloei. Door Darius Hystaspis onder
lord der admiraliteit, en stierf 17 Jan. 1733. —
B. (John), ook engelsch admiraal, zoon van den perz. heerschappij gebragt, werd B. daarvan verlost
door Pausanias; 411 v. Chr. afvallig geworden van
vorige, geb. 1704, werd 1756 naar Minorca gezonAthene, werd het 409 v. Chr. door Alcibiades weder
den, om de aldaar gelande Franschen te verdrijven,
genomen, doch 405 v. Chr. door Lysander op nieuw
doch liet zich op de hoogte van Port-Mahon door
aan de Atheners ontweldigd ; 357 nam B. deel aan
de zwakkere strijdmagt van den franschen admiraal
den zoogenaamden Bondgenooten-oorlog, en klom
La Galisonniere slaan, werd deswege voor den krijgsin aanzien en bloei, hoe meer de koophandel van
raad geroepen te Londen en veroordeeld tot den
Athene in vernal geraakte. Nadat Philippus van Makogel, en onderging 14 Maart 1757 zijn vonnis.
cedonie 341 en 340 v. Chr. het trotsche B. te verByrchanis, oude naam van Borkum.
Byrgius (Justus), eigentlijk Jobst Burgi, geb. Beefs had belegerd, behield het ook onder Alexander
eene zekere mate van onafhankelijkheid. Onder de
28 Febr. 1552 te Lichtensteig in Zwitserland, hofheerschappij der diadochen helde het nu eens tot
uurwerkmaker, eerst van landgraaf Wilhelm IV van
dezen, dan tot genen heerscher over, was later eeniHessen, sedert 1604 van keizer Rudolf II, keerde
gen tijd cijnspligtig aan de Galliers, en ging toen
1622 naar Cassel terug, en stierf aldaar 31 Jan.1632.
een verbond aan met de Romeinen, aan wie het veel
Hij vond eenige instrumenten uit en de logarithmen.
Byron (George Noel Gordon), meer bekend dienst bewees in hunnen oorlog tegen Mithridates ;
wederkeerig bleef B. in het voile bezit van deszelfs
onder den naam van lord Byron, geb. 22 Jan. 1788
te Dover, was een neef van commodore John B. (gest. onafhankelijkheid en,door Rome begunstigd,nog altijd
eene koopstad van den eersten rang. In de eerste
1786). Lord B. is na Shakespeare de uitstekendste
eeuw onzer jaartelling werd het, even als geheel Thradichter, waarop Engeland kan Bogen. Zijn meestercie, ingelijfd bij het romeinsche rijk; doch anno 193
stuk is de Don Juan, een erotisch heldendicht. Al
koos het de partij van Pescennius Niger, en werd
zijne werken compleet verschenen herhaalde malen ;
de beste editie is die in 17 din. (Louden 1832-33). toen belegerd door Septimius Severus, die het na
De grondtoon van al zijne poezien is zielsverdriet, een beleg van Brie jaren innam, plunderde,en tot den
grond verwoestte. Op verzoek van Caracalla weder
levenszatheid en verachting van het menschdom.
opgebouwd, had B. zich echter nog niet hersteld tot
Als jongeling hartstogtelijk verliefd op zekere miss
deszelfs voormalige grootheid, toen keizer ConstanChaworth, beging hij allerlei dwaasheden, en ging
tijn het (330) tot hoofdstad des romeinschen rijks
eindelijk 1810 eene reis doen door Portugal, Spanje
verhief onder den naam van Constantinopel, en nu
en Griekenland. (Deze reis heeft hij bezongen in de
werd het weldra een der voornaamste steden van de
twee eerste zangen van zijnen Childe Harold). In
wereld. Zie CONSTANTINOPEL.
Engeland terug, schitterde hij in de hoogste kringen
van Londen, zoowel door zijn persoon (in weerwil
Byzantijnseh rijk. Zie het OOSTERSCRE RIJA.
dat hij kreupel liep) als door zijn talent, dat algeBzura, rivier in russ. Polen, ontspringt bij
meen werd bewonderd. In 1815 trouwde hij met Zgierz, en valt bij Kamionka in den Weichsel.

C.
(NB. De woorden, die men op C. niet mogt vinden,
zoeke men onder K.)
C.,de derde letter van het alphabet, werd door Cicero
genoemd Litera trista , omdat in de oudromeinsche strafregtspleging, toen ieder lid der vierschaar
zijne stem uitbragt door het schrijven van eene
letter op een stemplaatje, de letter C. beduidde
condemno, ik veroordeel.
C. als rom. getalmerk beduidt 100 ; CC
200 ; enz.
C. in romeinsche opschriften, manuscripten, enz., is
eene verkorting van Cesar, Cassius, Claudius, enz.,
of van Consul, Censor, Comitia, enz., op te maken
uit den zamenhang van het geheel.
C. op muntspecien beteekent :
op romeinsche : het zelfde als in opschriften, manuscripten, enz.
op fransche : de muntstad Loo;
op oostenrijksche : Praag;
op pruisische: Cleve.
Wijders zijn hier als voornaamste verkortingen,
waarin C. de eerste letter
te vermelden
Cf. of Cfr. voor conferatur, men vergelijke.
C. 1. voor citato loco, op de aangehaalde plaats (in
een boek).
Cn. voor Cneus.
Cod. voor codex, wetboek.
Codd. voor codices, wetboeken.
Cod. Ms. voor codex manuscriplus, geschreven
wetboek.
Coss. voor consoles, consuls.
C. P. voor Constantinopel.
Caaden, of Kaa gen, stad in den boheemschen
kreis Saatz, 5 uren gaans benoordwesten Saatz, op
den linkeroever van de Eger, telt 4000 inw., en
heeft veel industrie.
Caallord, of Kaafjord, dorp in het noorweegsche stilt Finmarken, aan de uitwatering der
rivier Alten-fjord in de golf van Alten; 1100 inw.;
in de nabijheid eene rijke kopermijn ; C. is een
station der stoomhooten.
Caagen, of Kaagen, of KaagO, een der noorweegsche eilandjes, die fangs de kust van Finmarken liggen in de 1Jszee.
Caaguasu. De hooge bergen van C., aan de
zuidgrens van Paraguay, zijn de laatste bergen van
de hooge keten, die Paraguay doorsnijdt van het
noorden naar het zuiden.
Caarta, het noordoostelijkste gedeelte van het
senegambische bergland, beslaat eene grondsoppervlakte van 1100 vierk. mijlen, en heeft eene bevolking, die op 300,000 zielen geschat wordt ; de tegenwoordige hoofdstad is Nioro; vroeger had C. eene
staande armee.
Cababuri, rivier die in Zuid-Amerika, onder
den equator, links in den Rio Negro valt.
Cabaceiro, schiereiland ter oostkust van Afrika, nabij Mozambique, met het portugesche fort
Mesuriel.
Cabacolos, onder dezen naam verstaat men
in Brazilie de Indianen, die vaste woonplaatsen hebben, ter onderscheiding van de wilde India nen.

Cabades, of Cobad, koning van het 2e perzische
rijk, beklom 491 den troon, doch werd 498 verdreveil, omdat hij de gemeenschap van vrouwen wilde
invoeren. Vier jaren later kwam hij op nieuw op den
troon, en voerde tnet eenig krijgsgeluk oorlog tegen
keizer Anastasius; maar later werd hij door Belisarius overwonnen en genoodzaakt om den vrede te
verzoeken. Hij stierf 531.
Cabalah46, een steile berg in Zevenbergen,
in de nabijheid van het dorp Szépviz, dat ruim 1800
inw. telt, tneerendeels Armeniers. Over dezen berg
ligt de Gyimes-pas, zijnde de weg, die uit Zevenbergen naar Moldavie loopt.
Cabagan, eene stad op de noordoostkust van
het philippijnsche eiland Manila, prov. Cagayan;
10,000 inw.
Cabals, inboorlingen in Noord-Afrika. Zie
KABYLEN.

Cabal, d. Kabaal, spotnaam voor het ministerie, dat Karel II van Engeland benoemde tegen
den wil van het parlement, en dat 1670 aftrad ; het
werd het ministerie Cabal of Kabaal-ministerie genoemd, omdat de aanvangsletters van de namen der
vijf ministers (Clifford, Arlington,Buckingham, Ashley
en Lauderdale) dit woord vormden.
Cabale, eigentlijk Kabbala, d. i. de ontvangene
leer, bij de Joden eene geheimzinnige theologische
philosophie, die het dogma van de goddelijke emanatie tot grondslag had, en eene zinnebeeldige nitlegging gaf aan de Heilige Schrift. De beginselen
daarvan vertoonen zich reeds bij Philo, in den Talmud en in de Midrazjim. Het eerste boek van lien
aard is echter het aan den rabbijn Akiba toegeschreven wordende .Boek Jetzirah", dagteekenende uit
de 7e eeuw. Eerst op het laatst der 12e eeuw evenwel begon de C. zich tot een philosophisch stelsel
te ontvvikkelen, door zich niet langer, gelijk tot dus
ver, te bepalen bij het leerstellige over God en de
Schepping, maar zich ook uit te strekken tot schriftverkiaring, zedeleer en wijsbegeerte. Het bock der
jongere aanhangers van de C. werd het in de 13e eeuw
geschrevene .Boek Sohar". Vervolgens ontaard in
eene bespottelijke letterzifterij en tooverij (daar men
beweerde door het uitspreken van ettelijke woorden
allerlei mirakelen te kunnen verrigten), werd aan de
cabalistische wijsheid in het laatst der 16e eeuw
eene nieuwe vlugt gegeven door de leeraren in Palestina en Italie. Met behulp der cabalistiek heeft men
1863 in Frankrijk eene belangrijke (lees : koddige)
ontdekking gedaan, namelijk wie de godslasteraars
zijn, die het beruchte ibeest met zeven hoofden
en tien boornen" der Openbaring op zijne hoofden
draagt (zie Openb. 13 : 1), en waarvan het getal is
6661Indien men aan de 25 letters van het alphabet
(de x niet medegeteld) in opvolgende rekenkundige
reeks eene waarde geeft van 1 tot 25, dus a =1,
b = 2, enz., en in de plaats van de letters der namen
van de beruchte ongodisten de rekenkundige waarde van die letters stelt, vindt men door optelling der
afzonderlijke getallen weder het getal 666. Die zeven
namen zijn. : Arius (68), Spinosa (93), Voltaire (102),
Rousseau (119), Helvetius (121), Proudhon (111)
en Henan (52) : zamen 666.
59
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Caballero

Caballero (Fernan), gefingeerde naam van de
spaansche romanschrijfster Cecilia BOHL VON FABER.
Caballinum, bij Ptolemeus het tegenw. Cha.lons-sur-Saöne in Frankrijk. Zie CABILLONUM.
Caballinus Pons. Zie.e HH IPPOCRENE.
Cabana (La), versterkte havenplaats op de
noordwestkust van het eiland Cuba.
Cabanis (Pierre Jean George), beroemd fransch
geneeskundige en wijsgeer, geb. 5 Julij 1757 te Cosnac, gest. 5 Mei 1808 als prof. der geneeskunde te
Parijs; hij was een vriend en bewonderaar van Mi- rabeau, en billijkte de beginselen der omwenteling,
doch keurde hare buitensporigheden en gruwelen af.
Zijn voornaamste werk is : Trade du physique et du
moral de l'homme (2 dln. Parijs 1802). Zijne Oeuvres
completes verschenen in 5 dln. 1823-25.
Cabardie. Zie KABARDAH.
Cabarita, rivier op het eiland Jamaica ; voor
den mond dezer rivier ligt het eiland C.
Cabarrus (Francois graaf van), geb. 1752 te
Bayonne, vestigde zich reeds vroeg als zeepfabriekant bij Madrid, onderscheidde zich onder Spanje's
koning Karel III door zijne uitstekende bekwaamheden als financier, en werd 1782 directeur der door
hem ontworpene staatsbank. Onder Karel IV aanvankelijk afgezet en in staat van beschuldiging gesteld, doch 1795 op plegtige wijze vrijgesproken,
werd hij in den gravenstand verheven, en benoemd
tot hofbankier, intendant-generaal der wegen en
kanalen en directeur-genl. der koninkl. fabrieken.
De prins de la Paz ontdeed zich van hem, door hem
als gezant naar buitenslands te zenden ; doch Ferdinand VII riep hem terug, en benoemde hem tot
minister van financien, welken post hij ook onder
koning Jozef Bonaparte bekleedde ; doch hij stierf
reeds 27 April 1810 te Sevilla. — C. (Therese),
dochter van den vorige. Zie TALLIEN (mevrouw).
Cabatuan, stad op het philippijnsche eiland
Panay, aan den Tiguin ; 23,000 inw.
Cabauw, of Kabaauw, dorpje (en voormalige
heerlijkheid) 2 uur gaans ten Z. W. van IJsselstein,
in de prof. Utrecht.
Cabazera, stad op het eil. Manila ; 15,000 inw.
Cabeco, of Cabezo-de-Vide, vlek in de portugesche prov. Alemtejo, aan den Avis, 5 uren gaans
benoorden Portalegre ; 2000 inw.
Cabel (Adriaan of Ary v. d.), geb.1631 te Rijswijk
bij 'sHage,gest.1695 te Lyon,schilder en kopergraveur.
Cabeljau (Abraham), een rijk hollandsch koopman, vestigde zich in Zweden, en werd door koning
Gustaaf Adolf tot directeur der visscherijen benoemd.
Verscheidene Hollanders naar Zweden getrok ken hebbende, legde B. (begin 17e eeuw) de grondslagen
van den handel in de toen nieuwe stad Gothenburg.
Cavaren in het landschap
Cabellio, stad
Viennaise; tegenw. Cavaillon.
.e PUERTO-CABELLO.
Cabello. Zie
_
Cabenda, sta.—Zie_.eCABINDA.
Cabenga, havenstad in het landschap Angoy,
op de kust van Congo, in westelijk Zuid-Afrika.
Cabes, of Gabs, lat. Tacapa, stad in het rijk
Tunis, 40 mijlen bezuiden Tunis, aan de golf van C.
(de Kleine-Syrte der ouden). Zie SYRTE.
Cabestaing, of Cabestan (Guillaume de), provencaalsch troubadour uit de 13e eeuw, van wien
nog ettelijke liederen bestaan. Men verhaalt van hem,
dat hij de vrouw verleid had van een edelman, die
hem doodstak en hem het hart uit het lijf scheurde
en dit hart liet opdisschen aan zijne vrouw, aan wie
hij deze zijne wraak-oefening eerst bekend maakte,
nadat zij den afschuwelijken maaltijd 'had genuttigd.

Cabo-Frio
Cabesterre, stad op Guadeloupe in de fransche
West-Indien; 5000 inw.
Cabot (Etienne), geb. 2 Jan. 1788 te Dijon, eerst
advokaat aldaar, werd vervolgens lid van geheime
genootschappen te Parijs, en van de hoofd-commissie
der Carbonaria. Na de Julij-omwenteling was hij een
korten tijd procureur-generaal op Corsica, en kwam
1831 in de Kamer, waar hij zich aansloot aan de
uiterste linkerzijde. Ten gevolge van een drukpersproces als vlugteling in Londen verblijf houdende
(1834-39) schreef hij eene Histoire populaire de la
revolution francaise de 1789 a 1830 (4 din. Parijs
1840) in radicalen geest. Door zijn Voyage en Icarie,
roman philosophique et social (Parijs 1840-42) en
de nieuwe rigting van zijn weekblad Le Populaire
brak hij met de zuiver-staatkundig radicalen, en geraakte hij tevens in onmin met de hevige communisten. De Februarij-omwenteling vervulde zijne
wenschen niet ; en na den strijd in Junij 1848 ging
hij met 44 geestverwanten scheep naar Texas, waar
hij onmetelijk groote landerijen zeide te bezitten ;
reeds in 1849 intusschen werd hij, door zijne volgelingen geregtelijk aangeklaagd, veroordeeld ; doch
dit vonnis werd door het hof van appel vernietigd,
nadat hij 1851 in Frankrijk teruggekeerd was. Na
den staatsgreep vond hij goed zich andermaal naar
Texas te begeven, moest echter van daar vlugten, en
stierf 9 Nov. 1856 to St.-Louis in Missouri.
Cabeza del Buoy, stad in de spaansche prov.
Badajoz ; 5500 inw.
Cabeza de Vacca. Zie VA CCA.
Cabeza—Velloza, eene plaats in de spaansche
prov. Salamanca ; somwijlen wordt de slag van LosAropiles ook wel slag van C.-V. genoemd.
Cabezon de la Sal, stad in de spaansche
prov. Valladolid; 2000 inw.
Cabilen. Zie KABYLEN.
Cabillonum, stad in Lyonneesch Gallie, het
tegenw. Chalons-sur-Saone, wordt C. genoemd bij
Julius Cesar. Zie CABALLINUM.
Cabinda, of Cabenda, havenstad in Loanzo, op
de westkust van Zuid-Afrika, aan de uitwatering van
de Zaire.
Cabira, stad in Anatolie,later Sebaste genoemd;
tegenw. Siwas.
Cabiren, geheimzinnige godheden, die in Egypte, Phenicie, Klein-Azie, en in vele plaatsen van Griekenland, voornamelijk op het eiland Samothrace
vereerd werden, en over angst-inboezemende geheime natuurkrachten konden beschikken. Aanvankelijk
vormden de C. eene tetrade, bestaande nit Axieros,
Axiocersus, Axiocersa en Cadmillus (of Casmillus) ;
doch later werden die namen verwisseld, nu eens in
Vulcanus, Mars, Venus en Amor, dan eens in Ceres,
Pluto, Proserpina en Hermes (of Mercurius). Men
heeft de C. menigmaal verward met de Cureten, de
Corybanten, (le Dactylen en de Dioscuren. Overigens
weet men niets met zekerheid aangaande de eeredienst der C., die zelfs voor de ingewijden nog grootendeels mysterie bleef. Door Eneas werden de C. in
lta!ie bekend ; de hoogepriester droeg den titel van
Koes, omdat degenen, die onder de C. aangenomen
wilden worden, eerst bij hem moesten biechten.
De aanneming zelve had plaats na vele doorstane
op de proof stellingen en met vele geheimzinnige
plegtigheden.
Cabo, d. Kaap. Voor de met hier vermelde
namen zoeke men op het woord dat op Cabo volgt.
Cabo—Frio, havenstad in de brazil. prov. Riode-Janeiro, aan de baai van C.—F., bij kaap Frio;
3500 inw.

Caboche
Caboche (Simonet), een onverlaat (ecorcheur,
d. vilder, van beroep), die zich onder de regering
van Frankrijk's koning Karel VI door den hertog van
Bourgogne liet omkoopen, om zich aan het hoofd te
stellen van het gepeupel te Parijs. Met zijne volgelingen, die naar hem Cabochiens, en naar zijn beroep
ook wel Ecorcheurs genoemd werden, en wier kern
bestond in eene bende van 500 slagters, pleegde hij
een aantal moorden, bemagtigde de Bastille, drong
zelfs door tot in het paleis des konings, en was gedurende een korten tijd meester van Parijs. Zijne
gruwelen moede, riepen de Parijzenaars de hulp in
van den gevlugten dauphin, en nu werd de hoofdstad spoedig van C. en ziju aanhang gezuiverd.
Cabot, of Caboto (Giovanni), beroemd venetiaansch zeevaarder, vestigde zich met zijnen zoon
Sebastiano, onder de regering van Hendrik VII, te
Bristol in Engeland ; 5 Maart 1495 door dien koning
uitgezonden, om eene ontdekkingsreis te doen in de
westelijke zeeen,ontdekten zij 24 Junij van dat jaar
Newfoundland. — C. (Sebastiano), zoon van den
vorige, geb. 1477, verzelde eerst zijnen vader op diens
reizen (zie boven), trad 1512 in spaansche dienst,
en na den flood van Ferdinand den Katholieke 1516
weder in engelsche dienst, en bragt 1517 een eskader naar Labrador. Op nieuw in dienst van Spanje
getreden, stond hij aan het hoofd van eene expeditie
naar de Molukken; en 1553 voerde hij het bevel bij
eene expeditie der merchants adventurers, die het handelsverkeer der Engelschen met Rusland opende. Hij
stierf 1557. De landstreek tusschen de Hudsonsbaai,
Canada, Nieuw-Wallis en Labrador draagt naar
hem den naam van CABOTIA. Eerie beschrijving der
reizen van vader en zoon verscheen 1585 te Venetia.
Cabotia, landstreek. Zie CABOT (Sebastiano).
Caboto, twee zeevaarders. Zie CABOT.
Caboul, fransche spelling voor Kaboel.
Cabral, portugeesch staatsman. Zie het art.
COSTA-CABRAL (A. B. da).
Cabral, of Cabrera (Pedro Alvarez), beroemd
portugeesch zeevaarder, kommandeerde de tweede
vloot, die door koning Emmanuel 9 Maart 1500 naar
Oost-India werd gezonden ; door zware winden westelijk afgedreven, ontdekte hij Brazilie, dat hij 24
April 1500 voor zijnen koning in bezit nam. Daarop
stevende hij naar India, bereikte dat na door vele
stormen te zijn beloopen, sloot er een verbond met
den koning van Cochin en van Cananor, en keerde
1501 met eene rijke lading terug in Portugal, waar
hij omstr. 1526 stierf.
Cabrera, I ) C., lat. Capraria, een der Baleariache eilanden, bezuiden Majorca; met fort en haven;
client tot verbanningsoord voor misdadigers, en is
1 mijl lang en 4- mijl breed. — 2) C., of Schiza,
eilandje hij de zuidwestpunt van Morea.
_ ABRAL. —
A
Zi C
(P edro
All varez). Zie
d
Cabrera (P
C. (J. Thomas Henriquez de), spaansch staatsman,
di kwijls eenvoud i gel Amirante(de Admiraal ) genaamd ,
stond in blakende gunst ten hove van koning liare
van Spanje, en werd achtereen hertog van Medinadel-Rio-Seco, admiraal van Castilie en minister van
staat. Toen de kleinzoon van Lodewijk XIV, Filips
van Anjou, tot den spaanschen troon werd geroepen,
was C. niet geneigd dezen nieuwen monarch te dienen, nam de wijk naar Lissabon, en verklaarde zich
voor de partij van aartshertog Karel van Oostenrijk ;
maar zijne raadgevingen werden in den wind geslagen. — C. (don Ramon), graaf van Morella, geb.
31 Aug. 1810 te Tortosa in Catalonie, sedert 1833
aan het hoofd eener guerilla-bende, onderscheidde
zich weldra als de stoutste der carlistische aanvoer-
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ders. Na Valencia en Aragonie met schrik vervuld te
hebben, volgde hij Gomez naar Andaluzie, keerde
echter reeds spoedig naar Aragonie terug, en werd
daar overwonnen en zwaar gekwetst. Naauwelijks
hersteld, had hij weldra weder 10,000 man voetvolk
en 1600 ruiters onder zijne bevelen, trok op Valencia aan, behaalde overwinningen 18 Febr. 1837 bij
Builol en 19 Mrt. bij Burjasot, leed eene nederlaag
bij Torre-Blanca, vermeesterde echter later Villareal,
de bergvestingeri Contariejo en Morella,en werd verheven tot graaf en benoemd tot luitenant-generaal
van Aragonie, Valencia en Murcia. Hij hield zich
staande tot hij 6 Julij 1840 door Espartero genoodzaakt werd de wijk te nemen over de franschegrenzen. In 1846 ontvlugtte hij met graaf Montemolin
naar Londen; Junij 1848 stak hij in Catalonie op
nieuw de carlistische vaan omhoog, werd 27 Jan.
1849 bij Pasteral geslagen, nam toen de wijk naar
Frankrijk, van daar naar Engeland, en trouwde bier
met de rijke miss Richards. In 1850 zocht hij het
hof van Napels voor zich te winden, loch werd in
het begin van 1851 uitgewezen. Aan den opstand der
Carlisten Julij 1854 nam de nu rijke graaf van Morella volstrekt geen deal; de guerillero C. bestond
niet meer.
Cabriel, rivier in de spaansche prov. Cuenca,
ontspringt op de sierra van Albaracin,en valt na eenen
loop van 25 mijlen bij Cofrentes in den Xucar.
Cabrieres, fransch dorp, dept. Vaucluse, 6 uren
gaans bezuidoosten Avignon ; 700 inw. In 1545, onder Frans I, werd de gansche bevolking van C. om
hats gebragt als verdacht van ketterij. Zie de artt,
WALDENZEN en OPPEDE.
Cabyla, oude stad in Mesie, lag 12 mijlen bewesten Mesembrya. Naar C. plagt Philippus, de vader
van Alexander, de misdadigers te verbannen.
Cacamo, of Cacova, lat. Andriace, stad met
groote haven in aziat. Turkije, op de zuidkust van
Anatolie.
Cacault (Francois), geb. 1742 te Nantes, gest.
10 Oct. 1805, bekwaam fransch staatsman en verdienstelijk letterkundige; toen generaal , Bonaparte
1797 het traktaat van Tolentino sloot, werd dit
door C. medegeteekend.
Caccamo, stad in de prov. Palermo, 8 uren
gaans bewesten Palermo ; 6400 inw.
Caceres, I) C., lat. Castra hoofdpl. der
in het noordelijk gedeelte van Estremadura gelegene
spaansche prov. C., aan de rivier C., die zich in
' den Delmonte outlast. De prov. C. (groot 378 vierk.
mijlen) heeft eene bevolking van 314,000 zielen. De
stad C., anno 142 v. Chr. gesticht door Q. Cwcilius
Metellus, heeft 14,800 inw. — 2) C., stad op het
philippijnsche eiland Luzon, aan de Naga, NuevaCaceres of Santa-Crux; 12,000 inw.
Cachao, portugeesch fort en nederzetting in
Senegambie, ruim 7 oren gaans van de zee, aan den
Rio-Grande-de - Sä-o -Do mingos.
Cachapoyas, stad en prov. in Peru, dept.
Truxi llo.
Cachar, landschap in Bengalen. Zie KATSJAR.
Cachemire. Zie CASH MERE.
Cachoeira, stad in de brazil. prov. Bahia,
15 mijlen benoordw. San-Salvador; 16,000 inw.
Cachopo (De groote en kleiue), zoo warden
de riffen en zandbanken genoemd, die zich uitstrekken voor den mond van den Taag, en waardoor daze
rivier twee invaarten heeft.
Cachritheim, eene plaats, die anno 891 vermeld wordt als gelegen in de Betuwe, prov. Gelderland; joist waar, is onbekend,

612

Cacique

Cadmus

Cadet, naam van drie fransche scheikundigen:
Cacique, oorspronkelijk in Midden- en Zuid1) CADET DE GASSICOURT (Louis Claude), geb. 1731
Amerika het opperhoofd van eenen stam, doch in
te Parijs, gest. 1799, eerste apothekerbij de fransche
Mexico en Guatemala bet hoofd eener gemeente, die
armeen in Duitschland en Portugal, vervolgens
slechts door Indianen bewoond wordt.
Cackers, eilandje dat oudtijds tot Zeeland be- apotheker te Parijs, werd tijdens de omwenteling gebruikt om met Lavoisier de klok ken te versmelten tot
hoord en ten W. van Philipsland gelegen moet hebben.
Caconda, portugeesch fort en nederzetting in kanonnen. Hij was even beroemd om zijne weldadigheid als om zijne groote scheikundige hekwaamheden.
het binnenland van Benguela.
Cacongo, of Malemba, negerrijk op de west- —2) CADET DE GASSICOURT (Charles Louis), zoon van
den vorige,geb.1769,gest.1821,beroemdals apotheker
kust van Zuid-Afrika, grenst ten N. aan Loango, ten
en letterkundige. Hij schreef onder anderen een
O. aan Congo, ten Z. aan Engoyo, ten W. aan den
Diclionnaire de chimie (4 dln. 1803),zoomede eene
Malemb a
C en Malemba.
Oceaan. H avensted en C.
Cacus, een reus, half mensch, half sater, zoon Histoire secrete des Te;npliers. — 3) CADET DE VAUX
(Antoine),broeder van Louis Claude, geb. 13 Jan.1743
van Vulcanus, braakte rookwolken en vlammen uit,
te Parijs, gest. 29 Junij 1828 te Nogent-sur-Seine,
woonde ter plaatse waar later Rome gesticht werd.
beroemd als chemicus, land- en tuinbouwkundige en
Toen C. eenige runderen van Hercules gestolen had,
d
bevorderaar van het openbaar welzijn, is de uitvinder
werd hij door dezen opgespoord en gedood.
Cadagues, havenstad in de spaansche prov. van den Galactometer (nielkmeter).
Cadier, op oude kaarten Keijer, in de wandeGerona, aan de Middell. Zee; 2800 inw.
Cadalous, bisschop van Padua,werd 1061 door ling Keer genoemd, dorp vijf kwartier gaans van
Maastricht.
de keizerlijke factie tot pans verkoren, en nam den
naam aan van Honorius II. Hij werd in het volgende
Cadiére (Catherine). Zie GIRARD (pater).
jaar door het concilie van Mantua afgezet, en stierf
Cadilhae, of Cadillac, stadje in het fransche
dept. Gironde, aan de Garonne, 7uren gaans bezuidkorten tijd daarna.
Cadalso (don Jose de), geb. 8 Oct. 1741 te oosten Bordeaux ; 1500 inw. Nabij C. het fraaije
kasteel Epernon.
Cadix, als ollicier gesneuveld 27 Febr. 1782 voor
Cadix , of Cadiz, lat. Gades, hoofdpl. der spaanGibraltar, is een der uitstekendste spaansche Bichsche prov. C. (grout 132 vierk. mijlen, met 398,000
ters der 18e eeuw. Zijne Obras verschenen in 3 dln.
zielen). De stad, met 64,000 inw., ligt op het noordMadrid 1818.
Cada—Mosto, of Ca Da Mosto (Luigi da), geb. westehjk uiteinde der landtong van het eiland Leon,
aan de Baai van C., is een der sterkste vestingen van
1 432 te Venetia, zeevaarder in dienst van dom HenEuropa, eene zeestad van den eersten tang, werd na
rico, infant van Portugal, ontdekte 1455 de Gambia,
de ontdekking van Amerika de stapelplaats voor den
1456 de Kaapverdische eilanden, keerde 1463 naar
overzeeschen handel, en is nog tegenw. gewigtig als
zijn vaderland terug, en stierf omstr. 1480. Belanguitvoerhaven. Het oude Gades was aanvankelijk eene
rijk is de door hem nagelatene beschrijving van zijne
kolonie, gesticht door Tyriers, kwam later in hanreis (gedrukt Piacenza 1507).
den van de Carthagers, werd 206 v. Chr. veroverd
7Cadaval (hertogen van), de jongste linie van
door de Romeinen. In de middeleeuwen stond de
bet huis van Braganza, klimt op tot in de 14e eeuw,
heeft tot stamheer dom Alvarez van Portugal (vierstad onder arabische heerschappij tot 1262, toen de
Spanjaarden er zich meester van maakten; 1596
den broader van den hertog van Braganza, dom Ferdinand II), die gehuwd was met de eenige dochter werd zij ingenomen, geplunderd en verwoest door
de Engelschen, die haar echter te vergeefs op nieuw
van dom Nano Alvarez Pereira de Mello, opperkroonpoogden te vermeesteren 1626 en 1702, doch die
veldheer van Portugal. Zijne afstammelingen droehaar bombardeerden in 1800. Van 1809-12 zetel
gen eerst de titels van markiezen van Ferreira en
graven van Tentugal. Koning Johan I schonk den
van de hoogste insurrectionele junta, werd zij geblokkeerd door de Franschen, die echter Aug. 1812
erfelijken titel van hertog van Cadaval aan dom Nuno
door Wellington genoodzaakt warden het beleg op
Alvarez Pereira de Mello, markies van Ferreira, ter
te breken, en zich terug te trekker naar Andaluzie.
belooning voor de gewigtige diensten, door hem beIn 1823 hadden de cortes, den koning van Spanje
wezen in de befaamde omwenteling van 1640.
Cadêe (ligue), of Bond van Gods huis, lat. Pagi medevoerende, de wijk genomen naar C., doch de
stad zag zich genoodzaakt zich over te geven aan
a casa Dei, was voor 1801 de tweede Bond derrepuden hertog van Angouleme.
bliek van Graauwbunderland, en had tot hoofdpl.
Chur (fr. Coire). Zie GRAAUwBUNDERLAND.
Cadmea, naam die wel eens gegeven werd aan
Cadelino (Val), het bovenste westeinde van het door Cadmus gestichte Thebe in Beotie. Zie THEBE.
Cadmeers, figuurlijk voor Thebanen. Zie
het Medelser-dal in Graauwbunderland.
CADMEA.
Cadence. Zie c–APDENAC.
C ill ziZieC.
CABIREN.
Cadmillus, oO.f Casmillus.
Cadenet, stad in het fransche dept. Vaucluse,
3 uren gaans bezuiden Apt ; 2600 inw.
Cadmus, I) zoon van Agenor, koning van Pheniciè, werd door zijn varier uitgezonden om zijne
Cadenet. Zie r–HAULNES (hertog van).
zuster Europe op te zoeken, die door Jupiter gek lif Zie
Zi g–ADER.
Cader Billah, kalif.
Cadereita, stad in den mexic. staat Queretaro ; schaakt was. Haar niet kunnende vinden, en dos niet
terug durvende keeren, vestigde hij zich in Beotie,
5000 inw.; rijke zilvermijnen.
Caderousse, stad in het fransche dept. Van- waar hij de stad Thebe stichtte, omstr. 1550 v. Chr.
Hij moat oak het letterschrift (een alphabet van
close, een half our gaans van Orange; 3000 inw.;
16 letters) uit Egypte of Phenicie naar Griekenland
oudtijds hertogdom.
Cades (Jos.), geb. 1752, gest. 1801, vermaard gebragt, alsook het gebruik van metaal-erts in zwang
gebragt hebben. — 2) Cadmus van Milete, grieksch
schilder, muntte uit in het onovertreffelijk copieren
geschiedschrijver in het begin der fie eeuw v. Chr.,
van de stukken der nude meesters.
Cades—Barne, stad in de woestijn van Sin, schreef eene 9Geschiedenis der stichting van Milete
en van de ionische steden", walk Soak reeds niet weer
aan het oostelijk uiteinde derzelve. De Israeliten hielbestond ten tijde van Dionysins van Halicarnassus.
den bier eenigen tijd halt.

Cadomum
Cadomum, stad in Gallie ; tegenw. Caen.
Cadore, it. Pieve di Cadore, stad in de venet.

Cassius Bassus
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Cwlius, 1) rom. redenaar, 2) etrurisch koning:
3) berg in Rome; is eene spelfout, moet zijn CCELIUS.
Ccelius Aurelianus, grieksch geneesheer,
geb. te Sicca in Numidie, was waarschijnlijk een
tijdgenoot van Galenus; hij wordt beschouwd als het
hoofd der Methodisten.' Men heeft van hem twee
werken : Tardarum passionum libri V (Bazel 1529)
en Acutarum passionum libri III (Parijs 1533). Beide
werken bijeen Amst. 1709; ook Lausanne 1773.
Cmne, 1) stad in Laconie ; zie CNNOPOLIS. —
2) tegenw. El-Senn, eene stad in Mesopotamie,
bij den mond van den Zabus minor. — 3) stad in
Midden-Egypte. Zie BENY-SOUEF en HERMOPOLIS.
Cneus, zoon van den Lapithen-koning Elatus,
nam deel aan de calydonische everjagt en aan den
togt der Argonauten. In den strijd der Lapithen met
de Centauren, op de bruiloft van Pirithous, werd hij
gedood, doordien de Centauren, wetende dat C. onkwetsbaar was, eene massa boomen op hem wierpen
en hem zoo in den grond deden verzinken. Zie GENTS.
Cwnina, stad in Latium, ruim 8 uren gaans
benoordoosten Rome. De Caninaten waren de eerste,
die de Romeinen beoorloogden (748 v. Chr.). Hun
koning Acron werd door Romulus gedood. Zie het art.

prov. Belluno, aan de Piave ; 3000 inw. Geboortepi.
van Titiaan. De titel van hertog van C. werd door
Napoleon I geschonken aan Champagny.
Cadoudal (Georges), geb. 1769 te Brech bij
Auray in het voormalige Morbihan, studeerde te Vannes, werd tijdens tie fransche omwenteling, als koningsgezinde, partijganger in den Vendee-oorlog, en
oprigter en aanvoerder der Chouans. In 1795, na
eene mislukte poging om eene landing te bewerkstelligen bij Quiberon, zag hij zich derwijze in het
naauw gebragt, dat hij zijne troepen moest ontbinden;
en 1800 was hij genoodzaakt zijn behoud te zoeken
in de vlugt naar Engeland. Hier werd hij door het
ministerie met de meesteonderscheiding ontvangen
en door den graaf van Artois (later Karel X) tot
luitenant-generaal benoemd. Hierdoor met nieuwen
moed bezield, keerde hij terug naar Frankrijk, zocht
den opstand weder aan te men, deed met Pichegru
aanslagen op het leven van Napoleon, werd 9 Maart
1804 gevat,en in Junij ter flood gebragt. Na de restauratie werd zijne familie in den adelstand verhey en. — C. (Joseph), broeder van den vorige, was
onder den naam van Joyou insgelijks aanvoerder van
SPOLIA OPIMA.
royalistische strijdbenden.
Canis, eene maagd uit Gortyn in Magnesia, werd
Cadsandria, of Casandria, dorp in Zeeland. op haar verzoek door Neptunus in een man veranderd,
Zie BETRANCHEMENT.
namelijk in een zoon (zie CENEUS) van den Lapithen.e K ADZAND.
Cadsant. Zie
koning Elatus, en tevens onkwetsbaar gemaakt.
Cadurcen, lat. Cadurci, yolk in transalpijnsch
Ctenophrurium, d. i. Nieuw fort, stad in
Gallie, maakte tleel uit van Aquitania la en woonde
Thracie, 2 uren gaans benoordw. Selymbrie. Aurein het zuidwesten, tusschen de Lemovicen ten N. en
lianus werd hier vermoord anno 275.
de Tectosagen ten Z., in de landstreek, die tegenw.
Cwnopolis, of Cane, eerst Tanarum geheeten,
het landschap Quercy (ongeveer het fransche dept.
stad in Laconie, op de kust, bij kaap Tanarum.
Lot-Garonne) uitmaakt, en toen Regio Cadurcorum,
CEeparius (M.), een der verbondenen in de
later Aquitania Cadurcensis genoemd werd. Hunne
zamenzwering van Catilina, ruide de slaven in Apulie
hoofdstad was Divona of Cadurci, tegenw. Cahors.
op, werd later gevangen genomen, en in den kerker
Cadurcum, bij Plinius de naam der tegenw. ter flood gebragt.
fransche stad Cahors.
Crepio. Zie FANNIUS en SERVIT/US.
Cadusii, of ,Gela, volt in Azie, op de zuidCare, eerst Agylla genaamd, tegenw.Cer veteri,
westkust der Caspische Zee, tusschen de oude riv.
stad in Etrurie, 5 uren gaans bewesten Veji, was de
Cyrus en de Marden ; bun land beet tegenw. Ghilan.
voornaamste stad geweest van het koningrijk van
Casa, eiland in de Egeische Zee; op dit eiland Mezentius, en werd beschouwd als eene heilige stad.
werd Simonides geboren.
Na de nederlaag aan de Allia bragt men de heilige
Cecilia, de heilige. Zie CECILIA.
voorwerpen van Rome te C. in veiligheid. Van den
Cmcilius, geslachtnaam van eene uitgehreide naam C. wil men het woord cceremonia afleiden.
en beroemde familie in Rome, die inzonderheid in
C aesar. Zie CESAR.
de 3e eeuw v. Chr. hoog in aanzien kwam. Zie het art.
Caesar Augusta, tegenw. Saragossa.
METELLUS.
Cmsarea. Zie C-ESAREA.
Ceecilius Statics, latijnsch blijspeldichter,
Caesarea insula, tegenw. het eiland Jersey.
een vrijgelatene, geb. in Gallie, was een vriend van
C aesarea Philippi. Zie c-ESAREA PHILIPPI.
Ennius en Terentius ; van de rover dan dertig blijCtesarion. Zie e-ESARION.
spelen, door hem geschreven, bestaan nog slechts
r
Cmsarius. Zie -ESARIUS.
fragmenten. Hij stierf een jaar na Ennius.
Cmsaroburgus, tegenw. Cherbourg.
Cwcina Alienus, romeinsch veldheer, verCwsarodunum, of Turones, tegenw. Tours.
klaarde zich voor Vitellius, aan wien hij de kroon
Csaromagus, oudenaam der sted en Chelmsschonk door zijne overwinning op Otto bij Bedriaford en Beauvais. Zie ook BR ATUSPANTIUM.
cum (69 v. Chr.). Toen hij zag dat hij geen belooCmsennius, voluit C. Casennius Paths, veldning ontving, smeedde hij eene zamenzwering tegen
beer van Nero (61 na Chr.) wilde Tigranocerta (de
Vitellius, doch werd bij gelegenheid van een feesthoofdstad van Armenie, die door Velogeses, den komaal door Titus vermoord.
ning :der Partben, belegerd werd) ontzetten, doch
Cmcina Pwtus. Zie P- IETUS.
werd geslagen. Hij stierf onder Vespasianus.
Ccecubum, landschap in het zuiden van LaC2esetius,voluit L.Casetius Flavius, in 44 yolkstium, aan de cajetanische golf en het fundanische
tribuun, nam den diadeem weg, waarmede men het
meir, moerassig, maar beroemd om zijn wijnbotiw,
beeld van Cesar getooid had, en riep hen, die Cesar
die echter reeds in Plinius' tijd in verval geraakte.
koning genoemd hadden, deswege ter verantwoorCaeculus, in de fabelleer een zoon van Vulcading ; doch Cesar liet hem uit den senaat werpen.
nos, geboren uit eene vonk, die, terwijl zijn varier
Cassia silva, bergachtige woudstreek tusschen
stond te smeden, in den schoot sprong van zijne
Lippe en 1Jssel ; tegenw. Weselerwald of HAserwald.
moeder Preneste, wier naam hij aan eenestadschonk,
Cassius, verlatijnschte naam voor Blaeu.
die hij in Italie stichtte.
Coesius Bassos, rom. dichter. Zie BASSUS.
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Caen

Cagliostro

Caen, lat. Cadomum, hoofdpl. van het fransche
dept. Calvados, aan de uitwatering van den Odon in
de bevaarbare Orne ; 42,000 inw. In 1346 en 1417
werd C. ingenomen door de Engelschen, en 1450
heroverd door de Franschen ; de universiteit, door
Hendrik VI van Engeland te C. gesticht, werd 1450
door Karel VII bestendigd. C. is de geboorteplaats
van Malherbe, Segrais, Huet, T. Lefebvre, Choron,
enz. Het was eens de hoofdstad van Neder-Nortnandie.
Caen (het eiland), een talrijk bevolkt eiland
in den archipel van Nieuw-Britannia, ten oosten
van Papoewazie (Nieu-w-Guinea) en ten noorden van
den Louisiade-archipel. Het is het Oraison van
Bougainville en bet Refugio van Maurelle.
Caer, een celtisch woord, beduidt : een kasteel ;
voor de namen van plaatsen gezet ook wel CAR.
Caerearadok, gebergte in het engl. graafschap
Shrop, ten N. -(en in de nabijheid) van Knighton.
Overblijfselen van vestingwerken, die worden toegeschreven aan Caractacus.
Caerdiff, Caerdigan, enz. Zie CARDIFF, enz.
Caerleon, lat. Isca Silurum, zeer oude stad in
het engl. graafschap Monmouth, aan de Usk en het
Bristolkanaal, 6 uren gaans bezuidw. Monmouth ;
1250 inw. en vele romeinsche oudheden. Eens de
hoofdpl. van het land van Wallis en de hoofdstad
van geheel Engeland, was C. (volgens de legende) de
residentie van koning Arthur, die hier de Orde van
de Bidders der Tafelronde ingesteld moet hebben.
Men ziet te C.nog overblijfselen van een amphitheater,
in den ganschen omtrek bekend als de >londe Tafel"
of de ,,Arthur's Tafel".
Caermarthen, of Carmarthen, 1) graafschap
in het zuiden van het engelsche prinsdom Wallis,
groot 32 vierk. mijlen, bevolking 71,000 zielen.
2) C., lat. Maridunum, hoofdpl. van het graafschap C. ,
11,000 inw. Naar deze stad voert de hertog van
Leeds den titel van markies van C.
Caernarvon, of Carnarvon, 1) graafschap in
het noorden van het engl. prinsdom Wallis, groot
43 vierk. bevolking 111,000 zielen ; door de
vele meren in C. heeft het 't aanzien van een bergland. — 2) iersterkte hoofdpl. van het graafschap C.,
gesticht in 1283 door Edward I, niet ver van het
oude Seguntium, ligt aan de straat van Menai, 3 uren
gaans bezuidw. Bangor, heeft 9000 inw., eene haven
en druk bezochte zeebaden. De ruinen van de burgt
van Edward I, gemeenlijk Caernarvon-Castle genoemd,
behooren tot de schoonste van Engeland.— 3) stad
met 2000 inw. in den n.-amerik. staat Pennsylvanie,
graafschap Lancaster.
Caerphilly, stad in het engl. prinsdom Wallis, graafschap Glamorgan, 6 mijlen bezuidw. Monmouth ; 1400 mw.
Caerwys,ofCaer-ar-Wys,vlek in het engl.prinsdom Wallis, graafs. Flint ;1000 inw.Hier werden oudtijds de wedstrijden gehouden der cymrische harden.
Cafartout, lat. Castra Mororurn, dorp in aziat.
Turkije, pachalik Bagdad, 6 mijlen bezuidw. Nisibin.
Vele ruinen.
Calla, oudtijds Theodosia, tegenw. Fceodosia,
stad in Taurus (d. i. de Krim, europ. Rusland), 8 a
9 mijlen bezuiden de zeeengte tusschen de Zwarte
Zee en de Zee van Azof. In 1266 werd C. bezet door
de Genuezen ; bet was de hoofdmarkt voor de pelterijen uit bet Noorden, de in Perzie vervaardigde
zijden en katoenen stoffen, en de eetwaren die uit
India werden aangebragt door de karavanen van
Astracan. In 1475 werd C. aan de Genuezen ontweldigd door Mahomed II, en 1770 werd het door
de Turken afgestaan aan Rusland.

Caffarelli, ital. sopraanzanger. Zie GAFFARELLI.
Caffarelli du Falga (Louis Marie Jos. Max.),
fransch generaal der genie, geb. 13 Febr. 1756 op
het kasteel Falga in Languedoc, was bij het uitbarsten van de omwenteling reeds kapitein. Hij was de
eenige, die (10 Aug.) weigerde bet gezag van de
nationale vergadering te erkennen, werd deswege
geschorst, en bragt 14 maanden in gevangenschap
door, werd echter 1795 in zijn rang hersteld bij het
leger van Sambre-en-Maas, en onderscheidde zich
bij den overtogt van den Rijn, waarbij hij een been
verloor. Niettemin rnaakte hij als generaal den egyptischen veldtogt mede, deed de uitstekendste diensten bij de verovering van Malta en van Alexandrie,
en sneuvelde voor St.-Jean-d'Acre 1 April 1799.
C. du F. (Auguste, graaf), broeder van den
vorige, geb. 7 Oct. 1766, maakte al de veld,togten
van den oorlog der fransche omwenteling mede, was
1806-10 minister van oorlog in het koningrijk
Italie, vervolgens divisie-generaal der ital. troepen
in Spanje, vergezelde keizerin Marie Louise 1814
naar Weenen, en leefde na de restauratie stil, totdat
Lodewijk Filips hem 1831 tot pair verhief;hij stierf
23 Jan. 1849 te Lechelle.
Caffaro (Pascal), geb. 1706 in den Kerkel. Staat,
koninkl. kapelmeester te Napels en beroemd compofist, gest. 1787.

Cafraria. Zie KAFFERLAND.
Cafrerie, fransche uaarn voor Kafferland.
Cafza, lat. Capsa, stad in het rijk Tunis, 30 mijlen bezuidwesten de stad Tunis, behoorde eerst tot
Numidie, later tot Byzacene; oudtijds eene sterke
stad, was het een der plaatsen waar Jugurtha zijne
schatten bewaarde. In 107 v. Chr. werd C. veroverd
door Marius, en 46 v. Chr. verwoest door Cesar.
Cagayan, 1) noordelijke prov. van het philippijnsche eiland Manila, hoofdpl.Lallo.-2) eilandje
in de groep van Borneo.
Cagli, lat. Canis, stad met 2000 inw. in den
Kerkelijken Staat, 5 uren gaans bezuiden Urbino.
Cagliari, lat. Calaris of Caralis, hoofdpl. van
het eiland Sardinie en van de (246 vierk. mijlen
beslaanda en 363,000 zielen tellende) prov. C. De
stad heeft 31,000 inw., eene 1720 gestichte universiteit, vele romeinsche oudheden, citadel, haven en
groote, veilige reede ; C. ligt op de zuidkust van
het eiland,aan de uitwatering van de Mulargia in de
bogt van C., en is waarschijnlijk het oude, door de
Carthagers gestichte Iolas.
Cagliari (Paolo). Zie VERONESE (Paul).
Cagliostro, een toovenaar der 18e eeuw, wiens
ware naam Giuseppe (d. Jozef) Balsamo was, geb.
2 Junij 1743 te Palermo uit geringe ouders, kwam
vroeg in dienst bij den apotheker in een klooster,
deed daar veel medicinale kundigheden op, werd
eindelijk uit het klooster weggejaagd, nam toen den
titel van graaf aan,en noemde zich graaf Alessandro
Cagliostro, moest wegens vele opligterijen uit Palermo vlugten, trouwde in Calabria met de schoone
Lorenza Feliciana, die hij vervolgens dienstbaar wist
te maken aan zijne slinksche praktijken en afzetterijen. Hij toog onder verschillende namen rond door
Italie, Griekenland, Egypte, .Arabie, Perzie, het eiland
Malta en nagenoeg al de voorname steden van Europa,
speelile overal voor won derdokter, alchimist, geestenbanner,enz., verkocht levenstinctuur en schoonheidswater, trad vervolgensop als stichter van eene geheime sekte, nam als hersteller van de oude egyptische
vrijnietselarij den titel aan van Groot-Cophta, en
vond overal gretige aanhangers in wier bijgeloovigheid hij den krachtigsten bondgenoot vond, om hen
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te bedriegen. In 1780 kwam hij in Frankrijk, liet
Caifa, havenstad op de syrische kust,aan de golf
zich eerst eenigen tijd bewonderen te Straatsburg,
van Acre, 2 uren gaans bezuiden Acre, en 3 uren
en ging toen naar Parijs, waar hij als wonderdoener
boven de ruinen van het oude flépha of Haifa;
met opene armen werd ontvangen, en omging met 2000 inw.; vrij goede en veel bezochte haven ; 1799
de voornaamste personen van het hof. Met kardinaal
werd C. ingenomen door Kleber.
Rohan(zie RonAN)1785 in de beruchte halssnoerCailhava (J. Fr.), fransch blijspel-schrijver,
geschiedenis betrokken, werd C. in de Bastille
geb. 1731, gest. 1813; meestal navolgingen uit het
gekerkerd, en 1780 nit Frankrijk gebannen.Nu begaf
Italiaansch.
hij zich naar Engeland, vervolgens naar Zwitseriand,
Caillard (Antoine Bernard),geb.28Sept.1738
toen naar Italie, werd 1789 te Rome in hechtems te Aignay in Bourgogne,eerst gezantschaps-secretaris
genomen verdacht van vrijmetselarij, 17 April 1791
bij verscheidene noordsche hoven, 1785 in Holland,
deswege veroordeeld tot levenslange gevangenis,
1795 fransch gezant te Berlijn, later bewaarder van
en stied 1795 op het fort San-Leon bij Rome.
het archief aan het ministerie van buitenl. zaken te
Cagnano, 1) stad in de napolit.prov. Capita- Parijs tot zijn dood 6 Mei 1807. Van hem bestaan
nata, 8 uren gaans benoordw. San-Severo ; 5000 inw.
Memoires sur la revolution de la Hollande en 1787.
— 2) dorp op Corsica ; 800 inw. en kleine haven.
Caine (Nic. Louis de la), sterrekundige. Zie
Cagsana, stad op de zuidpunt van het phi- LACAILLE,
lippijnsche eiland Luzon; 13,000 inw.
Caillê, of Caillie (Rene), fransch reiziger, geb.
CahaWbah,stadje(1200inw.)in denn.-amerik. 1799 te Mauze in Poitou, zoon van een bakker, verstaat Alabama, aan de uitwatering (in de Alabama)
loon zijne ouders vroeg, en vertrok op zijn 15e jaar
van de C., die voor kleine booten bevaarbaar is.
naar Senegal, zonder fortuin, zonder vrienden en
Cahir, stad in het iersche graafschap Tippe- zonder huip. Na tien jaren vol wederwaardigheden
rary ; 3700 inw. en een kasteel (Cahir-Castle).
doorworsteld te hebben, mogt het hem gelukken door
Cahors, oudtijds Divona,later Cadurci, hoofdpl. te dringen in het binnenland van Afrika. In weerwil
van het fransche dept. Lot, aan de Lot ; 14,000 inw.;
van de ongehoordste bezwaren bereikte hij Dzjenneh,
middelpunt van belangrijken wijnbouw (Cahorstvijn); en eindelijk (1828) Tomboektoe. Gelukkiger dan
geboortepl. van paus Johannes XXII, Clement Marot, zijne voorgangers, keerde hij in Frankrijk terug, na
generaal Rune'; digt bij C. was ook Murat geboren.
16 jaren uitlandig te zijn geweest.Het Geographisch
In 1580 werd C. ingenomen door Hendrik IV. De Genootschap vereerde hem met eenen prijs van
hoogeschool, 1332 gesticht door paus Johannes XXII,
10,000 francs, en 1830 gaf hij in 3 din. de beschrijwerd 1751 door Lodewijk XV opgeheven.
ving van zijne reis in bet licht. Hij stierf 17 Mei
Cahusac, twee fransche vlekken : 1) aan de 1838 aan de gevolgen eener ziekte, die hij uit Afrika
\Terre, dept. Tarn ; 2000 mw.
2) aan de Drot, medegebragt had.
dept. Lot-Garonne; 1000 inw.
Carnet (Guillaume), geb. in het fransche dorpje
Cahusac (Louis de), fransch drama-schrijver, Mello in Beauvaisis, was 1358 het hoofd van de Jacgeb. omstr. 1700 te Montauban, gest. 1759 te Parijs. querie-factie, en werd bijgenaamd Jacques Bonhomme
Hij schreef ook Histoire de la danse ancienne el moderne
(Jaap-Sul). Hij werd gevangen genomen door Karel
(3 dln. 's Hage 1754).
den Slechte, koning van Navarre, die hem liet ontCaiaphas, boogepriester der Joden, van de hoofden. Zie JACQUERIE.
sekte der Sadduceen, liet Jezus ter dood veroordeeCailliaud (Frederic), fransch natuur-onderlen. Eenige jaren later werd hij door keizer Vitel- zoeker en archeoloog, geb. 17 Maart 1787 te Nantes,
lies van zijne waardigheid ontzet, en maakte door
deed eene reis door de landen langs den Nijl, waarzelfmoord een einde aan zijn Leven.
van de vruchten door hem openbaar werken gemaakt
Caicos, Cayos of Keys, in de West-Indien al de in deze belangrijke werken : V oyage a l'oasis de
rotseilandjes, in de nabijheid van grootere eilanden.
Thebes et dans les deserts (2 din. Parijs 1822) ;
Calcus, tegenw. Grimakli-Kaiki, rivier in Klein- Voyage de Meroe (4 dln. Parijs 1826-7); Recherches
Azie, in Mysie, loopt naar het westen, en valt tegensur les arts et metiers, les usages etc. des anciens
over Lesbos in de Egeische Zee.
peoples de l'Egypte, de la Nubie et de l'Ethiopie (2 dln.
Caienne. Zie C AYENNE.
Parijs 1831-37).
Caieta, tegenw. Gaeta.
Caillie (Rene). Zie (Lunt.
Caietanus (Benedictus). Zie BONIFACIUS VIII
Cailloma, stad in Peru, prov. Arequipo, vroe(paus). — C., de heilige, ook Gaetan, medestichter ger hoofdpl. der prov. Collahuas; rijke zilvermijnen.
van de Orde der Theatijnen te Rome, dus genoemd,
Cain, stad in Juda; Jozua 15 : 57.
omdat de eerste superior der orde, Caraffa (later
Cain, 1) volgens den Bijbel eerstgeboren zoon
pans Paulus IV) bisschop was van Chieti (lat. 'Tate);
van Adam en Eva, sioeg zijn jongeren broeder Abel
Caraffa's opvolger als superior was C., geb. 1480 te
dood, en werd deswege door God vervloekt. Na lang
Tiene bij Vicenza, gest. 7 Aug. 1547 te Nape's; ge- omgezworven te hebben, vestigde hij zich (Gen. 4:
denkdag 7 Aug.— C. (Thomas de Vio), C. genaamd, 16) in het land Nod, en bouwde eene stad, die hij
als (1469) geboren te Gaeta, eerst Dominican, Henoch of Enoch noemde, naar een zijner zonen.
1508 generaal zijner orde, 1517 kardinaal, 1518
— 2) een uit de kinderen van Hobab, den schoonpauselijk legaat op den rijksdag to Augsburg, waar
vader van Mozes (Rigt. 4 : 11; Num. 24 : 22).
hij te vergeefs trachtte Luther tot de Kerk terug
Callan., twee personen in het geslachtregister
te brengen, 1519 bisschop v. Gaeta, 1523 legaat
van Jezus; Lucas 3 : 36, 37.
in Hongarije; stierf 9 Aug. 1534. In zijn geschrift
Caiphe, fransche naam voor Caiaphas.
over het pausel. gezag verdedigt hij de onfeilbaarheid
Calques, fransche naam voor Key-eilanden.
van den Pans —C. (Hendrik), kardinaal, uit het ge- Zie CAICOS.
slacht Sermoneto, 1589 door Sixtus V naar FrankCaird, landloopers of zoogenaamde Heidens in
rijk gezonden, om te bewerken, dat na den dood van
het hoogland van Schotland.
Hendrik III een r.-kath. koning verkoren wierd,
Cairngorm, berggroep in Schotland, in het
deed niets dan den burger-oorlog in Frankrijk Grampian-gebergte, aan de bron van de Dee; de
aanblazen, en werd door den pans teruggeroepen.
hoogste top van den C. is de Ben-Macdhu (4258 vt.).
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Cairo

Cairo, fr. Le Caire, arab. Masr-el-Kahirah of
gemeenlijk slechts kortweg El-Masr, hoofdstad van
Egypte, in Neder-Egypte, op den regter-oever van
den Nijl, 969 door Goher-el-Kaid gesticht, 1 uur
gaans henoorden de oude hoofdstad van Egypte, die
tegenw. door de inlanders Masr-el-atikeh en door
de Europeers Oud-C. genoemd wordt (zie FOSTAT).
C. heeft 250 a 300,000 inw., ruim 400 moskeen,
paleizen van den onderkoning, groote bazars, fraaije
pleinen, enz. De havenplaats van C. is Bulak of
Boelak. Sedert Oct. 1857 staat C. door een spoorweg
met Suez in gemeenschapin 1798 vermeesterd doorde
Franschen, werd C. 1801 bemagtigd door de Engelschen, die het dadelijk teruggaven aan de Porte.
Cairo, 1) C., of C. di Savona, lat. Canalicum,
vlek in de piemont. prov. Savona, aan de Bormida ;
3500 inw.; de austro-sardische armee werd hier
i796 door de fransche geslagen.
'2) eene in hare
opkomst zijnde koopstad in den amerik. staat Illinois,
aan de zamenvloeijing van Mississippi en Ohio.
Caistor, stad in het engl. graafschap Lincoln ;
1600 inw.; gesticht door den saks. koning Hengist,
nadat hij de Scoten en de Picten overwonnen had.
Caithness, bet noordelijkste graafschap van
Schotland, groot 33 vierk. mijlen, bevolking 39,000
zielen, hoofdplaats Wick. Vroeger is dit graafschap
in handen geweest van de Denen en de Noormannen.
Caius. Zie r—AJUS.
Caivano, stad in de napolit. prov. Terra-diLavoro ; 6000 inw.
Cajamarca, stad. Zie —r AXAMARCA.
Cajanus, een rens van8rijnl.vt.(ruim 2ned.e1)
lengte, geb. in Zweden, woonde tang in Amsterdam,
waarhij,onder den naam van Blaauw-Jan,in Kerbergen te kijk ging voor geld ; hij stierf 27 Febr.1749
in het proveniershuis te Haarlem.
Cajaphas. Zie C—AIAPHAS.
Cajare, stad in het fransche dept. Lot, aan de
Lot ; 2000 inw.
Cajazzo, lat. Galatia, stad in de napolit. prov.
Terra-di-Lavoro, aan den Volturno: 4000 inw.
Cajeta, zoogster van Eneas of van Creusa of van
Ascanius ; eene kaap, haven en stad in Campania
waren naar haar genoemd.
Cajetanus. Zie r—AIETANUS.
Cajus, meest verkort C., romeinsche voornaam ;
ook wel ge z,lachtsnaam,maar dan Cajus. De Bomeinen gebruikten den naam C. ook als ze iemand niet
wilden of konden noemen, zooals wij N. N. zeggen.
Cajus, de heilige, nit Savona in Dalmatie,bloedverwant van keizer Diocletianus, bekleedde den
stoel van Rome 263-296. Cedenkdag 22 April.
Cala (Ferdinand Scocco de), geb. te Cosenza in
Calabrie, schreef eene Geschiedenis der verovering
van Napels en Sici lie door keizerHendrik VI (Napels
1660 gedrukt). Dit vierk, tegenw. een voorwerp der
bibliomanie, is zeer zeldzaam geworden, daar de Inquisitie te Rome van al de exemplaren,die zij magtig
kon worden, een auto-da-fe aangerigt heeft; daarbij
werd en eenige ezels-beenderen verbrand ,welke C. uitgaf voor de reliquien van den in zijn boek genoemden, maar nooit bestaan hebbenden Sint Jan de Cala.
Calabar, 1) een kustland (Oud-C.en Nieur-C.)
in Opper-Guinea, tusschen de riv. Dzjoliba en Biafra,
wordt besproeid door de rivieren C. en Bonny. —
2) C. of Bongo , riv. ter kuste van Guinea, beoosten
den Niger, outlast zich in de bogt van Guinea, en is
40 mijlen bevaarbaar. — - Oud-C., engl. Old-C., ook
Dukes-Town, stad in het rijk Kwoea, aan de C.—
4) Nieuw-C., stad in bet rijk Benin, aan de Dzjoliba.
Calaber (Quintus). Zie QUINTUS.

Calamari
Calabozo, stad in Venezuela, prov. Caracas,
aan den Gu p rico ; 4000 inw. Hier behaalde Bolivar
24 Junlj 1821 eene overwinning op den spaanschen
generaal La Torre, waardoor de Spanjaarden zich
genoodzaakt zagen Columbia te ontruimen.
Calabrese (il Cavaliere C.),schilder. ZiePnETI.
Calabrezen. Zie onder CALARRIe.
Calabri, d. Calabrezen. Zie onder CALABIllè.
Calabrie, het nude Brutium en een gedeelte
van Lucanie, is de zuidelijkste punt (of de voet) van
Italie, grenst door eene landengte van 10 mijlen
breedte ten N. aan de prov. Basilicata, beslaat eene
oppervlakte van omstr. 325 vierk. mijlen, doorloopen door de Apennijnen (waarvan sommige pieken
7000 vt.), is hij uitstek vruchthaar, en is menigmaal
geteisterd door aardbevingen, zoo inzonderheid die
van 1783, die aan ruim 30,000 menschen het leven
kostte. De Calabrezen (gelijk de bevolking genoemd
wordt) zijn onbeschaafd en bijgeloovig, lui en onverschillig. De kroonprins van Napels plagt den titel
te voeren van Herlog van Calabrie. In den vroegsten
tijd noemde men Calabri (d.
Calabrezen) de volkeren, die van Iapygie dat gedeelte bewoonden, dat
zich uitstrekte tusschen de Salentijnen ten 0. en de
Peucetijnen ten W. Later, toen Italie in elf gouvernementen ingedeeld was (in de eerste eeuw van bet
keizerrijk) verstond men onder C. het geheele
lapygium promontorium (Salentijnen, Calabrezen,
Peucetijnen en Messapiers), op ettelijke kaatons na
in het westen. Eerst werd C. gecoloniseerd door
Grieken ; door de Romeinen onderworpen 260v. Chr.
Later viel bet in de magt der West-Gothen, toen
in handen der Sarracenen, en eindelijk omstr. 1130
in die der Noormannen, die er eene prov. van bet
koningrijk Napels van maakten. Tegenw. is C. administratief ingedeeld in 3 prov., nl. Calabria cileriore
(123 vierk. mijlen ; 456,000 zielen ; hoofdpl.Cosenza);
Calabria ulteriore 1 (103 vierk. mijlen ; 338,000 zielen;
hoofdpl. Reggio) ; Calabria ulteriore II (97 vierk. mijlen ; 394,000 zielen ; hoofdpl. Catanzaro).
Calabritto, vlek in de napolitaansche prov.
Principato cit., aan de Cele ; 2400 inw.
Calach,eene door Assurgebouwde stad; Gen. 10.
Calagorris, stad in Gallie ; tegenw. Cazêres.
Calagurris, naam van twee stedenin Hispania
Tarraconensis; tegenw. Calahorra en Loare.
Calahorra, oud Calagurris, stad met 6000 inw.
in de spaansche prov. Logrorio, aan de uitwatering
van den Cicados in de Ebro: geboortepl. van Quintilianus en van den heiligen Dominicus.
Calais, lat. Caletuin, waarschijnlijk de havenstad Itius portus of Ulterior portus, waar Cesar zijne
troepen bijeentrok eer hij overstak naar Britannia,
sterke vesting en havenstad in het fransche dept.
Pas-de-Calais, tegenover bet engelsche Dover, waarvan het slechts door bet Naauw van Calais is gescheiden, zijnde niet meer dan twee uren noodig
voor de overvaart. Reeds in de middeleeuwen was
het eene vesting, droeg tot in de 13e eenw den naam
van Scalas, en behoorde tot het graafschap Boulogne.
Na een merkwaardig beleg (zie het art. EUSTACHE DE
SAINT-PIERRE) viel C. 1347 in handen van Edward HI,
en bleef ruim twee eeuwen in de magt der Engelschen, totdat Francois de Guise het bun ontweldigde
(1558). Later bukte C. drie jaren (1595-98) onder
het spaansche
onder aartshertog Albertus van
Oostenrijk ; en toen Lodewijk XVIII in Frankrijk terugkeerde 24 April 1814 stapte hij te C, aan wal.
Callas en Zethes. Zie ZETHES.
Calamari, ()ride stad in Peru (waar nu Turbaco
staat), bad in den tijd der incaas ruim 200,000 inw.

Calamata
Calamata, lat. Ca/amcp , 1) hoofdpl. der nomarchie Messenie van het koningrijk Griekenland,
aan de uitwatering van den Nedon in de golf van
Coron ; 4000 inw. en haven ; was 1821 een der eerste
vrijgemaakte steden van Griekenland, en de eerste
grieksche nationale verpadering werd te C. gehouden ; 1825 werd C. verwoest door de Egyptenaars,
en 1828 werden er de fransche troepen ontscheept.
— 2) eilandje in de Adriat. Zee, aan de kust van
Dalmatie, bewesten Ragusa; behoort aan Oostenrijk.
Calame (Alexandre), geb. 1814 te Neufchatel,
voortreffelijk schilder, tot 1845 hoofdzakelijk landschappen nit het zwitsersche Alpenland, sedert landschappen nit Italie ; hij stierf Maart 1864.
Calamianen, eene tot de philippijnsche eilanden behoorende spaansche groep in den 0. I. archipel, met eene bevolking van 20,000 zielen.Zedragen
hun naam C. naar het grootste, dat Calamiana heet.
Calamita, stad in de Krim. Zie ALMA 2).
Calanca-dal, dal in het zwits. kanton Graauwbunderland, wordt doorstroomd door de Calancasca.
Calandsoog, I) C., ook wel kortweg 't Ooge,
oudtijds welvarend dorp, ruim 4 uren gaans benoorden Alkmaar, gesticht door zekeren Ogeus, bestaat
reeds sedert eeuwen niet meer ; het laatste gedeelte
er van werd 1570 door den Allerheiligen-vloed verzwolgen ; resten van dit C. zijn in bet laatst der
18e eeuw nog te zien geweest bij laag water. —
2) C., of Nieuw-C., nabij de plaats waar het oude C.
gestaan heeft; bij dit C. landden 27 Aug. 1799 engl.
en russ. troepen, en had een hevig gevecht plaats van
morgens 4 tot 's avonds 6 ure, waarbij de Nederlanders 1400 man verloren, waaronder 57 oflicieren.
Calanus, een der zoogenaamde gymnosophisten
of brahmanen, dien Alexander de Groote in Indie
leerde kennen, en die den grooten veroveraar vergezelde op zijne togten. In de stad Pasargada ziek
wordende, maakte de 83-jarige C. toenvrijwillig een
einde aan zijn leven, door zich, ten aanschouwe van
de gansche macedonische armee, aan de vlammen
van den brandstapet prijs te geven. Aan een officier,
die hem vroeg of hij niets meer aan Alexander te
zeggen had, gaf C. ten antwoord : ,,Nees, want over
drie maanden zie ik hem te Babel. - En Alexander
stierf werkelijk drie maanden later te Babylon.
Calaris, of Caralis, stad op bet eiland Sardinie;
tegenw. Cagliari.
Calas (Jean), geb. 19 Mrt. 1698 te Lacaparéde
in Languedoc, was Protestant, en als koopman gevestigd te Toulouse. Zijn oudste zoon Marc Antoine
leed aan zwaarmoedigheid en maakte, in eene vlaag
van die zielsziekte, door ophanging een einde aan
zijn leven. Het fanatismus trok van dit voorval partij,
en leverde eene aanklagt in tegen C. bij het parlement van Toulouse, dat hij zijnen zoon vermoord
had, omdat die tot de roomsche Kerk wilde overgaan. In weerwil van het ongerijmde dezer aantijging
werd de ongelukkige varier door het parlement (met
eene meerderheid van 8 stemmen tegen 5) ter dood
veroordeeld, en 9 Maart 1762 geradbraakt. Zijne
bezittingen werden verbeurd verklaard, en zijne kinderen in verschillende kloosters geplaatst. Later
leerde Voltaire de weduwe C. kennen te Geneve ; en
na zich bekend te hebben gemaakt met al de bijzonderheden, bewerkte hij, dat het proces aan eene
herziening onderworpen wierd, en nu werd C. door
het parlement van Parijs onschuldig verklaard en
zijne nagedachtenis gerehahiliteerd.
Caiasanza (Jos.), uit Aragonie, stichter van
de orde der Piaristen, geb. 1556, gest. 1648 te
Rome, werd 1767 gecanoniseerd. Gedenkdag 27 Aug.
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Calascibetta, zooveel als Calatascibetta.
Calasiao, stad op het eil. Luzon ; 18,000 inw.
Calasparra, stad in Spanje (Murcia) ; 5000 inw.
Calatabellota, I) C., lat. Crimisus, rivier die
in de siciliaansche prov. Girgenti op den Monte-Rosa
ontspringt en 3 uren gaans bezuidoosten Sciacca in
de Middell. Zee valt, na eenen loop van 10 mijlen.
Aan de oevers van de C. werd 340 v. Chr. eene armee
van 70,000 Carthagers in de pan gehakt door Timoleon.— 2) C., op de plaats van het oude Triocala
of Tricala, stad met 5000 inw. op den regteroever
der riv. C., 3 uren gaans benoordwesten Sciacca ;
was beroemd als de residentie van Tryphon, het opperhoofd der in opstand gekomene slaven(106 v.Chr.).
Roger I versloeg hier de Sarracenen.
Calatafimi, lat. Longarium, stad met 8000 inw.
in de sicil. prov. Trapani, nabij het oude Segesta ;
bij C. overwon Garibaldi 1860 de napolit. troepen.
Calatagirone, of Caltagirone,vermoedelijk het
oude Hybla minor, stad in de sicil. prov. Catania ;
22,000 inw. In de middeleeuwen versterkt door de
Sarracenen, en hun ontweldigd door de Genuezen.
Calatanazor, stad in de spaansche prov. Soria, tusschen de steden Soria en Osma ; 1500 inw.
Almanzor werd frier verslagen door de Christenen
in dien beroemden slag (998 of 1001), waarin 50,000
Mooren op bet slagveld bleven liggen.
Calatanisetta, of Caltanisetta, versterkte stad
in de prov. C. (groot 56 vierk. mijlen, met 186,000
zielen), op het eiland Sicilie, nabij den Salso,13 mijlen bezuidoosten Palermo, op een vulkanischen grond;
17,000 inw.
Calatascibetta, ook wel Bens Calascihetta
of Caltascibetta, stad in de sicil. prov. Calatanisetta,
6 uren gaans henoordw. Piazza ; 6500 inw.
Calatavuturo, stad op Sicilie, 7 mijlen benoordw. Palermo ; 4500 inw.
Calatayud, stad in de spaansche prov. Saragossa; 6 uren gaans bezuidw. de stad Saragossa, aan
de zamenvloeijing van den Xalon met den Xiloca ;
7000 inw.; gesticht in de 8e eeuw door den moorschen veldheer Ayoeb of Ayub (vandaar de naam
Cala 't Ayvb, d. kasteel van Ayoeb). Alfons van
Aragon ontweldigde C. aan de Mooren 1118 ; eindelijk ontnam de koning van Castilie het 1362 aan
de afstammelingen van Alfons.
Calatia, tegenw. Cajazzo,stad in Campanie, bezuidoosten Sora, aan den Vulturnus ; werd 314 v. Chr.
door de Romeinen onderworpen.
Calatrava, ook C. la Vieja, of Carrion de C ,
lat. Orea of Oretum, spaansche'stad, prov.Ciudad-Real,
5 uren gaans benoordoosten de stad Ciudad-Real ;
trier werd 1158 de Calatrava-Orde gesticht.
Calatrava-orde, eene geestelijke en militaire
orde in Spanje, 1158 te Calatrava gesticht door den
abt Raimond, toen Sancho III koning van Castilie
aan hem en de ridders van Citeaux (cistercienserridders) de stad Calatrava toevertrouwde, omdat die
door de Tempelridders niet behoorlijk tegen de Mooren werd verdedigd. In 1163 scheidden de ridders
(onder don Garcias de Redon) zich of van de monniken (hestendigd door pans Alexander III). Toen
de Mooren (1197) Calatrava weder bemagtigd badden, noemden zich de ridders der C.-Orde ridders
van Salvatierra. Na den dood van hunnen 29en grootmeester (1489) werd het grootmeesterschap aan de
Kroon getrokken ; en 1523 werd door pails Adriaan VI
bepaald, dat het voortaan erfelijk aan den koning
zou behooren, en dat de ridders der C.-Orde voortaan mogten trouwen. Tegenwoordig is bet niets
meer dan eene orde van verdiensten.
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Calaurie, of Kalaurea, eiland bij de oostkust
van den Peloponnesus, met Poros verbonden door
eerie zandbank, in de saronische golf. In den tempel
van Neptunus op het eiland C. maakte Demosthenes
door vergif een einde aan zijn ken, om aan de satelliten van Antipater te ontkomen; van lien tempel zijn
nog rumen in wezen.
Calaveras, eene zich in den San-Joaquin ontlastende rivier in het N. van Californie ; geeft haren
naam aan het graafsch. C. ( hoofd pl. Double-Springs).
Calavinus Pacuvius. Zie P ACUVIUS.
Calb, stad in Wurtemberg. Zie CALLA.
Calbe, twee steden in Pruisen :1) aan de Saale,

6 uren gaans bezuidoosten Maagdenburg ; 8000 inw.
-- 2) aan de Milde, kreis Saltzwedel, reg.-distr.
Maagdenburg; 1700 inw.
Calbongos, yolk in Opper-Guinea, kust Gabon,
van den Camaron tot de riv St.-John, zijnde een hoog
tafelland, waar verscheidene rivieren ontspringen.
Calcar, pruis. marktvlek, aan de Leye, uur
gaans bezuidoosten Cleve ; 2200 inw.; had in de 15e
en 16e eeuw eene voorname schilderschool in de
oud-vlaamsche rigting ; geboortepl. van Jan v. Calcar.
Calcar (Jan van), schilder, geb. omstr. 1500 te
Calcar, genoot zijne opleiding eerst aldaar, vervolgens in den ital. stijl te Venetie, werkte later te
Rome, waar hij 1546 stierf; hij leverde ook de houtsneden voor de Institutiones anatomicce van Vesalius.
Calcasieu, rivier in den n.-arnerik. staat Louisiana, stroomt door het Emir C., en valt na een loop
van 54 mijlen in de Mexicaansche golf.
Calca y Lares, prov. en stad in het peruaansche dept. Cuzco.
Calcedoine, fransch voor Chalcedon.
Calchas, offerpriester en wigchelaar uit Mycenx, noon van Thestor, vergezelde de grieksche armee
naar Troje, voorspelde dat het beleg tien jaren (Wren, en dat de grieksche vloot de haven van Aulis
niet zou kennen verlaten, of eerst moest Agamemnon
zijne dochter Iphigenia hebben geofferd aan Diana.
Volgens Homerus beroofde C. zich van het !even, omdat hij als wigchelaar overtroffen werd door Mopsus.
Calchedon. Zie de minder juiste, doch meer
algemeene spelling CHALCEDON.
Calchus, koning der Dauniers in Neder-Italie,
de minnaar van Circe, die hem na de kennismaking
met Ulysses betooverde. Een leger der Dauniers
toog uit om C. te bevrijden ; doch hij werd slechts
in vrijheid gesteld onder belofte, dat bij bet eiland
van Circe nimmer weder zou betreden.
Calcinato, vlek in de lombard. prov. Brescia,
4 uren gaans bezuidoosten de stad Brescia ; 3600 inw.;
Vendome versloeg hier 1706 de Keizerlijken.
Calcott (Aug. Walter), een voornaam engelsch
landschapschilder, geb. 1779 te Kensington, gest.
aldaar 1844.
Calcutta, in 1717 nog slechts een dorp, waar
de Engelschen sedert 1690 eene factorij hadden,
behoort sedert 1757 aan Engeland, is hoofdstad van
bet presidentschap Bengalen en van geheel britsch
0.-Indie, zetel van den britschen onderkoning, en
heeft met deszelfs voorsteden ongeveer 1 millioen inw., rneest Hindoes, en overigens mabomedaansche inboorlingen des lands en Europeanen. Het
is de voornaamste koopstad van 0.-I., en voor indigo
zelfs de fioofdmarkt der wereld ; de haven van C.,
voor groote zeeschepen, is Diamond-Harbour. De
stad C. ligt op den linkeroever van den Hugly, een
tak van den Ganges; zij wordt onderscheiden in de
Zwarte stad, bestaande nit de leem- en bamboeshutten der inboorlingen, en de Witte stad (of voor-

Calderon de la Barca
stad Tsjaoeringhee), met huizen als paleizen, bewoond
door Europeanen. Het fort William is eene sterke
citadel; overigens heeft C. universiteit, sterrewacht,
beroemden plantentuin, en vele andere instellingen,
en is een middelpunt is van geleerdheid. In 1864
(5 Oct.) ontzettend geteisterd door een orkaan.
Caldee. Z .e
i B
R OEDZJIA.
Caldara (Polydoro), ital. schilder. Zie het art.
CARAVAGGIO.- C. (Antonio), ital. componist, schreef
meer din 50 operaas en oratorien, vele missen, enz.;
geb. 1678 te Venetie, waar hij 28 Aug. 1763 stied;
van 1718 tot 1731 woonde hij te Weenen.
Caldas, naam van verscheidene spaansche badplaatsen met warme bronnen, n1.1) C. de Mombuy,
het oude Aqua? Caliche, 5 uren gaans benoorden Barcelona ; 2400 inw.; is een der best ingerigte badplaatsen in Spanje.— 2) C. de Rey, het oude Aquie
Cilenoruni, prov. Santiago, 11 uren gaans benoordw.
Vigo. — 3) C. d'Orense, het oude Aqua' Origines,
prov. Santiago ; 4000 inw.
Zie ook CALDETAS.
Caldetas, naam van eenige portugesche badplaatsen met warme zwavelbronnen :1) C. da Reinha,
prov. Estremadura, met groot verplegingsgesticht,
1600 inw.— 2) C. da Gerez, prov. Minho, druk bezochte badplaats, heerlijk gelegen in het Cavado-dal.
— 3) C. de S.-Miguel, prov. Minho. Zie ook CALDAs.
Calder, I) riv. in 't engl. graafsch. York, valt in
de Aire. — 2) riv. in Schotland, valt in den Clyde.
Caldera, stad in Chili, prov. Atacama ; 6000
inw., gewigtige haven, spoorweg naar Copiapo.
Calderari, d. Ketellappers, in Italie een staatkundig geheim genootscbap in den trant der Carbonari (zie dat art.). Omtrent oorsprong, doel en
werkkring der C. is niets met zekerheid bekend, doch
sinds lang bestaan de C. niet meer.
Calderon (don Serafin), geb. omstr. 1800 te
Malaga, advokaat aldaar , bekleedde verscheidene
openbare ambten, tot hij 1838 stil ging leven. Hij
is een grondig kenner van het Arabisch,en heeft belangrijke studien over de letterkunde der Morisken
geleverd. Melding verdient ook zijne schoone novelle
Christianos y Moriscos (Madrid 1838) ; vol geestigheid en waarheid zijn zijne Escenas andaluzas (Madrid 1847) ; en als verdienstelijk dochter heeft C. zich
doer kennen door zijne Poesias del solitario (2 dln.
Madrid 1833-40).
Calderon de la Barca (voluit : don Pedro
Calderon de la Barca Bareda Gonzalez de Henao, Ruiz
de Blasco y
beroemd spaansch dochter, geb.
1 Jan. 1601 (anderen zeggen 17 Jan. 1600) te Madrid, studeerde te Salamanca, scitreef op zijn 14ejaar
zijn eerste stuk, trail op 25-j. leeftijd als gemeen soldaat in dienst, en was reeds een geacht tooneeldichter, toes fi llips 1V hem 1636 naar Madrid riep, aan
zijn hof, hem met gunsten overlaadde, en hem de
noodige gelden verschafte, om zijne talrijke pennevruchten ten tooneele te brengen. In 1646 ornheisde
C. den geestelijken stand, werd 1653 kanunnik van
Toledo, kwam 1663 weder naar Madrid, waar hij
25 Mei 1681 als Caplan mayor der congregatie van
St.-Petrus stierf. Nagenoeg In alle soortenvan poezij
heeft C. iets geleverd ; maar inzonderheid treurspelen, blijspelen, klucbtspelen, historische toouoelstukken en (door hem zelven als zijne beste produkten
beschouwd) Autos sacramentales. Al zijne stukken
dragen den stempel van een verheven genie en eene
onuitputtelijke verbeeldingskracht, maar gaan ook
wank aan eene volslagene verwaarloozing van de
regelen der kunst en aan de schreeuwen,1 ,te anachronismen. De beste editie der Comedias van C.
bezorgde Hartzenbusch (4 dln. Madrid 1848-50).

Caldiero
Caldiero, dorp in de venet. prov. Verona, op de
zuiderhelling der tiroler grens-Alpen, ruim 3 uren
gaans beoosten Verona ; 1600 inw. en warme zwavelbronnen. Hardnekkig gevecht 12 Nov.1796 tusschen
de Franschen (onder Bonaparte) en de Oostenrij kers ;
1805 (29, 30 en 31 Oct.) de driedaagsche veldslag
tusschen aartshertog Karel en maarschalk Massena,
waarin de Franschen overwinnaars bleven.
Caldogno, vlek in de venet. prov. Vicenza, aan
de lgna ; 2200 inw.
Caldonazzo, in de omstreek van Trente een
meir, uit hetwelk de Brenta ontspringt.
Cale, of Calle, eigentlijk Portus Calle, tegenw.
Porto. Uit dezen naam, wil men, is de naam Portugal
ontstaan.
Caleb, door Jozua uitgezondeu om het land
Canaan t y verspieden, was met Jozua de eenige van
al de uitgetogenen uit Egypte, die het beloofde land
mogten betreden ; C. ontving als zijn aandeel den
berg en de stad Hebron, en maakte zich, bijgestaan
door zijnen neef Othniel, meester van Debir.
Caleb—Ephrata, hier stierf Hezron ; I Chron.
2 : 24.
Caledon, baai met haven aan de westzijcle der
Carpentaria-golf (noordkust van Australia).
Caledonen, lat. Caledones. Zie CALEDONIeRS.
Caledonia, I) onder dezen naam verstonden
de Romeinen het noordelijk gedeelte van Schotland.
Zie CALEDONIèRS. - 2) vlek in Opper-Canada, distr.
Ottawa, bezochte badplaats met minerale bronnen.
Caledonie (Nieuw-), landstreek in NieuwBritannie (N.-Amerika), bewesten het Rotsgebergte.
— C. (Nieuw-),eiland in de Stille Zuidzee, beoosten
Nieuw-Holland, bewoond door menschen-eters; bevolking 60,000 zielen. De haven Baladea, aan de
noordwestzijde van bet eiland, is welbezocht. Het
eil. werd 1774 ontdekt door Cook, en 24 Sept.1853
in bezit genomen door de Franschen.
Caledoniers, lat. Caledonii, de bewoners van
het schotsche bergland benoorden de golf van Clyde
en Forth, waren van celtische afkomst ; hun naam
is nog behouden in die der Gaelen (Bergschotten),
in wier tongval Ossian schreef. De Picten zijn identiek met de C.; niet alzoo de later in Caledonie doorgedrongene Scoten, die uit Ierland kwamen. De gedurige invallen der C. in Britannia waren oorzaak,
dat de Britten in de vijfde eeuw de hulp inriepen
der Saksen.
Caledonisch Kanaal, doorsnijdt het schotscbe graafschap Inverness, is voorzien van acht groote
sluizen, 601- engl. mijlen lang, zelfs voor groote zeeschepen bevaarbaar, stelt de Noordzee in gemeenschap met den Atl. Oceaan, en werd 2 Oct. 1822
voor de vaart opengesteld, nadat er 18 jaren aan
gewerkt was.
Caledonische Zee, of Minsh, beet dat gedeelte van den Atlantischen Oceaan, dat de Hebriden
van Schotland scheidt.
Calella, stad in de spaansche prov. Barcelona,
aan de Middell. Zee; 2000 inw.
Calendario (Filippo), venetiaansch beeldhouwer en bouwmeester, leefde in de eerste helft der
14e eeuw, werd, na verscheidene thans nog in wezen
zijnde werken te hebben uitgevoerd, 1335 als medepligtig aan de zamenzwering van Marino Faliero ter
flood gebragt.
Calendaris, bijnaam van Juno, omdat de eerste dag van elke maand aan haar was gewijd.
Calenus. Zie FUFIUS.
Calenzana, stad op Corsica, 2 uren gaans bezuiden Calvi ; 2000 inw.
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Calepino (Ambrosio), geleerd Italiaan,augustijner monnik, geb. 6 Junij 1435 te Bergamo, gest.
30 Nov. 1511, besteedde zijn gansche leven aan de
zamenstelling van een latijnsch Woordenboek in vele
talen (1 e druk Reggio 1502 ; door C. vermeerderd
1509),in de 16e en 17e eeuw herhaaldelijk orngewerkt,
uitgebreid en herdrukt. De volledigste editie is
die in elf talen (Hazel 1627). Somwijlen maakte
C. van zijnen limn het anagram Pelicanus.
Cales, stad in 't oude Campanie, aan de Via latina,
2 mijlen bezuidoosten Teanum Sidicinum; in den ram,
tijd beroernd om zijn wijn ; tegenw. Calvi.
Caleten, lat. Caleti, y olk in het 2e Lyonnesche
ten 0. van den Armoricanus tractus, ten N. van de
Lexovii, ten W. van de Veliocasses, ten Z. W. van
Belgica 2a ; hoofdpl. Juliobona. Ze bewoonden het
fransche landschap Caux, dept. Seine-Inferieure.
Caletum, verlatijnschte naain van Calais.
Calhoun (John Caldwell), amerikaansch staatsman, geb. 18 Mrt.1782 in Zuid-Carolina, eerst advokaat, 1810 lid van het congres, werd toen de
leider van de oorlogspartij tegen Engeland en bestrijder van de Banken. Van 1817 tot 1824 minister van
oorlog, en onder de presidenten Adams en Jackson
vice-president. Een voor de zuidelijke staten der
Unie min-gunstig toltarief, sedert 1828, noopte hem
om de leer der vernietiging op te werpen, volgens
welke aan iederen staat der Unie de bevoegdheid
toekwam de wetten, door het Bondsgouvernement
uitgevaardigd, te vernietigen. Van dat oogenblik of
stond hij in den senaat alleen, doch niet zonder invloed en rnenigmaal aan het hoofd der oppositie.
Onder Tyler werd hij minister van binnenl. zaken.
In 1850 eischte hij de afscheiding van de zuidelijke
staten der Unie, doch stierf 31 Mei van dat jaar.
Cali, stad in Nieuw-Granada, staat Cauca, aan
den Jamondi ; 6000 inw,
Callan, of Callian, vlek met 2000 inw. en een
kasteel in het fransche dept. Var, 6 uren gaans benoordoosten Draguignan.
Calibia, stad op de kust van Tunis, bezuiden
kaap Bon; 3000 inw. en kasteel.
Caliari, of Cagliari. Zie VERONESE.
Calicut, ind. Calicodu, zeestad in het britschindisch presidentschap Madras, op de kust van Malabar, aan den Ind. Oceaan ; omstr. 25,000 inw.;
vroeger hoofdpl. van de oude prov. Malabar, was C.
veel grooter dan thans, nu het gedeeltelijk is verzwolgen door de zee. Het was de eerste haven van
India, die Vasco de Gama aandeed (18 Mei 1498) bij
zijne vaart om de Kaap; doch bij kon C. niet bemagtigen ; 1760 werd C. ingenomen door HyderAli, en na hem verwoestte Tippoe-Saib de stad, en
bragt de inwoners over naar Nellore. Door de Engelschen werd C. weder opgebouwd.
Calidius (Marcus), de als redenaar beroemde
zoon van den volkstribuun Quintus C., was 57 v. Chr.
pretor, bewerkte Cicero's terugkeer uit de ballingschap, en omhelsde later de partij van Cesar, die hem
het bewind opdroeg over het wingewest Gallia togata.
California, sedert 7 Sept. 1850 een der staten van de n.-amerik. Unie, telde in dat jaar slechts
92,597 zielen, welk getal in 1860 reeds bleek
geklommen tot 380,015. De hoofdstad van C.,tevens
zetel van het gouvernement, is Sacramento; yolkrijkste en gewigtigste koopstad is San-Francisco.
Dit bergachtig land, groot 7527 vierk. mijlen, ontdekt
1542 door Cabrillo, werd 1578 onderzocht door
Drake, '1763 in bezit genoinen door de Spanjaarden.
Tot dat tijdstip geheel vreemd gebleven aan europ.
beschaving, kwam het nu onder den invloed (1767)
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van franciscaner rnonniken, die er vele missièn
vestigden, om de inlanders tot het Christendom te
bekeeren. Later werd C. bij Mexico gevoegd. Nu en
dan vestigden zich enkele Amerikanen in C. als kolonisten, later hadden de Russen een station aan de
Bodega-baai, totdat eindelijk een Zwitser, met name
Sutter, er eene volkplanting aanlegde op grootere Schaal ; en door deze kolonisten werd 1847 de
ontdekking gedaan, dat de rivieren good bevatteden. Deze ontdekking trok weldra geheele stroomen
landverhuizers derwaarts; en nu eerst begon eigentlijk de colonisatie van C., dat bij het vredeslraktaat
van 2 Fehr. 1848 door Mexico werd afgestaan aan
de n.-amerik. Unie; en (gelijk boven gezegd) sedert
7 Sept. 1850 vormt het daarvan een afzonderlijken
staat. Zoolang het tot Mexico behoorde, was dit
land bekend onder den naam van Alta-California
(Hoog- of Opper-C ) ofNueva California (Nienw -C.),
met Monterey tot hoofdplaats, en maakte hetzelve
het noordelijk gedeelte of continentale kustland
uit van de groote landstreek C., waarvan het zuidelijk gedeelte den naam droeg van Baja-California
(Laag- of Neder-C.) of Vieja California (Oud-C.).
Dit laatste, dat thansnog tot Mexico hehoort, beslaat
eene oppervlakte van 2780 vierk. mijlen, en bestaat
hoofdzakelijk uit bet 300 mijlen lange, 9 a 35 mijlen breede, en door eene bergketen (hier en daar
5000 vt. hoog) doorsnedene schiereiland aan de
westkust van Noord-Amerika, is ten N. door den
Colorado van Sonora gescheiden, en loopt in 't Z. uit
in twee voorgebergten, t. w. westelijk kaap San-Luca
en oostelijk kaap Palmo. De grootstestad van Oud-C.
is Loreto; hoofdpl. en zetel van het gouvernement
is La Paz. De 12,000 zielen, meerendeels van spaansche afkomst, wonen in kleine plaatsen verdeeld,meest
langs de kust. Oud-C. werd 1536 ontdekt door Cortez,
en 1642 gecoloniseerd door de Jezuiten.
California (Golf van), een arm van den Stillen
Oceaan, scheidt het schiereiland C. ten westen, van
Sonora en Sinaloa (Mexico) ten oosten. In de golf
van C. verscheidene eilanden, en veel parelvisscherij;
in derzelver noordelijk gedeelte ontlasten zich de
rivieren Colorado en Gila.
Caligula (Cajus Cesar Augustus Germanicus,
bijgenaamd), derde romeinsche keizer, geb. anno
12 na Chr. te Antium, zoon van Germanicus en Agrippina, was een achterneef van keizer Tiberius, die
eene bijzondere genegenheid voor hem had, en wiens
opvolger hij werd anno 37 na Chr., zijnde toen 25j.
oud. Aanvankelijk regeerde hij goed; doch na verloop van eenige maanden werd hij ten gevolge van
losbandigheden door eene ziekte aangetast, waardoor
hij, naar het alien schijn heeft, zelfs na zijn herstel
gekrenkt bleef in zijne verstandelijke vermogens.
Zich zelven beschouwde hij als een god, en liet zich
goddelijke ear bewijzen ; zijn geliefkoosd paard benoemde hij tot consul, en schonk het eene eigene
hofhouding; met zijne znsters leefde hij in bloedschande, en liet appartementen in zijn paleis inrigten tot plaatsen voor prostitutie ; de achtenswaardigste en rijkste mannen liet hij ter dood brengen,
om hunne bezittingen magtig te worden, spaarde
zelfs zijne eigene bloedverwanten niet, en braakte
eens den verfoeijelijken wensch uit, dat het geheele
romeinsche y olk slechts een hoofd badde, opdat hij
het met een enkelen slag konde onthoofden. Tegen
dit monster werd eindelijk eene zamenzwering gesmeed, en Chereas bragt hem om het leven, anno
41 na Chr. De bijnaam C. was hem gegeven, omdat
hij de soldaten-laarsjes (caligce) plagt te dragen.
CalingEe, vroeger yolk op de kust v.Coromandel.

Calixtijnen
Calippus, of Callippus, grieksch sterrekundige,
geb. te Cyzicus, vond 330 v. Chr. een tijdkring van
76 jaren nit (de calippische periode) , dien hij
in de plaats stelde van den 19-jarigen cycles of het
gulden getal, uitgedacht door Meton.
Caliste, of Calixte, fransche naam voor Calixtus.
Calisto, of Callisto, dochter van Lycaon, was
een der nimfen van Diana, wier gedaante Jupiter
aannam,, om C. te verleiden ; ten gevolge daarvan
baarde zij een zoon (Areas), Diana joeg haar weg, en
Juno veranderde haar in eene beerin, die door Diana
werd doodgeschoten. Jupiter plaatste haar en haren
zoon in den hemel, waar zij de sterrebeelden vormden van den Grooten en Kleinen Beer. Zie ARCAS.
Calitri, stad in de napolit. prov. Principato ult.,
5 uren bezuiden S.-Angelo-de'-Lombardi ; 5000 inw.
Calitura. Zie C_ALTURA.
Calixtus, naam van drie pausen, die echter
door de Roomsch-katholieken anders worden opgegeven, dan door de Onroomschen, t. w.: C. I, de
heilige (door de Onr. genoemd bisschop van Rome),
beklom den stoel te Rome 217, en stierf den marteldood 222; gedenkdag 14 Oct. — C. II (bij de
Onroomschen C. 1), zoon van graaf Willem van Bourgondie, verkoren 1119, nam den tegenpaus Bourdin
gevangen, en hield hem in den kerker, maakte 1122,
door met keizer Hendrik V het traktaat van Worms
te sluiten, een einde aan den twist over de investitour, hield 1123 het eerste algemeene concilie van
Lateraan, en stierf 1124. — C. II noemen de Onroomschen een niet door de roomsche Kerk erkenden tegenpaus, wiens eigen naam Johannes Strume
was ; deze, kardinaal-bisschop van Tusculum, werd
door keizer Frederik I als tegenpaus gesteld tegenover 's keizers vijand paus Alexander HI ; doch
bij den vrede van Venetia (1177) werd aan het pansschap van dezen C. een einde gemaakt, en nu werd
hij benoemd tot stadhouder van Beneventum. —
C. III, verkoren 1455 toen hij bisschop van Valencia en raad van koning Alfons van Aragonie en
de Beide Sicilian was, heette Alfonso Borgia, was
geb. te Xativa bij Valencia, en stierf 1458. Hij benoemde eene commissie, om het regtsgeding van
Jeanne d'Arc Le herzien, ten gevolge waarvan hare
nagedachtenis 1456 gerehabiliteerd werd.
Calixtus (Georg), luthersch godgeleerde, geb.
14 Dec. 1586 te Medelby in het Holsteinsche, prof.
der theologie te Helmstedt en abt van Konigslutter,
gest. 19 Maart 1656. Wegens zijn geschrift De
prcecipuis religionis christianw capitibus (Helmstedt
1613) werd hij beschuldigd van Crypto-papismus:
zijn Epitome theologiwmoralis (Helmst. 1634, 2e druk
1662) en De tolerantia reformatorum etc. haalde hem
het verwijt van overhelling tot het Calvinismus op
den hats. Hij bragt daardoor de syncretistische
twisters in de wereld, daar men hem en zijne aanhangers Syncretisten (d. religie-vermengers) noemde. Op verzoek van den keurvorst van Brandenburg,
nam C. deal aan het colloquium te Thorn, 1645 bijeengeroepen, om de Lutheranen en andere Hervormden te vereenigen ; dit resultaat vermogt al de welsprekendheid van C. echter niet te bewerken.
Calixtijnen, 1) partij onder de Hus,, iten in
Bohemen ; zij verlangden ook your de leeken het gebruik van de kclk (calix) bij het Nachtmaal; hetconcilie van Bazel (1435) gaf aan lit hun verlair en toe.
Ze werden ook Utraquisten genoemd, omdat zij
het Nachtmaal gebruikten onder de beide gedaanten
(sub utraque) d. i. brood en wijn. In de 16e eenw
verdwenen de C. in de Moravische Broederschap.—
2) de Syncretisten, aanhangers van Georg Calixtus.

Calliope
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Calken, stad in de belg. prov. Oostvlaanderen,
arr. Dendermonde, aan de Schelde; 5100 inw.
Callhuanca, stad in Peru, hoofdplaats der prov.
Aimaraes van het departement Cuzco.
Callaici, yolk in Hispania, gaf zijnen naam aan
GallTcia ; ze bewoonden de provincien Galicia,
Minho, Tras-os-Montes, Ponferrada.
Callan, stad in het iersche graafschap Kilkenny; 3000 inw.
Callander, schotscb dorp, graafschap Perth ;
1800 inw.; romantisch gelegen aan de voorste hergen van het schotsche hoogland ; wordt druk bezocht
door reizigers.
Callao, of C. de Lima, ook San-Felipe-del-C.,
versterkte havenstad op de kust van Peru, aan de
uitwatering van den Ximac in den Stillen Oceaan;
6000 inw.; door eenen _spoorweg is het verbonden
met de 2 uren gaans oostwaarts gelegene hoofdstad
Lima. Het tegenwoordige C. werd opgebouwd naast
het oude C., dat 28 Oct. 1746 door eene aardbeving
verwoest werd; C. was de laatste vesting, welke de
Spanjaarden in Peru bezet hielden, totdat de Columbianen het hun 19 Jan. 1826 ontweldigden.
Callao, een tot Achter-India behoorend eiland
in de Chinesche Zee, tegenover de kust van Cochinchina, 3 mijlen van de uitwatering der rivier Fai-fo ;
op de zuidwestkust van C. ligt eene stad.
Callas, stad in het fransche dept. Var, 4 uren
gaans benoordw. Draguignan ; 2500 inw.
_.
ALE
Calle( Portus). Zie
7i C
Calle (la), stad en haven digt bij de grens van
Tunis, in de alger. prov. Constantine, op eene rots,
die bijna geheel door de [Widdell. Zee omringd wordt;
1000 maw.; behoorde sedert 1594, tot de omwenteling van 1789,aan Frankrijk, dat 1816 wederin het
bezit kwam van la C., om het 1827 nogrnaals te verliezen en 1846 andermaal terug te bekornen.
ALLNBERG
-.
7i CZie
Callenberg, stall.
Callenburg (Gerard), ook Callenberg of Katlemberg, geb. 8 4611642 te Willemstad, gest. 8 Oct.
1722 te Vlissingen, 1661 adelborst, 1666 tweede
luitenant under adm.de Ruyter,1689 vice-admiraal,
1697 luit.-admiraal, had eene roemrijke loopbaan ;
zoo voerde hij het opperbevel over de nederl. vloot,
die met de engelsche gezamentlijk het door de
Franschen benaauwde Barcelona ontzette (1794).
Callery (J. M.), talk van keizer Napoleon III
your het Chineesch, heeft under meer geschreven
een Dictionnaire encycl. de la langue chinoise (Parijs
1842) ; en gezamentlijk met Yvan Insurrection en

Callicrates, 1) en 2) grieksche kunstenaars uit
de 5e eeuw : de eene bouwde het parthenon op de
acropolis in Athene, alsook den zoogenaamden Langen maur; de andere, nit Lacedemonie, maakte ongemeen kleine voorwerpen van ivoor, metaal, enz. —
3) veldheer der Syracuzanen in den oorlog tegen de
Atheners, 415 v. Chr.; hij sneuvelde in het gevecht
tegen Lamachus. — 4) een Ached'', die 1000 der
aanzienlijkste burgers uit Achaia aan de Romeinen
verried en uitleverde. — 5) een grieksch geschiedschrijver uit Tyrus omstr. '280 v. Chr.; hij beschreef
het leven van keizer Aurelianus.
Callicratidas, spartaansch veldheer, verving
Lysander als opperbevelhebber der lacedemon. vloot,
bemagtigde Methymna (406 v. Chr.) en blokkeerde
Conon in Mytilene, maar werd in het zelfde jaar door
eene atheensche vloot geslagen bij de Arginuseneilanden, en verloor daarbij het leven.
Calligray, een tot Schotland (district Harris)
behoorend eilandje, zijnde een der Hebriden, ligt
eene halve mijl beoosten Bernera.
Callimachus, 1) grieksch dichter en geleerde, geb. te Cyrene in Libya omstr. 300 v. Chr., opende te Alexandria eene druk bezochte school your
taal- en letterkunde, werd aan het hoofd geplaatst
van de alexandrijnsche bibliotheek, en schreef een
aantal werken, waarvan slechts eenige fragmenten,
73 epigrammen en 6 hymnen tot ons gekomen zijn.
De baste editie is die van 1861 te Berlijn. — 2) C.,
met den bijnaam Cacizotechnus, grieksch bouwmeester, schilder en beeldhouwer omstr. 540 v. Chr.
— 3) Callimachus Experiens ; zie BUONACCORSI.
Callimedon, atheensch redenaar, behoorde tot
de macedonische partij, moest zich dus bij den opstand van Athene tegen Macedonia (322 v. Chr.)
redden door de vlugt. Na Antipater's overwinning in
Athena teruggekeerd, moest hij later op nieuw vlugten als betrokken in het proces tegen Phocion.
Callingen, in de 11e eeuw een dorp bij Alkmaar, ter plaatse waar nu Calandsoog ligt ; bij Melis
Stoke wordt het Hallingen genoemd, hetgeen verrnoedelijk eene schrijffout is.
Callinger, stad en berg vesting in het engelschindische presidentschap Bengalen, 18 mijlen ten
W. Z. W. van Allahabad ; werd 1812 door de Engelschen bemagtigd.
Callington, of Kellington, marktvlek in het
engelsche graafschap Cornwallis, 4 uren gaans bezuiden Launceston; tin- en kopermijnen.
Callinicum, stad in Mesopotamia. Zie hetart.

Chine, depuis son origine jusqu'd la prise de Nankin

NICEPHORIUM.
CaffiniCUS, 1)

(Parijs 1853). Dit laatste werk ward 1853 in het
Portugeesch vertaald.
Callian. Zie C-ALIAN.
Callianee, havenstad in het britsch 0.-I. presidentschap Bombay, nabij de uitwatering der rivier
Calais, en aan den spoorweg van Bombay ; 16,000 inw.
Calliano, dorp aan den bergpas Castel-dellaPietra, op den linkeroever van de Etsch in Tirol;
overwinning der Oostenrijkers op de Venetianen
9 Aug. 1487, en van Bonaparte op de Oostenrijkers
(wider Wurmser) 4 Sept. 1796.
Callias, naam van een der rijkste en aanzienlijkste geslachten van Athene, tot Welk geslacht ook
velen behoorden van den naam Hipponicus. Deze
beide namen wisselden later in dit geslacht af, zoodat
steeds de eene Callias en de andere Hipponicus heette.
Zie 111PPONICUS.
Callibius, bevelhebber over de Spartanen, die
(403 v. Chr.) te Athene in garnizoen lagers ter bescheriniiig van de 30 tirannen.

C. uit Syria of Steenachtig
Arabia, onderwees de welsprekendheid te Athena
(259-268 na Chr.), en schreef een aantal werken ;
slechts fragmenten eener lofrede op Rome zijn daarvan bewaard gebleven (gedrukt Leipzig 1816).
2) C. uit Heliopolis in Egypte, bouwmeester, uitvinder van het grieksch vuur, stond het geheim van
zijne uitvinding of aan keizer Constantinus Pogonatus, die met behulp daarvan de vloot der Sarracenen
(673) verbrandde te Cyzicus. Het geheim dier nitvinding ging verloren; het werd in de 15e eeuw nogmaals uitgevonden door een Franschman, van wien
Lodewijk XV het kocht (1756) om het andermaal
aan de vergetelheid prijs te geven.— 3) SeleucusC.;
zie SELEUCUS.
Callinus, uit Ephesus, de oudste elegische
dichter der Grieken, leefde omstr. 766 v. Chr. of
(volgens anderen) een weinig later.
Calliope, een der negen zanggodinnen, muze
der welsprekendheid en van het heldendicht.
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Callipatira

Callipatira, eene vrouw uit Rhodus, was de
dochter, zuster, gale en moeder van athleten, die
overwinnaars bleven in de olympische spelen. Daar
het bijwonen van die spelen aan vrouwen verboden
was op de straffe des floods, vergezelde zij, vermomd
als schermmeester, haren zoon Pisidorus in het worstelperk ; doch toen zij hem eindelijk overwinnaar
zag in den strijd, werd door de hevigheid harer
blijdschap verraden, dat zij eene vrouw was.Zij ontving
evenwel kwijtschelding van de doodstraf ; maar nu
werd verordend, dat voortaan ook de meesters, die
de athleten vergezelden, naakt in het worstelperk
moesten verschijnen.
Calliphon, een door Cicero dikwijls vermeld
grieksch wijsgeer, die de beginselen van den wellust
met die der zedelijkheid overeen wenschte te brengen, en daarin het hoogste doel des levens gezocht
wilde hebben.
Callipolis, oude naam van twee steden (in
Thracie en in de napolitaansche prov.Terra &Otranto).
Zie GALLIPOLI.
Callippus, sterrekundige. Zie CALIPPUS.
Callirrhoe, 1) eene bron aan den voet van
den Hymettus, bezuiden de acropolis van Athene
(zie 4 in het volgende art.) ; deze bron werd later
Enneacrunus genoemd. —2) oude naam van Edessa.
—3) stad met gezondheidsbronnen in het land der
Moabiten, beoosten de Doode Zee.
Callirrhoe, 1) dochter van Oceanus, werd, bij
Chrysaor, moeder van Geryones. — 2) dochter van
Achelous; zie ALCMEON. — 3) dochter van Scamandrus, werd de vrouw van Tros en de moeder van
Ilus en Ganymedes. — 4) eene calydonische maagd,
werd bemind door Coresus, een priester van Bacchus, wiens liefde zij echter niet beantwoordde. Om
zich te werken, wist de priester nu van god Bacchus te verkrijgen, dat deze een aantal inwoners van
Calydon met waanzin bezocht ; en toen het orakel
werd geraadpleegd, hoe die bezoeking kon worden
afgewend, _was het antwoord, dat C. door Coresus
als zoenoffer moest worden geotferd aan Bacchus.
Toen hij haar zou slagten, werd Coresus echter derwijze door zijne liefde overmeesterd, dat hij haar
liet leven en uit wanhoop zich zelven op het altaar
offerde; waarop ook C. een einde aan haar leven
maakte in eene uit lien hoofde naar haar genoemde
bron.
Canis. Zie CAGLI.
zi C ALIXTUS
—.
Callisen (Georgi cs) . Zie
Callisen (Hendrik), geb. 11 Mei 1740 te Preetz

in Holstein, gest. 5 Febr. 1824 te Kopenhagen, beroemd heelkundige, heeft veel geschreven, waaronder
zijne Instilutiones chirurgice hodierna? (Kopenhagen
1777), herdrukt onder dezen titel : System chirurgice
hodiernw (4e druk, 2 dln. Kopenhagen. 1815--17).C. (Adolf Karel Peter), neef van den vorige, geb.
8 April 1786 te Gluckstadt, tot 1843 professor der
geneeskunde te Kopenhagen, sedert ambteloos te
Altona, schreef het Medicinale schrijvers-lexicon
(25 dln., Kopenh. 1829-37) alsook , het Aanhangsel
daarop (dl. 26-33, Kopenh. 1838-45), zijnde een
allezins belangrijk werk, niet in het Deensch, maar
in het Duitsch geschreven, en getit. Medicinischec
Schriftstellerlexicon der jetzt lebenden Aerzte,Wunddrzte, Geburtshelfer, Apotheker and Naturforscher
aller Volker.
T Callisteen, feesten ter eere van Venus en Juno,
waarbij de vrouwen wedijverden om den prijs der
schoonheid te behalen; te Elis hadden die feesten
ook plaats, maar daar werd om den prijs derschoonheid gewedijverd door de manners,

Callydium
Callisthenes, grieksch wijsgeer, leerling en
neef van Aristoteles, geb. te Olynthus 365 v. Chr., vergezelde Alexander den Groote op zijnen veldtogt
naar Indie, weigerde echter den held als een god te
erkennen, en had zelfs het ongeluk hem te mishagen
door eenige spotternijen. Het duurde niet lang of C.
was gehaat bij de hovelingen, die hem beschuldigden, dat hij eene zamenzwering had gesmeed; hij
werd opgesloten in eene ijzeren kooi, en vervolgens
(328 v. Chr.) te Cariatus in Bactriana ter dood gebragt. Van zijne historische geschriften zijn slechts
geringe fragmenten tot ons gekomen ; de ),Geschiedenis van Alexander", die op zijnen naam doorgaat,
is een ondergeschoven produkt nit het begin der
middeleeuwen.
Callisto. Zie CALISTO.
Callistratus, atheensch redenaar, nam omstr.
377 v. Chr. en in 373 werkdadig deel aan de gevechten der Atheners, ging 372 alsgezant naar Sparta
om over den vrede to onderhandelen, moest echter
363 v. Chr., daar hij ter dood was veroordeeld, uit
Athene vlugten, en werd later, toen hij zonder vergunning terugkeerde, ter dood gebragt. C., nam
in 413 deel aan den veldtogt naar Sicilia, en viel
in den slag aan den Asinarus. — C., alexandrijnsch
taalgeleerde, leefde omstr. de heeft der 2e eeuw v. Chr.
en schreef een aantal voortreffelijke commentarien.
—C., sophist uit de 3e eeuw na Chr., leverde eene
beschrijving van 14 statuen, die dikwijls gedrukt is
achter de werken van Philostratus.
Callixenus, atheensch redenaar, die het yolk
overreedde de bij de Arginusen overwinnaars geblevene bevelhebbers ter dood te veroordeelen, omdat
zij (nota bene) hunne gesneuvelden onbegraven
hadden gelaten! Weldra echter had het yolk over
deze onregtvaardige veroordeeling berouw, en dreef
nu den dweepzieken redenaar zelven Athene uit,
waarop hij spoedig van gebrek en honger omkwam.
Callium, stad in het oosten van Etolie, bij de
grens van Thessalia ; de Galliers onder Brennus pleegden bier gruwelijke wreedheden.
Callnberg, stad in het koningrijk Saksen,amt
Lichtenstein; 2700 inw.
Callon, 1) grieksch beeldhouwer, leefde in de
laatste heeft der 6e eeuw v. Chr. — 2) beeldgieter
uit Elis, leefde ten tijde van Hippias.
Calloo, verschanst vlek op den linkeroever der
Schelde, 2 uren gaans van Antwerpen ;13 Junij 1638
veroverd door graaf Willem van Nassau, doch na er
wonderen van leeuwenmoed en dapperheid verrigt
te hebben, 9 dagen daarna in den nacht weder verlaten met een ontzaggelijk verlies van menschenlevens, geschut, schepen en vaandels, daar alle langere
verdediging bij de overmagt der Spanjaarden slechts
nuttelooze menschenslagterij zou zijn geweest.
Callosa, twee steden in Spanje, prov. Alicante,
t. w. : C. de Ensarria, 4000 inw.; en C. de Segura,
aan de Segura, 2600 inw.
Callot (Jacques), fransch schilder, teekenaar
en graveur van den eersten rang,zoon van een edelman, was geb. 1593 te Nancy; door zijne familie
gedwarsboomd in zijne liefde voor de kunst, vhigtte
hij uit zijns vaders huis, ging zich te Rome bekwamen, vestigde zich daarna te Florence, en kwam zijne
laatste dagen eindigen in Lotharingen, waar hij 1635
stierf. Van zijne ontelbare werken bezit de Galerij te
Dresden alleen circa 1800 kopergravuren.
Callydium, sterkte op een der toppen van den
Olympus; was het schuilnest van de rooverbende
onder den hoofdman Cleo, wiens vriendschap de Romeinen kochten.

Calpurnius

Calmar
Calmar, versterkte hoofdpl. van het zweedsche
Ian C. (206 vierk. mijlen, 221,000 zielen). De stad
C. met 8000 inw. ligt op het eilandje Quarnholm,
dat van het eil. Euland is gescheiden door den
Calmarsond. Digt bij de stad ligt het thans tot werkhuis ingerigte sterke Calmarslot of kasteel van C.,
dat oudtijds de sleutel was van het gothische rijk
en menigmaal de residentie van Zweden's koningen;
in de rijkszaal van dit kasteel kwam 12 Julij 1397
de zoogenaamde Unie van Calmar tot stand, waarbij
de drie kroonen van Denemarken, Zweden en Noorwegen vereenigd werden op het hoofd van koningin
Margareta van Denemarken.
Calmet (Augustin), geb. 26 Febr. 1672 te
Mesni1-11-Horgne bij Commercy in Lotharingen, sedert 1728 abt van Senones in Lotharingen, gest.
25 Oct. 1757 te Parijs, schreef vele exeget. en hist.
werken, waaronder : Commentaire sur toes les livres
de l'ancien et du nouveau testament (23 din. Parijs
1707-16) ; Dictionnaire historique et critique de la
bible (4d1n.Parijs 1722-28) ; Hist.eccldsiastique et
civile de la Lorraine (4 din. Nancy 1728 ; 7 din.
1745-47).
Calmina, stad in het rijk Dahomey, 4 mijlen
bezuidoosten de hoofdstad Dahomey; 15,000 inw.
Calmino, of Calymno, turksch eilandje in de
Egeische Zee, benoorden Rhodus ; 300 zielen; hoofdplaats C.
Caine, stad in Engeland, graafschap Wilts, aan
den Marden, 6 uren gaans beoosten Bath ; 5000 inw.
Cal.00er, gehoren in de 3e eeuw op het eiland
Cyprus, eerst kemeldrijver, toen rooverhoofdman,
noemde zich eindelijk koning van Cyprus. Hij werd
gevangen genomen en levend verbrand (324) door
Dalmatius, neef van keizer Constantijn.
CalOjean, bulgaarsch koning. Zie JOHANNES 1.
Calomarde (don Francisco Tadeo , graaf),
spaansch staatsman, geb. 1775 te Villel in Aragonie,
was de regterhand van Ferdinand VII, sedert 1824
minister van justitie; 1832 stelde hij het decreet op,
waarbij de Carlisten den koning de afschaffing van
de salische wet dezen herroepen; kort daarna trok
de konin dit decreet weder in, ontsloeg zijne ministers, en C. ontging de gevangenis slechts doordien hij
naar Frankrijk vlugtte; hij stierf te Toulouse 1842.
Calompe, of Pe-nom-peng, stad in het tot
Annam behoorende gedeelte van Cambodzja, aan den
mond van den Mekiang ; 30,000 inw., en het hofkamp
der voornialige koninkl. familie van Cambodzja.
Calonge, stad in de spaansche prov. Gerona ;
2500 inw.
Calcni, havenstad op 't turksche eil. Mitylene.
Calonne (Charles Alex. de), geb. 20 Jan. 1734
te Douai, franschregstgeleerde, na den val van Necker
1783 controleur-generaal (minister) van financien,
bragt schijnbaar herstel in den ellendigen toestand
der fransche schatkist, doch maakte door zijne voorkomendheden jegens het hof, vooral jegens de koningin,
het deficit van dag tot dag grooter.Na den koning overgehaald te hebben 2 Febr.1787 eene vergadering van
notabelen bijeen te roepen, waardoor hij magtiging
dacht te bekomen eene algemeene belasting uit te
schrijven,zag hij zich in die verwachtiug teleurgesteld;
de notabelen wilden niets daarvan hooren, en B. viel
nu ook bij het hof in ongenade, en nam de wijk naar
Engeland. Zooveel is echter zeker, dat hij niet zich
zelven verrijkt had. Uit Engeland bestreed hij in zijne
geschriften Necker, keerde eerst under het consulaat
(1802) naar Frankrijk terug, en stierf 30 Oct. 1802
te Parijs. Zijn Tableau de l'Europe en novembre 1795
is van hi , torische belangrijkheid.
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Calopotamo, dezen naam draagt het bovengedeelte van de Mamella (rivier in Calabrie), die
zich ontlast in de Mesima.
Calore, lat. Calor, rivier in de napolit. prov.
Principato citeriore, ontspringt 3 kwartier gaans
bezuidw. Montella, neemt refits de Bergola in zich
op, en valt 1 mijl beoosten Cajazzo in den Volturno.
De Romeinen behaalden aan den C. eene overwinning
op den carthaagschen veldheer Hanno 214 v. Chr.
Calovius (Abraham), geb. 16 April 1612 te
Mohringen, gest. 25 Fehr. 1686 a Is theol. prof. te Wittenberg, ijverig bestrijder van Calixtus, aan wiens
streven naar eenheid onder de Hervormden hij den
naam gaf van Syncretism us. Hij schreef eenige werken,
waaronder Historic Syncretistica (Wittenb. 1682).
Calpe, I) berg in Hispania, tegenover den Abyla
in Noord-Afrika (zie ABYLA). - 2) stad in Hispania ; tegenw. Gibraltar.
Calpee, stad in het britsch-O.-I. landschap
Bundelkund, presidentschap Bengalen, 25 mijlen bezuidoosten Agra, aan de Dzjumna ; 20,000 inw.;
behoorde vroeger aan de Mahratten, die er 1765
werden verslagen door de Engelschen; de koning
van Holcar stond het 1806 aan de Engelschen af;
tijdens den opstand 1857-58 was C. het hoofdkwartier van het Gwalior-contingent:
Calpentyn, een Lang en smal schiereiland ter
westkust van Ceylon.
Calprenëde. Zi.eLL ACALPRENEDE.
Calpurnia, naam der vrouwen uit een romeinsch plebeisch geslacht, dat zich in verscheidene
familièn splitste, waarvan de voornaamste Piso was.

Zie CALPURNIUS,

Calpurniana, stad in Hispania ; tegenwoordig

Bujalance.

C
Calpurnius (z_e 00ALPURNIA),
plebeisch
geslacht in Rome. t. w. : 1) Calpurnius Flammus,
krijgstribuun in de armee van Atilius Calatinus,
redde door zelfopoffering het romeinsche leger van
ondergang. — 2) C. Calpurnius Piso, streed mede
in den slag bij Cannes, geraakte daarbij in handen
van den vijand, en werd door Hannibal wegens het
uitwisselen van krijgsgevangenen naar Rome gezonden. Later bekleedde hij verscheidene ambten.
3) C. Calpurnius Piso, overwon in 186 als propretor
de Celtiberiers en Lusitaniers ; hij stierf 180 v. Chr.4) L. Piso Frugi, volkstribuun 149 v. Chr., ontving
om zijne regtschapenheid dezen bijnaam ; hij was een
zeer onbaatzuchtig man, droeg eene wet voor tegen
het geld-afpersen, overwon als consul (133 v. Chr.)
de in opstand gekomene siciliaansche slaven; hij was
een tegenstander van C. Gracchus, en de schrijver van
Annalen, van welke Livius zich bediend heeft.
5) L. Piso Frugt, zoon van den vorige, streed onder
zijn vader in Sicilie, en stierf in Spanje, als stadhouder over da,t wingewest.— 6) L. Calpurnius Bestia,
tegenstander van Gracchus, volkstribuun 121 v.Chr.,
voerde als consul 111 v. Chr. den oorlog tegen Jugurtha aanvankelijk met kracht, doch sloot vervolgens eenen nadeeligen vrede. Als bevorderaar van
de wenschen der verbondenen, verliet hij, naar het
schijnt, tijdens den marsischen oorlog, in het jaar
90 v. Chr. vrijwillig Rome, toen de tribuun Varius
bet voorstel aanhangig maakte, om een onderzoek
in te stellen tegen alien, die Rome in dezen oorlog
hadden gewikkeld. — 7) L. Calpurnius Bestia, een
zedeloos man, aanhanger van Catilina, werd later
door Cicero vereenigd tegen de aanklagt van ontrouw
in zijn ambt. —8) Cn. Calpurnius Piso, aanhanger van
Catilina, was later een tegenstander van Pompejus,
vervolgens questor in Spanje, waar hij door de Span-
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Calvinisten

Caltanisetta

jaarden om het leven werd gebragt, na zich door
zijne strengheid bij hen gehaat te hebben gemaakt. —
9) Cn. Calpurnius Piso, streed onder Pompejus tegen de zeeroovers, later tegen Jeruzalem (67 v. Chr.).
Waarschijnlijk adopteerde hem zekere Pupius, daar
men hem vervolgens genoemd vindt Pupius Piso.
In 62 v. Chr. diende hij Pompejus in den oorlog tegen
Mithridates, en werd in het volgende jaar consul.—
10) C. Calpurnius Piso Frugi, kleinzoon van no . 4 en
zoon van n°. 5, een man van strikte regtvaardigheid
en daardoor tegenstander van Verres, met cvien hij
te gelijk pretor was. Gehuwd !net Tullia, dochter van
Cicero, was hij het voornamelijk, die bewerkte, dat
Cicero teruggeroepen wierd, ofschoon hij het niet
mogt beleven. — 11) L. Piso Cesonius was een in
zijnen tijd veel invloed hebbend man, hetgeen hij
hoofdzakelijk had te danken aan den luister van zijn
geslacht ; maar hij was niet vrij van hebzucht. Zijne
dochter Calpurnia was getrouwd met Cesar, door
wiens aanzien hij 58 v. Chr. consul werd. Cicero,
wiens tegenstander hij was, velt een streng oordeel
over hem en over de wijze, waarop hij het bewind
voerde over Macedonia. In den burgeroorlog tusschen
Cesar en Pompejus hield deze C. n o . 11 zich vreemd
aan alle partijen. Nadat Cesar vermoord was, trad
hij moedig op ter bestrijding van de geweldenaripn
van Antonius, doch in later jaren hield hij diens
partij. —12) M. Calpurnius Bibulus. Zie BrauLus.
— 13) Cn. Calpurnius Piso, zoon van Cn. Piso, die
onder Pompejus diende, was een tegenstander van
Pompejus, streed under Brutus en Cassius in den
burgeroorlog, en werd door Augustus in 23 v. Chr.
tot consul benoemd, in weerwil van zijne erkende
republikeinsche gevoelens. —14) Cn. Calpurnius Piso,
zoon van den vorige, voerde met groote strengheid
het bewind over Spanje, kwam, als pretor in Syria,
onder verdenking Germanicus door rniddel van
vergif uit den weg te hebben geruimd, en moest,
ten gevolge van het zich onverholen lucht gevende
misnoegen der bevolking, voor de regtbank worden
geroepen . door Tiberius, tegen Wien hij intusschen
nooit zijn familie-trots verbloemde ; hij werd vervolgens, misschien niet zonder toedoen des keizers,
op zekeren dag flood in zijne woning gevonden.
15) C. Calpurnius Piso was een man van een edel
karakter, die door zijne tijdgenooten waardig werd
geacht om eenmaal den keizerlijken troon te beklimmen. Hij stond aan het hoofd eener tegen Nero's
leven gesmede zamenzwering, waaraan de edelste
mannen deelnamen ; doch toen die zamenzwering
ontdekt werd, stierf hij een gewelddadigen flood.-16)C. Calpurnius Piso Licinianus, werd door Galba
geadopteerd en bestemd om diens opvolger te worden ; doch reeds kort daarna werd hij, op aanstoken van Otto, door de keizerl. lijfwacht vermoord.
Ofschoon nog jong, was hij iemand van hoogen ernst,
een vast karakter en strenge reinheid van zeden.—
17) T. Junius Calpurnius Siculus, denklijk geheimschrijver van keizer Carus, dus omstr. 280 na Chr.,
tijdgenoot van Nemesianus, was de vervaardiger van
1 eclogen of idyllen in den trant van Virgilius.
__eC_ALATANISETTA.
Caltanisetta, s_a_.
t d Zie
Zie C ALATASCIBETTA.
d __e
Caltaseibetta, sta_.
Caltonica, stad in de sicil. prov. Girgenti ;
7000 inw.
Caltura, of Calitura, havenstad terzuidw.-kust
van Ceylon, aan den mond van den Calbaganga.
Caluire, stad in het fransche dept. Rhone,
links aan de Saone, nabij Lyon; 5500 inw.
Caluso, stad in Piemont, prov. Ivrea ; 5500 inw.
de.Zi
ZieV
V ALPERGA D2 CALUSO.
Caluso, gelee rd

Calvados, departement in het noordwesten van
Frankrijk, draagt zijn naam naar de 7 uren gaans
lange klippenrij C. tusschen de monden van de Orne
en Vire in het Kanaal, welke klippen den naam C.
ontvingen naar een spaansch schip, dat er in der tijd
op vergaan is. Het dept., 101 vierk. mijlen groot,
telt 480,000 zielen, is ingedeeld in zes arrondissementen (Caen, Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont l'Eveque
en Vire) en heeft tot hoofdpl. Caen.
Calvaert (Dionysius), veelal Dionisio Fiammingo (d. Dionysius de %laming) genoemd , beroemd
schilder, geb. 1555 te Antwerpen, opgeleid in Italie,
opende te Bologna eene eigene school, welke vele
meesters heeft geleverd (bijv. Albanio, Guido Reni,
Domenichino). C. stierf aldaar 1619.
Calvaire (Fates du). Zie tien regels hieronder
het art. CALVARIE-BERG.
Calvaire (Pre tres ntissionnaires du). Zie het art.
CALVARISTEN.

Calvarie–berg, fr. Calvaire, hebr. Golgotha.
d. hoofdschedelplaats, een berg, die buiten Jeruzalem lag en waar de veroordeelden werdeu gekruisigd; ook Jezus stierf Kier den kruisdood (Matth.
27 : 33; Marc. 15 : 22 ; Joh. 19 : 17). Adriaan trok
den-C. binnen de muren van Jeruzalem; de heilige
Helena liet op den. C. eene kerk bouwen.
Calvarie–berg (de Dochters van den), eerie
orde van geestelijke zusters, gesticht door Antoinette van Orleans, onder de leiding van den beroemeen pater Joseph. Zie TREMBLAY.
Calvaristcn, leven eener geestelijke vereeniging, gesticht 1630 doorillubertCharpentier,ter verspreiding van het ware geloof door missien. In 1638
sloten de C. zich bij de paters der Missie aan ; sedert
1660 bestond de vereeniging, veelzijdig gewijzigd,
wader op zich zelve, doch sloot zich kort daarop bij
de paters van St.-Sulpice aan; sedert 1790 verdween
de vereenigiging der C. in de stormen der fransche
omwenteling ; doch sedert 1826 zijn de C. weder te
voorschijn gekomen.
Calvello, stad in de napolit. prov. Basilicata ;
6500 inw.
Calventura–eilanden, eene groep eilandjes
aan de kust van Arracan, in de golf van Bengalen.
Calvert (George), graaf van Baltimore, geb.
1578 in het iersche graafschap Cork (zie BALTIMORE 2),
gest. 1632, bekleedde hooge ambten onder Jacobus I;
werd eerst lid van den geheimen raad, minister van
staat (1619), en zag zich ter beloonir:g van zijne
diensten in den adelstand verheven met den titel van
graaf van Baltimore. Maar tot de roomsche Kerk
overgegaan zijnde,legde hij (1624) zijne ambten neder,
en ging eene kolonie stichten in Newfoundland,
onder Jacobus 1; doch wegens de strooptogten der
Franschen kon hij zich daar niet staande houden, en verkreeg toen van kolling Karel I concessie ter
colonisatie van de benoorden Virginie gelegene landen,die tegenwoordig den staat Maryland uitmaken.
— C. (Leonard), zoon van den vorige, ging 1634,
aan het hoofd van eenige roomsch-kath. landverhuizers, de aan zijnen vader geconcessioneerde landen in bezit nemen, en gaf aldaar uitbreiding aan de
reeds 1729 door zijn vader gestichte kolonie, die
weldra de bloeijende stad Baltimore werd.
Calverts–eilanden, zoo noemen de Engelscben de eilanden, die op de russische zeekaarten
voorkomen als ARAKTSJEJEW-EILANDEN (zie dat art.).
Calvi, oudtijds Cates, stad ter westkust van
Corsica, 9 mijlen benoorden Ajaccio ; 1750 inw.;
goede haven; zeevesting van den Zen rang.
Calvinisten. Zie onder CALVINUS.

Cambodunum

Calvinus
Calvinus (Johannes), bij verkorting ook wel
Calvijn genoemd, eigentlijk geheeten Jean Caulvin
of Chauvin, naast Zwinglius de stichter der hervormde of gereformeerde Kerk, was geb. 10 Julij
1509 te Noyon in Picardie, werd grootgebragt in
de roomsch-kathol. leer, maakte zich te Parijs bekend met het streven naar kerkhervorming, en begon
zelf die beginselen te verspreiden (1532) te Parijs.
Om de vervolging deswege te ontgaan, nam hij de
wijk eerst naar Angouléme, vervolgens naar Nerac
bij Margareta van Navarre, die de Hervorming begunstigde, en eindelijk (1534) naar Bazel, waar hij
1535, ter verdediging van de Gereforrneerden in
Frankrijk, in het licht gaf zijne Institutio christianw
religionis (op nieuw herdrukt 2 din. Berlijn 1834
—35). In 1536 als theol. professor te Geneve aangesteld, schreef hij den Catdchisme de reglise de
Geneve. Toen echter eenige door hem ingevoerde
nieuwigheden op de synode te Lausanne werden afgekeurd, zag C. zich verpligt Geneve te verlaten; en
hij werd nu als professor aangesteld te Straatsburg,
- waar hij 1539 in het huwelijk trail, en 1540 zijne
verhandeling over het Nachtmaal uitgaf, in welk
stuk hij een middelweg verdedigde tusschen de zienswijzen van Luther en Zwinglius. In 1541 Haar Geneve
teruggeroepen, werd hijdaar weldra in bet kerkelijke
een streng dictator, zoodat zijne vijanden hem spottenderwijs den bijnaam gaven van Paus van Geneve;
hij benoemde een consistorie, zamengesteld uit geestelijken en leeken, om voor de liandhaving van de
zuivere leer en van de goede zeden te waken. Dat C.
in de strengheid van zijne leer geen verslapping
duldde, bewees onder anderen zijne bonding tegenover Servet, die het wonder der Drieeenheid Gods
had bestreden, weshalve C. hem levend liet verbranden (1553). C. zelf stierf te Geneve 27 Mei 1564.
De aanhangers van de leer van C. bleven zich zelfs
na het colloquium van Poissy (1561) Calvinisten noemen : het hoofdverschil tusschen hen en de overige
Hervormden was het leerstuk der voorbeschikking
of predestinatie, waaraan zij streng vasthielden. De
werken van C. (9 din. Amsterdam 1667) dragen
alien het kenmerk vai n eene veelomvattende geleerdheld ; hen stijl is verheven,en bovendien niet zelden
wegslepend.
Calvisano, vlek in de lombard. prov. Brescia,
aan de Chiese ; 3600 inw.
Calvus, familie. Zie LICINIUS.
CalW, stad in Wurtemberg,aan de Nagold, 8 uren
gaans van Stutgard ; 4000 inw.
Calycadnus, Selef of Gheuk-Soe (Blaauwe
rivier), in Cilicie, valt beneden Seleucia in zee. Hier,
zegt men, verdronk keizer Frederik I.
Calydon, hoofdstad van Etolie,aan den Evenus,
2 uren gaans van de zee: vermaard door het everzwijn, waardoor Diana de akkers en tuinen rondom C.
liet verwoesten. Zie ATALANTE 2).
Calymno. Zie c-ALMINO.
Calypso, dochter van Atlas, bewoonde het
eiland Ogygia, waar zij Ulysses, die daar op de kust
werd geworpen toen zijn schip met de gansche bemanning vergaan was, 7 jaren bij zich hield.
Cam, rivier in Engeland, doorstroomt het graafschap Cambridge, wordt bij de stad Cambridge bevaarbaar, en valt na eenen loop van 9 mijlen boven
Ely in de Ouse.
Camaldoli, dorp in Toskanen, 5 mijlen beoosten Florence. Zie CAMALDULENZEN.
Camaldulenzen, de leden eerier geestelijke
orde, dus genoemd naar het klooster te Camaldoli.
Deze orde, 1012 gesticht door den. heiligen Romuald,
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werd 1072 door pans Alexander II erkend; sedert
1086 verspreidde zich dezelve door vrouwelijke leden
(Camaldulenzerinnen) in Italie, Frankrijk, Duitschland en Polen ; doch ging in de 18e eeuw geheel te
niet, behalve te Camaldoli, waar de C. nog een klooster bebben.
Camalodunum colonia, stad in het nude
Britannia ; vermoedelij k Colchester, of volgens andereit Malden.
Camamu, havenplaats aan de baai van C., in
de brazil. prov. Bahia.
Camana, havenstad in Peru, dept. Arequipa,
nabij de uitwatering van den Rio-dos-Magos in den
Grooten Oceaan; 1500 inw.
Camarana, eilandje in de Roode Zee.
Camaranca, rivier in West-Afrika,op de kust
Sierra-Leone.

Camarata, stad in de sicil. prov. Girgenti;

5000 inw.

Camarbs, of Pont de Camarez, stad in het
fransche dept. Aveyron, aan den Dourdon; 2500 inw.

Camargue, het grootste eiland der RhOnedelta in het fransche dept. Monden van de Rhone;
de hoofdpl. van C. is het stadje Ste.-Marie, aan den
mond van den westelijken Rhone-arm.
Camarina, oudtijds eene stad op de zuidkust
van Sicilie, 598 v. Chr. gesticht door de Syracuzanen, doch 554 v. Chr. door hen verwoest, nadat de
inwoners tegen den wil van het orakel een moeras
droog gemaakt hadden, waardoor C. zijne natuurlijke
bescherming tegen vijandelijke aanvallen had verloren. Weder opgebouwd 495 v. Chr., werd C. in
den eersten punischen oorlog andermaal verwoest
door de Romeinen, loch bestond nog, als een gering
plaatsje, in het begin der middeleeuwen.Zie het art.
TORRE DI CAMARINA.

Camarivias, havenstad in de spaansche prov.
Coruna, aan de baai van C.; '2700 inw.
Camarines, de landtong die het zuidoostelijk
gedeelte van bet philippijnsche eiland Manila vomit.
De kusten, behoorende aan Spanje, zijn ingedeeld in
twee provincien, nl. Zuid-C., met 28,000 zielen en
de hoofdpl. Daet, en Noord-C., met 116,000 zielen
en de hoofdpl. Nueva-Caceres.
Camaron, zooveel als Cameroon-gebergte.
Camars, stad. Zie CLUSIUM.
Cambacêrës (Jean Jacq. Regis de),geb. 18 Oct.
1753 te Montpellier, volgde 1771 zijn vader op als
raadsh.eer in het hof der belastingen, sloot zich aan
de omwenteling aan, werd 1792 lid, 1794 president
der Conventie, toen voorzitter der commissie voor
het openbaar welzijn, en lid van den raad der Yijfhonderd ; in den laatsten tijd van het Directoire was
C. minister van justitie, en na 18 Brumaire tweede
consul. Keizer Napoleon maakte C. 1804 aartskanselier des rijks, 1808 hertog van Parma, 1813 president van den raad van regentschap ; gedurende de
Honderd Dagen was C. minister van justitie en president van de kamer der pairs; 1816 gebannen, nam
hij de wijk naar Belgie, kreeg 1818 vergunning om
in Frankrijk terug te keeren, en leefde sedert ambteloos te Parijs, waar hij 5 Maart 1824 stierf. Het
Burgerlijk wetboek en de regterlijke organisatie waren ,grootendeels het werk van C. ; hij heeft Gedenkschriften nagelaten.
Cambalu.. Zie C A MELFORD en PEKING.
Cambiano, marktvlek in de sardin. prov. Tuqn ; 2500 inw.
Cambodunum, 1) stad in het zuiden van
Vindelicie, tegenw. Kempten. — 2) stad in Britannie, tegenw. Huddersfield.
40
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Cambodzja

Camentz

CaMbOdrija, 1) vruchtbaar landschap in Ach- graaf van Tipperary, baron van Culloden, britseh
ter-Indie, het gebied van den Beneden-Mekiang
veldmaarschalk, geb. 25 Febr.1774 te Londen,jongste
omvattende, was eertijds een onafhankelijk koning- zoon van koning George III, werd 24 Oct. 1816 als
rijk, werd omstr. de heeft der 18e eeuw eene prov.
stadhouder-generaal naar Hanover gezonden,en 1831,
van Annam, was gedurende de oorlogen tusschen Anbij de giittinger onlusten, tot onderkoning benoemd;
nam en Siam wedereenigen tijd onafhankelijk (sedert
toen echter zijn broeder, koning Willem van Groot1835), doch werd later bij die twee rijken ingedeeld.
Britannia, stierf, en de hertog van Cumberland
De hoofdpl. van het siamesche gedeelte is Tsjanta(Ernst August) den hanoverschen troon beklom,
boeri ; die van het annamitische gedeelte (tegenlegde C. zijne waardigheid neder, en keerde naar
woordig fransch, zie ANNAM) is Saigon.-2) stad op Engeland terug, waar hij 8 Julij 1850 stierf.
een eilandje in den Mekiang; was vroeger de hoofdCambrii, zoo noemden de Romeinen de Galli
stad van C. — 3) rivier ; zie MEXIANG.
uit het belgo-cymrische ras, die Britannia bewoonden.
Cambolectri, yolk in Gallie. Zie AGESINATEN.
Cambronne (Pierre Jacq. Etienne, graaf van),
Cambon (Joseph), geb. 17 Junij 1754 te Mont- fransch generaal, geb. 26 Dec. 1770 te St.-Sebastien
pellier, gest. 15 Febr. 1820 te Brussel, stemde als
bij Nantes, streed in al de oorlogen onder Napoleon I,
lid der Con ventie voor het doodvonnis van Lodevergezelde hem naar Elba, keerde met hem terug,
wijk XVI, droeg veel bij tot herstel van orde in 's lands
voerde in den slag van Waterloo bet bevel over eene
beheer, en deed 24 Aug. 1793 het Grootboek der
divisie der oude garde (men schrijft hem de woorden
openbare schuld in werking komen ; later bevorderde
toe : 'De oude garde sterft, maar geeft zich niet
hij den val van Robespierre, doch moest zich bij de
over !"), en werd door de Engelschen krijgsgevangen
daaropvolgende reactie uit de voeten maken, en hield
gemaakt. Door Lodewijk XVIII tot rnarêchal-dezich schuil op zijn landgoed nabij Montpellier, totdal
camp benoemd 1820, moest hij wegens ziekelijkheid
hij 1815 voor de vervolging der Restauratie moest
dien post nederleggen 1824, en stierf 5 Maart 1826.
vlugten, en 1816 als koniugsmoordenaar nit FrankCambunisehe Bergen, 1. Cambunii monies,
rijk werd gebannen.
grensgebergte tusschen Tbessalie en Macedonia.
Camboritum, tegenw. Cambridge.
Cambyses, 1) perzisch vorst uit het koninkCamborne, stad in het engl. graafschap Corn- lijk geslacht der Achemeniden, trouwde Mandana,de
,
wallis ; 6500 inw.
dochter van den medischen koning Astyages, en werd
Cambraisis. Zie e—AMBRESIS.
de vader van den beroemden Cyrus. Deze C. leefde
Cambray, lat. Cameracum, holl. Kamerijk, stad omstr. 595 v. Chr., en was schatpligtig aan den
(en vesting der 2e klasse) in het fransche dept. Nord,
koning van Media. — 2) koning van Perzie en Media,
aan de Schelde; 22,000 inw.; van 1559 tot 1789
zoon en (530 v. Chr.) opvolger van den grooten
had C. aartsbisschoppen, waaronder Fenélon ; van
Cyrus, onderwierp Egypte, ging toen de Libyers
1801 tot 1842 was C. slechts een bisdom. Het is de
beoorlogen, en zond 50,000 man van het gros zijns
geboortepl. van Monstrelet, Dumouriez, enz. Verlegers af, om den tempel van Jupiter Ammon te gaan
maard is C. door de Kamerijksche Ligue, 10 Dec.
verwoesten; maar al die krijgers vonden den dood
1508 aangegaan tusschen keizer Maximiliaan I, koin de zandwoestijnen van Libye. Ook in Ethiopie
ping Lodewijk XII van Frankrijk, koning Ferdinand
oorloogde hij ongelukkig; zijne troepen werden er
den Katholieke van Aragon en pans Julius II, tegen
weggemaaid door hongersnood. In Egypte terug,
de republiek Venetia; zoomede door den Vrede van
doodde hij den os Apis, en was op het punt terug
Kamerijk (1529) ook paix des Dames genoemd, omte keeren naar Perzie, toen hij zich bij bet te paard
dat hij gesloten werd door Margareta vanOostenrijk,
stijgen eene kwetsuur toebragt aan de dij, ten gevolge
tante van Karel V, en Louise van Savooije, moeder
waarvan hij 523 v. Chr. stierf. Al de geschiedschrijvan Frans I; deze voor Frankrijk weinig voordeelige
vers noemen hem een woesten dwingeland.
vrede werd reeds 1536 verbroken. In de middeleeuCamden, 1) stad in N.-Amerika, staat New
wen hoofdpl. van een graafschap Cameracum, werd
Jersey, aan de Delaware, tegeuover Philadelphia ;
het, nadat de grafelijke linie was uitgestorven,sedert
20,000 inw. en haven. — 2) stad in Z.-Carolina,
1510 als hertogdom in leen gegeven aan den bisaan de Wateree-River; 3000 inw. — 3) stad in Arschop van C.; 1595 kwam het hertogdom onder cansas, aan de Washita, in 1842 gesticht; 2000inw.
spaansche heerschappij, doch werd krachtens den
Camden (William), bijgenaamd .de engelsche
vrede van Nijmegen 1678 bij Frankrijk ingelijfd,naPausanias", geb. Mei 1551 te Londen, rector der
dat het 1677 door Lodewijk XIV was ingenomen.
Westminster-school aldaar, gest. 1623, is beroewd
Cambren. Zie —r AMBRII.
als geschiedschrijver en oudheidkenner; van zijne
Cambresis, fransch landschap, dept. Nord, verdienstelijke werken (3 dIn.Oxford1717) noemen
zijnde Kamerijk (Cambray) en omstreek.
wij vooral zijn Britanniw descriptio (le druk 1586).
Cambria, oude lat. naam van 't prinsdom Wallis.
Camel, r.v.er.
i i _.e
Zie A
A LAN.
Cambridge, 1) C., latijn Camboritum, ook
Camelford, vroeger Cambalu, engi. dorp in het
Cantabrigia, stad in Engeland, aan den Cam (vanN. W. van Cornwallis, aan den Camel; 700 inw.; bier
daar de naam C., d. i. Brug over den Cam), is de
sneuvelden 542 koning Arthur en zijn neef Mordred.
hoofdpl. van het graafschap C., heeft 28,000 inw.,
Camen, stad in Westfalen, 2 mijlen bezuidw.
eene beroemde (1229 gestichte) universiteit, enz.
Hamm ; 2000 inw.; geboortepl. van Buxtorf.
— 2) graafschap in Engeland, 38 vierk. mijlen groot,
Camenw. Zie MUZEN.
bevolkt met 185,000 zielen.
Camentz, I) C., lat. Camentia, stad in het kon.
Cambridge, 3) naam van verscheidene steden Saksen, 3 mijlen benoordw. Bautzen, aan den Zwarin N.-Amerika, waarvan de voornaamste (gesticht
ten Elster; 5000 inw.; geteisterd door brand 1842;
1631) in Massachusetts,aan de Charles-River,tegengeboortepl. van Lessing. — 2) voormalige rijke
over de steden Boston en Charlestown ; heeft 15,000
cistercienser abdij in pruis. Silezie, bij het dorp
inw. en de oudste universiteit van N.-Arnerika, geGrunau, aan de Neisse, gesticht 1094, gesecularisticht 1638 door Harvard.
seerd 1811 ; is verbouwd tot een prachtig kasteel,
Cambridge (Richard Owen),diehter.Zie OwEN. dat op een der bekoorlijkste punten van Silezie ligt
Cambridge (Adolph Frederic, hertog van), en toebehoort aan prinses Marianne der Nederlanden.

Cameracum
Cameracum, stad in Gallie ; tegenw. Cambray.
Camerarius (Joachim), geb. 12 April 1500

te Bamberg, behoorde tot de familie Liebhard, die
den naam C. aangenomen had, omdat zij verscheidene kamerheeren onder hare leden telde ; hij werd
1526 prof. der wide talen te Neurenberg ; vervolgens
werd hem de reorganisatie toevertrouwd der universiteit eerst te Tubingen, toen te Leipzig. Na reeds
1530 als afgevaardigde op den rijksdag te Augsburg
te zijn geweest, bekleedde hij 1555 die betrekking
op nieuw, ging van Augsburg met Melanchthon naar
Neurenberg, en 1556 naar Regensburg. Hij stierf
17 April 1574 te Leipzig. Van zijne vele geschriften
noemen wij de Biographie van Melanchthon. —
C. (Joachim), zoon van den vorige, geb. 1534 te
Neurenberg, gest. aldaar 1598, was een der geleerdste geneesheeren en kruidkundigen van zijnen tijd.
— C. (R. J.), geb. 1665 te Tubingen, schreef1694
een brief De Sexu plantarum, waarin hij de geslachtsonderscheiding voor de planters vaststelde, waarop
Linnaeus later zijne classificatie heeft gebouwd.
Cameri, marktvlek in Piemont, prov. Novara ;
4000 inw.
Camerina, de oude Hypparis, rivier op het
ell. Sicilie, valt aan de zuidkust in zee.
Camerino, het oude Camerinum, stad in den
Kerkelijken Staat, 18 mijlen benoordoosten Rome ;
6000 inw.; eene 1727 gestichte universiteit.
Cameron (Richard), een geestelijke der schotsche Presbyterianen, verzette zich (met Cargill en
anderen) tegen het prelatismus, dat Karel It den
Schotten had opgedrongen, en verlangde dat de
koning zou worden afgezet ; hij sneuvelde 20 Julij
1680 bij Aird's Moss in een gevecht, dat hij met de
zijnen aan de koninklijke troepen leverde. Zijne
aanhangers, Caineronianen genaamd, hielden zich bij
voortduring staande, en telden in 1860 nog 45 congregation met 6 presbyterien.
Cameroon-gebergte, verheft zich in Guinea
op de kust van Biafra; hoogste piek (13,250 vt.) is
de Mongo-ma-Lobah, d. Godsberg.
Cameroons, rivier in Opper-Guinea, over eene
goede lengte bevaarbaar.
Cameta, stad in de brazil. prov. Para, aan den
Beneden-Tocantins; 3000 inw.
Camicus, tegenw. Platanella, stad in het oude
Sicilie, niet ver van Triocala (tegenw. Calata-Bellota)
nabij den mond van de rivier C. (tegenw. Fiume di
Platani).
Camilla, eene krijgsheldin, dochter van den
volscischen koning Metabus, speelt eene rol in de
Eneide; toen zij Turnus te hulp kvvam tegen Eneas,
werd zij verraderlijk gedood door Aruns.
Camillus (Marcus Furius), beroemd roin. veldbeer uit een patricisch geslacht, werd zesmaal tot
dictator gekozen (het eerst 395 v. Chr.), veroverde
de magtige etruscische stad Veji, bevrijdde Rome
van Brennus, en maakte zich door den weder-opbouw
van het door de Gathers in een puinhoop herschapene Rome zoo verdienstelijk, dat men hem den
eernaam schonk van tweeden stichter van Rome. Hij
stierf 365 v. Chr.
Caminha, versterkte stad in Portugal, aan den
Minho, 3 mijlen bezuidw. Valenca ; 2500 inw.
Camirus, een der vijf voornaamste steden op
het eiland Rhodus, in het westen, geboortepl. van
den dichter Pisandrus.
Camisano, 1) venetiaansch marktvlek, 3 uren
gaans bezuidoosten Vicenza ; 3200 inw.— 2) venet.
marktvlek, 2 uren gaans benoordoosten Crema;
2000 inw.

Camonica
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Camisarden, fr. Camisards, de gereformeerde
bewoners in de Cevennen en in Lozere, die in opstand kwamen na de herroeping van bet edict van
Nantes; ze werden C. genoemd naar de kielen of
hemden (camises), die ze over hunne kleederen droegen ; nadat maarschalk Montreval (1702) hen niet
had kunnen ten onder brengen, werd 1704 maarschalk Villars tegen hen afgezonden, en de meeste C.
werden ow p als gebragt.
Cammingha, aanzienlijk friesch geslacht,
reeds bekend in de 11e eeuw; verscheidene leden
van dit geslacht volgden elkander op als Heer van
Ameland. C. (Pieter van), geb. 1531, Neer van Arneland, was mede-onderteekenaar van het verbond der
edelen ; niettemin werd zijn kasteel op Ameland door
de Watergeuzen geplunderd (waaraan die daad toe
te schrijven weet men niet) ; 1572 verzocht bij den
prins van Oranje eenig krijgsvolk naar Friesland te
zenden, hetgeen de spaansche stadhouder de Robles
zoo euvel opnam, dat C. in hechtenis werd genomen; wel werd hem vergund zijn eigen kasteel in
Leeuwarden te bewonen, doch slechts onder bewaking, zoodat hij 1573 eigentlijk als gevangene stierf.
Cammin, twee pruis. steden ; 1) in Pommeren. aan den Camminschen Bodden (een binnenmeir) ; 5000 inw. — 2) aan de Camionca en een
meir, 8 mijlen van Stettin; 1500 inw.
Camcenw. Zie MUZEN.
Camoens (Luis de), de beroemdste dichter

der Portugezen, geb. te Lissabon omstr. 1520, behoorde tot eene adellijke, doch arme familie; als
student eene minnarij aangeknoopt hebbende met
eene hofdame, werd hij gebannen naar Santarem,
nam nit baloorigheid dienst bij de afrikaansche
armee, en verloor voor Ceuta een oog door een geweerschot. Ziende dat hem belooning noch ondersteuning in zijn vaderland gewerd, vertrok hij 1553
naar Oost-Indie, hield eenigen tijd verblijf te Goa,
doch werd wegens eene satire op den onderkoning
van daar verbannen naar Macao, waar hij zijne zoo
beroemd gewordene Lusiade opstelde (os Lusiadas,
d. i. de Lusitaniers), een lofdicht op de heldendaden
en ontdekkingen der Portugezen (lat. Lusitani).
Uit de ballingschap teruggeroepen 1561, Teed hij
schipbreuk onder de kust van Cochinchina, en
redde i.wemmend zijn leven (en zijn manuscript,dat
hij al zwemmende met de eene hand boven water
hield). Vervolgens 1569 in Lissabon teruggekeerd,
werd daar 1572 zijn heldendicht gedrukt; koning
Sebastiaan, aan Wien hij het opdroeg, schonk hem
een jaargeld van 15,000 reis; doch bij 's konings
flood (1578) verloor C. deze ondersteuning, verviel
in diepe armoede, en stierf 1579, ruim 60 jaren oud,
in het ziekenhuis te Lissabon; zestien jaren later,
toen men reeds zijne verdiensten op den waren prijs
schattc en hem een praalgraf ging oprigten, bad men
zeer veel moeite om zijn graf terug te vinden. De
laatste druk van zijne Obras conipletas (in 3 dln.)
verscheen 1834 te Hamburg.
Camoghe, berg in het zwits. kanton Tessino,
2 mijlen beoosten Bellinzona, aan de lombardische
grens; 8740 vt. hoog ; heerlijk vergezigt.
Camoglia, stad in de ital. prov. Genua, aan de
golf van Genua; 6000 inw.
Camon, begraafplaats van den israelitischen
regter Jails ; Rigt. 10 : 5.
Camonica (Val), een 10 mijlen tang dal in
het N. 0. der lombard. prov.Bergamo,gevornad door
eene vertakking der Rhetische Alpen, besproeid door
den Oglio, bevolkt met 50,000 zielen in 55 gemeenten.
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Camorra

Campanus

Camorra, kalkgebergte aan den noordwesteCampana, napolit. stad, prov. Calabria citelijken rand van het hoogland van Granada, met een
riore ; 3700 inw. — C. (La), spaansche stad, prov.
vermaard labyrinth van grotten tusschen Alhameda
Sevilla, aan de Madre-Viega; 5000 inw.— C., rivier
en La-Roda.
in de spaansche prov. Jaen; ontlast zich in den
Camorra, geheim genootschap in het Napel- Guadalquivir.
sche, erkent slechts het regt van den sterkste ; de
Campana (Pedro), historie-schilder der spaanleden heeten Camorristi.
sche school, geb. 1503 te Brussel, vormde zich in
Camorta, een der Nicobarische eilanden in de Italie, vestigde zich 1548 te Sevilla, en stierf te
Brussel 1580.
golf van Bengalen ; 1778 hebben de Oostenrijkers
beproefd hier eene volkplanting te stichten.
Campana von Spliigen (Anton), inge' 3Camos, of Camoz, een afgod der Moabiten, diknieur, geb. 1776, legde den beroemden weg over den
wijls vermeld in het 0. T.
Splugen, waarvoor hij in den adelstand opgenomen
Camou (Jacques), fransch generaal, geb. 1 Mei werd, was later directeur van het militair-topogra1792 te Sourouces, diende reeds onder Napoleon I,
phisch instituut te Weenen, en stierf aldaar28 Febr.
sedert 1830 in Algiers, waar hij dikwijls gelegen1841.
heid vond zich te onderscheiden. Sedert 1852 divisieCampanario, spaansche stad, prov. Badajoz ;
generaal, voerde_ hij in den Krim-oorlog bevel in den
4500 inw.
slag aan de Tsjernaja (16 Aug. 1855), bij de bestorCampanella (Thomas), geb. 5 Sept. 1568 te
ming van den Groenen Mamelon (7 Junij), en bij
Stilo in Calabria, werd dominicaner monnik, onderSebastopol (8 Sept.). Als kommandant van de volzocht de verschillende philosophische stelsels der
tigeiir-divisie der keizerl. garde bewerkstelligde hij
ouden, en kwam zoodoende tot een eigen stelsel,
in den italiaanschen oorlog 2 Junij 1859 den overwaarin hij de Openbaring als grondslag der theologie
togt over den Ticino, en opereerde zeer gelukkig bij
en de Natuur als grondslag der philosophie aannam.
Magenta (4 Junij) en bij Solferino (24 Junij).
Door zijne vrije begrippen maakte hij zich vele vijCamp, dorpje. Zie CAMPERDUIN.
anden; hij werd weldra beschuldigd eene zamenCamp, schilderachtig dal in de oostenr. prov. zwering gesmeed te hebben tegen de Spanjaarden
Oostenrijk onder de Enns.
(destijds de overheerschers van zijn geboorteland),
Camp, d. i. legerplaats. Zie het art. KAMP. en 1599 tot levenslange gevangenis veroordeeld. Hij
Camp de drap d'or ; zie ARDRES.
zuchtte 27 jaren in den kerker, en werd herhaalde
Campa, oude naam der zeeuwsche stad Veere. malen op de pijnbank gebragt ; eerst door pans UrbaCampagna. stad in de napolit. prov. Principato nus, die beloofde hem als ketter te regt tezullendoen
citeriore, 4 mijlen beoosten Salerno; 8000 inw.
staan, werd hij uit den spaanschen kerker verlost ;
Campagna di Roma, eene kuststreek in van 1626 tot 1629 bragt hij nog, voor den schijn,
den Kerkelijken Staat, nagenoeg het oude Latium
in de gevangenissen der Inquisitie door, en werd
en een gedeelte van Etruria, bevat de delegatie Frotoen op vrije voeten gesteld. In 1634 begaf hij zich
sinone en het zuidoostelijk gedeelte der Comarcavan Rome naar Parijs, waar hij met onderscbeiding
di-Roma, en strekt zich uit van Ronciglione tot
ontvangen werd, en 21 Mei 1639 stied. Behalve4ne
Terracina over de Pontijnsche moerassen,door welker
philosophische werken bestaan ook van hem eenige
verpestende uitdampingen doodelijke koortsen en
italiaansche gedichten.
gevaarlijke ziekten ontstaan. Deze eertijds zoo digt
Campanha, of Princeza-da-Beira, stad met
bevolkte en schoone landstreek, die met de heerlijk5000 inw. in de brazil. prov. Minas Geraes, aan den
ste villaas der Romeinen prijkte, is dan ook tegenw.
Palmello.
eene slechts door veehoeders bewoonde woestenij.
Campania, een landschap in het oude Italie,
Campagna fence, d.i. Gelukkige landstreek, nagenoeg de tegenwoordige napolitaansche provincie
zoo wordt de napolit. prov. Terra-di-Lavoro ook
Terra-di-Lavoro, droeg ten tijde der Romeinen,
wet geuoemd. Zie CAMPANIE.
die in C. zeer vele aanzienlijke buitenplaatsen hadCampagnola (Domenico), geb. omstr. 1482 den, den bijnaam van .Regio felix" (d. i. gelukkige
te Venetia, was als schilder een navolger van Titiaan
landstreek) , wegens de vruchtbaarheid van den
en een der voornaamste kopergraveurs der 16e eeuw.
grond en de schoonheden der natuur, waaronder
Campan, marktvlek in het fransche dept. de Vesuvius, de Phlegreische velden, de meren AverHautes-Pyrenees, ligt in een schoon dal, dat benus en Lucrinus, en kaap Misenum. In C. lagen de
sproeid wordt door de Adorn-, en vermaard is geworsteden : Capua, Baja, Nola, Sora, Calatia, Neapolis,
den door Jean Paul's Das Campanerthal : C. telt 4000
Veseris, Picentia, enz. Eerst behoorde C. aan de
inw., die meerendeels in de omliggende groeven van
Osken, een volk van pelasgische afkoinst ; deze
het beroemde roode en witte marmer werken.
werden omstr. 600 v. Chr. uit C. verdreven door de
Campan (madame), geb. 6 Oct. 1752 te Parijs, Etrusken, die er den bond stichtten der 12 steden,
heette Jeanne Louise Henriette GENET, was eene
van welke Vulturnus (het latere Capua) de voordoch ter van Genet, secretaris-generaal van een der
naamste was. De Etrusken werden verdreven door
ministeriele departementen, kwam 1767 als voorde Samniten, die den naam van Campaniers aannalezeres bij de dochters van Lodewijk XV aan het hof,
men (420 v. Chr.), en die er den onafhankelijken
en werd na haar huwelijk met C. (den secretaris van
stedenhond Samnium stichtten. Eindelijk maakten
Marie Antoinette) eerste staatdame der koningin,
de Romeinen zich van C. meester (343-314 v. Chr.).
na wier dood zij zich bijzonder aan bet onderwijs
Campanisten, aanhangers van Joh.Campanus.
toewijdde. Door keizer Napoleon werd zij 1807 aan
Campanus (Job.), geb. in het begin der
het hoofd geplaatst van het gesticht te Ecouen,waar
16e eeuw in het Guliksche, bield 1528 voorlezingen
de dochters der oflicieren van het Legioen van eer
te Wittenberg, doch werd uit Saksen verdreven om
opgevoed werden; doch bij de restauratie verloor
zijne geschillen met Luther, keerde 1531 in het Guzij die betrekking, en stierf te Mantes 16 Mei 1822.
liksche terug, schreef een (tegenw. zeldzaam) boekje
Behalve meer andere geschriften heeft men van haar:
in anabaptistischen geest over de Drieeenheid,
Memoires sur la vie privee de la reine Marie Antoinette
werd 1555 door de Roomsch-katholieken gevangen
(4 dln.; 5e druk, Parijs 1824).
gezet te Cleve, en stied omstr. 1580.
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Campbell

Campo Mayor

Campbell (John), geb. 1708 te Edinburg,
gest. 1775, schreef vele verdienstelijke historische
werken, waaronder de ,Levens der engelsche admiralen" (1742-44), alsook Hermippus redivivus of
de kunst om het; menschelijk leven te verlengen.—
C. (Thomas), geb. 27 Julij 1777 te Glasgow, gest.
15 Junij 1844 te Boulogne, een der voornaamste
engelsche dichters. — C. (sir Colin), engelsch generaal, geb. 1792 te Glasgow, onderscheidde zich
(in den Krim-oorlog) in den slag aan de Alma en
bij Balaclava; werd 1857, bij het uitbarsten van den
opstand in Indie, opperbevelhebber der britsche armee
in 0. I., en mogt er na menig schitterend wapenfeit
in slagen den opstand te dempen; Aug. 1858 werd
hij generaal en tot peer verheven met den titel van
lord Clyde; 1859 voteerden de beide huizen van het
parlement hem den dank van Engeland met een
jaargeld van 2000 pd. sterl.; Julij 1860 keerde hij
in Engeland terug, werd tot kolonel derColdstreamguards benoemd, 1861 ridder van de Ster van Indie,
1862 veldmaarschalk; hij stierf 14 Aug. 1863.
Campbell–Island, een alleen-liggend vulcanise!) eiland in den Grooten Oceaan, ten Z. van
Nieuw-Zeeland, met eene goede haven.
Campbelltown, havenstad ter zuidoostkust
van het scbotsche schiereiland Cantyre, graafschap
Argyle, aan de golf van Clyde; 7000 inw.
Campo (Joachim Heinrich), geb. 29 Junij 1746
te Deensen in Brunswijk, gest. 22 Oct. 1818, verdienstelijk vooral als schrijver voor de jeugd ; zijn
Robinson der Jfingere (59e druk, Brunswijk 1861)
is in alle europ. talen overgezet. Met Bern schreel hij
Wiirterbuch der cieutschen Sprache (5 dln. 1807-11).
Campeche, of Campeachy, eigentlijk SanFrancisco-de-C., goed versterkte stad met haven op
de westkust van het schiereiland Yucatan, nabij de
uitwateriug van den Rio-de-San-Francisco; 15,000
inw. ; werd dikwijls belegerd en veroverd, zoo door
de Engelschen als door de Flibustiers (nl. 1659,
1678 en 1685). VOOr de vestiging der Engelschen
aan de Triste-golf was C. de eenige stapelplaats voor
den handel in campéche-hout.
Campen (Jacob van), Heer van Randenbroek,
geb. te Haarlem, gest. 4 Maart 1658 op den huize
Randenbroek bij Amersfoort, voornaam schilder en
de meest vermaarde bouwmeester van zijnen tijd.
Zijn grootste bouwkunstige meesterstuk is het wereld beroemde stadhuis van Amsterdam, waarvan 28 Oct.
1648 de eerste steen gelegd,en dat 1655 voltooid werd.
In 1808 werd dit trotsche gebouw tot koninklijk
paleis ingerigt, en is zulks tot op dit oogenblik nog.
Campena, oude lat. naam der stad Kampen.
Camper (Petrus), geb. 11 Mei 1722 te Leyden,
voornaam genees-, heel- en ontleedkundige, werd
professor 1750 te Franeker, 1755 te Amsterdam,
1763 te Groningen, 1773 ambteloos burger te Franeker, en 1787 lid van den raad van state te 's Hage,
waar hij 7 April 1789 stierf.
Camperduin, duinstreek in Noord-Holland,
waardoor het onbeduidende dorpje Camp (21 uur
gaans benoordw. Alkmaar) van de Noordzee wordt
gescheiden. In bet gezigt van dit duin 11 Oct. 1797
overwinning der engelsche vloot, onder admiraal
Duncan, op de nederlandsche onder admiraal de
Winter, die, in weerwil van den heldhaftigsten tegenstand, zelf in handen der Engelschen viel.
Camphuys (Joannes), vijftiende gouverneurgeneraal van Nederlandsch Indie, geb. uit geringe
ouders 18 Julij 1634 te Haarlem, was daar zilversmidsknecht, toen hij op zijn 20e jaar naar Batavia
vertrok, waar hij klerk ter geheime secretarie werd,

en door vlijt en bekwaamheid derwijze opklom, dat
hij 1684, na den dood van Cornelis Speelman, in
diens plaats tot gouverneur-genl. werd benoemd, uit
welke hooge betrekking hij 1690 op zijn verzoek
eervol werd ontslagen; hij stierf 18 Julij 1695 op zijn
landgoed bij Batavia.
Campi, lat. naam der stad Kampen.
Campi, stad in de toskaansche prov. Florence,
aan den Bisenzio; 2000 inw.
Campi, d. Velden. C. Catalaunici, zie het art.
CATALAUNISCHE VELDEN. - C. lapidei, zie (la) CRAU.
— C. macri, zie MONTIRONE. - C. phlegrcei, zie
PHLEGREiSCHE VELDEN. - C. raudii, zie VERONA.
Campi, schilders-familie uit Cremona. Behalve
Galeazzo C. (1475-1536) hebben ook naam gemaakt diens Brie zonen : Giulio (1502-1572),
Antonio (1536-1591) en Vincenzo (1532--1591);
en een neef Bernardino (1525-1590).
Campillo, plaats in de spaansche prov. Saragossa, waar 1305 de vrede tusschen Aragonie en
Castilie gesloten werd.
Campina–Grande, stad in de brazil. prov.
Parahiba ; 4000 inw.
Campine (la), fransche naam van het (gedeeltelijk tot N.-Braband behoorende) Kempenland.
Zie KEMPEN (De).
Campinia, lat. naam van Kempenland.
Campistron (Jean Galbert de), geb. 1656 te
Toulouse, gest. 11 Mei 1723, fransch dichter ; zijne
Oeuvres verschenen in 3 dln. Parijs 1750. —
C. (Louis de), broeder van den vorige, geb. 1660,
gest. 1737, liet verdienstelijke lat. en fransche verzen na.
Campli, stad in de napolit. prov. Abruzzo ulteriore, 2 uren gaans benoorden Teramo ; 7000 inw.
Campo–Basso, versterkte hoofdpl. der napolit. prov. Molise, 10 mijlen benoordoosten Napels,
aan den voet van den Monteverde; 10,000 inw.;
beroemde messen- en wapenfabrieken.
Campo–Bello, eiland met goede haven voor
den mond van de Passamaquoddy-baai; behoort tot
de kolonie Nieuw-Brunswijk (britsch N.-Amerika).

Campo–Cossovo. Zie AMSELFELD.
Campo–de–Criptana, stad in de spaansche
prov. Ciudad-Real; 5000 inw.
Campo–Formio, dorp in de venet. prov.
Udine, 500 inw. en kasteel; vermaard doorden vrede
van 17 Oct. 1797, waarbij Bonaparte de belgische
provincien, benevens Milaan, Mantua en den linker
Rijn-oever belong voor Frankrijk, terwijl Oostenrijk
daarentegen Venetie bekwam, benevens Lombardije
tot aan de Etsch.
Campolargo, stad in de brazil. prov. Bahia,
aan den San Francisco ; 3000 inw.
Campolungo, groot dorp in de venet. prov.
Venetie ; 2200 inw.
Campomanes (don Pedro Rodriguez de),
spaansch minister, geb. 1 Julij 1723 in Asturie, was
1765 onder Karel III fiscaal van den Hoogen Raad
van Castilie, werd 1788 onder Karel IV president
van den koninkl. raad, staatsraad, directeur der koninkl. akademie voor geschiedenis te Madrid. Door
de kuiperijen van graaf Florida Blanca, des koniugs
gunsteling, werd C. uit zijne ambten verwijderd; hij
stierf 3 Febr. 1802. C. gaf verscheidene belangrijke
werken in het licht over de staathuishoudkunde en
het inwendig bestuur van Spanje, zoomede .Nasporingen omtrent Carthago'', enz.
Campo–Mayor, versterkte stad in de portug.
prov. Alemtejo, nabij de grens van Spanje, 4 uren
gaans benoordoosten Elvas; 4600 inw.
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Campos

Campos,stad op Majorca, prov.Palma; 3200 inn .
Campo—Sampiero, vlek en kasteel in de
tenet. prov. Padua, aan de Musona ; 2800 inw.
Campo—Santo, vlek in het Modenesche, aan
den Panaro, 5 wren gaans benoordwesten Modena ;
2500 inw.; overwinning der Oostenrijkers op de
Spanjaarden 8 Febr. 1743.
Campredon, 1) versterkte stad in de spaansche prov. Gerona, aan den Ter, nabij de grens van
Frankrijk ; 1800 inw.; ingenomen 1689 en 1794
door de Franschen. — 2) fransche naam voor Camperduin in N.-Holland.
Campsie, marktvlek met 5700 inw. in het
schots. graafsch. Stirling, 2 mijl. behoorden Glasgow,
bij de vulkanische bergenrij, genaamd Campsie-hills.
Camstra, aanzienlijk friesch geslacht, 3 April
1761 uitgestorven met Hans Willem van C. Tot dit
geslacht behoorden : C. (Rienk van), raad eerst van
den hertog van Saksen, later van keizer Karel V,
werd 1516 met Hessel Martena naar Spanje afgevaardigd, om het ontzet van Leeuwarden te bewerken, dat belegerd werd door de Gelderschen. —
C. (Foppe van), een der verbondene edelen (1566),
die bij de komst van Alba zijn behoud zocht in de
vlugt, en gebannen werd.
Camulogenes, gallisch veld heer, aanvoerder
der Parijzenaars (Parisii), verdedigde Lutetia (d. i.
Parijs) tegen de troepen van Labienus, den luitenant
van Cesar, en sneuvelde in eenen slag nabij die stad,
ter plaatse van de tegenw. vlakte van Vaugirard.
Camus (Le). Zie LECAMUS.
Camus (Armand Gaston), geb. 2 April 1740 te
Parijs, was eerst advokaat-generaal der fransche
geestelijkheid, sloot zich hepaald bij de partij der
omwenteling aan, werd lid der constituante en der
conventie, en stemde voor den dood van Lodewijk XVI; C. werd Maart 1793 afgevaardigd naar
Belgie met den last om den van verraad verdachten
generaal Dumouriez in hechtenis te nemen; deze
voorkwam hem echter, en leverde hem over aan de
Oostenrijkem die C. ruim twee jaren gevangen hielden: eerst in Dec. 1795 werd C. uitgewisseld tegen
de hertogin van Angoulême,doch ter van Lodewijk X VI.
In 1796 president van den raad der Vijihonderd,
nam C. 1797 zijn ontslag, en stierf 2 Nov. 1804.
Cana, 1) stad in Galilea, 5 mijlen bezuidoosten
Acre. Op eene bruiloft te C. veranderde Jezus water
in wijn.— 2) stad in den stam Azer ; Jozua 19 :28.3) beek in de laridpale van Ephraim ; Jozua 16 : 8
en 17 : 9.
Canaan, zoon van Cham (zie CHAM), had elf
zonen, met wie hij zich kwam vestigen in het land
dat naar hem den naam C. aannam (zie hieronder),
en waaraan later de naam werd gegeven van Palestina.
Canaan (Het land), onder dezen naam is te
verstaan Phenicie, Judea en een klein gedeelte van
het zuiden van Syrie. Het land C. was bewoond door
de elf stammen, gesproten uit de elf zonen van Canaan. Zeven dier stammen bewoonden reeds Judea
eer de Israeliten daar aankwamen onder aanvoering
van Jozua, namelijk de Hethiten, Jebusiten, Amoriten, Girgasiten, Heviten, Peresiten en de eigentlijke
Canalniten(deze twee laatstgenoemden hadden de Sidoniten en Tsemari ten vervangen). De Israeliten kwamen onder aanvoering van Jozua in het land Canaan
omstr. 1605 v. Chr., en hadden bevel van God om
de Canaaniten (dat volkeren waren, die zich bezoedeld hadden met allerlei misdaden) uit te roeijen en
to verdelgen. Het land C. wordt in den Bijbel ook
menigmaal ' het Beloofde Land" genoemd.
Canaaniten. Zie under CANAaN (het Land).

Canada
Canada, de grootste der britscbe kolonien in
Noord-Amerika, grenst ten N. aan Labrador, de
Hudsonsbaai en Nieuw-Zuidwallis, ten W. aan onmetelijke woestijnstreken, ten Z. aan de Vereenigde
Staten, ten 0. aan Nieuw-Brunswijk, de Laurentius-golf en Labrador. De uitgestrektheid gronds,
die C. beslaat, is omstr. 15,718 geo. vierk. mijlen,
en dit gebied werd door de Engelschen bij pulements-besluit van 1791 ingedeeld in twee provincien, nl. : Opper-C. (Upper-C.) of West-C. (C.-West)
en Neder-C. (Lower-C.) of Oost-C. (C.-East), doch
is sedert 1840 weder als een geheel te beschouwen,
ofschoon de oude namen Opper-C. en Neder-C. nog
steeds in zwang blijven. De bevolking van C. beslaat
uit de meet en meet -wegsmeltende Indianenstammen, en is overigens voor een goed deel (875,000
zielen) van fransche afkomst, wijders Engelschen
en andere europ. natien, en in de laatste jaren vooral
Duitschers. Bij de telling van 1857 had Opper-C.
1,350,923, Neder-C. 1,220,514 zielen. Het land, dat
bet stroomgebied van de Laurentius-rivier omvat,
heeft, door al de zich in dien stroom ontlastende
rivieren en tal van kanalen, uitmuntende waterwegen, waarbij eene lengte van omstr. 450 geo. mijlen
spoorwegen te voegen zijn, zoodat het openbaar verkeer en de handelsbeweging er ruimschoots gelegenheid hebben zich te ontwikkelen; van 1851 tot 1857
was de bevolking dan ook ruim een deride toegenomen. Landbouw, veeteelt, jagt en visscherij zijn er
tot nog toe de hoofdbronnen van bestaan ;nijverheid
en kunstvlijt beginnen zich te ontwikkelen ; de handel (waaronder vooral uitvoer van pelterijen, bout
en tarne) is reeds zeer aanzienlijk. In C. heerscht
volkomene vrijheid van god sdienst; doch de Roomschkatholieken zijn er het talrijkst. &halve 4 universiteiten vindt men in C. 28 colleges, 65 grammarschools, enz. Voor een goed gedeelte is C. bedekt met
ontzaggelijke wouden, waar nog nooit de bijl des
houthakkers zich heeft doen hooren ; de grond is
ook rijk aan ijzer-, lood- en kwikniijnen. De luchtgesteldheid is over het geheel koud. De hoofdstad
van C. was van ouds Quebec, van 1839 tot 1843
Kingston, van 1843 tot 1858 Montreal, en sedert
1858 Ottawa (vroeger Bytown genaamd), waar thans
de gouverneur-generaal van britsch Amerika resideert. In 1497 werd C. ontdekt door den Venetiaan
Seb. Cabot ; 1524 werd de Laurentius-golf bezocht
door den in fransche dienst zijnden Venetiaan Giovanni Verazzini. Na hem deden de Spanjaarden dit
land aan; doch op de kusten geen spoor van goudmijnen vindende, gingen ze overal been met de
woorden aca nada (d. hier is niets). Dit woord
wend later door de inlanders medegedeeld aan de
Franschen, die dat voor den naam des lands hielden
teen ze 1535 de Laurentius-rivier opvoeren onder
Jacques Cartier, die het land in bezit nam voor
Frankrijk's koning Frans I, en het Nieuw-Frankrijk
noemde. Waarschijnlijker echter is de oorsprong van
den naam Canada Wenn te zoeken, dat de Indianen,
die aan de Chaleur-Bai woonden, zich Canadaquea
noemden, waarvan de Franschen zullen gemaakt
hebben Canadaquezen. In 1542 stic,htte La Roque
de Roberval het fort Charlebourg, niet vet van de
plaats, waar 1608 door Samuel Champlain de grondslagen gelegd werden van Quebec; en 1617 begon
eene fransche maatschappij de kolonie te exploiteren. In 1674 kreeg het land een eigen gouverneur
en een geregeld koloniaal bestuur. Al spoedig echter
rezen er geschillen over de grensscheiding tusschen
Nienw-Frankrijk en Nieuw-Engeland ; herhaalde
malen (1689, 1711) beproefden de Engelschen zich
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van de fransche kolonie meester te maken; en nadat
Canar, amerikaansch stadje in Nieuw-Granada,
1754 tusschen Engeland en Frankrijk de oorlog 32 mijlen bezuiden Quito, is beroemd door zijne
talrijke rumen en door een Inca-paleis, dat nog in
was uitgebarsten, gelukte het den engi. generaal
Wolfe in 1759 Quebec te veroveren en 1760 geheel
zeer goeden staat is.
Canada, dat bij den vrede van Versailles (1763) forCanara, landschap op de westkust van Decan,
meel door Frankrijk aan Engeland afgestaan werd.
behoorende tot bet britsch-ind. presidentschap MaIn het begin van den onafhankelijkheidsoorlog deden
dras, is 365 vierk. mijlen groot, bevolkt met 1,057,000
de Amerikanen 1775 eenen inval in C., doch zonder
zielen, die eene eigene taal spreken (het Canaresisch ;
gevolg; in 1812 was Neder-C. het tooneel van Langzie dat art.), en ‘is ingedeeld in Zuid-C. (hoofdpl.
durige vijandelijkheden tusschen de Engelschen en
Mangalore) en Noord-C. (hoofdpl. Coomta).
Amerikanen; 1837 kwamen Montreal en de omliggende
Canarac, stad in het oost-ind. landschap Orisdistricten in eenen openbaren opstand, welke niet
sa, op de kust der golf van Bengalen.
dan na veel krachtsinspanniug met geweld van waCanaresischetaal (zie CANAR A) ,eene Spraakpenen onderdrukt werd, waarop 23 Julij 1840 de
kunst dezer taal leverde Mac Kerell (Madrid 1820),
nieuwe constitutie werd ingevoerd, welke Opper-C.
en een Woordenboek bezorgde Reeve (2 din. Madr.
en Neder-C. weder tot wine prov. verklaarde onder
1832).
eenen gouverneur-generaal, die in militaire zaken
Canaria, of Gran-Canaria, d. i. Groot-Canaria,
wordt bijgestaan door de luitenant-gouverneurs der
na Teneriffe bet grootste der Canarische eilanden;
overige provincien van Britsch-Amerika.Was de splithoofdpl. Palmas; goede reede in de baai van Palmas.
sing in Opper-C. (hoofdzakelijk bewoond door EnDe kusten van C. zijn ongenaakbaar, behalve naar
gelschen van de episcopale Kerk) en Neder-C. (Treeden kant van Isleta, de noordoostelijke landtong
rendeels roomsch-katholiek en met afstammelingen
van C.
van Franschen bevolkt) 1791 geschied om aan laatstCanaris (Constantijn), geb. omstr.1790 op 1psagenoemden alle reden tot ontevredenheid te ontnera, vroeger grieksch koopvaardij-kapitein, was in den
men, door hun een bestuur te geven overeenstemmend
vrijheidsoorlog een der stoutste brander-schippers.
met hunne afkomst, godsdienst en fransche zeden,
In 1828 door president Capodistrias benoemd tot kade vereeniging in 1840 geschiedde, om aan alle parpitein en tot gouverneur van Monembasia; door kotijschap voor goed een einde te maken. Niettemin
ning Otto verheven tot pliarch (kapitein I e Masse) en
duurden de woelingen en onderlinge vijandelijkhe1847 benoemd tot senator, was C. berhaalde malen
den van rassen en partijdn in het binnenland voort,
(het laatst 1854-55) minister van marine, en na de
en kwamen zelfs 25 April 1849 tot eenen bloedigen
revolutie in het jaar 1862 lid van het voorloopig beopstand, die echter spoedig onderdrukt werd. Een
wind.
verstandig regeringsbeleid, dat sedert door het moeCanarische eilanden, sp. Islas Canarias,
Berland op de kolonie wordt toegepast, heeft de
oudtijds wegens de ongemeene vruchtbaarheid van
spanning meer en meer doen verdwijnen; en toen de
den grond genaamd Fortunate Insulee, d. i. Gelukprins van Wallis 1860 de kolonie bezocht heeft, is kige eilanden, eene groep van zeven bewoonde en
hij allerwege op de gunstigste wijze ontvangen.
dertien onbewoonde eilanden, onder het gezag van
Canadian river, fr. Canadienne, rivier in Spanje, in den Atlantischen Oceaan, aan de westkust
Noord-Amerika, ontstaat uit den North Fork of Nutria
van Afrika, op 18 mijlen afstands van het vasteland ;
en den South Fork of Gualpa, die :op het Rotsgeze beslaan te zamen eene oppervlakte van ruim 132
bergte ontspringen, en valt na eenen loop van 200 mijvierk. mijlen, met eene bevolking van 258,000 zielen, in het oostelijk gedeelte van het Indianenlen. De 7 bewoonde C. zijn:Teneriffe,Gran-Canaria,
gebied, in den Arkansas.
Palma, Lanzarote, Fuertaventura, Gomera en Ferro
Canadisehe meren, zoo noemt men de vijf (of Hierro -z.--- IJzer-eiland; NB. over dit eiland ging
groote zoetwater-meren tusschen Britsch-Amerika
voorheen de eerste meridiaan). Ze zijn alien van
en de staten der noord-amerikaansche Unie, welke
vulcanischen oorsprong en bergachtig; de hoogste
meren hun water ontvangen Mt de Laurentius-rivier
piek is de 1 1,850 vt. hooge Pic-de-Teyde op Tene(onder hare verschillende namen, als : St.-Louis,
riffe, gemeenlijk Pic-de-Teneriffe genaamd. — De
St.-Mary's Strait, Strait of Mackinaw, St.-Clair,
Pheniciers en de Carthagers hadden oudtijds factoDetroit, Niagara). Die 5 meren zijn : het Bovenmeer
rijen op de C. ; maar na den ondergang van Carthago
(engl. Superior, indiaansch Algona) en de meren,
geraakten de C. geheel in vergetelheid, en bij de
Huron, Michigan, Erie en Ontario.
zeevaarders waren de 'Gelukkige eilanden" niet anCanaguan, eilandje,een der kleineGrenadinen. ders meer bekend dan bij naafi]. In 1330 werden ze
Zie GRENADILLOS.
wedergevonden door Franschen, doch bleven verCanale, I ) vlek in Piemont, 3 uren gaans be- onachtzaamd, totdat de Spanjaarden ze 1402 in bezit
noordw. Alba; 4000 inw. — 2) fabriekdorp in den
namen en dadelijk begonnen met de uitroeijing van
oostenrijkschen kreis Gnrtz,aan den Isonzo ; 700 Mw.
de inlandsche bevolking (de Guanches) ; wel wer11
c
-j.
Canalicum. Zie CAIRO
den de Spanjaarden in de 15e eeuw eenen korten
Canals, stad in de spaansche prov. Valencia; tijd door de Portugezen in het bezit derC. gestoord;
2200 inw.
en wel deden de Afrikanen der noordwestkust tot
Canamina, stad in het koningrijk Dahomey 1749 gedurige pogingen om de C. te bemagtigen,
in Guinea ; 10,000 inw.
doch sedert 1512 kan men zeggen, dat de SpanCanandaigua, stad in den n.-amerik. staat jaarden er volkomen meester van geweest zijn ; en
New York, graafschap Ontario; 4000 inw.
daar de Guanches op dat tijdstip geheel uitgeroeid
Cananore, stad op de kust van Malabar, britsch- waren, bestaat de tegenw. bevolking bijna uitsluitend
indisch presidentschap Madras; 13,000 inw.; sterk
nit lieden van spaansche, alsmede eenige weinigen
fort en militair station ; 1501 bouwden de Portevan portugesche afkomst. Sedert 1822 vormt de
gezen bier een klein fort, dat 1664 veroverd werd
Canarische archipel eene spaansche provincie, die
door de Hollanders, die er uit verdreven werden
hare vertegenwoordigers naar de Cortes zendt, een
door Tippoe-Saib; het werd 1790 bemagtigd door
afzonderlijk militair gouvernement, met de hoofdde Engelschen.
plaats Santa-Cruz-de-Teneriffa.
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Canavese

Canavese, landstreek in Piemont, benoorden
Turijn, tusschen de Po, de Dora.Baltea en de Stura ;
in de C. vele burg-ruinen.
Canavezes, stad in de portug. prov. Minho,
aan den Tamego ; 1500 inw.; minerale bronnen.
Cancale, marktvlek in het fransche dept. IlleVilaine, 3 uren gaans beoosten St.-Malo, op de westkust der baai van C. ; 5800 inw. ; belangrijke oestervangst bij de in de nabijheid gelegene Rocher de C.
Cancellara, stad in bet Napelsche, 3 uren
gaans benoordoosten Potenza ; 3500 inw.
Canche, rivier in het fransche departement
Pas-de-Calais,ontspringt bij Estrées,besproeit Hesdin,
Montreuil, Etaples, en valt na eenen loop van ruim
9 mijlen in het Kanaal.
Canches, prov. van bet dept. Cuzco in Peru,
137 vierk. mijfen, 40,000 zielen.
Canclaux (J. B. Camille, graaf van), Init.generaal der fransche troepen, geb. 1740 te Parijs,
gest. aldaar 1817, voerde tweemaal bet opperbevel
over de armee van het Westen, diende de republikeinsche zaak, en reede Nantes, toen het aangetast
werd door 60,000 Vendeers. In 1799 werd hij als
gezant naar Napels gezonden.
Cancobella, stad in zuidelijk Nigritie, hoofdstad van het koningrijk C., aan de zich in den
Coango ontlastende Bancora; 2000 inw.
Candace, naam van verscheidene koninginnen
van Ethiopie, vermoedelijk bij de Ethiopiers de titel
voor koningin, zooals de Egyptenaars den titel Pharao
hadden voor koning. De voornaamste zijn : 1) C., ten
tijde van Augustus, deed anno 20 v. Chr. een inval
in Egypte en plunderde al de steden, die zij doortrok tot aan het eiland Elephantine. Eindelijk door
de romeinsche troepen geslagen, verzocht zij om den
vrede, en keerde naar haar land terug. 2) vermeld in de Handelingen der Apostelen (8 : 27); een
barer gesnedenen werd door Philippus gedoopt.
Candahar. Zie K—ANDAHAR.
Candapilly, zoo heette een der 5 circars of
provincien, die bet kustland vormden, dat in 1766
door den keizer van Delhi aan de Engelschen afgestaan werd; de andere vier heettcn Gantoer, Elloer,
Radzjamandry en Tsjicacole.
Candaules, koning v. Lydie (735-708v.Chr.).
Men verhaalt van dezen vorst, dat hij zoo ijdel was
op de schoonheid zijner gemalin, dat hij die wilde
laten bewonderen door zijnen gunsteling Gyges,
wanneer zij zich in het bad be yond. De koningin h iervan de lucht gekregen hebbende, was daarover zoo
verontwaardigd, dat zij Gyges dwoiig Candaules van
het leven te berooven. Toen dit geschied was, werd zij
de gemalin van Gyges, en plaatste hem op den troon.
Met Candaules eindigde de dynastie der Heracliden.
Candavisch gebergte, lat. Candaviimontes,
in het oude Zuid-Illyrie, ten westen van de rivier Genuses (Scombi). Dit gebergte gaf zijnen naam aan dat
gedeelte van Illyrie, dat genoemd werd Candavie.
Candy , stad in het fransche dept. Maine-Loire,
aan de Erdre, 9 uren gaans benoordw. Angers;
1200 inw.; ijzermijnen in den omtrek.
Candeish, district in het britsch-ind. presidentschap Bombay, groot 423 vierk. mijlen, omvat
het middelste bekken van den Tapti ; bevolking
780,000 zielen.
Candela, vlek in de napolit. prov. Capitanata ;
4000 inw.
Candelaria, 1) plaatsje op het canarische eil.
Teneriffe; 1700 inw. — 2) plaatsje in La Plata, op
den linkeroever van de Parana, 32 mijlen beoosten
Corrientes; hoofdpl. van de missie der Jezuiten.

Candy
Candia, 1) het oude, door zijne beschaving en
wetgeving beroemde Creta, door de Grieken tegenw.
Kriti genoemd, een tot europ. Turkije behoorend
eiland in de Middell. Zee, bij 36 mijlen lengte en
gemiddeld 4 mijlen breedte groot 189 vierk. mijlen,
wordt in de lengte doorloopen door eene bergketen,
waarvan de Psiloriti (de Ida der ouden) 6285 vt.
hoog is. Het klimaat is bij uitstek zacbt; de produkterk zijn die der overige eilanden van den archipel. De bevolking bedraagt 265,000 zielen, waaronder
189,000 Grieken. Onder den turkschen naam Kirid
vormt C. een afzonderlijk ejalet, dat ingedeeld is in
de 3 zandzjaks C., Rettimo en Canca, met de evenzoo heetende hoofdplaatsen. Het eiland Creta kwam
67 v. Chr. onder het romeinsche gezag, en vervolgens aan het grieksche keizerrijk; het nam den naam C.
aan na de stichting 823 van de stad Candia (Khandah,
verschansing) door de Arabieren, die zich van het
eiland meester badden gemaakt. Nicephorus Phocas
ontweldigde bet hun in 961 weder. Na de inflame
van Constantinopel door de Kruisvaarders werd C.
(1'204) aan Venetie verkocht ; na een 24-jarigen oorlog en de heldhaftigste verdediging viel het 27 Sept.
1669 weder in handen der Turken ; een korten tijd
behoorde bet aan den pacha van Egypte, doch deze
gaf het 1841 aan den sultan terug; later kwam het
in opstand.
Candia, 2) bet oude Heraclea, door de Grieken
genoemd Megalo-Kastron, hoofdstad van het eiland
Candia, op de noordkust, met 12,000 inw. (meest
Mahomedanen), eene citadel, en grootendeels verzande haven, zoodat groote schepen ter reede moeten komen aan het tegenover liggende eiland Dia.
Beroemd is de verdediging van C. bij het 24-jarige
beleg (1645-1669) door de Turken, die het eindelijk innamen ; 1856 werd C. verwoest door eerie
aardbeving.
Candia, 3) vlek in Piemont , prov. Ivrea ;
2700 inw.
Candia (Zee van), zoo wordt somwijlen genoemd dat gedeelte der Egeische Zee, dat tusschen
het eiland C. en de eilanden van den archipel ligt.
Candiae (Montcalm de). Zie MONTCALM.
Candidus (Gerard), van Antwerpen, schrijver
van eene kronijk der voornaamste gebeurtenissen
in de Nederlanden van April 1566 tot Aug. 1579,
zijnde het tweede deel der 1580 te Frankfort gedrukte Annales sive historice rerum Belgicarum etc.
— C. (Pantaleon), geb. 7 Oct. 1540,1uthersch predikant te Tweebruggen, aldaar gest. 3 Oct. 1608.
Hij voltrok 1583 het huwelijk tusschen Gebhard
Truchsess (gewezen aartsbisschop van Keulen) en
gravin Agnes van Mansfeld Hij was ook de schrijver
van Belgicarum rerum Epitome ab 742 ad 1605 en van
.Chronolegische Tafelen", loopende van de Schepping of tot het jaar 1602.
Candidum promontorium. Zie het art.
BLANCO (kaap).
_.e
Zie A
Candili ,por.o,.
t
Candolle (Augustin Pyrame de), natuurkundige. Zie DECANDOLLE.
Candy, versterkte stad in het binnenland van
het eil. Ceylon, bestaat nit eene enkele straat, die
drie kwartier gaans lang is, en telt 3000 inw., en is
sedert 1815 in de magt der Engelschen, die 1802 te
vergeefs getracht hadden het te vermeesteren. Herhaalde malen door de Europeanen verwoest en verbrand, was C. eertijds de hoofdstad van een rijkje C.,
en is tegenw. de zetel van een engelschen gonverneur, garnizoensplaats, en een der belangrijkste zendelingsposten op Ceylon.

Cane
Cane (,grotta del). Zie HONDSGROT.
Canea, turksch Cbanieh, lat. Cydonia, stad met
8000 inw. op het eil. Candia, behoort sedert 1645
aan de Turken, is de meest handeldrijvende stad van
bet eiland ; citadel, en goede haven met vuurbaak.
Canelli, vlek in Piemont, prov. Asti, aan den
Belbo ; 3400 inw.
Canera, groot dorp in de venet. prov. Udine,
aan de Livenza ; 3000 inw.
Canete, kleine havenstad in de provincie C. van
het dept. Lima in Peru.
Caneto, of Canneto, stad in de lombard. prov.
Brescia (voor 1860 Mantua), aan den Oglio, 8 uren
gaans bewesten Mantua ; 3500 inw.; sommigen houden C. voor het oude Bedriacum.
Canetta (don Andres Hurtado de Mendoza,
markies van), werd 1555 door Filips 11 van Spanje
naar Peru gezonden als onderkoning, om de rust te
berstellen, die verstoord werd door de woelingen
der partijen Pizarro en Almagro. De maatregelen
die C. nam, om dat Joel te bereiken, waren zoo
streng, dat hij er bij den koning door in ongenade
viel ; dit trok hij zich derwijze aan, zegt men, dat
hij van verdriet stierf 1560 te Lima.
Canfield, stad in den n.-amerik. staat Ohio,
graafschap Mahoning; 2000 inw.
Cangas, naam van 3 spaansche steden, namelijk :
1) C., in de prov. Pontevedra (Galicie) ; 4450 inw.
2) C. de Tineo, 17,000 inw., en 3) C. de Onis, 6400
inw., beiden in de prov. Oviedo (Asturie).
Caniapuscaw, groot meir in 't binnenland
van het n.-amerik. schiereiland Labrador, ontlast
zich door de riv. C. of Koksoak in de Ungawa-baai.
Canicatti, stad in de sicil. prov. Girgenti, aan
den Naro; 18,000 inw.
Canicularke insulEe. Zie BUCCINARISCHE EIL.
Canigou, een der hoogste bergen van de OostPyreneen, bereikt tusschen Tech en Tet eene hoogte
van 8582 vt.
Canina (Luigi, ridder), ital. architect, geb.
1793 te Casale, gest. 17 Oct. 1856 teFlorence ; verscheidene belangrijke opgravingen hadden onder
zijne leiding plaats; een aantal kostbare werken met
platen heeft hij daarvan in bet licht gegeven.
Caninefaten, bij Tacitus vermeld als een der
oudste volkeren, die met de Batavieren deze landen
bewoonden, en wel die streek, die het Kennemerland
genoemd wordt; ze werken anno 4 na Chr. door
Tiberius onderworpen, kwamen onder Caligula te
vergeefs in opstand, sloten zich later aan Claudius
Civilis aan, en verbrandden 71 na Chr. de romeinscbe vloot.
Canino, vlek in den Kerkel. Staat, 3 mfjlen benoordw. Viterbo, werd 1815 met het naburige Musignano door Pius VII als prinsdom verkocht aan
Lucien Bonaparte.
Canino (I,_,IICIEN BONAPARTE, prins van ), broeder
van keizer Napoleon I, geb. 1775 te Ajaccio, 1795
fransch oorlogs-commissaris in Italie; was 18 Brumaire president van den raad der Vijfhonderd, werd
vervolgens minister van binnenl. zaken,1800 franseh
gezant te Madrid, 1802 tribuun, 1804 grootofficier
van bet legioen van eer, senator en prins van Canino.
Daar hij den keizer niet tot werktuig wilde dienen,
trok hij zicb van hem terug, en wees alle aanbiedingen van de hand ; deelde echter in den val zijner
familie, kocht 1815 zijn verbeurd verklaarde prinsdom Canino en Musignano van den pans terug, bragt
na 1830 een geruimen tijd in Engeland door, en
stierf 30 Jung 1840 te Viterbo. In 1795 was hij
gehuwd met Christina Boyer, eene burgerdochter
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uit St.-Maximin, die 1801 stierf en hem twee dochters naliet ; 1802 trouwde hij met de weduwe van
den bankier Jouberthon (geb. 1778, gest. 12 Julij
1855 te Sinigaglia), bij wie hij negen kinderen verwekte, waaronder vijf zonen, nl. : 1) Charles Lucien
Jules Laurent (zie het volgende art.) — 2) Paul
Marie, de tweede zoon, geb. 1809 te Rome, gest. Dec.
1827 bij Nauplia, door het bij ongeluk afgaan van
zijne pistool. ----, 3) Louis Lucien, de derde zoon,
geb. 4 Jan. 1813 in Engeland, scheikundige en mineraloog, 1849 afgevaardigde van Corsica in de fransche nationale vergadering, 31 Dec. 1852 senateur
en keizerlijke prins. — 4) Pierre Napoleon, de vierde
zoon, geb. 12 Sept. 1815 te Rome, 1831 te Livorno
gevangen gehouden, ging 1832 naarzijnen oom Jozef
(den ex-koning van Spanje) in Amerika, werd majoor in Nieuw-Granada, was 1834 weder in Rome,
stale 1836 een der sbirren dood, die hem in hechtenis kwamen nemen, werd na eene lange gevangenschap deswege gebannen, werd ook van de lonische
eilanden verbannen wegens een moorddadig gevecht,
dat hij nagenoeg geheel alleen had gehad met eene
bende palikaren ; 1848 lid der fransche nationale vergadering, toen bataillons-chef in Algerie, later weder
te Parijs, was hij tegen den staatsgreep van 2 Dec.
1851, ontving later wel den titel van keizerl. prins,
doch heeft zich aan bet openbare Leven onttrokken.
— 5) Antoine, geb. 31 Oct. 1816, vlugtte 1836 wegens handdadigheden tegen de pauselijke sbirren
naar Amerika, was 1849 lid der nationale vergadering te Parijs, doch trad na de oprigting van het
keizerrijk op den acbtergrond.
Canino (Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte. prins van), oudste zoon van Lucien Bonaparte
(zie het vorige art.), voerde tot zijns vaders dood
1840 slecbts den titel van prins van Musignano ; hij
was geb. 24 Mei 1803, trad na volbragte studien
1822 te Brussel in den echt met zijnen nicht Zenaide
(gest. 8 Aug. 1854), dochter van den ex-koning
Jozef, ging met haar naar zijnen schoonvader, die in
de Vereenigde Staten woonde, en gaf daar in het
licht zijn American Ornithology (Philadelphia 1825),
Ornithology of North-America (1826), enz.; 1830 in
Italie teruggekeerd, vestigde hij zich te Rome, bragt
16 jaren uitsluitend met wetenschappelijken arbeid
door, en was voorzitter van een aantal geleerde genootschappen ; doch 1847 op een wetenschappelijk
congres te Venetie veroorloofde hij zich eenige staatkundige toespelingen, en werd deswege door bet
oostenrijkscbe gouvernement uitgewezen. Aanvankelijk een vereerder van pans Pius IX begon bij later
meer tot het radicalismus over te hellen, en stelde
zich in Nov. 1848 aan het hoofd der republikeinsche
partij. Hij werd lid en herhaalde malen vice-president
der romeinsche constituerende vergadering. Vervolgens genoodzaakt te vlugten, nam bij de wijk naar
Frankrijk, van daar naar Engeland, leefde sedert
1852 stil te Parijs, en stierf aldaar 29 Julij 1857.
Van zijne vele verdienstelijke natuurk. werken noemen wij nog : Iconografia della fauna ilalica (3 dln.
Rome 1833-41), en Conspectus generum avium
(dl. 1, 2, Leyden 1850) ; want hij bragt ook nog
eenigen tijd te Leyden door. Van de 12 kinderen, in
zijn huwelijk door hem verwekt, overleefden er hem
acht, waaronder drie zonen, nl. prins Jozef (geb.
13 Febr. 1824 te Philadelphia, bekend door zijne
linguistische studien, inzonderheid over de taal der
Basken); prins Lucien (geb. 15 Nov. 1828, priester
en geheimkamerheer van den pans); en prins Napoleon (geb. 5 Febr. 1839, sedert 1859 gehuwd met
eene dochter van prins Ruspoli).
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Canisius

Canisius (Petrus), geb. 8 Mei 1524 te Nijmegen,
gest.21 Dec. 1597 te Freiburg, studeerde te Keulen,
was de eerste in Duitschland, die zich in de orde
der Jezuiten liet opnemen, en was door het stichten
van Jezuiten-collegian in Duitschland, als anderzins,
een der hevigste tegenwerkers van de Hervorming.
Canisteo, stad in den n.-amerik. staat New
York, aan de zich in den Tiogaontlastende rivier C.,
graafschap Steuben; 3000 inw.
Canitz, stad in den moravischen kreis Briinn;
3000 inw. en oud kasteel. Zie KAUN1TZ.
Canitz (Friedr. Rud. Ludw., vrijheer von),
duitsch dichter, geb. 27 Nov. 1554 te Berlijn, gest.
aldaar 16 Aug. 1669 als geheim staatsraad. Zijne
satiren hebben blijvende verdienste.
Caniza, stad -in de spaansche prov. Pontevedra;
6000 inw.
Canjayar, stad in de spaansche prov. Almeria,
aan de Sierra-Nevada ; 2400 inw.
Canna, of Cannay, een der Hebriden-eilanden,
behoorende tot het schotsche graafschap Argyle.

Canrobert

Cano (Jayme), portugeesch zeevaarder, ontdekte 1484 Congo, en deed nasporingen tangs de
oevers van de Zaire.— C. (Sebastiano del),spaansch
zeevaarder, behoorde tot het smaldeel van Magellaan.
deed de eilanden Amboina, Solor en Timor aan,
zeilde met veel moeite om de Kaap de Goede Hoop
en keerde 8 Sept. 1522 in Spanje terug na drie jaren
weg te zijn geweest.—C. (Alonso),spaansch beeldhouwer, schilder en bouwmeester, geb. 1600 te
Granada, werd 1638 hofschilder des konings, later
priester te Granada, waar hij 1664 stierf.
Canobbio, stad in Piemont, prov. Pallenza,
aan het Lago Maggiore, 4 uren gaans benoordoosten
Pallenza ; 2400 inw.
Canonica, Lombard. dorp, aan de Adda, 4 uren
gaans bezuidwesten Bergamo; bij C. versloeg Claudins H in 247 Aureoles,
Canonicut,een der eilanden in de Narragansetbaai (Noord-Amerika). Tusschen C.en Rhode-Island
ligt Newport-Harbour, een van de schoonste havens
der wereld, beschermd door twee forten.
Cann. Zie CANNES 1).
Canopus, god der wateren bij de de oude EgypCannes, 1) C., het oude Cannw, dorp in de tenaren; vandaar Canopen voor drinkkannen in den
napolit. prov. Terra-di-Bari, aan het zuideinde der vorm van afgodsbeeldjes met hoofd, voeten en dikken buik.
apulische vlakte, nabij den mond der riv. Ofanto
(oudt. Aufidus), ruim 1 mijl bezuidw. Barletta. Bij
Canopus, stad in Neder-Egypte, lag tusschen
Boeto en Alexandria, aan de uitwatering van den naar
Cannw 216 v. Chr. bloedige veldslag, waarin HanC. genoemden Canopischen Nijl-arm, met beroemde
nibal 80,000 Romeinen in den pan hakte, die aantempels van Serapis en godCanopus, was vermoedelijk
gevoerd werden door Varro en door Paulus JEmilius,
welke laatste daarbij sneuvelde. Dat slagveld wordt het tegenw. A boekir. De Grieken beweerden, dat de
stad C. heette naar eenen Griek,die Menelaus tot loods
nog ten huidigen dage ii campo di sangue (d. i. het
bloedveld) genoemd. — 2) C., oudt. Horrea, stad in had gediend.
het fransche dept. Var, aan de Middell. Zee, 3 uren
Canosa, stad in de napolit. prov. Terra-di-Bari,
aan den Ofanto ; 11,000 inw.; werd 1694 geteisterd
gaans bezuidoosten Grasse ; kleine haven en 5560
door eene aardbeving; het is het oude Canusium in
inw. In de nabij gelegene bogt St.-Jean landdel Mrt.
Apulia, dat volgens de overlevering door Diomedes
1815 Napoleon bij zijn terugkeer van Elba.
(een der helden voor Troje) gesticht was, en waar
Canneto. Zie r-ANETO.
Cannibalen, menschen-eters ; gemeenlijk de Romeinen de wijk zochten na de nederlaag bij
werden zoo de Caraiben genoemd, omdat zij gewoon Canine.
waren hunne gevangenen op te eten ; zie CARAIBEN.
Canossa, vlek in het Modenesche, 4 uren gaans
Canning (George), beroemd britsch staats- bezuidw. Reggio, op een berg; 1200 inw.; ruinen
van een in de middeleeuwen beroemd kasteel, waar
man, geb. 11 April 1770 te Londen, werd 1793 lid
onder anderen keizer Hendrik IV (1077) den boevan het Lagerhuis, 1796 onder-secretaris van staat,
tetijd doorbragt, hem door paus Gregorius VII oponder Pitt;' 1807 minister van buitenl. zaken, liet
gelegd.
hij Kopenhagen bombarderen, en sloot 1809 bet verCanouge, fransche naam voor Kanodzje.
bond met de spaansche junta. Wegens de expeditie
Canourgue (la), fransch stadje, dept. Lozere,
naar Walcheren 4n onmin geraakt met den toen4 uren gaans bezuidw. Marvejols ; 2000 inw.
maligen minister van oorlog Castlereagh, moest hij
weldra aan dezen zijne plaats inruimen; sedert 1812
Canovo (Antonio), beroemd ital. beeldhouwer,
geb. 1 Nov. 1757 te Passagno in het Venetiaansche,
afgevaardigde van Liverpool, 1813-16 gezant te
gest. 13 Aug. 1822 te Venetia.
Lissabon, 1817 president van het ind. controleCanpoer, oude stad in het britsch-ind. presiBuis, vervolgens tot 1820 gezant in Zwitserland, en
dentschap Calcutta, aan den Ganges; in 1857 in opter vervanging van wijlen Londonderry (Castlereagh)
stand tegen de Engelschen.
1822 andermaal minister van buitenl. zaken. De
dood van graaf Liverpool (1827) bragt C. aan het
Canrobert (Francois Certain), maarschalk van
Frankrijk, geb. 1809 te St.-Care, diende sedert 1835
hoofd van het ministerie. Reeds sedert 1822 toonde
in Algeria, werd 1850 naar Frankrijk teruggeroepen,
C. zich minder afkeerig van de liberale rigting dan
waar hij werkdadig deel nam aan den staatsgreep
vroeger, en vooral in de laatste jaren zijns levens
2 Dec. 1851 en aan de straatgevechten 4 Dec.1852,
verwierf hij zich de achting en toegenegenheid der
en tot luit.-generaal werd bevorderd 1853. Na als
liberate partij in alle landen; hij stierf to midden van
divisie-gent. den slag aan de Alma (24 Sept. 1854)
zijnen veelomvattenden werkkring 8 Aug. 1827. —
te hebben bijgewoond, voerde hij van lien dag of
C. (Charles John), tweede zoon van den vorige,
het opperbevel, bestuurde vervolgens de belegering
geb. 15 Dec. 1812, trad 1835 als viscount C. in bet
van Sebastopol, doch gaf eenigen tijd later het opHoogerhuis,was onder het ministerie Peel eerst onderperkommando over am Pelissier, 18 Maart 1860
secretaris van staat voor de buitenl. zaken, later
ontving hij den maarschalksstaf, en werd na den
opperhoutvester. Onder lord Aberdeen kwam C. als
aanslag van Orsini benoemd tot chef der militaire
postmeester-generaal in het kabinet; sedert 1856
divisie van het oosten (te Nancy). In den italiaanwas hij werkzaam in Oost-India als gouverneurschen oorlog van 1859 kommandeerde hij de derde
generaal, 1858 onderkoning aldaar ; naar Engeland
teruggekeerd, stierf hij 17 Junij: 1862 te Londen. Leger-afdeeling, en onderscheidde zich in de veldslagen bij Magenta en Solferino.
- C. (sir Stratford), zie REDCLIFFE (lord).

Cansas

Cantoria

Cansas, I) een der noordwestelijke staten van
de n.-amerik. Unie, grenst ten 0. aan Missouri,
ten Z. aan het Indianen-gebied, ten N. en W. aan
de territorièn Nebrasca en Colorado, had voor 1860
eene grootte van 5399 vierk. mijlen en telde toen
reeds 107,110 zielen. De hoofdstad is Lecompton.In
1803 kwam C. als een gedeelte van fransch Louisiana
aan de Vereenigde Staten, werd 1854 als territorium
georganiseerd, was toen eenige jaren het tooneel van
hevige twisters tusschen de voorstanders der slavernij
en de anti-slavernij partij, en werd 1860 als staat in
de Unie opgenomen. — 2) rivier in den staat C.,
ontspringt op de oosterheiling van de Rotsgebergten, en valt na eenen loop van 52 mijlen, aan de
grens van Missouri, in den Missouri.
Cansas—city, stad - in den n.-amerik. staat
Missouri, aan den Missouri, nabij de grens van Cansas,
had in 1855 slechts 600, in 1860 reeds 8000 inw.
Canso ( kaap),de oostelijkste landtong van NieuwSchotland in N.-Amerika ; de zeer drukke, slechts
1 uur breede zeeèngte tnsschen Nieuw-Schotland
en Cape-Breton wordt ook genoemd Canso-straat.
Canstadt, stad in Wurtemberg, 1 uur gaans
benoordoosten, Stutgard; 3000 inw.
Canstatt (Karl. Friedr.), geb. 11 Julij 1807 te
Regensburg, prof. der geneesk. kliniek te Erlangen,
gest. 10 Mrt 1850, schreef onder meer Die specielle

Canteleu, vlek in het fransche dept. SeineInferieure,aan de Seine, 1 uur gaans bewesten Rouaan;
4000 inw.; kasteel, buitenplaatsen.
Cantemir (Constantijn), geb. omstr. 1630 in
Moldavie, diende in de turksche armee tijdens den
veldtogt van Mahomed IV tegen Polen, onderscheidde
zich in den slag bij Choczim (1674), en werd belast
met de verdediging van de grenzen tusschen den
Dniester en den ‘Proeth. Dezen post bekleedde C.,
toen vorst Demetrius Cantacuzenus, de stadhouder
van Moldavie, hem uit naijver zwart maakte bij den
seraskier Soliman-Pacha ; doch C. regtvaardigde zich
volkomen, en bekwam nu het vorstendom van zijnen
betichter; hij regeerde over Moldavie acht jaren tot
aan zijnen dood (1693). — C. (Demetrius), zoon
van den vorige, geb. 1673 in Moldavie, gest. 1723,
werd tot stadhouder van Moldavie benoemd nit erkentenis voor de diensten zijns vaders. Doch ontevreden over het ottomanische hof, gaf Demetrius C.
in 1710 gehoor aan de aanbiedingen van tsaar Peter
den Groote, die destijds in oorlog was met Turkije,
en werd de bondgenoot der Russen, waarvoor Moldavie ten behoeve van de familie C. zou worden verheven tot een erfelijk vorstendom onder protectoraat
van Rusland. De loop der gebeurtenissen maakte
(le uitvoering van dit traktaat onmogelijk; doch C.
werd daarvoor schadeloos gesteld door den tsaar, die
hem den titel schonk van russisch prins, met aanzienlijkebezittingen in Ukraine. Demetrius C. liet in het
Latijn na eene .Geschiedenis van de opkomst en den
ondergang van het ottomanische rijk", in 't Engelsch
vertaald door Nic. Tyndal (2 dln. Londen 1734).
Canterbury, I) C., lat. Durovernum of wel
Cantuaria, hoofdpl. van het engl. graafscbap Kent,
aan den Stour, 9 mijlen bezuidoosten Londen ;
19,000 inw.; warme bronnen; C. is van romeinschen
oorsprong, was lang de residentie der angelsaksische
koningen van Kent; in de 6e eeuw werd bier het
eerste engelsche bisdom gesticht, dat al spoedig tot
aartsbisdom werd verheven ; tegenwoordig is de
aartsbisschop van C. primaat van Groot-Britannia
en eerste peer des rijks, heeft bet privilegie om den
koning te kroonen, en heeft 20 bisdommen onder
zich. In de prachtige kathedraal een monument van
den Zwarten Prins, een van Hendrik IV, en een van den
1170 hier vermoorden aartsbisschop Thomas Becket.
— 2) een der zes provincien van Nieuw-Zeeland,op
de oostkust van het zuidelijke eiland, is ongeveer
2400 engl. vierk. mijlen groot, met de hoofdpl.
Christchurch en de havenplaats Lyttleton.
Canth, stad in bet pruis. reg.-distr. Breslau,
kreis Neumarkt ; 2100 inw.
Cantillana, stad in de spaansche prov. Sevilla, nabij de uitwatering van den Biar in den Guadalquivir ; 4400 inw.
Cantin (kaap), lat. Atlas minor, ter westkust
van het keizerrijk Marokko.
Cantire, of Kintyre, een lang en smal schiereiland, behoort tot het schotsche graafscbap Argyle;
bevolking 18,000 zielen; hoofdpl. Campbelltown.
Cantium, landschap van romeinsch Britannia
(Britannia la), aan den oosthoek ; het tegenw. graafscbap Kent en naburige streken.
Canton, chin. Ificang-tsjo-fo, stad in China,
en tot 1842 de Eenige chinesche haven, die voor de
Enropeanen geopend was ; 1823 verwoest door brand,
1841 bezet door de Engelschen, 1857 (29 Dec.) met
storm genomen door de Engelscben en Franschen.
Cantorbery,fransche spelling voorCanterbury.
Cantoria, stad in de spaansche prov. Almeria,
aan den Almazora; 4000 inw.

Pathologie and Therapie vom klinischen Standpunkte
(4 dln. Erlangen 1841-2; 2e druk 1843--8), en
was oprigter van het Jahresbericht fiber die Fortschritte der gesammten Medicin in alien Leindern

(Erl. 1842), sedert 1843 voortgezet door Eisenmann.
Canta, stad en prov. van bet dept. Lima in Peru.
Cantabren, lat. Cantabri,een tot de iberische
volkeren behoorend bergvolk in Hispania Tarraconensis, beoosten de Asturian, tusschen de asturische
Pyreneen en de golf van Biskaaije, die naar bun land
(dat Cantabria genoemd werd) ook wel den naam
droeg van Cantabrische Zee. De heldhaftige dapperheid der C. bleek in eenen zesjarigen oorlog (den
Cantabrischen oorl4) tegen de Romeinen, dien
Augustus in 25 v. Chr. begun, en die eerst 19 v. Chr.
door Agrippa ten einde werd gebragt. De C. werden
van al de spaansche volkeren bet laatst onderworpen
door de Romeinen. — Cantabrisch gebergte wordt
menigmaal de asturische keten genoemd, die slechts
eene westelijke voortzetting der Pyreneen is.
Cantabria, bet land der Cantabren (zie dat
art.), de gansche noordkust van Spanje tot aan de
Pyreneen. Zie ook BISKAAIJE.
Cantabrigia, of Camboritum, stad in het nude
Britannia. Zie CAMBRIDGE.
Cantacuzenus, aanzienlijk grieksch geslacht,
dat aan Constantinopel twee keizers heeft geschonken, nl. Johannes C. (1347-55) en zijn zoon Matthias (1355-56). Dit geslacht is blijven voortbestaan tot in den tegenw. tijd, en heeft in de 17e en
18e eeuw ook verscheidene vorsten verschaft aan
Moldavie en Walachije. Zie JOHANNES en DEMETRIUS.
Cantal (gebergte), kleine vulcanische bergketen
in de gebergten van Auvergne, heeft aan deszelfs
basis 7 mijlen in omtrek, wordt doorstroomd door
meer dan 20 kleine rivieren, die zich in de Dordogne,
Lot en Allier ontlasten. De eigentlijke berg Cantal,
of Plomb du Cantal, is 5724 vt. hoog, en geeft zijnen
naam aan het departement C., grout 104 vierk.
mijlen, met 248,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen (Aurillac, Murat, St. Flour en Mauriac);
hoofdpl. van C. is Aurillac.
Canta - vieja,lat.Carthago veins, stad in Spanje,
6 mijlen benoordoosten Teruel ; 1200 inw.
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Cantu

Caparra

Cantu, of Canturio, stad in de lombard. prov.
Como ; 5500 inw.
Cantu(Cesare),italiaansch geschiedschrij ver,geb.
5 Sept. 1805 op het kasteel Milanese te Brivio, als
partikulier gevestigd te Milaan, haalde zich door zijne

of Harald, over deze deeling verbolgen, maakte zich
meester van het geheel; nu kwam C. gewapenderhand zijn gedeelte terugeischen, en daar Harald middelerwiji stierf, bleef C. 1039 alleen koning van
geheel Engeland. Hij liet het lijk van zijnen mededinger in den Teems werpen, werd al spoedig even
hebzuchtig als wreed, en overstelpte bet yolk met
belastingen; doch reeds 1041 stierf hij plotseling
aan eene beroerte. Hij was de laatste engelsche koning nit de deensche dynastie. — C. IV, de heilige, koning van Denemarken, zoon van Sveno of
Sven II, volgde 1080 zijn broeder Harald op, bragt
orde in zijn rijk, weerde de Pruisen af, en roeide de
zeescbuimers uit. In 1086, bij gelegenheid van eenen
opstand ter zake van eene door hem uitgeschrevene
belasting ten voordeele der Kerk, werd hij vermoord
in de kerk te Odense, waar hij eene wijkplaats gezocht had. Gedenkdag 19 Januart. — C. V, koning
van Denemarken, zoon van Erik den Goede, volgde
1147 zijnen vader op. Lang werd hem de kroon betwist door Sveno of Sven, een prins van den bloede,
die hem eindelijk vermoordde op een feestmaal, dat
aangeregt was om hunne verzoening te vieren (1156).
— C. VI, koning van Denemarken, zoon van Waldemar lien hij 1182 opvolgde. Kort na zijnetroonsbeklimming onderwierp hij de bevolking van Schonen,
die in opstand was gekomen onder aanvoering van
Harald, een zoon van Canut V ; vervolgens veroverde
hij Mecklenburg (het land der oude Vandalen), Livonie (1196), en ten laatste geheel Holstein ;
stierf 1202. Zijne regering was voor Denemarken
een tijdperk van voorspoed en magt. Na zijne veroveringen nam hij den titel aan van ,,koning der
Vandalen", welken titel de koningen van Denemarken
sedert hebben gehouden. Canut, bijgenaamd
Erikson, koning van Zweden, zoon van Erik IX beklom 1168 den zweedscben troon, nadat hij dengene,
die er opzat, nI. Karel uit het geslacht Zwerker, lien
C. als moordenaar zijns vaders beschonwde, van het
levee had beroofd. Na eenige pretendenten overwonnen te hebben, regeerde C. vreedzaam, ging eindelijk in de orde der cistercienser monniken, en stierf
1199. Uit berouw over zijnen op Karel gepleegden
moord, had hij diens zoon tot zijn opvolger benoemd.
Caorle, dorp en haven in de venet.prov. Venetia,
bezuiden den mond der rivier Lemene, was eertijds
een der voornaamste havens van de repnbliek.
Capaccio, lat. Caput Aqueum, stad in de napolit.
prov. Principato citeriore, 4 mijlen bezuidoosten Salerno; 2300 inw.
Capac—Urcu, of el-Altar, een der 19 vuurspuwende bergen in de oostelijke rij der 105 mijlen lange
dubbele vulkanen-rij van Quito in Zuid-Amerika,
onder den equator, ligt in de cordillera van Cuvillin,
3 mijlen ten 0. Z. 0. van Riobamba, en ten N. van
den altijd rookenden, 16,080 parijs. vt. hoogen Sangay of vulkaan van Macas. De C.-U. vertoont zich als
een halve cirkel van pieken, in welker midden zich
een plat uitstrekt (vandaar de naam el-Altar), is in
den hoogsten piek 16,144 parijs. voet, doch moet
volgens de Inca-overlevering vroeger veel hooger
zijn geweest dan de Chimborazzo, en in het begin
der 15e eeuw na eene geweldige uitbarsting ineengestort of aan stukken gevlogen zijn.
Capaneus, een der zeven vorsten, die het
beleg kwamen opslaan voor Thebe ; hij werd bij dat
beleg door den bliksem van Jupiter gedood, omdat
hij de goden minachtte.
Caparra, dorpje in Estremadura, pros'. Caceres, tusschen de steden Coria en Plasencia ; nabij C.
de ruinen van het spaansche Ambracia.

Ragionamenli della storia Lombarda nel secolo XVII

(2e druk Milaan 1842-44) een jaar gevangenis op
den hats. Het door hem in den kerker uitgestane
lijden schilderde hij in een historisch-staatk. roman
Margherita Pusterla (Flor. 1841; duitsch Stutgard
1846). Zijn voornaamste werk is Storia universale
(35 dln. Tulip 1837 en v. ; 7e druk 1842 en v.),
die in schier alle europ. talen is overgezet. Ook zijne
Storia della litteratura italiana en zijne Storia dei
ultimi centi anni (Flor. 1851) zijn algemeen geacht.
Cantuaria, een der lat. namen van Canterbury.
C ANTU
-.
Canturio, stall.7iZie
Cantyre. Zie r-ANTIRE.
Cantzius (Wijnand), te gelijk met Van der
Kamp, predikaut te Zierikzee; in April 1747 speelden deze twee predikanten de hoofdrol in de oproerige bewegingen aldaar; geruggesteund door het
razende gepeupel, ontsloegen zij de regering en
stelden eene nieuwe orangistische regering aan, waarop zij zich lieten afvaardigen naar de vergadering der staters te Middelburg, waar men echter aan
deze twee egoisten niet toestond zitting te nemen,
zoodat ze zich met hunne plaats op den preekstoel
te Zierikzee moesten vergenoegen.
Canulejus, volkstribuun, deed 444 v. Chr.
eene wet aannemen, waarbij de huwelijken tusschen
patriciers en plebejers vergund werden; maar hij
kon slechts verkrijgen, dat den der twee consuls
voortaan uit de plebejers wierd gekozen.
Canusium. Zie r-ANOSA.
Canut, of Knut, naam van zeven koningen, t.w.:
C. I, koning van Denemarken, van 863 tot 873.
— C. II (als koning van Engeland Canut I), bijgenaamd de Groote, beklom den deenschen troon 1014,
en ging in het zelfde jaar gewapenderhand bezit nemen van bet . koningrijk Engeland, dat zijn vader
Sveno of Sven in der tijd veroverd had. De engelsche
koning Edmond, bijgen. Ironside, zoon van Ethelred
betwistte hem het rijk zoo kracbtig, dat C. zich tevreden moest stellen met eenedeeling, waarbt Edmond
in het bezit werd gelaten van het zuiden van Engeland; doch toen Edmond vervolgens door zijnen
zwager Edrik vermoord werd, bleef C. alleen meester
(1017) van het geheele rijk. Om den volksgeest der
Engelschen voor zich te winners, tronwde hij met de
weduwe van Ethelred. De engelsche en deensche
natien volgden dit voorheeld, en verhroederden zich
met elkander door bet aangaan van eene menigte
huwelijken ; en 1028 kon C., zonder vrees dat zijne
nieuwe onderdanen in opstand zouden komen, zich
nit Engeland verwijderen, om de Zweden te gaan
overwinnen en Noorwegen te veroveren. Deze C.
maakte verstandige wetten (gedrukt 1826 te Kopenhagen), stichtte vele kerken en kloosters, deed
eene bedevaart naar Rome, en kwam in Engeland
sterven 1036. — C. III (als koning van Engeland
Canut II), bijgenaamd de Stoute (Hartha), HarthaKnut, verbasterd Harde Knut, zoon van den vorige,
erfde van zijnen vader slechts den troon van Denemarken ; Noorwegen kwam aan zijn broeder Sveno
of Sven, Engeland aan zijn broeder Harald of Harold.
Maar de Engelschen, vreezende, dat het tusschen de
twee broeders tot een oorlog zoude komen, schikten
de zaak in dier voege, dat Harald meester bleef van
het land benoorden den Teems, terwij1 C. het zuidelijk gedeelte zou bezitten. Doch het duurde niet lang

Capdenac

Capellen

Capdenac, of Cadenac, lat. Uxellodunum, stadje
op eene rots, in het fransche dept. Lot, 1 uur gaans
bezuidw. Figeac ; 1500 inw.
Cap—de—Pera, havenstad op de noordoostpunt van het spaansche eil. Majorca.
Cape—Breton, britsch eiland in de n.-atrierik.
St.-Laurentius-golf; hoofdpl. Sidney. Vroeger heeft
C.-B. aan Frankrijk behoord.
Cape—Coast—Castle, sterk fort en hoofdplaats van de britsche kolonie op de Gondkust in
West-Afrika; 10,000 inw., meerendeels Negers.
Cape—Cod, schiereiland van den n.-amerik.
staat Massachusetts, in westelijke rigting 14 mijlen
ver vooruitspringend in den Atl. Oceaan, en uitloopend in kaap Cod.
Capeflgue (Jean Baptiste Honore Raymond),
geb. 1802 te Marseille, een der vruchtbaarste franache geschiedschrijvers van onzen tijd. Het meest
geacht is zijne Histoire de la restauration et des

Capellen (Theodorus Frederik van),geb.6 Sept.
1762 te Nijmegen, trad 1772 als adelborst in nederl.
zeedienst, werd reeds 1782 kapitein ; bij de ontbinding van het korps der marine 1795 ontslagen,
trad hij 1798 weder in dienst, doch gaf 1799, bij
de landing der Engelschen in N.-Holland, zijn eskader aan hen over, en werd deswege door den krijgsraad, bij verstek, ter dood veroordeeld. Uit Engeland
teruggekeerd 1813, werd hij vice-ad mi raal, en voerde
bevel over het nederl. smaldeel, dat de engelsche
vloot van admiraal Exmouth ondersteunde om Algiers te tuchtigen 26 Aug. 1816 ; 1817 de active
dienst verlaten hebbende, werd hij 1822 hofmaarschalk van den prins van Oranje (later Willem II)
en stierf 15 April 1824 te Brussel.
Capellen (Alexander van der), heer van Aartsbergen, enz., geb. omstr. 1580, nam ijverig deel aan
de twisten, die ons land benoorden na den Munsterschen vrede; hij was zeer gezien bij Willem II, en
werd onder anderen belast aan de troepen, die Amsterdam insloten, 's prinsen bevel over te brengen,
om van de stad terug te trekken naar hunne garnizoenen ; hij was een groot tegenstander van de De
Witten, en stierf 8 Julij 1656 te Dordrecht. Van
hem bestaan Gedenkschriften (2 dln., Utrecht 1777).
Capellen (Godert Alexander Gerard Philip,
baron van der), geb. 15 Dec. 1778 te Utrecht, studeerde aldaar de regten, werd 1808 door koning
Lodewijk benoemd tot prefect van het nieuwe hollandsche departement Oost-Friesland , 1809 tot
staatsraad, en kort daarop tot minister van binnenl.
zaken ; sedert de inlijving van ons land bij het fransche keizerrijk Wilde v. d. C. geen ambten bekleeden, doch na het herstel van onze onafhankelijkheid
werd hij (1815) tot gouverneur-generaal van Nederlandsch indict benoemd, welke hooge waardigheid
hij bekleedde tot 1826, waarop hij naar Nederland
terugkeerde, aanvankelijk miskend, doch reeds spoedig hersteld in de achting, welke hij, in zijne betrek king als landvoogd over Indict in zulk een moeijelijk
tijdperk, zoo ruimschoots verdiend had. Verscheidene
gezantschapsposten en ministeriele zetels werden
hem sedert aangeboden, doch hij bedankte voor die
alien. Hij leefde stil op zijn buitengoed Vollenhoven,
bij de Bilt, prov. Utrecht, waar hij in 1848 na eene
korte ongesteldheid door hersen-ontsteking werd
aangetast, en 10 April in eene vlaag van krankzinnigheid een einde maakte aan zijn leven. — Van de
vele verdienstelijke leden van dit geslacht willen wij
alleen nog noemen : C. (Alexander Philip van der),
varier van den vorige, geb. 5 Febr. 1745, kolonel
der kavallerie, sedert 1759 tot 1783 kamerheer en
vertrouweling van prins Willem V, in laatstgenoemd
jaar verwijderd, orndat hij verdacht werd in Terstandhouding te staan met zijn broeder, die een
vijand was van den stadhouder.Vandaarzijngeschrift
.Het gedrag van Jonkheer A. P. van der Capellen aan
het publiek door hem zelven opengelegd" ('s Hage
1784), op welke regtvaardiging hij door de staten tot
kolonel over een regement kavallerie werd aaugesteld en 1787 tot bevelhebber van Gorinchem benoemd. Deze stad niet tegen.het bounbardement der
Pruisen (17 Sept. 1787) kunnende verdedigen, meest
hij capituleren; en geen betere voorwaarden kunnende bedingen, gaf hij zich persoonlijk krijgsgevangenonits de burgerij verschoond bleef van plundering ; hij werd naar Nijmegen en van daar naar
Wesel vervoerd, daar in een akeligen kerker geworpen als een gemeene boosdoener, en stierf to Utrecht
twee dagen na zijne invrijheidstelling ten gevolge
van de ondergane mishandelingen.

causes de la chute de la branche ainee des Bourbons

(10 din. Parijs 1831). Zijne jongste werken handelen over de maitressen der koningen van Frankrijk.
Capel, naam van verscheidene nederl. dorpen :
1) Blaauw-Capel, een half uur gaans noordoostelijk
van Utrecht, heette eertijds Oostveen; 300 inw.
2) Moer-Capel ; zie MOERCAPELLE. Zie ook de verdere
C. op het aanvangswoord.
Capel (Arthur), engelsch edelman, was 1640
lid van het long-parliament, doch koos de partij van
Karel I ; hij bragt eene kleine armee op de been,
waarmede hij veel afbreuk deed aan de troepen van
het parlement, tegen welke hij ook de stad Colchester verdedigde ; doch hier genoodzaakt zich over
te geven, werd hij 1649 onthoofd. — C. (Arthur),
zoon van den vorige, 1661 door Karel I tot graaf van
Essex verheven, 1672 benoemd tot onderkoning van
Ierland, 1677 teruggeroepen, werd toen een der invloedrijkste leden van het Hoogerhuis. Beschuldigd
van medepligtigheid aan de zamenzwering van RyeHouse (1683) werd hij gevangen gezet in den Tower,
en eenige dagen later vond men hem dood; de magistraat noemde het zelfmoord, doch de openbare
meening was, dat C. door gehuurde handen was
omgebragt.
Capellades, spaansche stad aan den Noyo,
prov. Barcelona; 2800 inw.
Capella (Marcianus Minucius Felix),geb.in Afrika te Madaura bij Carthago, leefde omstr. 470 v. Chr.,
was romeinsch proconsul, en schreef het Satiricon,
zijnde eene kleine encyclopedie in 9 boeken, waarvan de twee eerste eene allegorische geschiedenis
behelzen van het huwelijk van Mercurius met de
Philologie.
Capelle,naam van verscheidene dorpen :1) C.,of
's Grevelduin-Cappel, in N.-Braband, 1 uur gaans
bewesten Waalwijk ; 800 inw.; 1823 werd hier binnensdijks een oud schip opgedolven, vermoedelijk
een der vaartuigen, waarvan prins Maurits zich 1593
bediende bij de belegering van Geertruidenberg.
2) C., of Cappelle op den lJssel, vijf kwartier gaans
benoordoosten Rotterdam ; 1400 inw.; eertijds met
een zeer oud kasteel, genaamd Slot tof Huis) te C.
op den Ussel, dat 1620 herbouwd, doch 1797 gesloopt werd.
Capone (la), fransch stadje, dept. Aisne, 3 uren
gaans benoorden Vervins; 1200 inw.; werd 1536
vermeesterd door de Keizerlijken.
Capelle (J. van de), gefingeerde naam van den
romanschrijver J. F. Bosdijk.
Capellen, of C. op den Bosch, dorp in Braband,
arrondiss. Brussel; 1800 inw.
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Capello

Capello (Bianca), dochter van een edelman te
Venetic, geb. omstr. 1542, liet zich 1563 schaken
door haren minnaar Pietro Buonaventuri, een Florentijn, die haar onder de bescherming stelde van
hertog Francesco II de Medicis. Deze, ofschoon gehuwd met Johanna van Oostenrijk, trad met C. in geheime betrekking, met voorkennis van Buonaventuri,
die daarvoor tot 's hertogs intendant werd benoemd,
doch die 1570 op heimelijken last van den hertog
vermoord werd. Na den dood zijner gemalin (1578)
trad de hertog met C. in het huwelijk. Beiden stierven 19 Oct. 1587, na eene korte ongesteldheid, ten
liuize van kardinaal Fernando de Medicis, die nu den
troon beklom, waarvan C. hem bijna verstoken had,
door zwangerschap voor te wenden en een ondergeschoven kind aan haren gemaal op te dringen.
Capeluche,, berucht door zijne misdaden
onder Karel VI. Hij was de leider van het gepeupel ;
deed de gevangenen van Vincennes aan zich uitleveren, onder belofte, dat hij ze zou overbrengen naar
het Châtelet, doch liet ze voor zijne oogen vermoorden. De hertog van Bourgogne ontzag hem aanvankelijk, doch liet hem 1418 ter dood brengen.
Capena, tegenw. Civitella, was eene stad in
Etrurie, aan den Tiber, afhankelijk van Veji, en werd
390 v. Chr. door de Romeinen onderworpen ; naar
C. werd in Rome eene poort genoemd.
Capernaum, stad in Palestina, west-oever der
zee van Tiberias, in den stam Naphtali, op de grens
van Galilea. Te C. hield Jezus meest verblijf.
Capet, bijnaam van Hugo, die 987 den troon
van Frankrijk beklom, en met wien de 3e dynastic
aanving ; wordt door sommigen afgeleid van Capetus
(spotvogel), door anderen van Capita (dikkop), doch
door de ineesten van Chappotus(tabbaard,abtsgewaad),
daar Hugo en zijne afstammelingen den titel van
abt droegen, als eigenaars van verscheidene abdijcn.
Capetingers, fr. Capetiens, de 3e dynastieder
koningen van Frankrijk, naar Hugo (zie CAPET) ;
volgde op de dynastic der Carlovingers. De C. worden gesplitst in 3 takken, nl. : de eigentlijke C., van
Hugo Capet tot Filips VI (987-1328) ; de tak der
Valois, van Filips VI tot Hendrik III (1328-1589);
de tak der Bourbons, aanvangende met Hendrik IV
(zie BOURBONS van Frankrijk). De eigentlijke C. zijn
geweest : Hugo Capet, Robert, Hendrik I, Filips I,
Lodewijk de Dikke, Lodewijk VII, Filips-August,
Lodewijk VIII, de heilige Lodewijk,Filips de Stoute,
Filips de Schoone, Lodewijk de Onrustige, Jan I,
Filips de Lange en Karel de Schoone.
Capetown, engelsche naam voor Kaapstad.
Capharnaum promontorium, tegenw.
Cabo dell' Oro, ter zuidoostkust van het eiland Eubea.
Bij deze kaap werd de van Troje terugkeerende vloot
der Grieken verstrooid.
Capharnaum. Zie r-APERNAUM.
A_.
Zi
Zie _NTIPATRIS
P1i
Caphar-Seba, iin Palestine.
Capila. Zie KAPYLA.
Capilupi (Lelio), latijnsch dichter, geb. 1498
te Mantua, gest. 1560, compileerde uit Virgilius.
Capis, stad met 11,000 inw. benevens haven
en fort, in de 136,000 zielen tellende prov. C. van
het philippijnsche eiland Panay.
Capistranus (Johannes), een Franciscaan,
geb. 24 Junij 1386 te Capistrano in het Napelsche,
1450 pauselijk legaat in Duitschland, bestreed de
Hussiten, predikte eene kruisvaart tegen de Turken,
en droeg veel bij 6 Aug. 1456 tot het ontzet van het
door de Turken belegerde Belgrado ; doch reeds
3 maanden later (23 Oct.) stierf bij in het klooster
te Illock; 1724 gecanoniseerd ; gedenkdag 23 Oct.

Capmany y de Montpalau

Capitanata, prov. van Napels, op de oosterhelling van de Apennijnen, ongeveer het oude Apulie,
vormt de spoor van hetgeen men gemeenlijk de
)dtaliaansche laars" noemt (daar Italie op de landkaart eene laars gelijkt). De C. is 137 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 335,000 zielen, in Brie arrondissementen ingedeeld, en heeft tot hoofdpl. Foggia.
Capito (C. Atejus), zoon van een ram. yolkstribuun van den zelfden naam, was een beroemd regtsgeleerde, consul in 5 na Chr. Zie voor beiden ATEJUS.
Capita (Wolfgang Fabricius), eigentlijk Koplle
genaamd, geb. 1478 te Hagenau, ging als theol.
professor te Bazel tot de hervormde leer over, kwam
1520 naar Maintz, en werd later prof. te Straatsburg, waar hij 1541 stierf.
Capitolium, het Kapitool, de burgt van Rome
op een gedeelte van den Tarpeischen berg (die daar-,
naar ook wel Capitolijnsche berg, Capitolinus mons
genoemd werd, en ten N. W. van den Palatijnschen
berg lag), zijnde een der 7 heuvelen of bergen, op
welke Rome aanvankelijk werd gebouwd. Bij het
graven om de fondementen te leggen, vond men een
bebloed hoofd (caput) ; vandaar de naam Capitolium.
Aangevangen (614) onder Tarquinius den Oude, werd
het C. voltooid onder Tarquinius den Trotsche,
en ingewijd door consul Horatius (507 v. Chr.).
Driemaal afgebrand (in den burgerkrijg tusschen
Marius en Sylla, onder Vitellius en onder Vespasianus), werd het ten derdenmale weder opgebouwd
door Domitiaan, die ook de Capitolijnsche spelen
invoerde, gewijd aan Jupiter, ter gedachtenis wegens
de redding van het C. door de ganzen. Behalve den
tempel van Jupiter, waar somwijlen verbazende
schatten, alsook de Sibellijnsche boeken bewaard werden, vond men er de tempels van Minerva en Juno.
Op de plaats van het oude C. staat tegenw. het door
Michel-Angelo ontworpene Campodoglio.
Capitolinus (1Elius), een der schrijvers van de
verzameling genaamd Historice Augustw, leefde onder
de keizers Diocletiaan en Constantijn.—C. (Manlius),
zie MANLIUS. - C. (Quintius), zie QUINTIUS.
Capitolinus mons. Zie onder CAPITOLIUM.
Capitolijnsche. Zie onder CAP ITOLIUM .
e
Capitool. Zie CAPITOLIUM.
Capitouls, tot 1789 de eerste magistraatspersonen van Toulouse, doch sedert de Me eeuw aanmerkelijk in hun gezag gekortwiekt.
Capitularien, fr. Capitulaires, verzamelingen
van wetten en verordeningen der koningen van het
oude frankische rijk, sedert Karel Martel. Ze werden
C. genoemd, omdat ze ingedeeld waren in hoofdstukken (capitula). Bij den dood van Karel den Onnoozele (929) hield men op aan de koninkl. besluiten
dezen naam te geven. De beste verzamelingen zijn
die van Baluze en van Pertz.
Capitulation, of Wahl-C., eene acte, die de
keurvorsten, of de vergaderde rijksstenden, aan den
verkoren keizer voorlegden, waarbij hij zweren
moest de regten en privilegien van den duitschen
bond te zullen eerbied igen en handhaven. nit gebruik
werd ingevoerd 1519 bij de verkiezing van Karel V ;
de laatste C. werd bezworen door Frans II in 1792.
Capmany y de Montpalau (don Antonio
de), spaansch geleerde, geb. 24 Nov. 1742 te Barcelona, speelde in den bevrijdings-oorlog eene schitterende rol, en stierf te Cadix 14 Nov. 1813. Meer
nog dan zijne geschiedkundige werken zijn zijne
philolog.-letterk. geschriften bekend, waaronder zijn
Teatro historico-critico de la elocuencia castellana

(5 dln. Madr. 1786-94), overgedrukt onder den titel
Tesoro de prosadores espailoles (dl. 1, Parijs 1841).

Capodistria
Capodistria, of Capo d'Istria, oudtijds "Egida,
later Justinopolis, havenstad in Ill yrie, aan de golf
Vale-Stagnon, 2 mijlen bezuiden Triest ; 7000 inw.;
werd 982 ingenomen door de Venetianen.
Capodistrias, of Capo d'Istria (J. graaf van),
geb. 1776 te Corfu, uit een aanzienlijk geslacht,
afkomstig uit de stad Capo d'Istria, trail jong in
russische krijgsdienst, werd door keizer Alexander
tot verscheidene di plomatieke zendingen gebruikt
in Turkijê, Duitschland, Zwitserland, Frankrijk, en
toonde zich een warm voorstander van de zaak der
Grieken, toen deze in opstand kwamen tegen Turkije;
hij werd tot president gekozen door de grieksche
natie, zoodra deze zich konde constitueren (1827).
Hij wendde al zijne krachten aan, oin orde en welvaart te herstellen ; maar te midden van zijn streven
werd hij 1831 vermoord door twee dweepers (George
en Constantijn Mavromichali), die dus hun varier en
broeder Petro M. wilden wreken, die door C. in den
kerker was geworpen. Overigens beschuldigde men
C., dat hij slechts een werktuig was van Rusland en
er zijn toeleg van maakte de vrijheid te onderdrukken.
Capoudal. Zie e—APTAL.
Cappadocia, landstreek in Klein-Azie, beslaande een gedeelte van de tegenw. pachaliks Siwas
en Caramanie, grensde ten Z. aan Cilicie, ten N. aan
Pontus (dat voor Alexander's tijd ook tot C. behoorde),
ten 0. aan den Euphrates,die het van Armenia scheidde ; de hoofdstad was Mazaca of Cesarea.De Cappadociers waren bekend alstraag, bekrompen van verstand
en bijgeloovig. Hunne godsdienst was het sabeismus ;
bij ben vond men den tempel van Comana, waar het
vuur aangebeden werd. Zij fokten veel vee en vooral
ook uitinuntende paarden. — In den beginne geregeerd door nagenoeg onafhankelijke vorsten, maakte
C. vervolgens deel uit eerst van bet perzische rijk,
toen van bet rijk van Alexander, daarna van de satrapie van Eumenes, later van het rijk van Antigonus,
maar herkreeg zijne onafhankelijkheid omstr. 312.
Van de eerste koningen van C. tot omstr. 370 is
weinig bekend.. Daarop volgden tien koningen, die
den naam van Ariarathes droegen (350 tot 92 v. Chr.) ;
vervolgens drie Arjobarzanes (92-34 v. Chr.). Sinds
Ariarathes VII overwonnen was door Mithridates,
sleepte diens val ook de onderwerping van C. aan de
Romeinen Da zich ; niettemin bleef C. nog lang bestaan als koningrijk onder het protectoraat van Rome,
en werd eerst een romeinsch wingewest onder Tiberius,na den dood van koning Archelaus (17 na Chr.).
Later werd het gesplitst in drie provincien : Cappadocia la, in bet noordwesten (hoofdpl. Sebaste) ;
Cappadocia 2a, in het zuidwesten (hoofdpl. Mazaca);
Armenia 2a, in het zuidoosten ; het noordoostelijk
gedeelte werd begrepen in Armenia Ia.
Cappel,dorp met 750 inw.in Zwitserland,kanton
Zurich, tusschen Zurich en Zug, aan den voet van den
Albis; op de burger- en godsdienst-oorlogen (genaarnd
Cappeler-oorlogen) volgde tweemaal (16 Nov. 1529 en
22 Nov. 1531) een Cappeler vrede. In den veldtogt van
1531 hadden de Roomsch-katholieken de Zurichers
overvallen, en Zwingli us was in den slag bij C. gesneuveld (11 Oct.). C. is geboortepl. van Leonard Meister.
Cappel (Louis), veelal Ludovicus Cappellus
genaamd, geb. 15 Oct. 1585 te Sedan, professor der
theologie en hebreeuwsche taal te Saumur, gest.
18 Junij 1658, was een der voornaamste gereformeerde godgeleerden van Frankrijk in de 17e eeuw.
Zijn Arcanum punctalionis revelatum (Leyden 1624)
en zijne Critica sacra (Parijs 1650) bewijzen dat.
Cappeln., stad in het zuiden van Jutland, aan
de Schley; 1500 inw.

Caprino
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Capponi (Gino, markies), geb. 14 Sept. 1792
te Florence, stamt of van een aanzienlijk geslacht
(zie hieronder), dat in de florentijnsche burgeronlusten in de 14e eeuw eene voorname rol heeft
gespeeld. Ook C. heeft aan de staatkundige lotgevallen van zijn vaderland ijverig deel genomen ; hij
is een geacht geleerde, en schrijver van verscheidene
historische werken. —C. (Gino), decemvir van den
oorlog in 1405, droeg veel bij tot de inname van
Pisa, en werd tot stadhouder aldaar benoemd. Hij
is de meest bekende van het aanzienlijke florentijnsche geslacht C:
Caprais, de heilige, een kluizenaar in de 3e eeuw,
geb. te Agen, stierf den marteldood omstr. 287 onder Diocletiaan; gedenkdag 20 Oct.
Capraja, 1) oudtijds iEgilon of Capraria,eilandje
van vulcanischen oorsprong in de Middell. Zee, behoorende tot de genuesche prov. Sarona, 4 mijlen
benoordoosten Corsica, en 41 mijl benoordwesten
Elba ; bevolking 2000 zielen ; de hoofdpl. C., op de
oostzijde van het eiland, heeft eene versterkte haven.
— 2) het grootste der Tremiti-eilanden in de Adriatische Zee, bij de kust der napolit. prov. Capitanata.
Caprara, of Capraja, een der Tremiti-eilanden
in de Adriatische Zee.
Caprara (Eneas Sylvius, graaf van), geb. 1631
te Bologna, gest. 3 Fehr. 1701, als keizerlijk generaal een bekwaam en dapper veldheer, maar een
geringschatter van de verdiensten van anderen. —
C. (Alb.), broeder van den vorige, geb. 1630, gest.
omstr. 1690, diende den keizer van Duitschland'als
krijgsman en als diplomaat. — C. (Alex.), broeder
der beide vorigen, geb. 1626, gest. 1711, was sedert
1706 kardinaal. — C. (Giov. Battista), een bloedverwant der drie vorigen, geb. 1733 te Bologna,
gest. 21 Junij 1810 te Parijs, was sedert 1792 kardinaal, en werd 1801 door Pius VII tot legaat a latere
benoemd bij het fransche gouvernement, sloot in die
hoedanigheid met den eersten consul het concordaat
(1802), waarbij de roomsch-kath. eeredienst in
Frankrijk hersteld werd; vervolgens tot aartsbisschop van Milaan verheven, was hij het, die Napoleon aldaar als koning van Italie zalfde (1805).
Capraria, lat. naam van drie eilanden : 1) aan
de westkust van Mauritania Tingitana, is volgens
sommigen het eiland Gomera, en volgens anderen
het canarische eiland Palma. — 2) zie CAPRAJA.
3) zie CABRERA.
Caprew. Zie CAPRI.
Capreolus. Zie AUREOLUS.
Caprera, eilandje bij den noordoosthoek van
het eiland Sardinie, 5 zeemijlen van Maddalena, behoorende tot de prov. Sassari, rotsig en slechts ten
deele gescbikt voor akkerbouw, is sedert 1860 vermaard geworden als woonplaats van Garibaldi.
Capri, het Capreie der Romeinen, eilandje in de
Middell. Zee, aan den ingang van de golf van.Napels.
Bevolking 3600 zielen in de beide stadjes Capri (de
eenige landingplaats van het eiland) en Anacapri.
In den oosthoek van het eil. overblijfselen van bet
paleis van keizer Tiberius, die hier de elf laatste
jaren zijns levens sleet ; wijders talrijke rumen van
de twaalf paleizen, die hij hier bad laten bouwen.
Ook reeds keizer Augustus plagt dikwijls op C. te
komen. In het noordelijk gedeelte van het eiland de
beroemde 'Blaauwe grot". Het fort van C.werd 1808
vermeesterd door Lamarque. Op den 1900 vt. hoogen berg Solaro heeft men een heerlijk vergezigt.
Caprino, vlek in de venet. prov. Verona ;
5000 inw. in de nabijheid de botanisch merkwaardige Monte-Baldo.
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Capsa

Capsa, stad. Zie CAFZA.
Capsali, hoofdplaats van het ionische eiland

Cerigo (het oude eiland Cythera) ; 5000 inw.;
goede haven ; vele ruinen, o. a. the van een prachtigen
Venus-tempel.
Capsir, klein landschap in bet fransche dept.
der Oost-Pyreneen ; had voorheen eigene baronnen;
hoofdpl. Puy-Val-d'Or; heerlijke bosschen.
Captal, zooveel als hoofdman, aanvoerder, heer
van eene plaats, in de zuidelijke gedeelten van Frankrijk. Het woord is slechts in gebruik voor den C. van
Buch en den C. van Traine. Onder den eersten dezer
twee titels kent men slechts Jean de Grailly (zie
regel hieronder) en den hertog van Epernon. —
C. van Buch (Jean de Grailly, genaamd de), een der
voornaamste heeren in Aquitanie, veldheer van
Karel den Slechte, koning van Navarre; hij werd
tweemaal overwonnen en gevangen genomen door
Duguesclin : de eerste maal te Cocherel in Normandie
(in 1364), den tweeden keer bij het kasteel van
Soubise (in 1372). Hij stierf 1377 als gevangene in
den Tempel te Parijs. Karel V had te vergeefs getracht hem aan zich te verbinden.
Captalaat van Buch. Zie CAPTAL en BUCH.
Capua, versterkte stad in de napolit. prov.
Terra-di-Lavoro, aan den Volturno, 3 mijlen benoorden Napels; 9000 inw.; I uur gaans bezuidoosten
C. liggen de ruinen van het oude C. Deze stad was
aanvankelijk in het bezit der Etrusken, die haar
Vulturnum noemden, naar de rivier waaraan zij ligt;
Mgr. 424 v. Chr. maakten Samniten zich van de
stad meester, en noemden haar C. In 343 v. Chr.,
toen andere Samniten de stad dreigden te bemagtigen, riep de bevolking de hulp in van de Romeinen, die er ten slotte geheel meester van werden.
Pyrrhus belegerde C. te vergeefs; doch 216 v. Chr.
na den slag van Cannes, inaakte Hannibal zich meester
van C. en bragt er den winter door. Naar men wil,
werd dit verblijf, doordien de soldaten van Hannibal
hier een te weelderig leven leidden en daardoor ongeschikt werden voor de harde vermoeijenissen van
den oorlog, oorzaak van Hannibal's tegenspoed. De
titel van prins van Capua draagt Karel Ferdinand,
2e zoon van wijlen koning Fransl derBeide Sicilien ;
hij is geb. 10 Oct. 1811, en sedert 1830 morganatisch
gehuwd met miss Penelope Smith.
Capucinen, geestelijke orde van nonnen, die
het gewaad dragen der Capucijnen (zie dat art.) ;
ze worden ook vDochters van het lijden Christi" genoemd. Deze orde werd 1538 ingesteld te Napels;
ze kwamen in Frankrijk 1602.
Capucijnen, franciscaner monniken, dus genoemd naar de kap (capuce, capuchon), waarmede zij
hun hoofd bedekten. Ze werden ingesteld 1525 door
Mattheo de Baschi, monnik te Montefiascone, die
zijne Orde wilde hervormen; ze werden in Frankrijk
ingevoerd 1572 door Catharina de Medicis en Karel IX, en groeiden daar spoedig aan, totdat hunne
Orde 1790 in Frankrijk werd afgeschaft. Zie ook
CAPUCINEN.

Caputerra, landschap op het ail. Sardinie,
zijnde van hetzelve het zuidwestelijk gedeelte.
Caput Aqueum, stad in Italie ; tegenw.
Capaccio.
Caput Germanise, bij sommige latijnsche
schrijvers het oude Lugdunum.
Cara, op de reiskaart van Peutinger vermelde
plaats, dus genoemd naar de riv. Carus, lag denkelijk
waar nu het luxemburgsche dorp Nieder-Corn ligt.
Carabaya, landschap in Peru, grenst ten 0.
en ten Z. aan Bolivia; hoofdpl. Sandia.

Caraccioli
Carabobo, prov. der zuid-amerik. republiek
Venezuela, hoofdpl. Valencia (380 vierk. n4len ;
97,000 zielen). Deze prov. draagt haren naam naar
het dorp C., waar Bolivar 28 Mei 1814 den spaanschen generaal Salomon overwon. en waar hij 24 Junij
1821 den beslissenden slag leverde aan de generaals
La Torre en Morales.
Caraca, spaansch eilandje bezuiden Cadix ;
5000 zielen ; belangrijke scheepswerven.
Caracalla, eigentlijk MareusAurelius Antonius
Bassianui, zoon van keizer Septimius Severus, geb.
in 188 te Lyon, werd 211 als romeinsch keizer uitgeroepen, te zamen met zijn broeder Geta. Naauwelijks had hij den troon beklommen, of hij bezoedelde
zich met misdaden. Men houdt het er ook voor, dat
hij den dood zijns vaders verhaast had; maar zooveel is zeker, dat hij zijnen broeder Geta doodstak
in de armen zijner moeder, en dat allen, die aan
broeder gehecht waren geweest, op zijnen last werden omgebragt (daaronder ook de beroemde regtsgeleerde Papinianus). Eenigen tijd daarna werd op
zijn bevel de stad Alexandria geplunderd, omdat
eenige inwoners aldaar zich spottend over hem hadden uitgelaten. Hij was een bewonderaar van Alexander, lien hij in alles wilde naapen ; daar hij dus ook
een Hephestion hebben moest, liet hij Festus (een
zijner gunstelingen) om het leven brengen door
vergif, ten einde hem te kunnen beweenen, zooals
de overwinnaar van Darius zijnen vriend beweend
had. Even ijdel als wreed, liet hij zich den bijnaam
Gernianicus geven, omdat hij de Germanen had beoorloogd, ofschoon hij daarmede racer schande dan
roem had geoogst ; hij liet zich ook Parthicus noemen, omdat hij oorlog voerde tegen de Parthen. Op
zijnen veldtogt tegen laatstgenoemden werd hij in
217, tusschen Edessa en Carm, door den prefect
der pretorianen (Macrinus) vermoord. Onder de gebouwen,waarmede Rome door C. verrijkt was, behoorden vooral de badstoven ( Thermce Caracalice) nabij
de l'orta-Capena, welke nog tegenw. tot de schoonste rumen van Rome behooren. Den bijnaam C.
droeg deze keizer naar het gallische gewaad caracalla,
dat hij als volkskleederdragt wilde invoeren.
Caracas, provincie (1592 vierk. mijlen ; 243,000
zielen) der zuid-amerik. republiek Venezuela. —
C., ook Santiago-de-Leon-de-C. genoemd, hoofdpl.
der prov., aan de Guayra, ligt ruim 4 uren gaans
van de havenplaats La-Guayra, was onder het spaansche gezag hoofdpl. van een capitanaat-generaal,
werd 26 Maart 1812 verwoest door eene aardbeving,
heeft thans 50,000 inw. en eene (1778 gestichte)
universiteit, en is de geboortepl. van Bolivar.
Caracaten, y olk in Germania Ia, benoorden
de Vangionen ; hunne hoofdpl. was Mogontiacum
(tegenw. Maintz).
Caracci, beroemde ital. schilders-familie, van
welke het hoofd was Ludovico C. (geb. 1555 te
Bologna, gest. aldaar 1619), die in zijne geboorteplaats eene schilderschool oprigtte,genaamd Academia
degli incamminali (d. akademie der op den regten
weg gebragten), uit welke school de voornaamste
ital. meesters der 17e eeuw zijn voortgekomen.
Caraccioli, beroemde en rijke napolitaansche
familie van grieksche afkomst. De voornaamste leden
dezer familie waren : C. (Giovanni), sedert 1415
secretaris van koningin Johanna II van Napels, liet
haren gemaal Jacques de la Marche gevangen nemen
en noodzaakte hem naar Frankrijk te vlugten; C.
bleef 18 jaren lang haar gunsteling, totdat zij, zijne
onverzadelijke eerzucht moede, bevel gaf om hem in
hechtenis te nemen. Door de uitvoerders van dit
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bevel werd C. (naar het heette doordien hij zich
had willen verzetten) 1432 in zijne kamer vermoord.
— C. (Marino), geb. 1468, pronotarius van pans
Leo X, werd 1518 naar Duitschland gezonden, om
de uitlevering van Luther te bewerken, ontving van
Paulus V den kardinaalshoed, en stierf 28 Jan. 1538
als stadhouder van Milaan. — C. (Domenico, markies), geb. 1715, gezant van Napels 1763 te Louden,
sedert 1770 te Parijs, waar hij in de yerlichtste kringen schitterde door zijne begaafdheden des geestes,
werd 1781 onderkoning van Sicilie, 1786 minister
van buitenlandsche zaken, en stierf 1789.— C. (Louis
Antoine de), geb. 1721 te Mons, gaf in het licht de
lang in geheel Europa voor echt gehoudene (zoo het
heette nit het Italiaansch en Latijn vertaalde) Lettres
intéressantes du pape Clement XIV (4 dln. Parijs
1777); hij had ook een aantal andere werden geschreven, die gedeeltelijk in eene verzameling het
licht zagen (10 dln. Parijs 1761), en stierf te Parijs
29 Mei 1803. — C. (prins Francesco), napolitaansch
admiraal, geb. 1748 te Napels, diende eerst zijn eigen
land, vervolgens in Engeland, en onderscheidde zich
1793 bij Toulon, als bevelhebber van napolitaansche
schepen. In 1798 trad hij in dienst der Parthenopeische republiek, sloeg eene doorde sicil.-engelsche
vloot beproefde landing af, doch werd deswege, in
weerwil van de later getroffene capitulatie, ter dood
veroordeeld, en op last van admiraal Nelson opgehangen.
Caracenen, lat. Caraceni, yolk in Samnium ;
had tot hoofdpl. Alfidena.
Carache, zoo noemen de Europeanen eene zeestad op de westkust van Marokko, aan de uitwatering
van den Luccos; 4000 inw.; de inheemsche naam is
Arisj.
Caractacus, koning der Siluren (in GrootBritannie) ,wederstond 9 jaren de romeinsche legers,
werd anno 51 overwonnen en gevangen genomen door
den propretor P. Ostorius, die hem naar Rome bragt,
om er den zegetogt van den overvvinnaar op te luisteren. Zijne edele fierheid tegenover keizer Claudius redde hem, ' en hij werd teruggegeven aan
zijne onderdanen, die hij nog twee jaren regeerde
(54-56 na Chr.).
Carafa, of Caratia, een oud aanzienlijk napolitaansch geslacht, nit hetwelk C. (Giovanni Pietro)
in 1555 paus weal met den naam van Paulus IV.
Overigens zijn de voornaamste leden van dit geslacht :
C. (Olivio), geb. 1406, aartsbisschop van Napels,
door Sixtus IV met vele diplomatieke zendingen
belast, en zelfs 1742 met het opperbevel bekleed
over eene tegen de Turken uitgezondene vloot,waarmede hij Smirna en de afrikaansche haven Satalia
innam; hij stierf 1511. — C. (Carlo, en Giovanni,
en Antonio), drie zonen van Giov.-Alfonso C., graaf
van Montorio, werden door hunnen oom (pans Paulus IV) met eereambten overladen en met goederen
begiftigd, die aan de familien Colonna en Guidi werden ontnomen; om hunnentwil voerde de pans zelfs
oorlog tegen Napels en Spanje ; doch 1559, kort
voor zijnen dood, werden de klagten over hunne knevelarijen en onregtvaardigheden zoo luide en algemeen, dat Paulus IV zich genoodzaakt zag zijne neven
uit Rome te verbannen en hen vervallen te verklaren van hunne waardigheden en titels. 's Pausen opvolger, Pius IV, een geslagen vijand der familie Carafa,
Wilde de straf nog vender drijven. In 1560 werd
kard)naal Carlo C. ter dood veroordeeld en in de
gevangenis gewurgd ; zijn broeder, die verdacht werd
zijne vrouw te hebben laten verntoorden, werd
onthoofd ; en kardinaal Alfonso C., een zoon van
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Antonio C., werd veroordeeld tot eene boete van
100,000 kroonen ; eindelijk werd een decreet uitgevaardigd door den romeinschen senaat, waarbij
de nagedachtenis der C. werd uitgeschrapt; maar in
1566 deed Pius V hun proces herzien, en ze werden
hersteld in eer en titels. — C. (Geronimo), markies van Montenegro, geb. 1564 te Napels, streed
1584 in de Nederlanden, 1597 tegen Hendrik IV
in Amiens, 1620 in Bohemen, 1621 in Milaan, voerde
den titel van prins van het roomsche rijk, werd
onderkoning van Aragonie, en stierf 1633 te Genua.
— C. (Antonio), trad 1665 in oostenrijksche dienst,
werd veldmaarschalk, was bij het ontzet van Weenen
(1683), bij de herovering van Buda (1686), maakte
zich voornamelijk algemeen gehaat door zijne wreedheid jegens de aanhangers van Tekiily, streed tegen
de Turken in Hongarije en ontnam hun Munkacz en
Belgrado (1688), werd later opperbevelhebber in
Zevenbergen, en stierf 9 Maart 1693 te Weenen. —
C. (Hector), geb. 1767 te Napels, omhelsde met
ijver de liberate ideen, was de Franschen behutpzaam, om de Parthenopeische republiek te stichten,
en ontweldigde verscheidene steden aan de koningsgezinde partij ; maar hij viel in handers van zijne
vijanden, die hem, in spijt van de bedingen eener
capitulatie, zijn leven deden verliezen (1795) op het
schavot.
Carafa van Colobrano (Michele), geb.
17 Nov. 1787 te Napels, wijdde zich aan de muziek,
trad echter vervolgens in krijgsdienst, werd
meester van Murat, maakte sedert 1814 te Parijs weder van de muziek zijn hoofdwerk, en componeerde
sedert 1821 eene menigte operaas,waaronder uitmuntten Le Solitaire (1822) en vooral Masaniello (1828).
Carafto, Krafto of Saghalie, een langwerpig
eiland (groot 1200 vierk. mijlen) aan de kust van
noordelijk Oost-Azie, door de Marcia-straat of tartarijsche zeeengte gescheiden van het russische Amurland, en ten zuiden door de straat Lapeyrouse gescheiden van het japanesche eiland Jeso, is bevolkt
in het zuiden met nomadiserende rendier-Toengoezen, in het noorden met Giljaken. Op dit eiland doet
Rusland aanspraken gelden.
Caraga, spaansche prov. op het philipp. eiland
Magindanao, waarvan C. het noordoostelijk gedeelte
uitmaakt, is slechts lungs de kust aan de Spanjaarden onderworpen ; 32,000 zielen ; hoofdpl. Surigao.
Caragassen, volkje in russ. Siberie; ze wonen
met de Coibalen in het stroomgebied van den Jenisei,
in de nabijheid der Sajaniscbe bergen ; ze zijn waarschijnlijk van samojeedschen oorsprong, doch spreken
een turksch-tartaarsch dialect (spraakkunst en woordenlijst beiden van Castren; Petersburg 1858).
Caraglio, stad in Piemont, prov. Cuneo, aan
den Grano; 6000 inw.
Caraiben, of Caraibische eilanden, noemt men
somwijlen de Kleine Antillen of eilanden in den Wind.
Caraiben (Zee der),of Caraibische Zee, de zee
der Antillen.
Caraiben, yolk in Amerika. Tijdens de ontdekking van Amerika bewoonden de C. de Kleine
Antillen en, op bet vasteland, de kust van kaap Vela
tot aan den mond van de Suriname. Ze waren groot,
dapper en vlug ; hunne gevangenen aten ze op; onder
hen heerschte de veelwijverij. Zij schijnen herkomstig te zijn geweest nit eene landstreek benoorden
Florida. Tegenwoordig bestaan er nog slechts eenige
resters van de C. in het oosten der prov. Caracas,
waar ze onder eigen gekozene opperhoofden leven ;
yelen hunner hebben zich vermengd met de Negers.
en worden genoemd Zwarte C.
41
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CaraIbische

Caraibische Zee en Eilanden. Zie het artikel
CARAIBEN.

Caraiscacis. Zie KARAISKAKIS.
Cannon, sekte onder de Joden, staat tegenover de sekte der Talmudisten ; ze houden zich streng
aan de letter van den Bijbel, en verwerpen de willekeurige uitleggingen der rabbijnen. De sekte der C.,
die vooral verspreid is in Egypte, Syrie, Constantinopel, Rusland, Polen en Galicie, schijnt in de 8e eeuw
onzer jaartelling ontstaan te zijn, en tot hoofd gehad
te hebben zekeren Anan-ben-David.
Caralio, lat. naam der stad Kereli. Zie onder
BEG-SJEER.

Caralis. Zie CAGLIARI.
Caralitis, een meir. Zie BEG-SJEER.
Caramagna, stad in Piemont, prov. Saluzzo ;
3500 inw.

Carballo
Carapeila, lat. Cerbalus, rivier in de napolil.
prov. Capitanata, ontspringt op den Monte-CasaLeandro, vereenigt zich met den Cervaro, stroornt
door het Lago di Salpi, en valt na eenen loop van
14 mijlen in de golf van Manfredonia.
Carascosa (Michele, baron), uit Sicilie, napolit.
generaal, omhelsde de partij, die 1798 de Parthenopeische republiek proclameerde, streed onder Jozef
Napoleon in Spanje, en klom snel op in rang. Met
de Oostenrijkers streed hij 1814 tegen de Franschen,
en komniandeerde 1815 eene divisie van de napolit.
armee tegen Oostenrijk, en teekende vervolgens de
conventie van Casalanza. In 1820 sloot hij zich, hoewel minister van oorlog, aan de omwenteling aan ;
hij moest zich echter redden door de vlugt te nemen
eerst naar Spanje, vervolgens naar Engeland ; als
bevorderaar van de omwenteling werd hij bij verstek
ter dood veroordeeld.
Carausius (Marcus Aurelius Valerius), romeinsch veldheer, geboren in belgisch Gallie, werd
door keizer Maximianus belast met de verdediging
van de kusten van Belgie en Aquitanie tegen de
Saksen en Franken. Doch voorziende dat hij in ongenade stood te vallen, gaf hij gehoor aan de roepstem der Britonen, die hem naar Groot-Britannie
riepen om hen te helpers, en deed zich daar door de
legioenen als keizer uitroepen (287). Hij hield zich
zes jaren staande, doch werd 293 door een zijner
voornaamste officieren verrnoord. Zie ALLECTUS en

Caraman, stad in Caramanie (aziat. Turkije),
9 mijlen bezuidoosten Konieh; 7000 inw.; was van
1300 tot 1486 hoofdstad van een bloeijend koningrijk.
Zie CARAMANIe.
Caraman (Pierre Paul Riquet,graaf van), ;ransch
luit.-generaal, geb. 1644, gest. 1730, was de tweede
zoon van P. P. de Riquet, die het kanaal van Languedoc in het aanzijn riep (zie RiouEr). Hij is beroemd
doordien hij 1705 te Wange bij Leuven de fransche
armee redde, voor welke kloeke daad hij met het
grootkruis van den Heiligen Lodewijk werd vereerd,
zontler eerst de mindere graden te hebben doorloopen.
—Len zijner afstammelingen,gehuwd met jufvrouw CAROS.
de Cabarrus (mevrouw Tallien), is pries van Chimay
CaraVaCa, of Santa-Cruz-de-C.,stad in Spanje,
8 mijlen benoordw. Murcia, aan de rivier C.; 14,000
geworden ; zie CIIIMAY.
Caraman–Oglo–Ali–bey, vorst van Cara- inw. In de nabijheid de vermaarde stalactiten-grot
Barquila.
manie, deed 1386 een eersten inval in het rijk van
zijn schoonvader Amurat I, sultan der Ottomanen ;
Caravage, twee schilders. Zie CARAVAGGIO.
doch hij werd verslagen, en ontving vergiffenis. Na
Caravaggio, stad in het Milanesche, 5 uren
den dood van Amurat deed hij andermaal eenen ingaans bezuiden Bergamo; 6000 inw.; geboorteplaats
der beide schilders C. Bij C. versloeg Sforza de Veval, doch werd ook nu overwonnen door Bajazet
(Amurat's zoon), die hem gevangen nam en vanzijn netianen in 1448.
vorstendom vervallen verklaarde.
Caravaggio, fr. Caravage, naam van twee itaCaramanico, stad in het Napelsche, prov. liaansche schilders, naar hunne geboorteplaats C. :
1) Polidoro Caldara, de oudste der twee, geb. 1495,
Abruzzo citeriore, 6 uren gaans bezuidoosten Chieti ;
gest. 1543, aanvankelijk hulpjongen bij Rafael, ver5000 inw.
Caramanie, een gedeelte van Phrygie, van volgens diens leerling, eindigde met zelf een voorGalatie en van het Cappadocie der ouden, groote naam meester te zijn, doch werd vermoord door zijn
prov. van aziat. Turkije, midden in Klein-Azie, beknecht, toen deze wist, dat C. eene zekere som gelds
had ontvangen. — 2) Michel-Angelo Amerighi (of
oosten Anatolia propria ; hoofdpl. Konieh. Het bergachtige C., dat zijnen naam draagt naar eene familie Merighi) da Caravaggio, de beroemdste der twee, geb.
Caraman, die hier het hoogste gezag in handen had
1569, begon als hulpjongen bij een fresco-schilder,
voor de Musulmannen, was een der voornaamste en vormde zich zelven zonder.
meester. Hij was lastig
seldzjoeciden, die zich vormden uit de gedeelten van en twistziek. Eens in twist geraakt met den beroemhet verbrokkelde rijk Roem (Roam, Rum) tusschen
den Giuseppino te Rome, daagde hij dezen uit tot
een tweegevecht, dat de andere niet wilde aannemen,
1294 en 1302, en hield zich het langst staande, doch
werd 1464 veroverd door de Turken, waarop Maomdat C. geen ridder was. Wegens zijne ongeregelde
homed II het in een prinsdom herschiep, ten belevenswijs moest C. Rome verlaten, ging toen naar
hoeve van een zijner zonen.
Napels en van daar naar Malta, waar hij voor zijne
Caramanta, gebergten in Nieuw-Granada, schilderij DDe onthoofding van den heiligen Johantusschen de rivier Cauca en het brongebied der riv.
nes" tot ridder werd geslagen. Poch ook bier geAtrato en San-Juan.
raakte hij in moeijelijkheden, ontvlugtte uit de geCaramirial, stad in Spanje, prov. Coruna; vangenis, en was op weg naar Rome, toen hij overvallen werd; aan de bij die gelegenheid ontvangene
4600 inw.
Zi A
in A hiA Zie
—
wonden stierf hij 1609.
ALMA-KARANA.
Carana, stad
Caranitis, prov. van Armenie, ten N. begrensd
Caravellas, stad en haven in de brazil. prov.
door de Moschici-bergen, en besproeid door den
Espiritu-Santo, nabij den mond der rivier van dien
naam, 5000 inw.
Euphraat.
Carantania, het land der Carantanen. Zie
Carballedo, stad in de spaansche prov. Lagos
(Galicie); 5000 inw.
‘CARINTHIe.
r
-.
Carantonus, r.v. in itiA Zie CHARENTE.
Carballino, stad in de spaansche prov. Orense
Caranus, uit het geslacht der Heracliden, (Galicie); 6000 inw.
stichtte het Macedonische rijk ornstreeks 796 v. Chr.,
Carballo, badplaats aan den Allones, in de
en regeerde 28 jaren.
spaansche prov. Coruna (Galicie); 9000 inw.

Carbia
Carbia, stad in de spaansche prov. Pontevedra;
5000 inw.
Carbo (C. Papirius), romeinsch redenaar, vri end
der Gracchen, was volkstribuun. Beticht van medepligtigheid aan den op Scipio /Emilianus gepleegden
moord (129 v. Chr.) en niet wetende hoe zich te
regtvaardigen, maakte hij een einde aan zijn leven.—
C. (Cn. Papirius), een der warmste aanhangers van
Marius, belegerde Rome. Hij werd overwonnen en
ter dood gebragt door Pompejus (82 v. Chr.). Hij
was driemaal consul geweest. Als pretor vaardigde
hij het Carbonische Edict nit, dat onder het keizerrijk
tot wet werd verheven.
Carbonari, d. Kolenbranders, noemden zich
de leden van de Carbonaria, zijnde een geheim staatkundig genootschap in Italie, dat ontstaan schijnt te
Napels in den laatsten tijd der fransche overheersching,aanvankelijk tegen deze gerigt, doch later tegen
de italiaansche gouvernementen in het algemeen.
Dit genootschap breidde zichderwijze uit,dat het 1820
in Napels en in Piemont omwentelingen bewerkte,
die evenwel mislukten. Reeds vroeger hadden de C.
zich in betrekkinggesteld met geheime genootschappen in Frankrijk, en nu werd Parijs het middelpunt
der Carbonaria. Hoewel naderhand het .Jonge Italie"
zich van de C. afgescheiden heeft, schijnen die beide
genootschappen nogtans (1834-1848) te hebben
zamengewerkt tot den Joel, nl. de verdrijving van
de Oostenrijkers nit Italie. De C. waren ingedeeld
in kleine vereenigingen van twintig leden (yentas
genaamd), die afgevaardigden zonden naar eene
algemeene vergadering ( y enta supreme). Men heeft
de C. verkeerdelijk wel Bens verward met de vrijmetselaars.
Carbonaria, het genootschap der Carbonari.
Carbonaria, eene stad in Cisalpijnsch Gallie ;
tegenw. Aiguebelle of Porto di Goro.
Carbonaria sylva, tegenw. Kohlenwald,
groot bosch in Germania 2a, tusschen de Scaldis en
Mosa, sloot zich aan het Arduenna-woud aan.
Carbonera, 'dorp in de venet. prov. Treviso ;
2200 inw.
Carbones, rivier in de spaansche prov. Sevilla,
valt na een loop van 13 mijlen in den Guadalquivir.
Carbonne, stad in het fransche dept. HauteGaronne, aan de Garonne ; 2500 inw.
Careabuey, stad in de spaansche prov. Cordova; 3000 inw.
Carcagente, stad in de spaansche prov.
Valencia, 4 uren gaans benoorden San-Felipe ;
6000 inw.
Camara, dorp in Sardinia, ruim 3 uren gaans
benoordwesten Savona. Twee uren gaans van C. werd
1796 de veldslag geleverd, bekend onder den naam
van slag van Montenotte.
Careaso, stad in narbonneesch Gallic ; tegenw.
Carcassonne.
Carcassez, een gedeelte van Languedoc, maak t
tegenw. deel nit van het fransche dept. Aude.
Carcassone, lat. Carcaso ; hoofdpl. van het
fransche dept. Aude, aan de Aude en eenen tak van
het kanaal van Languedoc ; 20,000 inw.; werd 1226
bemagtigd door Lodewijk VIII, vervolgens door
Raimond de Traincavel, die 1247 zijne regten op
C. afstond aan Lodewijk IX.
Carcathiocerta. Zie DIARBEK.
Carehemis, oorspronkelijke naam van Circesium in Mesopotamie.
Carcine, was eene stad aan den oever van den
Carcinites sinus (tegenw. golf van Negropoli) in de
Zwarte Zee.
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Carda, godin. Zie CARDEA.
Cardano (Geronimo),lat. HieronymusCardanus,
geb. 2 Sept. 1501 te Pavia, prof. der geneeskunde te
Bologna, gest. 2 Sept. 1576, was een warm aanhanger van het geloof aan astrologic. In de wiskunde
is zijn naam inzonderheid bekend door den naar hem
genoemden )Cardanischen regel". Al zijne werken
bijeen verschenen in 10 dln. (Lyon 1663).
Cardea, of Carda, godin der deurhengsels (cardines) bij de Romeinen, dus de schutsgodin van het
huis en het huiselijk leven. Haar feest, ingesteld
door Junius Brutus, viel op 1 Junij.
Cardenas, stad op de noordkust van Cuba;
16,000 inw. ; haven.
Cardi, ital. schilder. Zie C1GOLI.
Cardia, 1)C.,tegenw. Caridia, zeestad in Thracie,
aan de golf van Melas, aanvankelijk volkplanting der
Mileziers, vervolgens gecoloniseerd door Miltiades,
door Lysimachus later verwoest, doch daarna weder
opgebouwd.— 2) stad in Bithynie, nabij Dascylium.
Cardiff, hoofdpl. van het graafschap Glamorgan
in Z aid-Wallis, nabij den mond van den Taff, aan de
zee, eene snel in bloei toenemende engelsche zeestad,
gesticht 1079 ; telde nog in 1800 slechts 2000 inw.,
in 1851 reeds 18,350, en 36,000 in 1860. Robert,
hertog van Normandie, werd, na zijne nederlaag te
Tinchebray, gevangen gezet op het kasteel van C.,
walk kasteel later door Cromwell werd bemagtigd
en geslecht.
Cardigan, 1) engelsch graafschap in het zuidwesten van het prinsdom Wallis, groot 44 vierk.
mijlen, bevolking 111,000 zielen. — 2) hoofdplaats
van het graafschap C.. aan den Taify, 8 uren gaans
benoordw. Caermarthen ; 4000 inw.; veldslag en nederlaag der Engelschen 1136.
Cardinal (Peire), geb. bij Guy, op 100-jarigen
leeftijd gest. 1305 te Tarascon, was een voornaam
provencaalsch troubadour, die ook hekeldichten
maakte, en van wien omstr. 70 stukken tot ons gekomen zijn.
Cardinale, marktvlek in de napolit. prov.
Calabria ulteriore ; 2400 inw.
Cardona, lat. Athanagia, stad in Spanje, 5 uren
gaans benoordw. Manresa.
Cardone (Raimond I de), aragoneesch veldheer,
werd 1322 door pans Johannes XXII aan het hoofd
der guelfen-troepen geplaatst. Hij vermeesterde
Tortona en Alexandria 1323, maar vervolgens had
hij bijna niet anders dan tegenheden; in 1325 werd
eene onder zijne bevelen staande florentijnsche armee
verslagen, en hij zelf gevangen genomen, door den
vijandelijken generaal Castruccio. — C. (Raimond
II de), werd 1509 door Ferdinand den Katholieke
tot onderkoning van Napels benoemd ; hij voerde
het opperbevel over de pauselijke en venetiaansche
troepen tegen de keizerlijke en fransche, die aangevoerd warden door Gaston de Foix, en verloor den
merkwaardigen slag van Ravenna (1512), waarbij
Gaston sneuvelde. Van diens dood partij trekkende,
bestookte C. nu de Florentajnen en de Venetianen,
die Ferdinand verraden had. Hij bezoedelde zijnen
krijgsroem door zulke daden van barbaarschheid,
dat de Spanjaarden weldra een afschuw waren voor
geheel Italie. Bij den vrede van 1515 keerde hij terug
op zijnen post als onderkoning van Napels, en stierf
1525. C., lat. dichter, was een dominicaner monnik, geboortig nit de napolit. stad Atessa.
Cardonne (Denis Dominique), geleerd orientalist, geb. 1720 te Parijs, gest. 1783, ging zeerjong
naar het Oosten, waar hij de oostersche talen leerde ;
na zijne terugkomst te Parijs, bekleedde hij achter-
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Carie, lat. Caria, thans het livah Mentesj, oude
eenvolgend de betrekkingen van professor der turk- •
landstreek van Klein-Azie, in den zuidwesthoek van
sche en perzische talen, tolk-secretaris des konings
het schiereiland, grensde ten W. aan de Egersche
voor de oostersche talen, koninklijk censor, enz.
Zee, ten N. aan Lydie, ten Z. W. aan de Middell. Zee,
Onder zijne vele geschriften merken wij op : Histoire
ten Z. O. aan Lycie. Voornaamste steden van C. waren
de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des
Halicarnassus , Milete , Cnidus , Caunus , Alinda ,
Arabes (1765, 3 dln.).
Carduchi, y olk in Groot-Armenie, bewoonde enz. Onderhoorig aan C. waren de eil. Cos, Rhodus
en verscheidene andere. Reeds vroeg werden in C.
den linker-oever van den Tigris ; ook Gordyenen gephenicische volkplantingen gesticht,die zich welnoernd; het waren de tegenw. Koerden of Kurden.
dra ontwikkelden tot belangrijke zeemogendheden.
Carduel, prov. van Georgie. Zie KARTHLI.
Daarop volgd en de kolonien der Grieken, zoo ionische
Carduques, verfranscht voor Carduchi.
als dorische. Cyrus veroverde geheel C., met uitzon_.e
Zi CARA1TEN.
Careers, oO.f r it
dering van eenige zeesteden, die later onder bet geCarelie, 1) het zuidelijk gedeelte van het herzag of onder het protectoraat kwamen van Perzie.
togdom Finland ; de voornaamste steden waren
Slechts in naam werd C. onderworpen door AlexanKexholm, Wiborg, Kuopio. Voorheen was C. veel
der ; en na diens dood behoorde het achtereenvolgrooter dan thans, nu men onder den naam C. slechts
geed aan Cassander, aan het koningrijk Azie en Syrie
de omstreken van Kexholm verstaat in het gouvervan Antigonus, aan het koningrijk Thracie en Azie
nement Wiborg. Aanvankelijk behoorde C. aan Rusvoor Lysimachus, aan het gemeenebest Rhodus, en
land ; in de 17e eeuw werd het nagenoeg geheel
eindelijk aan de Romeiuen. De Cariers hadden
veroverd door de Zweden; maar bij het verdrag van
geen de minste overeenkomst met de Grieken, die
Nystadt (1721) werd het aan Rusland teruggegehen (ten tijde van Homerus) behandelden als een
yen. — 2) landstreek van europ. Turkije, maakte
onbeschaafd yolk, en die de woorden »Carier" en
eertijds deel uit van het gouvernement van den
»slaaf" beschouwden als synoniemen.
capitan-pacha, en besloeg ongeveer het oude AcarCarife, lat. Callifce, stad in het Napelsche, 2 mijnanie ; thans is het een gedeelte van Griekenland.
len bezuidoosten Ariano; 2300 inw.
Carenage, of Port-Castries, hoofdpl. van het
Carignan, 1) fransche naam voor Carignano.
eiland St.-Lucia in de engelsche West-Indien ;
—2) stad in het fransche dept. der Ardennen, 4 uren
4500 inw. en haven.
gaans bezuidoosten Sedan, aan de Chiers; 1900 inw.;
Carentan, lat. Carento, versterkte havenstad
heette voorheen Yvoy, doch ontving den naam C.
in het fransche Kanaal-dept. E uren gaans benoordw.
omdat zij in eigendorn was overgegaan aan de prinSaint-Ló ; 3000 inw.
sen van Carignan, zijnde een in Frankrijk gevestigde
Carey (Henry), noord-amerikaansch staathuisjongere tak der familie Carignano.
houdkundige, geb. 1793 te Philadelphia ; van zijne
werken noemen wij The past, the present ,and the future
Carignano, stad in Sardime,op den linkeroever
van de Po, 5 uren gaans bezuiden Turijn; 8000 inw.
(Philad.1848).— C. William), engelsch orientalist,
In 1418 kwam C. aan de graven van Savooije, en
geb. 1762, gest. 1834 te Serampoer, werd 1793 naar
omstr. de helft der 17e eeuw schonk Karel EmmaBengalen gezonden om er het Evangelie te verspreinuel I den titel van prins van C. aan zijnen jongsten
den ; hij leerde verscheidene dialecten, die in Indic
worden gesproken (vooral het Sanskrit en het Benzoon (zie het volgende art.). Deze stad is verscheigaleesch), werd prof. van het Sanskrit te Calcutta,en
dene malen door krijgsgeweld vermeesterd, inzonderheid 1544.
schreef van verscheidene oostersche talen woordenboeken en spraakkunsten. — C. (Felix), zoon van
Carignano (Thomas Frans van Savooije, prins
van), vijfde zoon van Karel Emmanuel I, hertog van
William, heeft inzonderheid zijne studie gemaakt van
het Birmaneesch.
Savooije en hoofd der dynastie Carignano, geb.1596,
voerde 1635 de Spanjaarden aan tegen de Franschen,
Carfulenus, een der legaten van Cesar in den
alexandrijnschen oorlog (47 v. Chr.), sloot zich na
en verloor den slag van Avein tegen de maarschalken
Cesar's dood bij de aanhangers der republiek aan, en
Chatillon en Breze ; maar 1638 behaalde bij eene
werd 44 v. Chr. volkstribuun. Als zoodanig was hij
overwinning op maarschalk La Force, en noodzaakte
dezen het beleg van St.-Omer op te breken. In 1642
een tegenstander van Antonius, die hem vreesde,
en die hem en Canutius nit den senaat verwijderde.
ging hij over in dienst van Frankrijk, werd benoemd
tot generalissitnus der fransche en savooische legers
In den oorlog bij Mutina sneuvelde C. in een gevecht
tegen Antonius.
in Italie, en voerde daar den oorlog met gunstige
Carhaix, het oude Vorganium bij de Osismiers,
resultaten. Hij stierf te Turijn 1656 op eenen togt,
een der oudste steden van Armorica, ligt in het
door hem ondernomen om den hertog van Modena
p ulp te leenen, die aangetast werd door de Spanjaarfransche dept. Finisterre, telt 2000 inw. en is de
geboortepl. van Latour-d'Auvergne, genaamd 'de
den. Hij had te vergeefs getracht aan zijne schoonEerste Grenadier van Frankrijk".
zuster Christina de voogdij te ontnemen over hare
A
CARIB,
Caria, z.e C
kinderen. Toen de oudste linie van het finis van
Cariaco, stad in Venezuela, prov. Cumana, bij
Savooije uitgestorven was kwam de linie C. 1831 op
den mond der riv. C. in debaai van C. ; 7000 inw.
den troon van Sardinie in den persoon van Karel
Cariati, lat. Paternum, stad in de napolit. prov.
Albert, wiens zoon Victor Emmanuel thans koning
Calabria titer., aan de golf van Tarentum ; 2000inw.
is van Italie. — Tot de familie C. behoorden ook
Caribe, stad. Zie r-ARIPE.
de beroemde prins Eugenius en de ongelukkige
Caribert, koning van Hongarije; zie CHAROBERT.
prinses van Latnballe.
— C., of Cherebert, oudste zoon van Clotarius I,
Carillo d'Aeunha (don Alfonso), aartsbiserfde het koningrijk Parijs, en regeerde van 561 tot
schop van Toledo, kwam in het ministerie °rider
567; hij is de eerste fransche koning geweest, die
Hendrik IV, koning van Castilie. In ongenade gevaldoor zijn bisschop van de heilige Communie geweerd
len, omdat hij zich verkocht had aan den koning van
werd, om zijne weelderige levenswijs. — C. zoon
Aragon, vatte hij de wapenen op tegen zijnen vorst,
van Clotarius II; zie ARIBERT.
en leverde hem 1464 onder de muren van MedinaZie
_ARDIA,
Zi CARUTA,
Caridia,
del-Campo eenen veldslag, waarvan de overwinning

Ultimata
onbeslist bleef. Hij droeg er veel toe bij, om Izabella,
de zuster van Hendrik, op den troon te brengen; en
zoodra zij de teugels van het bewind aanvaard had,
werd C. alvermogend. Maar weldra naijverig op de
guest, waarin kardinaal Mendoza stond, kwam C. op
nieuw in opstand, doch zag zich '1478 genoodzaakt
zich te onderwerpen. Izabella schonk hem gratie, en
daarop begaf C. zich in een klooster, waar hij 1482
stierf.
Carimata, eene tot den oost-indischen archipel
hehoorende groep eilanden tusschen Borneo en Billiton ; het voornaamste eiland dezer groep beet C.
De zeeengte tusschen Borneo en Billiton draagt naar
de C.-eilanden den naam van Carimata-passage of
Straat van C.
Carin, fransche naam voor Carinus.
Carine. Zie ASHTOLA.Carini, stad in de sicil. prov. Palermo, 4 uren
gaans benoordwesten Palermo ; 7000 inw. In de om-streken manna. Nabij C. de rumen van Hyccara, de
geboortepl. van Lais.
Carinola, lat. Forum Claudii, stad in de napolit.
prov. Terra-di-Lavoro, 6 uren gaans benoordwesten
Capua ; 5000 inw.
Carinthia, duitsch Keirnthen, oude prov. der
oostenrijksche landen (Illyrie), grensde ten Z. aan
Carniola, ten O. en N. aan Stiermarken, ten W. aan
Tirol; hoofdpl. Klagenfurth. C. is 188 vierk. mijlen
groot, heeft eene bevolking van 333,000 zielen, wordt
doorsneden door de Carnische en Norische alpen, is
rijk aan rn ineralen , inz. lood. Oorspronkelijk bewoond
door de Carantanen (lat. Carantani), behoorde C.
achtereenvolgend aan het romeinsche rijk, aan de
Herulen, aan de Oost-Gothen, aan de Awaren, aan
Karel den Groote, die er een markgraafschap van
maakte, dat onderhoorig was aan het hertogdom
Friuli (Frioul). Arnulf werd hertog van C. in 880,
en vereenigde 887 zijn hertogdom met Beijeren;
doch 977 werd het weder daarvan gescheiden, door
Otto II. In 1058 bekwam het Huis van ZUhringen
de marke van Verona; vandaar de titels van hertog
en markgraaf, die de leden van dit huis droegen,
zelfs nadat zij die beide leenen niet meer bezaten.
Vervolgens ging C. over aan het huis Murzthal(1073),
aan dat van Ortenburg (1127), van Bohen-ien (1269),
van Gortz (1282), en eindelijk aan het oostenrijksche
huis (1336).
Carinus (Marcus Aurelius), romeinsch keizer
volgde gezamentlijk met zijnen broeder Numerianus
hunnen varier Carus op (283). Tot dusverre had C.
een Leven geleid vol uitspattingen; hij gaf evenwei,
blijken van eenigen moed, om het keizerrijk te handhaven. Bij Verona versloeg hij den usurpator Julianus,
die zich in Pannonie had laten uitroepen als keizer.
Ook Diocletianus werd door hem teruggedrongen ;
doch eindelijk door dezen pretendent verslagen in
Mesie, werd C. (284) door een zijner eigene tribunen
vermoord.
Cariovalda, een dapper legerhoofd der Batavieren (Dux Batavorum), voerde het bevel over de
bataafsche hulptroepen, die deel uitmaakten van het
romeinsche leger, dat na de nederlaag van Varus,
onder het opperbevel van Germanicus den oorlog
tegen de Cherusken hervatte (anno 18) met beter
gevolg. Om Germanicus in staat te stellen met zijn
leger de Wezer over te trekken, zwom C. met zijne
Batavieren de rivier over, en wederstond den aanval
van den overmagtigen vijand met leeuwenmoed ; hij
sneuvelde op het oogenblik toen Germanicus hem te
huip kwam snellen, die nu op den vijand de overwinning behaalde.
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Caripe, of Caribe, stad in Venezuela, prov.
Cumana; 5000 inw. In de nabijheid van C. de grootste tot hiertoe bekende spelonk, die tot schuilnest
dient voor gansche zwermen vogels, Welke guacharos
genoemd worden.
Canis, rivier in Gallia; tegenw. de Cher.
Carisbrooke, dorp op het eiland Wight, een
kwartier gaans bezuidw. Newport; 5000 inw. Bij C.
eene oude sterkte, aangelegd door de Britonen of
(volgens anderen) door de Romeinen. In dit fort
bragt Karel I (1647) een jaar in gevangenschap door,
en na zijnen dood werden zijne kinderen er gevangen
gehouden.
Carissimi (Giovanni Giacomo), beroemd italiaansch componist, geb. omstr. 1582 te Venetie,
werd 1649 kapelmeester aan het Collegium Germanic= te Rome, en leefde nog aldaar 1672. Hij was
de eerste die kerkelijke cantaten componeerde, en
was over het geheel de hervormer der moderne muziek
in Italie.
Caristo, bet oude Carystus, stad van Griekenland op het eiland Negropont, bij kaap Oro; 5000
inw. Vroeger in de nabijheid van C. eene beroemde
marmergroeve.
Caritena, het oude Gortys, stad in het tegenw.
Griekenland (Arcadie), 5 uren gaans bewesten Tripolitza ; 2500 inw.
Carit Etlar, gefingeerde naam van den deenschen romanschrijver Karel Brosb011.
Carladbs, of Carladez, landschapje in OpperAuvergne (in het tegenw. fransche dept. Cantal),
bestond uit het graafschap Carlat en Vic. Tot 1000
had C. eigene graven ; het wend 1531 aan de kroon
getrokken ; Lodewijk XIII verhief het 1642 tot
een hertogdom, dat hij als schadevergoeding aan
den prins van Monaco gaf.
Carlat, 1) vlek met 1000 inw. in het fransche
dept. Cantal, ruim 2 uren gaans bezuidoosten Aurillac ; rumen van het (1604 op last van Hendrik IV
gesloopte) kasteel, dat op eene bazalt-rots stond, en
oudtijds de sterkste plaats was van Auvergne en het
middelpunt van een graafschap C. — 2) Carlat-leComte, stadje met 1000 inw. in het fransche dept.
Ariege, 2 uren gaans benoordoosten Mas-d'Azil. —
3) Le Carlat de _Roquefort, dorp in het fr. dept.
Ariege, 3 uren gaans beoosten Foix ; 500 inw.; geboortepl. van Bayle.
Carlen (Emilie Flygare-), geb. 8 Aug.1807 te
Stremstad in Zweden, heette aanvankelijk Emilie
Schmidt, totdat zij 1827 in den echt trad met
A. Flygare, practiserend geneesheer in Smaland. Na
diens dood keerde zij 1833 in bare geboortepi. terug, en trad reeds spoedig op als schrijfster van
romans, die ook bij ons te land, ofschoon meerendeels gebrekkig naar duitsche vertalingen overgezet,
met graagte werden ontvangen. Na eenige jaren weduwe te zijn geweest is zij hertrouwd met Johan
Gabriel (Arlen (geb. 1811), die in Zweden bekend
staat als een verdienstelijk schrijver van werken
van wetenschappelijken aard ; eerst na dit tweede
huwelijk heeft Emilie Karen naam als romanschrijfster beroemd gemaakt. Uit het oorspronkelijke
(Zweedsch) zijn van haar in bet Hollandscb vertaald
Een nacht aan het Bullarnzeer (Amsterdam 1847)
en De Voogd (Alkmaar 1851).
Carlentini, stad in de sicil. provincie Noto,
8 uren gaans benoordw. Syracuse ; 2600 inw.; werd
gesticht door Karel V, maar is door eene aardbeving
verwoest 1693.
Carlet, stad in de spaansche prov. Valencia, aan
de Requella ; 3900 inw.
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Carleton (William), engelsch generaal in den
Lodewijk III, werd 879 tot koning van Aquitanie
amerikaanschen oorlog, geb. 9 734, was 1774 gouen een gedeelte van Bourgondie gezalfd, en werd 882,
verneur van Quebec, en verdreef de amerik. armee
door den dood van zijnen broeder, geheel alleen konit geheel Canada. In 1777 nam hij zijn ontslag en
ning van Frankrijk. Met goed geluk bestreed hij
werd vervangen door Burgoyne. In 1782 had hij bet
Hugo den Bastaard (die aanspraken zocht te doen
opperbevel over de engelsche troepen in Amerika;
gelden op Lotharingen), Boson (die zich een koen na een verdrag te hebben gesloten, keerde hij
ningrijk gesticht had in het zuiden van Frankrijk),
naar Engeland terug, waar hij 1808 stierf. —
en de Noormannen,die al de provincial verwoestten.
C. (William), romanschrijver, geb. 1798 te Prillisk, Hij stierf 884. — 4) zoon van Lodewijk den Duitgraafschap Tyrone in Ierland ; zijne schetsen van
scher, deelde 876 het rijk zijns vaders met zijne
iersche zeden en gewoonten zijn de populairste, die
broeders Lodewijk en Karel, en behield Beijeren zelf.
men kent.
Een korten tijd koning van Italie, stierf hij 880,
Carli (Giovanni Rinaldo, graaf), somwijlen naar
zonder andere kinderen na te laten dan een bastaard
zijne vrouw ook Carli-Rubbi, genoemd, geb. 1720
met name Arnulf, die in 887 koning van Duitschte Capo d'Istria, eerst prof. der sterre- en zeevaartland werd.
kunde te Venetia, gest. als president van den raad
Carloforte, stad en vesting op het eiland
van financien te Milaan 22 Febr. 1795. Onder zijne
San-Pietro, in het zuidwesten van het eiland Sargeschriften verdient vooral melding Dell' antic/liter,
dinia, met 3200 inw. en oorlogshaven.
ilaliche (5 din. Milaan 1788-91). Al zijne werken
Carlone (Carlo), geb. 1686 te Scaria bij Como,
(15 din.) gaf hij in het licht, Milaan 1784-94.
gest. 1776 te Como, hield lang verblijf in DuitschCarlingford, havenstad in Ierland, graafsch.
land, inz. te Weenen ; was een voornaam italiaansch
Louth, 3 uren gaans beoosten Dundalk, aan de baai
historie-schilder.
van C. (Carling ford-Lough) in de Iersche Zee;
Carlopago, havenstad in het oostenrijksche
9500 inw.
Militaire grensland (Croatia), aan de Adriatische
Carlisle, 1) C., lat. Luguvallum, hoofdpl. van bet
Zee, 9 uren gaans benoorden Nona; de groote en goede
engl. graafschap Cumberland, aan de zamenvloeijing
haven werd 1782 gegraven op last van Jozef II.
van Eden, Petrel en Caldew; 26,000 inw.; schoone
Carlos (don), infant van Navarre, prins van
kathedraal-kerk (1092 gebouwd, 1853 gerestauViana, geb. 1420, zoon van Johan van Aragon en
reerd); kasteel, dat hist. merkwaardig is door de
Blanche, koningin van Navarre, werd 1441 bij den
gevangenschap (1568) van Maria Stuart. — C. was
dood zijner moeder erfgenaam van de kroon van
een der voornaamste militaire posten van de RoNavarre ; maar van dit erfdeel werd hij beroofd door
meinen ; de muur van Adriaan kvvam hier nit. Onder zijn vader. Don C. vatte de wapenen op om zijne
David I behoorde C. aan Schotland ; bet werd verregten te doen gelden ; hij werd (1452) overwonnen
scheidene malen belegerd, verbrand en ingenomen,
en gevangen genomen, en niet eer op vrije voeinzonderheid 1644 door de Parlementairen, en
ten gesteld , dan na de belofte te hebben afge1745 door de Jacobiten. — Verscheidene steden in
legd, dat hij den titel van koning van Navarre eerst
N.-Amerika heeten C., t. w. : 2) in Pennsylvania,
zoude aannemen na zijns vaders dood. Niettemin
4 mijlen bezuidw. Harrisburgh ; 5000 inw. — 5) in
brak reeds in 1455 de oorlog andermaal uit; en anNew-York, 12 mijl benoordw. Schoharie; 2000 inw.
dermaal overwonnen, was don C. genoodzaakt de
— 4) Nieutv -C., aan de Chaleur-baai, in Nederwijk te nemen naar Napels, bij zijnen oom Alfons
Canada. •
den Grootmoedige. Door den dood van dezen vorst
Carlisten, 1) in Spanje de aanhangers van
verloor don C. zijn beschermer, en 1460 werd hij
don Carlos, den pretendent op den troon, na den
verraderlijk in hechtenis genomen op last van zijnen
dood 1833 van zijn broeder Ferdinand VII. — 2) in
vader, die daartoe was aangehitst door zijne tweede
Frankrijk de aanhangers van Karel X, na de omwenvrouw (Johanna). Op de mare van deze inhechteteling van 1830.
nisneming kwamen verscheidene provincial in op7i
A
i
i in Spanje. LFAQUES
., a_
_.e -.
Carlo (San), stall
stand, en koning Johan werd genoodzaakt don C.
Carloman, of Karlman, 1) zoon van Karel
als zijnen opvolger te erkennen, en toestemming te
Martel en oudste broeder van Pepijn den Korte, ontgeven tot diens huwelijk met Izabella van Castilie.
ving 741 Austrasie, Zwaben en Thuringen, welke
Koningin Johanna, die deze prinses gaarne de
landen hij regeerde als souverein, doch zonder den
gemalin had zien worden van haren eigen zoon,
titel van koning aan te nemen. Hij was aanhoudend
maakte dit huwelijk onmogelijk door eene misdaad :
in oorlog met de Alemannen, de volkeren van Aquidon C. werd 1461 van bet leven beroofd door vergif.
tanie, de Beijeren en de Saksen, die zich niet aan
—C.(don), zoon van Filips II van Spanje en Maria
hem wilden onderwerpen ; ze werden overal door
van Portugal, geb. 1545, verried reeds als kind een
hem verslagen. Doch eindelijk, dat onrustig leven
driftigen en wraakzuchtigen aard, die er, door den
moede, zeide hij vaarwel aan de aardschegrootheid,
loop der omstandigheden, niet op verbeterde. Hij
en nam het geestelijk gewaad aan (747), zijn broezou trouwen met Elizabeth van Frankrijk, dochter
der Pepijn alleen meester latende. In 753 met vrevan Hendrik II ; doch zijn vader, weduwnaar van
desvoorstellen naar Frankrijk gezonden, werd hij
Maria van Engeland, trad met de voor zijnen zoon
gevangen gezet te Vienne, waar hij 756 stierf.
bestemde prinses zelf in den echt. Later (1565) gaf
2) zoon van Pepijn enbroeder van Karel den Groote,
men don C. hoop op de hand der aartshertogin Anna,
geb. 751, regeerde van 768 tot 771 over Neustrie,
dochter van keizer Maximiliaan ; maar tegen dit huBourgondie en een gedeelte van Aquitanie. Geduwelijk verzette zich don C.'s vader. In 1564 had
rende zijne gansche regeringverdacht C. zijnen broeFilips II de aartshertogen Rudolf en Ernst, zijne
der, dat deze zich meester zocht te maken van geneven, naar Spanje laten komen, ten einde hen erfheel Frankrijk, en stond dan ook voortdurend met
genamen te maken van zijn rijk, ten koste van zijn
hem op eenen voet van wantrouwen. Na C.'s dood,
eigen zoon, dien hij voorstelde als onbekwaam om
werden zijne vermoedens inderdaad bevestigd. Karel
te regeren. Deze handelwijze van Filips verbitterde
de Gr. beroofde zijne neven van hun erfgoed.
don C. derwijze, dat hij 1567 in onderhandeling
3) zoon van Lodewijk den Stamelaar en broeder van
trad met de tegen zijn vader in opstand gekomene
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Nederlanden, en zelfs de toezegging deed zich aan
het hoofd van den opstand te zullen stellen. Ter zeifder tijd scheen Filips te vermoeden, dat don C.
eene zamenzwering gesmeed had tegen zijn leven ;
op grond daarvan deed hij hem in hechtenis nemen,
en eenige maanden later (1568) stierf don C., volgens sommigen aan de tering, volgens anderen ter
dood gebragt door de Inquisitie. Zijn dood is door
Alfieri, Campristron, Chenier, Otway, Schiller en
anderen, ten onderwerp gekozen voor een treurspel.
— C. (don) van Bourbon, spaansch pretendent,
geb. 29 Maart. 1788, tweede zoon van Karel IV en
broeder van Ferdinand VII, moest 4808 te Bayonne
van zijne regten op den troon afstand doen ten
behoeve van Jozef Bonaparte, en deelde tot 1814
te Valencay in de gevangenschap zijner familie.
In dat jaar in Spanje terug, stond hij onder de
regering van Ferdinand VII aan het hoofd der
absolutistische en theocratische partij, welke naar
hem den naam van Carlistische partij aannam.
In het jaar 1816 in het huwelijk getreden met Maria
Francisca d'Assis (geb. 1800, gest. 24 Sept. 1834)
verwekte hij bij haar drie kinderen van bet mannelijk geslacht, zoodat het nagenoeg zeker scheen, dat
hij en zijne afstammelingen eenmaal op den spaanschen troon zouden zitten. Doch de naar staatkundige hervorming strevende partij bediende zich van
des konings vierde gemalin Maria Christina, om
don C. van de troon-opvolging te doen uitsluiten,
want zij bewerkte, dat de koning de zoogenaamde
Pragmatieke sanctie verleende (24 Maart 1830),
waarbij de salische wet afgeschaft werd, en 10 Oct.
1830 baarde zij hem de infante Maria Izabella, die
aisnu bestemd was haren vader op den troon op te
volgen, onder het regentschap van Maria Christina.
Don C. protesteerde tegen de Pragmatieke sanctie ; en
bij den dood van Ferdinand VII (29 Sept. 1833) lief
hij zich als koning uitroepen onder den naam van
Karel V, en begon uit de Baskische provincien (1834)
eene poging, om .zich gewapenderhand meester te
maken van de kroon, zoodat Spanj&gedurende eenige
jaren verwoest werd door al de jammeren van een
verwoeden burgeroorlog. Door dom Miguel van Portugal erkend, werd don C. echter door de spaansche
tortes (1834) voor goed van de troon-opvolging ui tgesloten. In 1838 hertrouwde hij met Maria Theresia
van Portugal, zag zich 1839 genoodzaakt de wijk te
nemen over de fransche grenzen, en leefde tot 1845
geinterneerd op het kasteel te Bourges, vervolgens
in Oostenrijk, doch weigerde standvastig zijne regten op den troon op te geven, stond die 1849 af
aan zijnen oudsten zoon, noemde zich van toen af
graaf van Molina, en stierf 10 Maart 1855 te Triest.
— C. (Lodewijk Maria Ferdinand, don), oudste
zoon van den vorige, heeft den titel aangenomen
van Karel VI, doch is meer bekend onder den naam
van graaf van Montemolin. Zie MONTEMOLIN.
Carlostad, of Carlstadt, eigentlijk Andreas
Bodenstein, geb. te Carlstadt omstr. 1483, werd
1511 rector der universiteit te Wittenberg, koos
1517 de partij van Luther, doch bestreed al spoedig
diens leer over de aanwezigheid van Christus' vleesch
en bloed (zie SACRAMENT) in brood en wijn bij het
Nachtmaal. Hij stierf als theol. prof. te Bazel 1541.
De eerste geestelijke,die in Duitschland opentlijk in
het huwelijk trail, was C.
Carlota (La), stad in de spaansche prov.Cordova,
aanvankelijk een der kolonien in de Sierra Morena,
1767 gesticht door Olavidez, ligt 3 mijlen bezuidw.
Cordova ; 2100 inw.
Carlovingers. Zie C-AROLINGERS.
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Carlow, graafschap in de iersche prov. Leinster,
groot 16 vierk. mijlen ; 69,000 zielen ; hoofdpl. C.,
9000 inw., aan den Barrow, 8 mijlen bezuidw. Dublin.
Carlowitz, of Carlovicz, stad in de servischbanatische Militaire grenzen, op den regteroever van
den Donau, ruim 2 uren gaans bezuidoosten Peterwardein ; 4500 inw.; beroemd is C. door den ',Carlowitzer vrede", die bier 26 Jan. 1699 werd gesloten door Oostenrijk, Rusland , Polen en Venetie: eenerzijds, met Turkije, bij welken vrede door Turkije
werd afgestaan : (aan Oostenrijk) geheel turksch
Hongarije, uitgezonderd bet banaat van Temeswar
en de suzereiniteit van Zevenbergen ; (aan Polen)
Kaminiec, Podolie en Ukraine dezerzijds den Dnieper ; (aan Venetie) Morea, enz.
Carlsbad, stad in Bohemen, kreis Eger, aan de
uitwatering van den Tepl in den Eger; 4500 inw.; in
een eng romantisch dalbekken gelegen, is C. een der
voornaamste badplaatsen van Europa ; de warme
bronnen van C. werden 1358 ontdekt door Karel IV,
bij gelegenheid eener jagtparq ; vandaar de naam C.
of Karelsbad. Ministers-congres der duitsche souvereinen 1819 om eene strengere tucht aan de universiteiten in te voeren en den ontinikenden geest
van liberalismus tegen te gaan.
Carlsburg, of Weissenburg, lat. Alba Julia of
Alba Carolina, het Apulum der ouden, vrijstad in
het zevenbergscbe comitaat Unter-Weissenburg,aan
den Maros; 6000 inw.; kleine stad, maar belangrijk
als vesting, en omringd door de rijkste goudmijnen
van Zevenbergen. Niet te verwarren met StuhlWeissenburg in Hongarije; dit laatste heet in het
Hongaarsch Szekes-Fezjerwar, terwijl C. (in het Zevenbergsch Belgrad genaamd) in het Hongaarsch
Karoly Fezjerwar beet.
Carlscrona, versterkte zeestad ter zuidkust
van Zweden, in het lan C. of Blekinge-lan, is grootendeels gebouwd op eilandjes, die viak bij de kust
liggen ; 15,000 inw.; eerste oorlogsbaven van Zweden, gesticht door Karel IX, vergroot door Karel XI,
gedeeltelijk verwoest door brand 1790.
Carlshafen, aanvankelijk Siburg, doch door
landgraaf Karel, die het in de 18e eeuw in italiaanschen stijl herbouwd heeft, C. genoemd, stad in
Hessen-Cassel, aan Wezer en Dimel, 8 uren gaans
benoorden Cassel; 1850 inw.
Carlshamn, zweedsche havenstad, Ian Carlscrona, aan de Oostzee, 5 mijlen benoordoosten Christianstad ; 5600 inw.
Carlsruhe, 1) hoofdstad van het groothertogdom Baden, aan het Hartwald en aan den badenschen spoorweg, circa 2 uren gaans van den Rijn ;
28,000 inw.; gesticht 1715 door Karel Wilhelm,
markgraaf van Baden-Durlach, die er zijne residentie
Dam en het den naam gaf van C. (d.i.Karelsrust).—
2) vlek in Pruisen, reg. distr. en kreis Oppeln ;
2300 inw. en fraai kasteel.
Carlstad, stad in Zweden, aan bet Wenermeir,
op het eil. Thingwalla, door 2 bruggen verbonden
met het vasteland ; 4500 inw. en haven ; is hoofdpl.
van het lan C. (306 vierk. mijlen; 247,000 zielen).
Carlstadt, 1) stad in Beijeren, kreis Unterfranken, aan den Main, 6 uren gaans benoordw.
Wurtzburg; 2200 inw.; geboortepl. van Andreas
Bodenstein (zie CARLOSTAD). - 2) stad en vesting
in het croatische gespanschap Agram, aan de uitwatering der Carona en Dobra in de Kulpa ; 5500
inw.; is het middelpunt van de bedrijvigheid in
Croatie. — 3) Carlstadt-Warasdin heette eene vroegere indeeling der oostenr. Militaire grenzen, waartoe ook het banaat Croatie behoorde.
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Carlstadt, eigentlijk Andreas Bodenstein. Zie
CARLOSTADT.

Car'stein, 1) marktvlek in Oostenrijk, kreis
Obermannhartsberg, aan de Thaya ; 700 inw. en
kasteel op eene rots. — 2) dorp in Bohemen, ruim
4 uren gaans van Praag, met de groote burg C.,
die, 1348 door Karel IV gebouwd, een gedeelte des
jaars residentie der koningen van Bohemen was. In
een torero werden vroeger de boheemsche rijkskleinodien bewaard.
Carluke, eene stad in het schotsche graafschap
Lanark, aan den Clyde ; 2800 inw.
Carlyle (Thomas) , engelsch schrijver, geb.
4 Dec. 1795 ; van zijne talrijke werken noemen wij :
French revolution (3 dln. Londen 1837); The History
of Friedrich II of Prussia (Londen 1858 en v.). —
C. (Thomas), schotsch regtsgeleerde, schreef onder
anderen Moral phenomena of Germany(Edinb.1845).
Carmagnola; stad in Pierriont, 6 uren gaans
bezuidoosten Turijn ; 13,00Q inw.; geboortepl. van
Francesco Bussone (zie 4 regels lager); werd 1691
ingenomen door Catinat, Pn andermaal door de
Franschen veroverd in het begin der groote omwenteling.
Carmagnola (Francesco Bussone, naar zijne
geboortepl. genaamd),italiaansch veldheer, geb. 1390
uit geringe ouders, was eerst varkenshoeder, vervolgens bijlooper bij de armee, trail 1412 als gemeen
soldaat in dienst van hertog Filips Visconti van
Milaan, en blonk derwijze nit door zijne dapperheid,
dat hij al spoedig tot opperbevelhebber was opgeklommen, en werkelijk de redder werd van het Milanesche. Bij den hertog belasterd, nam C. de wijk
Haar Venetia 1424, en werd daar tot opperbevelhebber benoemd. Aan bet hoofd der venetiaansche
troepen opende C. nu den veldtogt tegen den hertog
van Milaan, veroverde 1426 de sterke vesting Brescia,
en behaalde 1427 eene schitterende overwinning op
de vier bekwaamste veldheeren van Italie (Francesco
Sforza, Piccinino, Angelo de la Pergola en Guido
Torello). Doch door zijne grootmoedigheid jegens
de krijgsgevangenen kwam hij bij den Raad der Tienen
in verdenking ; eenige daaropvolgende tegenheden
schenen de nopens zijne trouw gerezene kwade
vermoedens te bevestigen, en 1432 werd C. naar
Venetia teruggeroepen ; hij deed daar wel een zegevierenden intogt, maar werd reeds den volgenden dag
in hechtenis genomen als verdacht van verraad, en
5 Mei 1432 onthoofd.
Carmagnole, 1) een 1792 in zwang gekomen
fransch revolutie-liedje, met dans, oorspronkelijk
gerigt tegen koningin Marie Antoinette ; vandaar de
aanhef : Madame Veto avail promis ; met het refrein :
Dansons la C., vine le son du canon. — 2) een kostuum, dat de Jacobijnen in Frankrijk aannamen 1793.
Carmanie, lat. Carmania, oudtijds een landschap in Azie tusschen Perzie, Parthie, Gedrosie en
de Perzische golf, ongeveer het tegenwoordige Caramanie of Kerman.
Carmarthen. Zie r-AERMARTHEN.
Carmel (Berg), lat. Carmelus, gebergte in
Syrie, noordwestelijke uitlooper van den Libanon,
eindigende in kaap C., ten zuiden van de golf of
baai van St. Jean d'Acre. Dit gebergte, waar de wonderen van den profeet Elias geschied zijn (zegt men),
bestaat uit eene 6 mijlen lange rij van bergen en
vruchtbare dalen; bij de Elias-bron op den berg C.
werd 1156,onder de leiding van Bertbold van Calabria,
eene vereeniging van kluizenaars gevestigd, waaruit
later de monnik-orde der Carmeliten ontstond, die
1205 eenen regel ontving van Albertus, patriarch van
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Jeruzalem, en 1227 door paus Honorius erkend werd.
Tusschen 1238 en 1244 verhuisden zij uit Palestina
naar Europa, waar deze monnik-orde door haren generaal Simon Stoch hervormd werd in eene bedel-orde
met een minder strengen ordes-regel.De daardoor outstane geschillen splitsten de orde in Observanten (Carmeliter-barrevoeters) ,Conventualen en Tertiariers.—
1452 ontstonden in Frankrijk de Carmeliter-nonnen,
eene congregatie, gesticht door den carmelitergeneraal Johannes Baptist Soreth, en hervormd 1562
door de heilige Theresia. — Eene militaire orde der
Bidders van den berg Carmel, werd 1608 ingesteld
door Hendrik IV, loch werd later vereenigd met de
orde der ridders van den heiligm Lazarus.
Carmeliten, monniken, nonnen en ridders.
Zie onder CARMEL.
Carmen, 1) eiland in de golf van California,
aan de oostkust van Neder-Californie, tegenover
Loretto. — 2)eiland behoorende tot Yucatan, scheidt
de Laguna de Terminos van de baai van Campeche.
— 3) stad aan den Rio Negro in Patagonie, 20 mijlen boven de uitwatering Bier rivier, behoort tot
den staat Buenos-Ayres, en telt 2200 inw.
Carmenta, of Carmentis, eene profetes uit
Arcadia, C. genoemd naar Carmen (dichtstuk), omdat
zij hare voorspellingen deed in verzen, werd bemind
door Mercurius, die bij Naar Evander verwekte, met
wien zij naar Italie kwam. Na haren dood werd zij
onder de romeinsche goden geplaatst ; hoar tempel
stond aan den voet van bet Kapitool; hare altaren
bevonden zich bij de naar haar genoemde poort
(Carmentaalsche poort), die later den naam kreeg
van Porta scelerata, d. poort des verraads.
Carmo, of Villa Real de C., stad in de brazil.
prov. Minas-Geraes; 3000 inw.
Carmtie, goad bebouwd eilandje aan de noonweegsche kust, behoort tot het stilt Stavanger.
Carmona, lat. Carmonia, spaansche stad in de
andaluzische pro v. Sevilla, aan den Carbones ; 15,000
inw.; werd 712 veroverd door Moesa- (of Musa-)
ben-Nasser.
Carmontelle (N .), fransch dramatisch schrijver en portret-schilder, geb. 1717 te Parijs, gest.
aldaar 1806.
Carnac, 1) groot dorp in het fransche dept.
Morbihan, bezuidoosten Lorient, nabij de zeekust ;
3800 inw.; in den omtrek van C. reusachtige ruinen
van celtische gedenkteekenen. — 2) stad in Egypte
en 3) in Bornoe; zie KARNAK.
Carnarvon. Zie -rAERNARVON.
Carnatica, engl. the Carnatic, eene landstreek
in het zuiden van britsch India, ligt tangs de oostkust, en is ingedeeld in Noord-, Midden- en Zuid-C.
In Zuid-C. zijn begrepen de britsche districten
Tinnevelly, Madura, een gedeelte van Trietsjinopoli,
Tendzjore en het inlandsche rijk Poedoekottah.
Midden-C. bevat in zich het grootste gedeelte van
bet district Trietsjinopoli en de districtenNoord- en
Zuid-Arcot, Tsjingleput, en een gedeelte van Nellore.
Noord- C. wordt begrensd aan de eene zijde door de riv.
Pennaar, aan de andere zijde door de riv. Guntoer,
en bevat het overige gedeelte van Nellore. In het laatst
der 18e eeuw was de landstreek C. het tooneel, waar
de Engelschen en Franschen met elkander wedijverden om de oppermagt in India. In 1801 kwam C.
voor good onder het britsche gezag, en sedert dat
tijdstip is de titel van nabob van C." nietsmeer dan
bloot nominaal.
Carnaul, of Karnal, stad in de prov. Mirat
(Meerut) in het britsch O. I. presidentschap Agra;
ruim 20,000 inw.

Carneades
Carneades, grieksch wijsgeer, stichter der
nieuwe of derde akademie, geb. omstr. 215 v. Chr. te
Cyrene, leeraarde te Athene, en stierf 130 Chr.;
wat wij van zijne stellingen weten, is tot ons gekomen door zijn leerling Clitomachus : hij leerde een
gematigder scepticismus dan Arcesilas. Met Diogenes
en Critolaus naar Rome afgevaardigd (156 v. Chr.),
om vrijstelling voor de Atheners te verkrijgen van
de boete van 500 talenten, hun opgelegd wegens het
verwoesten van Oropus, deed C. de romeinsche
jongelingschap verbaasd staan over zijne scherpzinnige welsprekendheid. Maar toen hij in eerie zitting
van den senaat eerst voor en vervolgens tegen de
regtvaardigheid het woord had gevoerd, deed censor
Cato het voorstel, zulk een gevaarlijk drogredenaar
onverwijld naar zijn land terug te zenden.
Carneiro (Antonio), ridder van Calatrava, was
1583 betaalmeester der spaansche troepen in de
Nederlanden. Hij schreef eene Historia de las guerras
de Flandres desde el arm 1559 hasta el de 1609 y la
causa de la rebellion de los dichos estados (gedrukt
1624 te Brussel), een werk even belangrijk als zeldzaam.
Carnero, golf der Adriat. Zee. Zie QUARNERO.
Carni, een celtisch yolk, dat oorspronkelijk de
Carnische alpen bewoonde, doch later een gedeelte
van het land der Veneten in bezit nam, dat toen
naar hen den naam Carnia ontving. De hoofdpl.
der C. was Juli um Carnicum (tegenw. Zuglio).
Carnia, bet land der Carni (zie CARNI), een
gedeelte der hertogdommen Karnthen,Krain en Friuli.
Car-Nicobar, het noordelijkste der Nicobarische eilanden,- 5 vierk. mijlen groot, bevolkt met
1000 zielen.
Carnieres, I) stad in de belg. prov. Henegouwen, 4 urea gaans bewesten Charleroy ; 1500 inw.;
overwinning (1170) van Hendrik den Blinde, graaf
van Namen, op Godfried, bertog van Braband, en
Boudewijn, graaf van Henegouwen. — 2) kantonsboofdpl. in het fransche Noorder-dept., 2 uren gaans
beoosten Kamerijk; 1000 inw.
Carniola. Zie K R MN.
Carnische alpen, of Kärnthner alpen, eene
bergketen, die in Tirol ten 0. van Brixen begint,
vervolgens langs de grens van Venetie en Karnthen
loopt, en de waterscheiding vormt tusschen de rivieren Piave en Tagliamento eenerzijds en de Gail andererzijds. In hare hoogste pieken (Antola, Quaterno,
enz.) verbeffen de C. zich boven de sneeuwgrens.
Carnot (Lazare Nicolas Marguerite, graaf),
geb. 13 Mei 1753 te Nolay in Bourgogne, was kapitein der genie bij bet begin der fransche omwenteling, aan welke hij zich aansloot, werd afgevaardigd 1791 ter Wetgevende vergadering, 1792 ter
Conventie ; bier stemde hij voor het doodvonnis van
Lodewijk XVI. Onder het Schrikbewind organiseerde
hij de legers der revolutie ; generaal Gratien werd
door hem afgezet wegens gebrek aan vastberadenheid, en zelf plaatste hij zich aan het hoofd der
fransche troepen, die nu de overwinning bevochten
bij Wattignies. In 1795 lid van het Directoire, geraakte hij al spoedig in onmin met Barras, werd 1797
tot deportatie veroordeeld, doch had zich gered door
de vlugt, en de wijk genomen naar Duitschland. Na
18 Brumaire door den Eersten Consul teruggeroepen, werd C. in 1800 minister van oorlog, en bleef
dit tot den vrede, na de veldslagen van Marengo en
Hohenlinden. In 1802 in het tribunaat zitting genomen hebbende, stemde hij als echt republikein
tegen bet levenslange consulschap en tegen het oprigten van een keizerrijk. Vervolgens leefde hij amb-
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teloos tot aan den voor Frankrijk zoo noodlottigen
veldtogt naar Rusland ; toen hood hij Napoleon grootmoediglijk de dienst van zijnen degen aan, en werd
benoemd 1814 tot bevelhebber van Antwerpen, welke
stad hij heldhaftig tegen de geallieerden verdedigde
tot na de capitulatie van Parijs, toen hij slechts op
bevel van den graaf van Artois overging tot de overgaaf. In de Honderd Dagen werd hij door Napoleon
verheven tot graaf en pair, en op nieuwbenoemd tot
minister. Na de tweede abdicatie was C. lid van het
Voorloopig Bewind, doch na de restauratie werd hij
(24 Julij 1815) gebannen. Hij nam de wijk eerst
naar Warschau, toen naar Maagdenburg, waar hij
3 Aug. 1823 stierf. Hij heeft verscheidene wis- en
vestingbouwkundige werken geschreven. —C. (Lazare Hippolyte), zoon van den vorie, geb. 6 April
1801 te St.-Omer, was na de Februarij-omwenteling 1848 een oogenblik (tot Julij) minister van
onderwijs en eeredienst, daarna lid der kamer, doch
na den staatsgreep van 2 Dec. 1851 verdween hij
van het politiek tooneel.
Carnota, stad in de spaansche prov. Corti& ;
3000 inw.
Carnuntum, oudtijds eene bloeijentle romeinsche volkplanting aan den Donau, die om beurten
met Sabaria de residentie was van den pretor van
Opper-Pannonie, doch 251 na Chr. door de Quaden
verwoest werd ; overblijfselen van C. bij het marktvlek Petronell in Neder-Oostenrijk. Zie ALTENBURG 3).
Carnuten, lat. Carnutes, het magtigste yolk in
Gallie (het 4e Lyonnesche), tusschen de Aurelianen,
Senonen, Parisiers en Cenomanen ; hoofdpl. Autricum
of Carnutes (tegenw. Chartres).
Caro (Annibale), een der beroemdste ital. letterkundigen uit de 16e eeuw, geb. 1507 te Cittanova
in de marke van Ancona, gest. 1566 te Rome als
secretaris van Alessandro Farnese. De werken van C.
(6 dln. Venetie 1757) werden meerendeels eerst na
zijnen dood gedrukt.
Carocontinum, oude naam van Harfleur in
Frankrijk.
Carodunum, lat. naam van Crakau.
Carol (Vallee de), dal in het westelijk gedeelte
van bet fransche dept. der Oost-Pyreneen.
Carolath, prinsdom in Silezie, reg.-distr. Liegnitz, bevat op 41_ vierk. mijl uitgestrektheid de stad
Beuthen, het vlek C. (met prinselijk residentiekasteel) en 21 dorpen, en telt eene bevolking van
120,000 zielen.
Caroli (Pietro Francesco), geb. 1638, geb. 1716
te Rome, perspectief- en portretschilder.
Carolina (Lex), of Constitutio criminalis Carolina, het 1532 door keizer Karel V voor geheel
Duitschland als rijkswet uitgevaardigde wetboek van
strafvordering.
Carolina (La), stad in Spanje, prov. Jaen ;
4000 inw.; hoofdpl. der 1767 door Olavides in de
Sierra-Morena gestichte zwabische kolonien; ligt
8 uren gaans benoordoosten Andujar.
Carolina, landschap in het oostelijk gedeelte
der Vereenigde Staten van N.-Amerika, aan den
Atl. Oceaan, tusschen Virginie en Georgie, splitst
zich in twee gedeelten, die elk afzonderlijk een van
de staten der Unie uitmaken, namelijk : Noord-C.,
bevolking 992,000 zielen, met de hoofdstad Raleigh,
en Zuid-C., bevolking 704,000 zielen, hoofdstad
Columbia, voornaamste stad Charleston. Doch beide
deze staten hebben zich sedert de uitbarsting van
den burgeroorlog (1860) van de Unie losgescheurd.- In 1512 ontdekt door de Spanjaarden onder Ponce de
Leon, bleef C., in weerwil van verscheidene spaansche,
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fransche en engelschepogingen ter colonisatie,eigentCaroline, koninginnen van dien naam. Zie de
lijk zoo goed als buiten europeschen invloed tot 1663.
artikels CAROLINA.
In 1562 was Jean de Ribault door Frankrijk's koning
Carolinen (De), of NieuwePhilippinen, een uit
Karel IX derwaarts gezonden, had er eene nederzet- een aantal groepen van meerendeels kleine eilandjes
ting gevestigd, en het land ter eere van zijnen vorst bestaande archipel in den Grooten Oceaan, behooCarolina genoemd ; doch reeds in 1565 werd zijne
rende tot Micronesia, strekt zich ten Z. van de Makolonie door de Spanjaarden overvallen en uitgerianen en ten 0. van de Philippijnsche eilanden uit
moord. Eenigen tijd later kwam Dominique de Gourover circa 30 lengtegraden van het W. naar het O.
gues met drie schepen de vermoorde Franschen
Het voornaamste van al die eilandjes is het westewreken ; doch hij deed niets om de kolonie weder lijkste, met name Palao of Pelew. Het klimaat der C.
op te beuren. In 1660 gaf Karel II van Engeland het
is zacht, doch er heerschen van tijd tot tijd gewelland formeel in leen aan acht zijner onderdanen ;
dige orkanen. De bevolking der C. wordt verschilen sedert de daarop gevolgde vestiging der Engellend opgegeven, van 15 tot 90 duizend zielen. De
schen in C. (1663) begon de kolonie weldra te bloeijen.
inboorlingen leven, in kleine staten gesplitst, onder
Later werd het leen ingetrokken, en het gouvernekoningen, en onderscheiden zich (alleen die van het
eiland Pwinipet uitgezonderd) door vriendelijkheid,
ment nam het bestuur over C. zelf in handen, splitste het land in twee pron. (Noord-C. en Zuid-C.), goedhartigheid, handelsgeest en stoutheid in het
en bleef het als kolonie bezitten tot de onafhanke- bevaren van den oceaan. De C. werden reeds in 1543
lijkheidsverklaring 1776.
gezien door Villalobos, doch bleven vergeten tot 1689,
Carolina van Brunswijk (Amelie Eliza- en worden zelfs nog tegenw. veronachtzaamd. Ze
beth), koningin van Engeland, dochter van Karel behooren in naam aan Spanje.
Wilhelm Ferdinand, hertog van Brunswijk, geb. 1768
Carolingers, fr. Carlovingiens of Carolingiens,
al de leden van het geslacht van keizer Karel den
te Brunswijk. In 1795 gehuwd met George Frederik
August, toen prins van Wallis (later koning onder Groote, waarvan bisschop Arnulf van Metz (gest.
1631) als de stamvader wordt aangemerkt, en dat
den naam van George IV), baarde zij het volgende
eene reeks van vorsten heeft geschonken aan Frankjaar prinses Charlotte. Doch reeds kort na de huwerijk, Duitschland en Italie, t. w. :
lijksvoltrekking waren de twee echtgenooten met
onderling goedvinden van elkander gescheiden onKoningen van Frankrijk.
dershands. De gedragingen van C. na dat tijdstip Karel Martel, 715-741 ; Pepijn de Korte, 752
waren intusschen van dien aard, dat George haar —768 ; Karel de Groote, 768-814; Lodewijk de
tweemaal (1806 en 1820) openbaar beschuldigde Vrome, 814-840 ; Karel de Kale, 840-877; Lodewijk de Stamelaar, 877-879 ; Lodewijk III en Carvan overspel ; en toen hij 1820 den troon beklom,
verkoos hij niet dat zij den koninklijken titel met loman, 879-884; Karel de Dikke,884-888 ; Karel
hem zou deelen, en mogt zij ook niet tegenwoordig de Onnoozele, 893-923; Lodewijk d'Outremer, 936
zijn bij de krooning. Weinig dagen na deze laatste —954 ; Lotharius, 954-986 ; Lodewijk V de Trage,
vernedering stierf zij ; sommigen beweerden (doch 986-987. (Bij den dood van laatstgenoemden
kwam de dynastie der Capetingers op den troon in
zonder grond) dat zij gestorven was door vergif.
Carolina (Maria-), koningin. van Napels. Zie den persoon van Hugo Capet, die tot koning verkoMARIA.
ren werd met uitsluiting van Karel van Lotharingen,
Carolina Mathilda, koningin van Denemar- tweeden zoon van Lodewijk d'Outremer).
Keizers.
ken, geb. 22 Julij 1751, dochter van Frederik LodeKarel de Groote, 800-814 ; Lodewijk de Vrome,
wijk prins van Wallis, 1766 gehuwd met Christiaan
VII van Dene'marken, 1768 bevallen van een zoon 814-840; Lotharius, 817-855 ; Lodewijk II, zoon
(later Frederik VII), had veel te lijden van de groot- van Lotharius, 850-876 ; Karel de Kale, 876-877;
moeder en van de stiefmoeder van haren gemaal. Karel de Dikke, 880-887 ; Guido van Spoleto, 891
Toen de koning tot verstandsverbijstering verviel —894; Lambertus, 894-896 ; Arnulf van Karnthen
kwam C.-M. van lieverlede op vertrouwelijker voet of Carinthia, 896-899 ; Lodewijk, zoon van Boson,
901-902 ; Berengarius, 906-924.
met 's konings lijfarts Struensee (zie dat art.). Zij
Koningen van Duitschland.
werd 17 Jan. 1772 gevankelijk naar de vesting KroKarel de Gr., 800-814 ; Lodewijk de Vrome,
nenburg gebragt, de wettelijke ontbinding van haar
814-840 ; Lodewijk II, de Duitscher, 840-876; Lohuwelijk volgde, en Celle werd haar tot verblijfplaats
dewijk de Jonge (L. van Saksen), 876-882 ; Karel de
aangewezen, waar zij dan ook 10 Mei 1775 stierf.
Carolina Bonaparte, zuster van keizer Na- Dikke, 882-887 ; Arnulf van Karnthen of Carinthi a ,
poleon I, geb. 1782, gest. 1839, trad 1800 in het 887-899; Lodewijk het Kind, 899-911. (Met
laatstgenoemden eindigde de dynastie der Carolinhuwelijk met Murat, werd eerst groothertogin van
gers, en werd vervangen door de huizen van Saksen
Berg, vervolgens koningin van Napels,en toonde zich
dien hoogen rang volkomen waardig als eene be- en Franken).
Koningen van Italie.
schermvrouw van kunst en wetenschap. Toen koKarel de Gr., 774-781 ; Pepijn, 781-812 ; Berning Murat zich genoodzaakt zag Napels te verlaten,
nard, 812-818 ; Lodewijk de Vrome, 818--820;
werd koningin Caroline aangesteld als regentes; zij
handhaafde als zoodanig de openbare rust, en ver- Lotharius, 820-855 ; Lodewijk II, 855-875 ; Karel de Kale, 875-876 ; Karel de Dikke, 879-881;
wijderde zich niet,dan na van den engelschen commodore de noodige waarborgen te hebben bedongen Guido, 881-888 ; Berengarius, 888-894 en 905
—924; Lambertus, 894--000; Lodewijk, zoon van
voor de veiligheid van hare gewezene onderdanen.
Toen nam zij de wijk naar het kasteel Baimburg bij Boson, 900-905 ; Hugo van Provence, 926-947;
Weenen, waar zij zich uitsluitend bezig hield met Lotharius, 945-950 ; Berengarius II en Adalbert,
950-961. (Na den dood van laatstgenoemden trok
de opvoeding van hare kinderen. Na 1830 leefde zij
Otto de Groote het koningrijk Italie aan het keiweder in Italie bij hare familie. Sinds zij den troon
verlaten had droeg zij den titel van gravin van Lipona zerrijk).
(zijnde het anagram van Napoli, den italiaanschen
Carolus, lat. voor Karel (Carlo, Karl, Charles
enz.).
Carolus-Magnus, Karel de Groote.
naam van N a pel s ) . Zie ook M URAT .

Carolijnsche boeken
Carolijnsche boeken (Libri Carolini of
Opus Carolinum), een theologisch werk, toegeschreven aan keizer Karel den Gr.. die zich in strijd met
de uitspraak van het tweede concilie van Nicea (787),
daarin verklaart tegen de vermeerdering van beelden
in de frankische Kerk.
Caron (Francois), een geboren Hollander, ging
jong naar Japan, werd later directeur van de zaken
der hollandscbe 0. I. Compagnie aldaar ; doch omstreeks 1665 uit die betrekking ontslagen, begaf hij
zich naar Frankrijk, en werd door minister Colbert
aangesteld als directeur van den franschen handel
in Indiè. Na eerst in Madagascar en toen te Trinconomale te vergeefs beproefd te hebben kantoren op
te rigten, werd hij naar Frankrijk teruggeroepen,om
zich te zuiveren van tegen hem ingediende klagten ;
instede daarvan dacht hij de wijk te nemen naar
Portugal, doch feed schipbreuk onder de kust van
dat land, en verdronk met al zijn yolk 1674. Er be_ staat van hem eene Beschrijving van Japan ('s Hage
1636).
Caron (Augustin Joseph), luit.-kolonel der
kavallerie onder het eerste fransche keizerrijk, geb.
1774, woonde na de restauratie in den Elzas, werd
besehuldigd van medepligtigheid aan de zamenzwering van 1820 (Aug.) ; doch op de verdediging van
Mr. Barthe vrijgesproken, keerde hij naar Colmar
terug. De zamenzwering van 1821 te Mort ontdekt
zijnde, geraakte daardoor ook kolonel Pailhez (een
vriend van C.) in hechtenis; en C. beging de onvoorzigtigheid eenige onder-officieren te willen overhalen om de gevangenen met geweld te bevrijden. Men
deed alsof men daartoe geneigd was, en toen dit
komplot Julij 1822 opentlijk tot een begin van uitvoering kwam, werd C. door zijne gewaande helpers
gevangen genomen en aan den krijgsraad overgeleverd, waarop hij veroordeeld werd tot den kogel en
ook werkelijk ter dood werd gebragt.
Caroni, rivier in Venezuela, is ruim 80 mijlen
lang, doch wegens- den snellen stroom onbevaarbaar,
neemt de Paragua in zich op, en valt 8 uren gaans
bewesten Villagnyaria in den Orinoco.
Caroor, stad in britsch 0. I., presidentschap
Madras ; 4000 inw.
Carora, stad in Venezuela, prov. t3arquisimeto,
ruim 25 uren gaans beoosten het meer Maracaibo ;
8000 inw.
Caros, in de gedichten van Ossian genoemd
the King of Ships, is vermoedelijk niemand antlers
dan Carausius.
Carosgau, lat. Pagus Caros, vermoedelijk die
streek van Luxemburg, door welke de Kor of Chiers
stroomt. Men houdt de C. voor de woonplaats der
Cerisiers (lat. Cwresi), die Cesar vermeldt als onder
het gebied der Treviren te wonen.
Carotto, stad in het Napelsche, 2 uren gaans
bezuidw. Castel-a-Mare ; 4000 inw.
Carotto (Gian Francesco), ital. schilder, geb.
omstr. 1470 te Verona, gest. 1546 ; uitmuntende
teekening en zacht koloriet.— C. (Giovanni), broeder van den vorige, geb. 1488 te Verona, gest.1548,
schilderde inzonderheid gebouwen, en was zelf ook
als bouwmeester bekwaam.
Carouge, stad in het zwits. kanton Geneve,
een half uur gaans bezuiden Geneve, aan de Arve ;
4500 inw.; was slechts een dorpje tot 1780, toen de
koning van Sardiniè het tot hoofdstad eener prov.
wilde verheffen, en er de mededingster Fan Geneve
van maken ; bij het traktaat van 1815 werd C. aan
het zwits. kanton Geneve toegevoegd.
Carouges. Zie C_ARROUGES.

Carpi
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Carpathen (De), of het Carpathischgebergte.
Zie KRAPACZ.

Carpathische Zee. Zie onder Carpatho.
Carpatho, oudt. Carpathos, thans Scarpanto,
turksch eiland, groot omstr. 4 vierk. mijlen, met
5000 zielen, in de Egeische Zee, bewesten Rhodus.
Aan de bijgelegene zee gaf dit eiland den naam van
Carpathische Zee.

Carpenedolo, marktvlek in de lombard. prov.
Brescia, aan de Chiese; 4500 inw.
Carpenitza, stad in Griekenland ; oudtijds
tEchalia.
Carpentaria (Golf van), eene golf der Indische Zee, dringt 105 mijlen in de noordkust van het
australische vasteland (Nieuw-Holland) in, en wordt
begrensd ten 0. door kaap York, ten W. door kaap
Arnhem. Het land, dat zich uitstrekt fangs de golf,
en dat door de Torres-straat van Nieuw-Guinea gescheiden is, draagt den naam van Carpentaria, naar
Pieter de Carpentier (zie het volgende art.).In 1644
werd dit land geexploreerd door Tasman; in 1800
werd de geheele golf opgenomen door Flinders.
Carpentier (Pieter de), 5e gouverneur-generaal van Nederlandsch Indie, waarschijnlijk geb. te
Amsterdam, vertrok 1616 als onderkoopman naar
Batavia, werd 2 jaren later door gouv.-genl. Koen
als directeur-generaal van den handel aangesteld op
Amboina, waar hij reeds kort daarna de zamenzwering ontdekte, door de Engelschen gesmeed om zich
van Amboina meester te maken : al de schuldigen
werden met den dood gestraft ; doch zoowel in Europa als in Indiè had deze zaak een langen nasleep
van ernstige gevolgen. Toen gouverneur-genl. Koen
1623 naar het vaderland vertrok, stelde hij C. als
zijn opvolger aan; en C. bekleedde bet gouv.-generaalschap 4 jaren en 8 maanden met lof, tot op den
terugkeer (Sept. 1627) van Koen. In 1628 in Holland teruggekeerd, werd C. met gescbenken overladen, en in het volgende jaar naarEngeland gezonden
om de geschillen betreffende bet verraad der Engelschen op Amboina zoo mogelijk te vereffenen. Hij
stierf 5 Sept. 1659.
MARIGNY.
Carpentier der Marigny. Zie —
Carpentoracte. Zie CARPENTRAS.
Carpentras, het Carpentoracte der Romeinen,
stad in het fransche dept. Vaucluse, aan den Auzon
en aan den voet van den berg Ventoux ; 11,000 inw.
VOOr Forum-Neronis was C. de hoofdstad der Meminen ; later was het de hoofdpl. van bet tot op de
omwenteling onder pauselijk oppergezag staande
graafschap Venaissin; het bisdom C., gesticht in de
3e eeuw, werd opgeheven bij het concordaat van
1801.
Carpesièrs, lat. Carpesii, bet zelfde Yolk als de
Carpetanen. Zie CARPETANI.
Carpetani, de tegenw. bewoners van de Sierra
di Guadalupe, een yolk in Hispania Tarraconensis,
ongeveer midden op het schiereiland, aan weerszijden
van den Taag, ten 0. en W. van de tegenw. Jarama,
tusschen de Arevacen ten N., de Celtiberen ten 0.,
de Veltonen ten W., de Oretanen ten Z. De hoofdpl.
der C. was Toletum (tegenw. Toledo).
Carpi, 1) stad met sterk kasteel in het hertogdom Modena, 5 uren gaans bezuidw. Mirandola ;
6500 inw.— 2) dorp in de venet. prov. Verona, aan
de Etsch ; 1300 inw.; overwinning van prins Eugenius 1706 op de Franschen.
Carpi (Girolamo), ital. schilder in den trant
van Correggio, geb. 1501 to Ferrara, gest. 1556. —
C. (Hugo), ital. schilder en houtgraveur. leerling van
Rafael,geb. omstr.1486 te Rome,werkte 1518-1532.
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Carpini

Carrion

Carpini (Giovanni de Plano-), ital. Franciscaan,
Carrer (Luigi), verdienstel. ital. letterkundige,
geb. omstr. 1220, volbragt op last van paus Innogeb. 1801 te Venetiê, gest. aldaar 23 Dec. 1850.
centius IV (1246) eene reis naar den Khan der MonCarrera (don Rafael), geb. 1814 in Guatemala,
golen, ona hem te bewegen de christenlandeii niet
in zijne vroegste jeugd tamboer, werd 1837 bij eenen
langer te verwoesten. De beste editie van die 'Reisvolksopstand tot aanvoerder gekozen, stond,na twee
beschrijving" verscheen 1838 te Parijs, bezorgd door jaren (met tusschenpoozen) worstelens,aan het hoofd
d'Avezac, naar de manuscripten, die te Leiden bevan een aanzienlijk leger,en is sedert zijne overwinwaard worden.
ning op generaal Morasan (1840) de voornaamste
Carpocrates, of Carpocras, stichter van de veldheer en staatsman van Guatemala, dat onder zijn
gnostieke partij der Carpocratianen, leefde omstr. de
gezag (1847) eene onafhankelijke republiek is gehelft der 2e eeuw te Alexandria, en ontkende het
worden; 1851 werd C. weder voor vier jaren, en
God-zijn van Christus. Toen zijn zoon Epiphanes, later voor levenslang tot president gekozen.
die na C.'s flood het hoofd dezer sekte was geworCarrhee. Zie CARRA.
den, stierf, werd hem op het eil. Cephalonia eenen
Carrick, landschap in Schotland, in het zuiden
tempel gesticht door de sekte der Carpocratianen, die van het graafschap Ayr; voornaamste steden Maybole
zich staande hield tot in de 6e eeuw.
en Girvan ; ijzer- en steenkolenmijnen ; blind-coal
Carpzov, lat. Carpzovius, beroemde saksische
groeven, dat is versteend hout, dat als turf gebezigd
geleerden-familie, Wier stamvader was Simon C.,
wordt.
omstr. de helft der 16e eeuw burgemeester te BranCarriek,twee steden in lerland :1) aan den Suir,
denburg, en welke familie in den loop van 2 eeuwen graafschap Tipperary, 5 uren gaans benoordw. Waeene reeks beroemde regtsgeleerden, theologanten
terford ; 7000 inw. — 2) aan den Shannon, graafen philologen heeft voortgebragt.
schap Leitrim ; 1800 inw.
Carr (Robert). Zie SOMERSET.
Carrickfergus, stad in Jerland, graafsch.
Antrim, aan de baai genaamd Belfast-Lough ; 9000
Carrara, oude naam der stad Caravaggio.
inw., kleine haven, bezochte zeebaden ; de stad is in
Carracci. Zie CARACCI.
2 gedeelten gesplitst, nl. de stad der Engelschen en
Carraehe, fransche naam der ital. schildersfamilie CARACCI.
de stad der Schotten ; veroverd werd C. 1315 door
CarrEe, of Carrhw, tegenw. (en ook in den Robert Bruce, 1760 door den Franschman Thurot.
Bijbel) genaamd Haran, stad in Mesopotamie, ten Z. O.
Carrier (Jean Baptiste), een der bloeddorstigvan Edessa, 8 uren gaans bezuiden Orfa ; vermaard als
ste mannen van de fransche omwenteling, geb. 1756
te Yolai bij Aurillac, was voor 1789 procureur, werd
uitgangspunt van Abraham bij zijne verhuizing naar
1792 lid der Conventie, en 1793 als regeringsCanaan (zie het 0. T.); zoomede door de nederlaag
van Crassus (54 v. Chr.) en van Galerius (296).
commissaris naar de westelijke provincia gezonden,
waar de burgeroorlog in al zijne verschrikkelijkheid
Canal, stad in de spaansche prov. Coruila
woedde. Door zijne onmenschelijke wreedheden deed
(Galicie); 3000 inw.
C. de tijden van Nero herleven : hij liet schuiten
Carrano, dorp in Tirol, een half uur gaans van
met kleppen maken, waarmede honderd personen te
Cavalese ; bezochte zwavelbaden.
Carranza, stad in de spaansche prov. Bilbao gelijk konden worden verdronken. Hij was ook de
uitdenker van die barbaarsche execution, die .repu(Biscaya); 2200 inw.
Carrar, stad in britsch O. I., presidentschap
blikeinsche huwelijken" (manages republicains)
genoemd werden, hierin bestaande, dat een man en
Bombay, aan den Kistnah; 8000 inw.
Carrara, versterkte stad in het Modenesche, eene vrouw stevig aaneen gebonden en dan in de
Loire geworpen werden. Zelfs Robespierre vond deze
op den linkeroever van den Avenza, is nagenoeg
handelingen te afschuwelijk, en C. werd teruggegeheel van wit marmer gebouwd ; 9000 inw.; vele
roepen ; doch hij wist zich bij de Conventie te regtmarmergroeven rondom C.; naar buitenslands wordt
vaardigen, dat hij niet buiten den hem opgedragen
het beroemde Carrarisch marmer verscheept over de
last was gegaan. Na Robespierre's val werd dit monnaburige havenplaats Lavenza.
star in staat van beschuldiging gesteld, en 16 Dec.
Carrara (Prinsdom Massa-en-). Zie MASSA,
1794 veroordeeld om geguillotineerd te worden, welk
Carrara, geslacht der souvereinen van Padua,
vonnis hij dan ook onderging.
werd in de 13e eeuw verdreven door de Gibellijnen;
doch 1318 kwam de familie C. weder aan bet hoofd
Carrinas (Cajus), streed in den eersten rom.
burgeroorlog onder Marius, was bevelhebber eener
der republiek, en hield zich staande gedurende eene
eeuw; 1435 werd de laatste C. door de Venetianen armee (83 v. Chr.) tegen Cn. Pompejus,en (82 v.Chr.)
tegen Metellus Pius, die hem eenenederlaag toebragt.
gevangen genomen en onthoofd.
Later deed hij eene poging om den in Preeneste inCarrê de Montgeron. Zie MONTGERON.
gesloten zijnden Marius te ontzetten, doch werd door
Carree, naam eener nederl. familie schilders.
Sylla geslagen, gevangen genomen en ter flood geDe eerste was Frans C. (geb. 1630 in Friesland,
bragt. — C. (Cajus), zoon van den vorige, consul
gest. te Amsterdam 1669). Vervolgens zijne zonen :
43 v. Chr., werd in 41 stadhouder over Spanje ; in
Hendrik (geb. te Amst. 1656, gest. te 's Hage 1721)
39 dempte hij eenen opstand in Gallie,en sloeg eenen
en Michiel (geb. te Amst. 1658, gest. te Alkmaar
inval der Germanen af; in 36 v. Chr.streed hij tegen
1728). De vier zonen van Hendrik (nl. Frans-Abraham, Abraham, Hendrik en Johannes) waren alien Pompejus den Jonge op Sicilia. — C. Secundus, bekend als rhetor, haalde zich door zijne uitvallen tegen
insgelijks verdienstelijke schilders.
Caligula diens misnoegen op den hals, en schijnt ten
Carrel (Armand), geb. te Rouaan 1800, gedood
tijde van Nero verblijf te hebben gehouden in Grie1836 in een duel om staatkundige redenen, was sekenland.
dert 1830 een der voornaamste dagbladschrijvers
van Frankrijk, en behoorde tot de warme republiCarrion, 1) rivier in Spanje, ontspringt op het
keinen. Buitendien heeft men van zijne pen: .Resume zuidelijk gedeelte van het astur. gebergte, en valt
na een loop van 21 mijlen bij Duenas in de Pisuerga,
de l'histoire des Grecs modernes (1825) ; Histoire de
die zich in den Duero ontlast. — 2) naam van verla contre-revolution en Angleterre (1827) ; enz. Zijue
scheidene steden in Spanje en in Mexico, waaronder
Oeuvres verscbenen 1858 compleet.

Carrion

Carteret

a) Carrion de Calatrava; zie CALATRAVA. - b) Carrion
de los Condes, stad in de sp. prov. Palencia, aan den

Zee, bewesten de uitwatering van de Magdalenarivier, heeft 10,000 inw., eene universiteit, de beste
haven van de kust, een arsenaal en sterke vestingwerken. Deze stad, 1533 gesticht, werd door de
Franschen ingenomen 1544 en 1697. — 3) C., het
oude Carthago nova, stad in de spaansche prov. Murcia, 11 uren gaans bezuidoosten Murcia, aan de Middell. Zee ; 34,000 inw.; is eene vesting van den eersten
rang, met een groot arsenaal, oorlogshaven en de
ruinen van een sterk kasteel. Dit C. werd omstr.
227 v. Chr. gesticht door Hasdrubal, ten einde de
zilvermijnen aldaar in den omtrek te ontginnen.
Scipio ZErnilianus maakte zich (210) van C. meester
na een moorddadig beleg. Later werd C. bijna geheel verwoest door de Gothen en door de Mooren ,
in 1844 kwam C. in opstand, doch werd spoedig
bedwongen.
Cartago, 1) het oude beroemde Carthago. Zie
CARTHAGO. —2) stad in Cauca, een der 8 staten van
N ieuw-Granada, ligt aan de Vieja, 16 mijlen benoordoosten Popayan ; 6000 inw.; dit C. client tot entrepet
van Santa-Fe. — 3) stad in Centraal-Amerika,staat
Costa-Rica, aan den Boven-Reventazon; 20,000 inw.;
was vOOr 1841, toen het door eene aardbeving werd
geteisterd, de hoofdstad van Costa-Rica. Boven de
stad verheft zich de vulcaan van C. of Irazu, van
welks top (10,506 Vt.) men den Atlantischen en den
Grooten Oceaan kan zien.
Cartagosum, oude naam der zeeuwsche stad
Goes.
Cártama, stad in de spaansche prov. Malaga ;
2800 inw.
Cartaya, stad in de spaansche prov. Huelva;
4500 inw.
Carte (Thomas), engelsch priester en geschiedschrijver, geb. 1686 te Clifton, graafsch. Warwick,
gest. 1754, toonde zich gehecht aan de Stuarts,
weigerde den eed van getrouwheid aan George I,
nam deel aan de rebellie van 1715, en was genoodzaakt de vlugt te nemen naar Frankrijk. Vergunning
bekomen hebbende in Engeland terug te keeren, gal
hij daar verscheideiie geschiedkundige werken in
het licht.
Carteaux (Jean Francois), generaal der fransche legers, geb. 1751 in Franche-Comte, gest. 1813,
was een goed schilder, doch trail als gemeen soldaat
in dienst, en klom van graad tot graad op tot brigade-generaal. In 1793 onderdrukte hij den opstand
der Marseillanen tegen de Conventie, en begon het
beleg van Toulon ; 1804 was hij kommandant van
Piombino.
Carteja, (tegenw. Algesiras, of volgens anderen Gibraltar, of Rocadillo) stad in het zuidwesten
van Betica, bij de Bastuli-Pmni, aan de Middell. Zee.
Sommigen houden C. voor het oude Calpe, anderen
zelfs voor Tartessus. Te C., dat door de Carthagers
gesticht en sedert 171 v. Chr. eene romeinsche soldaten-kolonie was, werd (45 v. Chr.) Cn. Pompejus
de zoon gedood na den slag van Munda.
Cartella, stad in de spaansche prov. Orense
(Galicia) ; 4000 inw.
Cartenna, stad in het oude Africa (Mauritania
Cwsariensis) ; tegenw. Tennez of Tennis.
Carteret, 1) eiland van Australia, in den Salomons-archipel, 1767 ontdekt door Carteret. —
2) graafschap in N.-Carolina ; 8000 inw.; hoofdpl.
Beaufort.
Carteret (Philip), engelsch zeevaarder, maakte
I 766 de ontdekkingsreis mede onder kapitein Wallis,
om nieuwe landen op te sporen in bet australe halfrood ; deed verscheideue eilanden aan bezuiden de

Carrion ; 3000 inw. ; vermaarde veldslag 1037 tusschen Ferdinand, bijgenaamd de Groote, en Bermudes III, welke laatste daarbij sneuvelde, terwij1 met
hem de dynastie van Leon uitstierf.
Carrion (Henri de), markies van Nisas, luitenant-generaal, geb. omstr. 1660 in Languedoc,gest.
1754, woonde 1697 het beleg van Barcelona bij,
onderscheidde zich aan het hoofd van het regement
der Vieille Marine in den slag van Luzzara (1702) ;
verdedigde Toulon, werd achtereen brigade-generaal,
marechal-de-camp en luitenant-generaal ; en werd
benoemd tot plaatsbekleeder des konings in Languedoc, waar hij stierf. — C.—Nisas (Henri, baron),
kleinzoon van den vorige, geb.1767 te Pezenas, gest.
1840, nam deel aan al de oorlogen van Napoleon I,
onderscheidde zich zelfs nog in 1815, doch onttrok
zich aan de 3ienst, zoodra de bonapartistische dynastie voor goed was gevallen. Hij schreef Campagne
d' Allemagne en 1800 (Parijs 1829); Hist. de Cart
mititaire (1823) ; enz.
Carrodunum, oude naam van Crakau in Polen.
Carron, dorp in het schotsche graafschap Stirling, 2 mijlen bezuidoosten Stirling, aan de rivier C.;
1800 inw. ; beroemde ijzersmelterijen, aangelegd
door de gebroeders Carron. — C., rivier in Schotland, ontspringt op de Campsie-bergen, en valt bij
Grangemouth in den Forth. Ten tijde der Romeinen
vormde deze riv. de grenslijn tusschen het romeinsche grondgebied en de Caledoniers.
Carrouges, of Carouges, vlek in het fransche
dept. Orne, 7 uren gaans van Alencon; 2200 inw.;
ijzermijnen en ijzersmelterijen.
Carru, marktvlek in Piemont, prov. Cuneo,
3 uren gaans benoorden Mondovi, aan den Pesio ;
3800 inw.
Carrucei (Giacomo), florentijnsch schilder. Zie
PONTORMO.

Cars, versterkte stad in aziat. Turkije (Armenie),
hoofdpl. van het p4chalik C. ; de stad ligt op de
grens van Perzie, telt 13,000 inw., werd 1828 en
1855 veroverd door de Russen, doch bij den vrede
teruggegeven.
Carsena, een der zeven vorsten (Carsena, Sethar, Admatha, Tharsis, Meres, Marsena en Memuchan), door wie koning Ahasveros, toen hij dronken
was, de schoonheid van zijne gemalin Vasthi wilde
laten bewonderen. (0. T. boek Esther I).
Carse—of—Gowrie, eene vlakte langs den
Firth-of-Tay, is een uur gaans breed en een der
schoonste en vruchtbaarste streken van Schotland.
Carstens (Asmus Jacob), geb. 10 Mei 1754 te
St.-Jurgen bij Sleeswijk, gest. 26 Mei 1798 te Rome,
voornaam deensch schilder, zoon van een molenaar.
Zijn beroemdste stuk is de ',Val der engelen".
Carseoli, stad der iEquen in Latium, digt bij
de sabijnsche grenzen, aan den valerischen weg, die
naar de Adriatische Zee liep ; later was C. eene rom.
kolonie.
Carspel (Boven-). Zie BOVENCARSPEL.
Carsulae, in vroeger tijd een der gewigtigste
steden van Umbria, bewesten Spoletum ; later in
verval geraakt, is het tegenw. het dorp Casigliano.
Cart, rivier in het schotsche graafschap Lanark,
ontlast zich in den Clyde.
Cartagena, 1) C., of Bolivar, sedert 1858 een
der acht geconfedereerde staten van Nieuw-Granada,
bevat de voormalige provincien Cartagena, Sabanilla
en Mompos, en heeft tot hoofdstad Cartagena. —
2) C., hoofdstad van Bolivar, aan de Caraibische

653

654

Carteromaco

GeZelschaps-eilanden, den archipel van Santa-Cruzde-Mendana, waaraan hij den naam gaf van eilanden
van Koningin Charlotta ; hij ontdekte de eilanden, die
door hem genoemd werden Gower en Carteret, en
keerde in Engeland terug 1769. De beschrijving van
zijne reis is door Hawkesworth in het Licht gegeven
met die der eerste reis van Cook.
Carteromaco. Zie FORTIGUERRA.
Cartesianen, aanhangers der leer van den
wijsgeer Cartesius.
Cartesius, wijsgeer. Zie DESCARTES.
Carthagena. Zie r-ARTAGENA.
Carthagers, of Puniers, lat. Carthaginienses
•
of Pceni. Zie onder CARTHAGO 2).
3, CANTA-VIOJA en
e
Carthago, 1) z.e CARTAGENA
CARTAGO 2 en 3. — 2) Carthago, door de Grieken
genoemd Karchedon, beroemde stad in oud Africa, op
de oostkust van het tegenw. Barbarije, aan de golf
van C. (tegenw. golf van Tunis), gesticht omstr.
880 v.Chr.,door Pheniciers onder aanvoering van Dido
(dochter van Agenor, vandaar de naam Agenoris urbs)
werd al spoedig bloeijend en rijk door den koophandel, dien de kloeke zeevaarders van C. dreven op de
westelijke helft der Middell. Zee ; ze drongen zelfs
door tot den oceaan, door de Zuilen van Hercules
heen, en bezochten de zuidwaarts gelegene Gelukkige eilanden (de Canarische eil.), noordwaarts de
Cassiteriden (de Sorlingen) en Thule (zie dat art.).
In Afrika breidde C. deszelfs grondgebied uit over
de tegenwoordige rijken Tunis en Tripoli ; terwijI
bet tevens meester werd van een groot gedeelte van
Sardinie en Sicilie. In de 5e eeuw v. Chr. begonnen
de oorlogen met Sicilie, waarin Hannibal (410 v.Chr.)
Himera en Selinus veroverde ; en terwiji Dionysius
de Oude met goed geluk tegen de Puniers (d. i.
Carthagers) streed, breidden zij onder Dionysius
den Jonge hunne magt nog verder uit. Door het
bezit van Sicilie in aanraking gekomen met de
Romeinen, zag het naijverige Rome den bloei van
C. slechts-met wangunst, en het duurde niet lang of
de beide republieken begonnen de lange worsteling,
die bekend is onder den naam van de drie Punische
oorlogen (zie verder hieronder). De staatsregeling
van C. was eene oligarchische republiek : twee opperste bewindvoerders, suffeten genoemd, waren met
het uitvoerend gezag bekleed, en bestuurden de zaken van het gemeenebest gezamentlijk met een senaat
van 300 leden,gekozen uit de aanzienlijkstefamilien;
het yolk werd slechts geraadpleegd in buitengewone
omstandigheden of in geval van tweedragt tusschen
de suffeten en den senaat. De voorname kracht van C.
bestond in zijne zeemagt : zijne landmagt was meerendeels zamengesteld uit huurbenden. De godsdienst
der Carthagers verschilde niet veel van die der Pheniciers, zijnde nl. eene sterren- en vuurdienst, waarbij aan den Moloch ook menschen geofferd werden,
inzonderheid kinderen. In den eersten pun. oorlog
(264-241 v. Chr.) ging Sicilie voor C. verloren.
En nu kwamen de talrijke huurtroepen, aan wie
men de achterstallige soldij niet betalen kon, in opstand, en bragten C. reeds nu op den rand van deszelfs ondergang ; drie jaren en vier maanden (241
—238) duurde tegen deze huurbenden de bloedige
oorlog, die slechts door het beleid en de geestkracht
van Hamilcar ten einde werd gebragt, doch waarvan
de Romeinen partij hadden weten te trekken, zoodat C. zich genoodzaakt had gezien ook Sardinie en
Corsica aan Rome of te staan. Nieuwe bronnen van
rijkdom openden zich wel voor C. door het veroveren (237-228) van een groot gedeelte van het aan
mijnen zoo rijke Spanje, waar Hamilcar's zoon Has-
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drubal 227 v. Chr. Nieuw-Carthago stichtte ; doch
dit rijke wingewest verluor C. in den tweeden pun.
oorlog (218-201) ; en in weerwil van den stouten
veldtogt, door Hannibal zoo roemrijk in Italie ondernomen, zag C. deszelfs gezag bij het einde van dezen
tweeden oorlog ingekrompen tot het grondgebied
in Afrika. Maar ook dit bevredigde nog de eerzucht
en de wangunst van Rome niet ; en na lang stoken
en kuipen bewerkte het eindelijk den derden pun.
oorlog (150-146 v. Chr.), die besloten werd met
de verovering van C., dat na eene wereldberoemde
verdediging werd ingenomen (146) door Scipio
geplunderd en in de asch gelegd. Het
grondgebied van C. werd nu het romeinsche wingewest Africa. In 121 v. Chr. vestigde zich daar eene
rom. kolonie, en de (niet op de zelfde pleats van
het oude C. gebouwde) door keizer Augustus gestichte nieuwe stad C. kwam spoedig tot een boogen
trap van welvaart, en was in de 2e en 3e eeuw onzer
jaartelling de gewigtigste stad van romeinsch Africa
en een der bloeijendste steden van het rom. rijk. Ook
het Christendom maakte er goede vorderingen. In
439 werd C. door Genserik veroverd en tot hoofdstad van het rijk der Vandalen gemaakt ; doch 534
onder Justinianus werd het heroverd door Belisarius.
Eindelijk werd C. stormenderhand vermeesterd 647
door de Arabieren, die het geheel verwoestten ; en
tegenw. zijn er nog slechts eenige ruiners van te zien,
4 uren gaans benoordoosten Tunis.
Carthium, gr. Karthion, of Ano-Castrum,
plaatsje met 1500 inw. op het grieksche eil. Andros
(een der Cycladen), bezuiden de hoofdpl. Andros.
Carthli, Zie KARTHLI.
Cartier (Jacques), frausch zeevaarder, geb. 1494
te St.-Maio, gest. omstr. 1554, vertrok 1534 van
St.-Mato met twee schepen om de landen van
Noord-Amerika te gaan opnemen. Hij ontdekte de
Magdalena-eilanden, bezocht de gansche westkust der
Laurentius-golf en de Chaleur-baai. Op eene tweede
reis, het volgende jaar ondernomen, voltooide C. de
opneming van de Laurentius-rivier en golf. Aan
hem is men ook de ontdekking verpligt van een groot
gedeelte van Canada. In 1540 deed bij eene nieuwe
reis naar deze oorden, die echter zonder nieuwe resultaten bleef.
Cartismandua, koningin der Briganten in
Britannia, ten tijde van Claudius, koos de partij der
Romeinen, in wier handen zij Caractacus overleverde, aan wien zij eene veilige wijkplaats had beloofd
(43 na Chr.). Later werd zij door de Romeinen beschermd (53) tegen den opstand, aangestookt door
haren eersten gemaal, dien zij verstooten had ; doch
16 jaren later moest zij het onderspit voor hem delven, en redde slechts haar leven door den bijstand
der Romeinen.
Cartouche(Louis Dominique),berucbte gaauwdief, geb. 1693 te Parijs, was de zoon van een wijnkooper, werd reeds om zijne dieverijen van de school
weggejaagd, en stelde zich later aan het hoofd eener
talrijke bende om en in Parijs, wist lang aan den
regterl. arm te ontsnappen, doch werd eindelijk
14 Oct. 1721 gevat en 28 Oct. van dat jaar levend
geradbraakt.
Cartwright (Thomas), engelsch puritein, geb.
1535 in het graafschap Hertford, prof. der theologie
te Cambridge, verscheidene malen om zijne dweepzieke stellingen gebannen, telkens in Engeland teruggekeerd, stierf 1603 in den Tower te Londen. —
C. (William), geb. 1611, gest. 1644, geestelijke en
dichter. — C. (Edmond), geb. 24 April 1743 te
Marnham, graafsch. Nottingham, aanvankelijk geeste-
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lijke, ook als dichter bekend, is vooral beroemd geworden als uitvinder van eene weefmachine (1786)
en van eene wol-kaardmachine (1790) ; hij stierf
Oct. 1823. — C. (John), oudste broeder van Edmond, geb. 1740, eerst in zeedienst,deed zich sedert
1770 als staatkundig schrijver kennen, verloor wegens
zijne radicale beginselen 1793 zijnen rang van generaal-majoor bij de landweer, werkte ijverig voor de
parlementshervorming en tegen den slavenhandel,en
stierf 13 Sept. 1824.
Carupano, havenstad in den zuid-amerikaansche vrijstaat Venezuela ; 3000 inw.
Carus, zoo noemden de Romeinen de Kor, eene
rivier in Luxemburg, voorkomende op de reiskaart
van Peutinger.
Carus (Marcus Aurelius), romeinsch keizer, geb.
waarschijnlijk te Narbo in _zuidelijk Gallic, diende
onder Probus als bevelhebber der pretorianen, en
beklom na Probus' flood den keizerlijken troon in
282. Hij versloeg de Sarmaten in Illyrie, veroverde
Mesopotamie en de steden Seleucia en Ctesiphon, in
welke stad hij, na 16 maanden geregeerd te hebben,
(283) stierf, volgens sommigen door den bliksem
doodgeslagen, volgens anderen aan eene ziekte, maar
tijdens een onweder ; meest waarschijnlijk echter is
het, dat hij vermoord werd door Aper, den bevelhebber zijner lijfwacht.
Carus (Friedr. Aug.), gereformeerd godgeleerde,
geb. 1770, gest. 1807, was prof. der philosophie te
Leipzig. Al zijne werken, waaronder Psychologie der
Israeliten en Beschouwingen over de geschiedenis
des menschdoms, verschenen in 7 dln. te Leipzig
1808-10. — C. (Karl Gust.), physioloog, geb. 3 Jan.
1789 te Leipzig, koninkl. lijfarts en geheim medicinaalraad te Dresden, heeft zeer veel verdienstelijks
geschreven, waaronder een Leerboek der Zootomie
(2e druk Lpz. 1834) ; Over het levensmagnetismus
(Lpz. 1856); enz.
Carvajal (Joan de), uit een aanzienlijk spaansch
geslacht,was 1446 door paus Eugenius IV tot kardinaal verheven ; hij werd met verscheidene gewigtige
zendingen in Duitschland belast, bestreed de leerstellingen der Hussiten, en droeg er veel toe bij, dat
een veldslag werd gewonnen, die 1456 aan de Turken werd geleverd onder de muren van Belgrado. -C. (Bernardino de), neef van den vorige, werd 1493
tot kardinaal verheven door Alexander VI. Tot ambassadeur van Spanje te Rome benoemd, koos hij
partij voor Lodewijk XII en keizer Maximiliaan tegen
pans Julius II, en werd deswege in den ban gedaan
en van de kardinaals-waardigheid ontzet ; doch onder Leo X (1513) werd hij in eer en waardigheden
hersteld. — C. (Francesco de), spaansch kapitein,
diende in Amerika, droeg veel bij tot de voordeelen,
die Vaca de Castro, de gouverneur van Peru, op den
jongen Almagro behaalde ; C. omhelsde de partij van
Pizarro, werd met dezen gevat 1548, en te Cuzco als
verrader opgehangen. — C. (Ludovico Firmin)
graaf de la Union, spaansch generaal, geb. 1752 te
Lima, werd 1794 aan het hoofd geplaatst der armee
genaamd van Roussillon, die tegen Frankrijk moest
ageren ; doch zijn ondernemen mislukte, en hij sneuvelde kort daarna. — C. (Tomas Jose Gonzalez),
spaansch staatsman en geleerde, geb. 21 Dec. 1753
te Sevilla, gest. 9 Nov. 1834, vestigde zijnen letterk.
roem door zijne meesterlijke metrische vertaling van
de dichterlijke boeken des Bijbels, nl. Los Salmos
(5 dln., Valencia 1819, dikwijls kerdrukt) en Los
libros poeticos de la Santa Biblia (6 dln., Val.1827).
Oorspronkelijke gedichten van hem komen voor in
zijne Opusculos ineditos (13 dln. Madrid 1847).
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Carvalho (Jose da Silva), portug. staatsman,
geb. 19 Dec. 1782 te Castelbranco, nam werkdadig
deel aan de omwenteling van Oporto (Aug. 1820), en
werd lid van liet voorloopig bewind,en van het regentschap, en was 1821-23 minister van justitie. Door
dom Miguel gebannen, was hij in Engeland, gelijk in
het algemeen, werkzaam ten gunste van dom Pedro,
en was tot 1836 minister van financiers. Hierop hield
hij andermaal in Engeland verblijf, tot hij ten gevolge
van den opstand van Porto 1842 zitting kreeg in
den staatsraad. Hij stierf 3 Febr. 1845.
Carvalho–Melho. Zie POMBAL (markies van).
Carvilius, naam van twee romeinsche consuls :
1) Spurius C. Maximus, consul 295 v. Chr., overwon
de Samniten en Etrusken, en genoot daarvoor de eer
van een zegepralenden intogt. Daar hij veel buit had
gemaakt, gaf hij aan zijne soldaten rijke geschenken,
eu liet ter eere van godin Fortuna eenen tempel bouwen. In 272 v. Chr. wederom consul, versloeg hij de
Samniten andermaal. — 2) M. C. Maximus Rugas,
overwon 234 v. Chr. de Sarden en Corsen. In zijn
tweede consulaat (228 v. Chr.) schijnt hij een voorstel van den tribuun Flaminius, betreffende de verdeeling van akkers, te hebben goedgekeurd. Hij
was de eerste, die het voorbeeld gaf van eene
echtscheiding. Hij stierf als auguur 212 v. Chr.
Carvin, of Carvin-Epinoy, marktvlek in het
fransche dept. Pas-de-Calais, 6 uren gaans benoordoosten Arras ; 5000 inw.
Carvo, oude naam van Wageningen.
Carwar, havenstad in het britsch-ind. presidentschap Madras, op de kust van Malabar.
Caryanda, stad in Carie, op een met het wasteland verbonden eilandje, tusschen Myndus en Bargylia ; geboortepl. van Scylax den geograaph.
Caryatiden, zuilen, pilaren of kolommen, die
gekleede vrouwenbeelden voorstellen, dus genoemd
naar de stad Caryes, hetzij omdat de lacedemonische
maagden daar jaarlijks in koor kwamen dansen voor
het beeld van Diana Caryatides, hetzij wegens eene
overwinning door de Hellenen op de bevolking van
Caryes behaald, waarna al de vrouwen, die zich in de
stad bevonden, als slavinnen door hen werden weggevoerd.

Caryes, stad in den Peloponnesus, in Laconie,
benoorden Sparta en Sellasia ; tegenw. Crawada. Zie
CARY ATIDEN.

Carynhanha, of Carunhanha, stad in de brazil.
prov. Bahia, aan den mond der riv. C. in den SanFrancisco ; 2000 inw.
Carystus, stad in Eubea ; tegenw. Caristo.
Casa (Giovanni della), ital. prelaat en letterkundige, geb. 28 Junij 1503 te Mugello bij Florence,
werd 1544 aartsbisschop van Benevento, en onder
pans Paulus IV secretaris van staat ; als zoodanig stierf
hij te Rome 14 Nov. 1556. Van zijne werken (beste
editie, 3 dln. Venetic 1752) is het meest bekende
Galateo ovvere de' costumi (nieuwste druk Milaan
1825) zijnde een boek over den beschaafden omgang
met menschen.
Casablanca, stad in het 12,000 zielen sterke
arrondissement C. van de prov. Valparaiso in Chili ;
2000 inw.
Casacalenda, stad in de napolit. prov. Molise;
6000 inw.
Casa–de–la–Selva, stad in de spaansche
prov. Barcelona ; 2000 inw.
Casal, naam van verscheidene ital. steden :
1) Casale, fransch Casal, het oude Bodincomagus of
Industria (zie INDUSTRIA) in de piemont. prov. Alessandria, 3 mijlen benoordw. Alessandria, op den
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regter-oever van de Po ; 26,000 inw.; was vroeger
een der sterkste vestingen van Italie en residentie
der markgraven van Montferrat ; werd verscheidene
malen veroverd en heroverd door de Oostenrijkers
en door de Franschen. De Franschen overwonnen
hier 1640 de Spanjaarden. — 2) Casal-Maggiore,
in de prov. Cremona, mijlen bezuidoosten Cremona,
op den linker-oever van de Po ; 15,000 inw.
3) Casal-Nuovo, in de napolit. prov. Calabria citeriore, aan de golf van Tarentum; 6600 inw. ; en
4) C.-N., vlek met 8500 inw. in de prov. Calabria
ulteriore I, circa 3 mijlen beoosten Palmi. — 5) CasalPusterlengo, marktvlek in de prov. Cremona, 2 mijlen
bezuidoosten Lodi; 5600 inw. — 6) Casal-Romano,
Zie BEDRIACUM.

Casamanza, een zeearm in Senegambie,12 mijlen bezuiden Gambia.
Casamassima, stad in de napolit. prov. Terradi-Bari, ruim 2 mijlen bezuiden Bari; 5600 inw.
Casamicciola, badplaats op het napolit. eiland
Ischia ; 4500 inw.
Casan. Zie KAZAN.
Casanare, rivier in den staat Boyach der confederatie Nieuw-Granada; ontlast zich in den Orinoco; aan den C. de provinciale hoofdplaats C.
Casandria, dorp. Zie RETRANCHEMENT.
Casanova, vlek in de napolit. prov. Terra-diLavoro, 1 uur gaans benoordw. Caserta ; 3000 inw.
Casanova (Frans) , geb.uit venetiaansche ouders
omstr. 1730 te Londen, beroemd schilder van veldslagen en landschappen, was geplaatst aan de akademie van schoone kunsten te Dresden, ging later
naar Weenen, en stierf te Briel bij Weenen 1805.—
C. (J. B.), broeder van den vorige, geb. te Venetie
1729, gest. 10 Dec. 1798 te Dresden als directeur
der akademie van schoone kunsten.
Casanova de Seingalt (Jean Jacques), vermaard gelukzoeker, oudste broeder der beide vorigen,
geb. 2 April 1725 te Venetie, studeerde eerst te
Padua de regten, vervolgens te Venetie voor den
geestelijken stand, loch werd om zijne onzedelijkheid
al spoedig Hit het seminarie weggejaagd, ging na vele
lotgevallen 1743 naar Constantinopel,leefde later als
speler van beroep te Parijs; naar Venetie teruggekeerd, geraakte hij daar in hechtenis, wist echter te
ontsnappen, hield zich toen eenigen tijd in Amsterdam op, ging van daar weder naar Parijs, toog vervolgens rond door Spanje, Polen, Rusland, enz., en
ontving 1774 van Venetie vrijstelling van de kerkerstraf. Na bijna alle landen van Europa bezocht te
hebben in verschillende rollen (priester, militair,
muzikant, alchimist, letterkundige, staatkundig personaadje, enz.), was hij sedert 1785 bibliothecaris
van graaf Waldstein te Dux in Bohemen, in welke
betrekking hij zich tot aan zijnen dood (Junij 1803
te Weenen) bezig hield met het schrijven van zijne
beroemd gewordene (te Rome op den Index geplaatste) Memoires (12 dln. Leipzig 1826-38).
Casapula, vlek in de napolit. prov. Terra-diLavoro ; 2900 inw.
Casares, stad in de spaansche prov. Sevilla ;
2100 inw.
Casas (Bartolommeo de las). Zie LAS CASAS.
Cans, naam van drie spaansche steden, t. w. :
1) Casas-Bermejas, 5300 inw., prov. Malaga. —
2) Casas-Ibanez, 2900 inw., en 3) Casas-de-Bes,
2300 inw.; beiden in de prov. Albacete.
Casaubah. Zie KASBA.
Casaubonus, Isaac de Casaubon, protestantsch
geleerde, geb. 18 Febr. 1559 te Geneve,professorder
grieksche taal aldaar 1582, vervolgens te Montpellier,
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1598 te Parijs, waar hij tot koninkl. bibliothecaris
benoemd werd door Hendrik IV, na wiens dood hij
naar Engelanll ging, waar Jacobus I hem met onderscheiding overlaadde ; hij stierf te Londen 1 Julij
1614. C. had als Protestant eene gewigtige rol gespeeld, en deelgenomen aan de conferentie tusschen
kardinaal Duperron en Duplessis-Mornay ; maar hij
is vooral beroemd door zijne talrijke en uitmuntende
editien van grieksche en romeinsche schrijvers. —
Zijn zoon Mericus C., theol. professor te Oxford,
gest. 14 Julij 1671, heeft ook vele klassieke editien
bezorgd, maar is vooral bekend door zijn werk De
enthusiasmo (Londen 1655; Greifswald 1708).
Casbin, of Kasbin. Zie KAZWIN.
Cascade–City, eene in hare opkomst zijnde
koopstad in bet gebied van Washington,beneden de
laatste der vele cascaden (watervallen) van de rivier
Columbia, naar welke watervallen dan ook de bergketen Cascade–Range haren naam draagt, die
zich nabij de kust van den Grooten Oceaan uitstrekt
in het gebied Oregon en Washington, en door welke
bergketen de riv. Columbia zich met hare cascaden
eenen weg baant.
CasCaes, stad in de portug. prov. Estremadura,
6 uren gaans benoordw. Lissabon, nabij den mond
van den Taag ; 2000 inw.; kleine haven.
Cascante, lat. Cascantum, stad in de spaansche prov. Pampeluna, 2 uren gaans bezuiden Tudela ; 2300 inw.
Cascar, stad in Mesopotainie, op de grens van
Arabic; mondgesprek tusschen Manes en bisschop
Archelaus.
Caselle, vlek in Piemont, prov. Turijn, aan de
Stara ; 4300 inw.
Casentino, het 5 mijlen lange dal van den
Boven-Arno in Toskanen.
Caserta–Nuova, of Caserta, hoofdpl. der
prov. Terra-di-Lavoro, aan den voet van den berg
Caserta, 6 uren gaans benoordoosten Napels, gesticht
1752, telt 11,000 inw. en was 1860 eenigen tijd het
hoofdk wartier van Garibaldi. De derde zoon van
Frans I van Napels, nl. Alfons (geb. 28 Mrt. 1841)
voert den titel van Graaf van C.
Caserta–Vecchia, 2400 inw., ligt 1 uur
gaans benoordoosten Caserta-Nuova.
Cases (Emmanuel Aug. Dieudoune, graaf Las).
Zie LAS CASES.
Cases Noires. Zie CELLS NIGH/E.
Cashel, lat. lernis, oude stad in bet iersche
graafschap Tipperary, 6 mijlen benoordwesten Waterford ; 7000 inw. ; oudtijds residentie der koningen
van Munster ; geboortepl. van Swift.
Cashgar, landstreek in Midden-Azie,Zie het art.
KASJGAR.

Cashmere. Zie KASJMIR.
Cashna, rijk in Afrika. Zie KASJNA.
Casia sylva, oudtijds eene boschrijke bergstreek in Germanic, tusschen Lippe en Ijssel tot
Koesveld; volgens anderen het Haserwald in het
Cleefsche.
Casilinum, stad in Campanie, aan den Vulturnus, tegenover Capua. In de omstreken van deze
stad ingesloten door Fabius,redde Hannibal zich uit
den nood, doordien hij ossen voor zich uitdreef met
brandende takkebossen op den kop (216 v. Chr.), en
bemagtigde de stad C.
Casimir, vijf koningen van Polen droegen dezen
naam : C. I, bijgenaamd de Vreedzame, zoon van
Miecislaus volgde 1037 zijnen vader op, onder
het regentschap van zijne moeder Rixa. Toen zijne
onderdanen in opstand kwamen, nam bij de wijk
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naar .-rankrijk, en werd diaken in de orde van Cluny.
In 1042, toen zijn land verscheurd werd door binnenlandsche twisten, verkregen de Polen van pans
Benedictus IX, dat hun koning weder den troon beklimmen en in het huwelijk treden mogt. In Polen
teruggekeerd, trouwde C. eene dochter van den russischen grootvorst Jaroslaw, en regeerde met wijsheid tot aan zijn flood (1058). — C. II, bijgen.
de Regtvaardige,zoon van Boleslas III, geb. 1138, gest.
1194, werd H77 tot koning gekozen in plaats van
zijnen broeder Miecislaus III, die door zijne onderdanen afgezet was. C. II maakte zich bemind bij zijn
yolk en geacht bij zijne naburen. — C. III, bijgen.
de Groote, geb. 1309, gest. 1370, werd 1333 de opvolger van zijnen varier Wladislaus Loketek, overwon den koning van Bohemen, en veroverde een gedeelte van Rusland. Deze koning hervormde de
poolsche wetgeving, stichtte hospitalen en hooge-scholen. Op de begeerte van eene Jodin, met name
Esther, die hij beminde, verleende hij aan de Joden
voorregten, welke ze tegenwoordig nog genieten.
Met hem eindigde de dynastie Piast, die gedurende
500 jaren over Polen geregeerd had. — C. IV,
zoon van Wladislaus V, was groothertog van Litthauen
toen hij tot den troon werd geroepen (1445). Hij
ontnam den ridders der Teutonische Orde een gedeelte hunner bezittingen in Pruisen, en beoorloogde
met afwisselend krijgsgeluk den koning van Hongarije en de Tartaren. Maar hij was niet bemind bij
zijne onderdanen, die verscheidene mien in opstand
kwamen ; hij had 13 kinderen, en stierf 1492. —
C. V (Johan), zoon van Sigismond 111, geb. 1609,
was Jezuit geweest en kardinaal. Toen hij tot den
troon werd geroepen 1648 ontving hij dispensatie
om te trouwen met de weduwe van zijnen broeder
Wladislaus VII, wiens opvolger hij was. Aanvankelijk
niet gelukkig in den oorlog met Karel Gustaaf (X)
koning van Zweden, sloeg hij hem later terug, en
sloot 1660 het verdrag van Oliva. Weinig tijds daarna
overwonnen zijne troepen, aangevoerd door Sobieski,
de Tartaren. Toen hij 'echter 1667 zijne vrouw verloren had, deed hij afstand van den troon, en ging
naar Frankrijk in het klooster St.-Germain-des-Pres ;
van dit klooster en van St.-Martin-de-Nevers werd
hij abt, en stied 1672.
Casimir, de heilige, groothertog van Litthauen,
een der dertien kinderen van Polen's koning C. IV,
geb. 1456, betwistte den troon van Hongarije aan
Mathias Corvinus; loch zijne pogingen mislukt ziende,
zocht hij de afzondering op het kasteel Dobsky, waar
hij in de strengste vroomheid zijn leven sleet. Hij
stierf te Wilna 1483; gedenkdag 4 Maart.
Casino, Monte-Casino, berg in de napolit. prov.
Terra-di-Lavoro, bekend door de 529 door den heil.
Benedictus op denzelven gestichte benedictijner abdij,
een prachtig gebouw,dat tot wijkplaats heeft gediend
aan verscheidene vorsten, prinsen en pausen, waaronder de heil. Gregorius, Cassiodorus, enz. Deze abdij,
vroeger onnoemelijk rijk, is beroemd door haar archief en door hare bibliotheek, en in den laatsten
tijd ook door het wetenschappelijk streven van bare
monniken. Nabij deze abdij staat de Albanette,
waar Ignatius van Loyola in de afzondering leefde,
en waar hij 1538 den regel voor de Jezuiten opstelde.
Casinum, stad in Latium ; nu San-Germano ;
ligt bij den Monte Casino.
Casiri (Michael), geb. 1710 te Tripoli in Syrie,
gest. 1791 te Madrid als bibliothecaris van het Escuriaal. Zijne Riblioteca Arabico-hispana Escurial
(2 dln. in fol., Madr. 1760-1770) is een onmisbaar
handboek bij beoefening der oostersche letterkunde.
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Casius mons, I) bergketen in Syrie, begint
bij de Middell. Zee, een weinig bezuiden de uitwatering van den Orontes, en loopt nit in het Belus-gebergte, dat zelf uitloopt in den Anti-Libanon. — 2)
oudtijds een berg in Egypte, beoosten het meer Sirbonis ; deze berg vormde in de Middell. Zee het
voorgebergte, dat thans Ras-Kazaroen heet.
Caskets, eene gevaarlijke klippenrij (zie
ALDERNEY) in her engelsche Kanaal ; op de C. verging
1119 pries Willem, zoon van Hendrik 1 van Engeland.
Casma, havenstad in Peru, prov. Peru, aan de
baai van C.
Casmillus, of CadMillUS. Zie CABIREN.
Caso, stad in de spaansche prov. Oviedo ; 4000
inwoners.
Casole, toskaans. stad, prov. Siena; 1200 inw.
Casoli, stad in de napolit. prov. Abruzzo citeriore ; 5500 inw.
Casoria, vlek in de prov. Napels, 2 uren gaans
benoordoosten Napels; 8000 inw.
Caspari (Karl Paul), geb. 14 Febr. 1814 te
Dessau, sedert 1847 prof. te Christiania, geleerd
exegeet, inz. van het N. T.; van zijne geschriften
noemen wij Grammatica arabica (2e druk, Lpz.1859);
Ueber den syr.-ephraemit. Krieg enter Jotham and
Ahas (Christ. 1849); enz.

Caspe, stad aan den Guadalupe in Spanje, prov.
Saragossa ; 7500 inw.
Casperia, oude stad der Sabijnen ; tegenw.
Aspra in den Kerkelijken Staat.
Caspi6rs, I) yolk in Azle, op de zuidwestkust
der Caspische Zee, benoorden de Cadusii of Gel, die
men met hen als den yolk heeft willen beschouwen.
— 2) een indo-scythische volkstam, die ten oosten
van Sogdiana woonde.
Caspire, stad in het oude Indie, in het noordwesten, naar de bronnen van den Hydaspes; waarschijnlijk het tegenw. Cashmere.
Caspingium, op de reiskaart van Peutinger,
vermoedelijk ter plaatse in Zuid—Holland, waar nu
het stadje Asperen ligt.
Caspische passen, eene oudtijds gewigtige
bergengte, door welke, 9 mijlen benoordoosten Rhaga3 (stad in Medic), de eenige weg loopt nit het westen van Iran naar de noordoostelijke provincien van
Perzie en verder naar Indie. Door deze bergengte
trok ook Alexander de Groote.
Caspische Zee, ook wel Zee van Astracan genaamd, lat. Caspiurn mare of Hyrcanum mare, het
grootste binnenmeer der aarde, tusschen russisch
Caucasie en Astracan, is van het noorden naar het
zuiden 165 mijlen lang, tusschen 25 en 60 mijlen
breed, en is 7375 vierk. mijlen groot ; vroeger schijnt
de C. veel grooter te zijn geweest. De voornaamste
bogten en baaijen zijn : de Doode baai in het N. O., de
Karaboghaz en de Balkanbaai in het 0. In de C. ontlasten zich Wolga, Oeral, Koema, Koer, Terek, enz.
De vaart op de C. is gevaarlijk. De west- en noordkust behoort aan Rusland (steden Gurjew, Astracan,
Derbent, Tarkoe, Bakoe en Lenkoran), de zuidkust
aan Perzie (steden Balfroesj, Resjt en Asterabad),
en de oostkust aan onafhankelijk Turkestan.
Casroen, of Kazerun, stad in de perz. prov.
Ears, eertijds bloeijend en sterk bevolkt ; thans circa
5000 inw.
Cass (Lewis), amerikaansch staatsman, geb.
omstr. 1780 te Exeter in New-Hampshire, werd
1831 minister van oorlog, 1835 gezant te Parijs, Ham
1842 als zoodanig zijn ontslag. In 1852 candidaat
voor bet presidentschap der Unie, zag hij zich door
zijne eigene staatk. partij opofferen voor Pierce.
42
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Cassaccia

Cassias

Cassaccia (Val), of Val Zura,een dal in het zwits.
4000 inw., gesticht door den kalif El-Mansoer ; hier
kanton Tessino, beoosten en in gemeenschap met het
heerschen veel koortsen.
Polentzer-dal of Val Blegno,dat hoofdzakelijk door kasCassaro, stad op het eiland Sicilia, 3 mijlen
tanje-braders en chocolaad-kokers bewoond wordt.
bewesten Syracuse; 2000 inw.
Cassala, stad in Nubie. Zie CASSELA.
Cassas (Louis Francois), geb. 3 April 1756 te
Azay-le-Ferron in het fransche dept. Indre, gest. 2
Cassana, hoofdstad van het koningrijk Woulli
in Senegambie ; 1000 inw.
Nov. 1827 te Versailles, bereisde 1772 het Oosten,
Cassander, zoon van Antipater, maakte zich waar hij uitmuntende teekeningen en opmetingen
van het souverein gezag in Macedonia meester bij
nam van de overblijfselen der bouwkunst ; eene door
den dood zijns vaders, liet Olympias (de moeder van
hem aangelegde verzanieling modellen in kurk werd
Alexander) en den jongen Alexander (des konings aangekocht door de akademie van bouwkunde te Pazoon) om het leven brengen, en zich zelven als korijs. Als de vruchten van zijne reizen, noemen wij de
ping uitroepen 311 v. Chr. Hij vereenigde zich met
kunstwerken: Voyage pittoresque de la Syria, de la
Ptolemeus en Lysimachus tegen Antigonus, op wien
Phenice, de la Palestine et de la Basse Egypte (30 all.
zij met hun drieen de overwinning behaalden in den
Parijs 1799); Voyage pittoresque de l'Istrie et de la
slag van Ipsus (301). C. stierf in 298 v. Chr.
Dalmatie (Parijs 1802) ; Grandes vues pittoresques
Cassandra, het westelijkste der drie in de des sites et monuments de la Grace (Londen 1813).
Egeische Zee uitloopende schiereilanden in het euCassay, birmaneesch Kathy, eertijds een onafrop.-turksche ejalet Roemelie, eindigende in kaap hankelijk rijk, werd 1774 ten onder gebragt door de
Paliuri, en begrensd : ten W. door de golf van SaloBirmanen, en is tegenw. eene prov. van britsch Innichi, ten 0. door de golf van C.
die aan gene zijde van den Ganges, tusschen Aracan,
Cassandra, ook wel Alexandra genoemd, doch- Assam en Bengalen ; hoofdpl. Monnipoer.
ter van Priamus en Hecuba (of Hecabe). Op deze C.
Cassel, 1) het oude Castellum Cattorum, stad
werd Apollo verliefd, en hij beloofde haar alles te zullen
in Hessen-Cassel aan de Fulda, 33,000 inw., werd
toestaan wat zij van hem begeeren mogt, wanneer zij
1762 voorzien van vestingwerken, en was van 1806
slechts wilde toegeven aan zijne minnarijen ; daarop
tot 1813 de hoofdstad van het koningrijk Westfalen,
verzocht zij hem om de gaaf der voorspelling ; doch
— 2) het oude Castellum Trajani, stad in het hertoen zij die gaaf ontvangen had, bleef zij weigerachtig
togdom Hessen-Darmstadt, aan den Rijn, tegenover
haar woord gestand te doen. Daar god Apollo haar de Maintz; 3000 inw. — 3) het oude Castellum Morieens aan haar verleende gaaf niet ontnemen kon,
forum, stad met 4500 inw. in Frankrijk, dept. Nord,
wreekte hij zich door hare voorspellingen in misop een geisoleerd staanden heuvel (vandaar ook
krediet te brengen, zoodat niernand er eenig geloof
wel Mont-Cassel genoemd) ; C. ligt 2 uren gaans beaan sloeg. Toen C. het inhaler' van het houten paard
noordw. Hazebroek, en was oudtijds de hoofdstad
ontried, werden dan ook hare woorden in den wind
der Morini. Robert de Fries versloeg bier 1071 Figeslagen. Den nacht toen Troje ingenomen werd
lips I; Filips van Valois 1328 de Vlamingen; en Fizocbt C. eene schuilplaats in den tempel van Pallas,
lips hertog van Orleans 1677 den prins van Oranje,
waar Ajax, de zoon van Oileus, haar onteerde. Agadoor wien C. vervolgens aan Frankrijk werd afgcmemnon, aan wien zij als slavin was toegewezen, nam
staan.
haar merle haar Griekenland.Te verged's waarschuwde
Cassela, of C.-el-Loesj, stad in het oosten van
Nubie, in het landschap Taka, aan den Chor-el-Gasj,
zij hem voor het lot,dat hem wachtte : aan hare voorspelling werd, als gewoonlijk, geen waarde gehecht.
werd eerst in 't jaar 1840 gesticht door egyptische
Clytemnestra liet haar en Agamemnon beiden om
veroveraars, en is eene belangrijke plaats voor het
het leven brengen. De dichter Lycophron heeft een
verkeer; 4000 inw.
dichtstuk vervaardigd, beroemd om deszelfs duisterCasseneuil, stad in het fransche dept. Lotheld, waarvan C. de heldin is.
Garonne, 2 uren gaans benoordwesten VilleneuveCassandria, 1) zie PormEA.-2) het Pallene der sur-Lot ; 2000 inw.
Grieken, schiereiland; zie CASSANDRA. - 3) eiland;
Cassia, naam van bergen in Achter-Indie. Zie
ale CADSAND. --- 4) dorp; zie RETRANCHEMENT.
CASSIAS.
Cassange, of Cassandzji, stad in het binnenCassianum. Zie CASSANO 1).
land van Neder-Guinea, is de verst landwaarts-in
Cassianus (Johannes), geb. in de 4e eeuw,
gelegene koopstad der Portugezen aldaar, en ligt aan
waarschijnlijk in Provence, werd monnik in een
de rivier C., die zich in den Coango ontlast, na het
klooster te Bethlehem in Judea, bezocht vervolgens de
rijkje C. doorstroomd te hebben, anders gezegd het
kluizenaars in Thebaica regio,kwam te Constantinopel
land der Cassangen of Djagas.
in betrekking met Johannes Chrysostomus, en vestigde zich omstr. 415 te Marseille, waar hij twee
Cassano, drie steden in Italie : 1) C., of Cassano-di-Adda, lat. Cassanum of Cassianum, in de kloosters stichtte, en omstr. 440 stierf. Hij bevorlombard. prov. Milaan, aan de Adda, 6 uren gaans
derde de uitbreiding van het monnikwezen in het,
benoordoosten Milaan ; 2000 inw. Eccelinus III,
Westen ook door zijne geschriften, t. w.: De institubet hoofd der Gibellijnen, werd hier overvvoutis Ccenobiorum, ; Collationes patrum Sceticorum; enz.
nen 1259 ; veldslag 16 Aug. 1705 tusschen de OosZijne leer, die door den heil. Augustinus werd betenrijkers (onder prins Eugenius) en de Franschen
streden, werd later semi-pelagianismus genoemd.
(onder Vendome); en 27 April 1799 werd de franCassianus Bassus, grieksch schrijver, geb.
sche armee (onder Moreau) hier geslagen door de
in Numidie in de 3e of 4e eeuw onzer jaartelling.
oostenrijksch-russische armee (onder Soewarow).— Men heeft onder zijnen naam een grieksch boek, ge2) C., in de napolit. prov. Calabria citeriore, 2 uren
titeld Geoponices, voor het eerst gedrukt 1539 (de
gaans bezuidoosten Castrovillari; 6000 inw. en warme
beste editie is die van 1781 Leipzig),waarin opmerzwavelbronnen.— 3) C., in de napolit. prov. Terrakelijke bijzonderheden voorkomen aangaande den
di-Bari, 7 uren gaans bezuiden Bart ; 4700 inw. en
landbouw der ouden.
kopergieterijen.
Cassias, of Khassiyas, yolk in het noordoosten
van India (Achter-India), in het bergland der CassiaCassar—el— Kebir (El-), d. i. het groote paleis, in het Z. 0. van het koningrijk Fez, stad met
hills. Zie COSSYA-HILLq.

Cassine
Cassine, vlek in Piemont, prov. Alessandria,
aan de Bormida ; 4200 inw.,
Cassini (Giovanni Domenico), beroemd sterrekundige, geb. 8 Junij 1625 te Perinaldo bij Nizza,
1650 prof. der astronomie te Bologna, sedert 1669
te Parijs, waar hij 14 Sept, 1712 stierf. — C. (Jacques), zoon van den vorige, geb. 18 Febr. 1677 te
Parijs, volgde aldaar 1712 zijn vader op als directeur
van den sterretoren, en stierf 16 April 1756. —
C. de Thury (Cesar Francois), zoon van Jacques,
geb. 17 Junij 1714 te Parijs, als directeur der sterrewacht aldaar gest. 4 Sept. 1784, maakte zich vooral
verdienstelijk door de uitgave van den topographischen
atlas van Frankrijk Carte topographique de France
(180 bladen), die voltooid werd door zijn zoon C.
(Jean Dominique, graaf van), geb. 30 Junij 1748 te
Parijs, gest. te Thury-sous-Clermont 18 Oct. 1845.
C. (Alex. Henri Gabriel, vicomte de), zoon van den
vorige, geb. 9 Mei 1781 te Parijs, was lid van de
kamer der pairs, en stierf 16 April 1832.
Cassino, en Monte Cassino, stad en berg. Zie
CASINO.

Cassiodorus (Magnus Aurelius), geb. omstr.
468 na Chr. te Scyllacium in Calabrie, bekleedde
onder Odoaker (koning der Herulen), en vervolgens
onder Theodorik (koning der Gothen), verscheidene
gewigtige staatsambten, bleef na Theodorik's dood
getrouw aan diens dochter Amalasonte, en sleet zijne
laatste dagen in een klooster in Calabria, waar hij
omstr. 575 in ruim honderdjarigen ouderdom stierf.
Van zijne vele geschriften is wel het belangrijkste:
Variarum libri XII; van zijne Historia Gothoruni
bezitten wij slechts een uittreksel in het werk van
Jornandes.
Cassiope. Zie -rASSOPO.
Cassiopea, vrouw van den ethiopischen koning
Cepheus, moeder van Andromeda, werd na haven
dood een sterrebeeld in den Dierenriem. Zie het art.
ANDROMEDA.

Cassiquiari, rivier in het binnenland van Venezuela, outlast zich met twee armen in den RioNegro eenerzijds, en met een kleineren arm in den
Orinoco andererzijds.
Cassis, lat. Carsici, stad in het fransche dept.
Monden van de Rhone, 4 uren gaans bezuidoosten
Marseille, aan de Middellandsche Zee; 2100 inw. en
haven ; uitmuntende muskaatwijn ; geboortepl. van
Barthelemy (schrijver van Anacharsis' reizen).
Cassiteriden, de tegenw. Scilly-eilanden.
Cassius (Spurius), met den bijnaam Viscellinus,
de eerste die naam gemaakt heeft uit het aanzienlijk (oorspronkelijk patricisch) romeinsch geslacht C.;
overwon 502 v. Chr. als consul de Sabijnen, werd 501
magister equitum; andermaal consul 493 v. Chr. bevorderde hij de vereeniging der beide standee na
den uittogt der plebejers naar den heiligen berg, en
sloot een verbond met de Latijnen. Zeven jaren later
ten derden male consul, overwon hij de Herniken,
en bragt vervolgens het eerste akkerwets-ontwerp in
den Senaat (Zie AKKERWETTEN), weswege hij echter
na afloop van zijn consulschap door de patriciers in
staat van beschuldiging gesteld, wegens hoog verraad ter dood veroordeeld en van de Tarpeische rots
werd geworpen (485 v. Chr.). Volgens eene andere
lezing zou C., omdat hij door het indienen van die
wet getracht had de voorregten van den stand der
patriciers te verminderen, door zijn eigen vader van
het Leven beroofd zijn ; en flat zou ook de red en wezen
waarom het geslacht Cassius voortaan beschouwd
werd tot de plebejers te hehooren. Zie bet volgende
artikel.

Cassius
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Cassius, aanzienlijk plebeisch geslacht (zie het
vorige art.) met den bijnaam Longinus. De voornaamsten van dit geslacht zijn : 1) Quintus C. Longinus,
bragt 167 v. Chr. den macedonischen koning Perseus
gevankelijk naar Alba, en stied als consul 164 v. Chr.
—2) Lucius C.Longinus,kleinzoon van den vorige,
was pretor 111 v. Chr., gaf zijn woord ten onderpand
aan Jugurtha voor diens persoonlijke veiligheid bij zijn
verblijf te Rome, en sneuvelde 107 v. Chr. in een veldslag tegen de Tigurijnen. — 3) Lucius C. Longinus
Ravilla, in 137 v. Chr. volkstribuun, werd 125 v.
Chr. censor, later pretor, en onderscheidde zich in
die beide ambten door regtvaardigheid en strengheid ; vandaar het spreekwoord Cassianus judex
voor: een streng regter. — 4) Cajus C. Longinus,
romeinsch veldheer, een der moordenaars,van Cesar. In den burgeroorlog tusschen de partij van Pompejus en die van Cesar behoorde hij tot eerstgenoemde, loch werd niettemin door den overwinnaar
gespaard. In Rome teruggekeerd trouwde hij Junia,
de zuster van Brutus, met wien hij vervolgens de
zamenzwering smeedde, waarvan Cesar (44 v. Chr.)
het slagtoffer werd. Nu begaf C. zich naar Afrika ;
maar zich wegens den invloed der vrienden van Cesar aldaar niet kunnende staande houden, nam hij
de wijk naar Azie, bragt daar eene armee op de been,
en sloot zich bij Brutus aan in Macedonia. Hier kwamen Antonius en Octavius hun slag leveren in de
vlakte van Philippi (42 v. Chr.). De linkervleugel der
armee, die door C. aangevoerd werd, moest al spoedig wijken voor Antonius ; en nu, meenende dat
Brutus (die daarentegen zegevierde) ook het onderspit moest delven, liet C. zich door eenen vrijgelatene zijn zwaard door het hart steken. Zijn lijk werd
door Brutus op het eiland Thasus begraven.
5) Lucius C. Longinus, broeder van Cajus, diende
onder Julius Cesar, had Been deal aan diens vermoording, en stand later met Antonius op vriendschappelijken voet. — 6) Quintus C. Longinus, was
ijverig voor Cesar werkzaam in Spanje, later propretor aldaar, maakte zich door zijne roofzucht en
wreedheid derwijze gehaat bij de Spanjaarden, dat
ze tegen hem in opstand kwamen; de schepen,waarmede hij zich en zijne bijeengeperste schatten hoopte
te redden, vergingen in den mond van den Ebro, en
hij zelf verdronk. —7) C. Parmensis, een der moordenaars van Cesar, voerde bevel over de vloot aan de
aziat. kust (43 v. Chr.), ging na den slag bij Philippi
naar Sicilie, en vereenigde zich daar met den jongen
Pompejus; 36 v. Chr. omhelsde hij de partij van
Antonius, met wien ,hij medestreed bij Actium. Na
den slag liet Augustus hem ter dood brengen. Hij was
ook dichter, schreef brieven en epigrammen, en onderscheidde zich vooral door4zijne treurspelen Thyestes en
Brutus.—Nog dienen vermeld : Avidius C.,romeinsch
veldheer, door Marcus Aurelius aan het hoofd der
syrische legioenen geplaatst ; hij overwon de Parthen
(163 na Chr.). Vervolgens versloeg hij de Sarmaten
aan den Donau, voerde daarna bevel in Syrie en Armenie, onderdrukte eenen opstand in Egypte, en liet
zich nu (172 na Chr.) als keizer uitroepen. En zijne
usurpatie scheen veel kans van welslagen te hebben ;
ire een tijdsbestek van 3 maanden had hij nagenoeg
geheel Voor-Azie aan zich onderworpen, toen hij in
eenen opstand zijner eigene soldaten vermoord werd.
— Dio C., grieksch geschiedschrijver. Zie Dio.
Cassius (Andreas), genees- en scheikundige te
Hamburg in de 17e eeuw, bekend door de ontdekking
van het naar hem genoemde goud-pmcipitaat ;
over deszelfs bereiding gaf hij aldaar in het licht
Cogitate de awe et admiranda ejus 'nature (1685).
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Cassivelaunus

Cassivelaunus, een vorst der Britonen, stond
aan het hoofd der volkeren van Britannie,toen Cesar
uit Gallie ten tweeden male het eiland aantastte. Daar
de Britonen in het open veld niet bestand waren
tegen de Romeinen, trok C. zich in de ongenaakbare
wouden terug, en bestookte van daar uit den vijand.
Daarop veroverde Cesar een gedeelte van het grondgebied van C., ook diens hoofdstad, zoodat Cassi velaunus zich genoodzaakt zag den vrede te sluiten en
gijzelaars te geven.
Casso, of Caxo, oudt. Casos, eilandje met gevaarlijke kusten in den Archipel, 4 mijlen benoorden
Candia.
Cassopo, ouch. Cassiope, dorp op het eil. Corfu ; naar C. werd de golf der Ionische Zee genoemd
tusschen de kust van Corfu en die van Albanie.
Cassovie, fransche naam der hongaarsche stad
Kaschau.
Cassovie (vlakte van), ook het Merelveld, meer
bekend onder den duitschen naam. Zie AMSELFELD.
Cassuben, of Kaschuben, heeten de 85,000
in het westen van het pruis. regeringsdistrict Dantzig en de 4000 in het reg.-distr. KOslin wonende
Wenden, die een poolsch dialect spreken. Nog tegenwoordig draagt de koning van Pruisen den titel van
Hertog der C., ofschoon er nooit zulk een hertogdom
bestaan heeft.
Castabala, 1) stad in Cilicie, op de grenzen
van Syrie.— 2) stad in Cataonie, met eenen tempel,
welks priesters gezegd werden op gloeijende kolen
vuurs te loopen (zie blz. 208, kolom 2, rege116 v. o.).
Castagnaro, dorp in de venet. prov. Verona,
nabij de Etsch en het kanaal C., dat de Etsch met
bet kanaal Bianco verbindt ; 2800 inw.; overwinlling der Oostenrijkers onder prins Eugenics op de
Franschen onder Catinat 7 Julij 1704 in den oostenrijkschen erfopvolgings-oorlog.
Castagno (Andre del), florentijnsch schilder,
geb. omstr. 1409 te Castagno, een dorpje in Toskanen, leerde . van Domenico den Venetiaan het geheim om te schilderen met olieverw, en vermoordde
toen zijnen leermeester, ten einde de eenige te zijn,
die dit geheim kende. Deze misdaad maakte hij eerst
bekend op zijn sterfbed omstr. 1480.
Castalia. Zie de artt. CASTELLON .-DE-LA-PLANA en
CASTALIDEN.

Castaliden, bijnaam der zanggodinnen, naar
de aan haar gewijde bron Castalia in Phocis, aan den
voet van den Parnassus.
Castala, 1) stad in de spaansche prov. Alicante ; 3000 inw. — 2) Rio de C., kustrivier, die benoorden Alicante in zee valt.
Castamoeni, of Castemuni, ook Costamboel,
hoofdpl. van het turksche pachalik C. in Klein-Azie,
aan eenen arm van den Geuk-Soe, met 48,000 inw.
Castanea, stad in Thessalie (Magnesia), aan
de Thermeische golf. Naar C. ontvingen de kastanjes Karen naam (castanew nuces).
Castarios y Aragones (don Francisco Xaverio de),
hertog van Baylen (zie BAYLEN) spaansch generaal,
geb. 22 April 1756, werd 1811 opperbevelhebber van
de vierde spaansche armee.Door den koning benoemd
tot kapitein-generaal van Calabrie, voerde hij 1815
het opperbevel over het tegen Frankrijk bestemde
leger, doch nam 1816 als zoodanig zijn ontslag ; 1823
werd hij weder kapitein-generaal, en nam 1825 zitLing in den staatsraad ; 1843 werd hij voogd over de
koningin, 1845 senator ; hij stierf 24 Sept. 1852.
Casteggio, piemontesche stad met 3000 inw.,
ruim 2 uren gaans beoosten Voghera; in 1800 een
gevecht, het voorspel van den slag van Marengo.

Castel
Castel, d. i. kasteel, versterkte plaats, vesting,
lat. Castellum, fransch Château, engl. Castle, duitsch
Castell en Cassel, it. en sp. en portug. Castello, komt
zoowel alleen als met een bijgevoegd ander woord
of als aanvang van eenen naam, veelvuldig voor als
naam van steden, enz. De meest voorkomende zamengestelde namen van dien aard volgen hieronder,
of wet verder op hunne alphabetische plaats; de overige zoeke men op een der bovengenoemde vreemde
woorden.
Castel, of Castell,vlek in den beijerschen kreis Unterfranken, hoofdpl. van het graafschapje C., aan
den voet van het Steigerwald ; 800 inw. en grafelijk residentie-kasteel.
Castel-a-Mare. Zie CASTELLAMARE.
Castel-a-Monte. Zie CASTELLAMONTE.
Castel-Aragonese. Zie CASTEL-SARDO.
Castel-Arquato, stad in het voormalige hertogdom
Parma ; 4500 inw.
Castel-baldo, vlek in de venet. prov. Padua, aan de
Etsch ; 2400 inw.
Castel-Bolognese, stad in de voorm. pauselijke delegatie Ravenna, aan den Senio; 4500 inw.
Castel-buono,stad op Sicilie, prov. Palermo; 7000 inw.;
bezochte minerale bronnen.
Castel-Del lino, piemonteesch vlek, prov. Cuneo, aan
den voet van den Monte Viso; 1500 inw.; dit vlek
draagt zijnen naam naar eene oude citadel, die
vroeger aan Frankrijk behoorde, doch bij den
Utrechtschen vrede aan Sardinie kwam.
Castel-della-Pietra, dorp in Tirol, t mijl van Roveredo, op den linker-oever van de Etsch, bekend
door de overwinning, die de Tirolers en aartshertog Sigismond van Oostenrijk in 1487 bevochten op de Venetianen.
Castel-det-Piano,viek in de toskaansche prov. Grosseto, aan den Monte-Amiata ; 2500 inw.
Castel-di-Sangro, stad in de napolit. prov. Abruzzo
ulteriore, aan den Sangro, 5 urengaans benoorden
Isernia ; 3000 inw.
Castel-forte, vlek in de napolit. prov. Terra-diLavoro; 2000 inw.
Castel-Franco, naam van verscheidene steden in
Italie, waaronder : een goed versterkt vlek in de
venet. prov. Treviso, aan den M usone ; 5000 inw.;
hier werden 1805 de Oostenrijkers geslagen door
de Franschen.
Castel-Fusano, de prachtige villo der Emilie Chigi,
ligt in eene heerlijke omstreek, I italiaansche mijl
van Ostia.
Castel-Gandolfo, dorp op den romantischen westelijken oever van het meer Albano, 4 uren gaans
bezuidwesten Rome ; pauselijk buitenverblijf; in
de nabijheid de beroemde villa Barberini.
Castel-Genovese. Zie CASTEL-SARDO.
Castel-Coffredo, stad en district der prov. Mantua,
in Lombardije.
Castel-Gomberto, groot dorp in de venet. provincie
Vicenza ; 2500 inw.
Castel-Guelfo,vlek in het voormalige hertogdom Parma, op den linker-oever van den Taro, over welke
riv. hier eene fraaije steenen brug ; kasteel en een
der schoonste parken van Italie.
Castel-Guglielmo, vlek in de venetiaansche provincie Rovigo, goed versterkt, aan het kanaal Bianco ;
2800 inw.
Castel-jaloux,stad in het fransche dept. Lot-Garonne,
7 uren gaans benoordw. Nérac ; 2900 inw.
Castel-Leone, voorheen Castel-Manfredi, lombardische stad, niet ver van den Oglio, 6 uren gaans
benoordw. Cremona ; 5800 inw.

Castelbajac
Castel-Manfredi. Zie CASTEL-LEONE.
Castel-Moron, 1) fransch stadje, dept. Lot-Garonne,

Castelli
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Castelcicala (don Fabricio Ruffo, prins van),
geb. te Napels, eerst advokaat te Palermo, was 1795,
twee uren gaans bezuidoosten Clairac ; met 2200
onder het ministerie Acton, lid van het geregtshof
inwoners. —2) C.-M.-d'Albret, fransch stadje, der staatkundige inquisitie. Minister geworden, verin het dept. Gironde, twee urea gaans benoorden
gezelde hij den koning van Napels naar Sicilie, toen
La Note; 2300 inw.
de Franschen dien vorst van het vasteland hadden
Castel-novo, I) groot dorp in de venet.prov. Verona,
verdreven (1799). Twee jaren later werd hij gezant
aan de Tione; 3000 inw.— 2) dorp in de venet.
van den koning van Sicilie te Londen, na de restauprov. Rovigo, distr. Massa; 3800 inw.
ratie (1815) werd hij als zoodanig geaccrediteerd
Castel-nuovo, 1) versterkte havenplaats in Dalmatie,
te Parijs, waar hij in 87-j. ouderdom stierf (13 April
prefectuur Cattaro, aan de invaart in de baai van
1832) aan de cholera.
Topla ; 900 inw. en geneeskrachtige bronnen.
Castellabate, stad in de napolit. prov. Cala2) vlek in Toskanen, bekend door deszelfs uitbrig citeriore ; 4200 inw.
dampende moerassen (lagoni),uit welke boraxzuur
Castellamare, 1) C., 't oude Aquce Segestance,
en boraxzuurzout in groote hoeveelheid gewonnen
havenstad in de sicil. prov. Trapani, op de noordwordt. —3) C.-n.-cr Asti, vlek in Sardinie, prov. kust, aan de golf van C., 6 mijlen bezuidw. PaAsti ; 3000 inw. — 4) C.-n.-Scrivia, stad in
lermo ; 11,000 inw. — 2) C.-della-Brucca, het oude
Elea of Velia, havenstad in de napolit. prov. PrinSardinie, prov. Tortona, aan de Scrivia ; 6000 inw.
Castel-Rodrigo, stad in de portugesche prov. Beira,
cipato citeriore, 3 uren gaans bezuidw. Il-Vallo, is
arr. Pinhel ; 1000 inw. ; is eene grensvesting tegen
de geboortepl. van Zeno van Elea. — 3) C.-diSpanje.
Stabia, havenstad met 21,000 inw. en versterkt met
Castel-Rosso. Zie CASTELLORIZO.
twee citadellen, heeft bezochte geneeskrachtige bronCastel-Rushin. Zie CASTLETOWN.
nen, ligt aan de golf van Napels, 3 mijlen bezuidCastel-San-Giovanni, marktvlek in het hertogdom
oosten Napels, ter plaatse van het oude Stabice, dat
Parma, bekend door de overwinning 17 Junij
door Sylla verwoest, en 79 v. Chr. door eene nit1799 door de Oostenrijkers en Russen (onder barsting van den Vesuvius geheel verzwolgen werd.
Melas en Soewarow) aldaar bevochten op de Richelieu versloeg hier 1648 de spaansche vloot ;
Franschen en Polen (onder Macdonald, Victor en
Macdonald versloeg hier in het jaar 1799 te land de
Dombrowski).
anglo-napolitaanscbe armee
Castel-San-Pietro, stad in den Kerkelijken Staat,
Castellamonte, stad in Piemont, prov. Ivrea ;
2 uren gaans benoordw. Imola ; 3500 inw.
6500 inw.
Castel-Saraceno, stad in de napolit. prov. Basilicata,
Castellana, 1) vlek in de napolit. prov. Terra6 uren gaans benoordoosten Lagonegro ; 3400 inw.
di-Bari ; 6000 inw.-- 2) C., of Punto Venere, schierCastel-Sardo, tot in 1767 C.-Aragonese en vroeger
eiland ter kuste van Ligurie, springt vooruit als
C.-Genovese genaamd, versterkte havenstad op
westelijke grens der golf van Spezzia.
fransche stad aan
eene in zee vooruitspringende rots ter noordkust
Castellano, het oude
van bet ell. Sardinie, 6 uren gaans benoordoosten
den Verdon, dept. Beneden-Alpen; 2200 inw.
Sassari ; 2000 inw.
Castellano (Esprit Victor Elisabeth Boniface,
Castel-Sarrasin, stad in het fransche dept. Tarngraaf van), geb. 21 Maart 1788 te Pario, trad 1804
Garonne, aan de Songuisine, nabij hare uitwate- in milit. dienst, vocht in Spanje, bij Wagram en in
ring in de Garonne, 5 uren gaans bewesten MonRusland, en onderscheidde zich onder de restauratie
tauban ; 7000 inw. Dit C. moet gesticht zijn door
als kolonel in Spanje. Na het beleg van Antwerpen
de Sarracenew in de 8e eeuw, tijdens hunnen inval werd hij luit.-generaal; sedert 1848 kommandeerde
in Frankrijk.
hij de divisie van Tours, werd kart vOOr den staatsCastel-Termini, stad in de sicil. prov. Girgenti ;
greep benoemd tot kommandant in Lyon, waar hij
5000 inw.
dan ook met kracht van wapenen de rust handCastel-vetere, stad met 5000 inw. in de napolit. prov.
haafde. Benoemd tot senateur 26 Jan. 1852, ontving
Calabria ulteriore I, aan den Alario, ter plaatse
hij 2 Dec. van dat jaar den maarschalksstaf,en werd
waar het oude Caulonia gestaan heeft, dat gena den aanslag van Orsini opperbevelhebber in een
sticht was door de Acheers en verwoest werd door der vijf groote militaire commandementen des rijks,
Dionysius-den-Dwingeland.
standplaats Lyon.
Castel-Vetrano, stad in de sicil. prov. Trapani ;
Castellaneta, stad met 5400 inw. in de na14,000 inw.
polit. prov. Terra-d'Otranto.
Castel-Vaturi, dorp in Dalmatie, arr. Spalato, aan
Castellanus. Zie DUCHATEL (P.).
de zee, met haven.
Castellaro, groot dorp in de lombard. prov.
Castelbajac (B. D. J. A., markies van), fransch
Mantua, aan de Molinella; 2300 inw.
generaal en senateur, geb. 12 Junij 1787 te Ricaud,
Castellavazza, marktvlek in de venet. prov.
dept. Hautes-Pyrenees, maakte als luitenant der hu- Belluno ; 2000 inw.
zaren met de groote armee de veldtogten van Rus- Castellazzo, sardische stad, ruim 1 uur gaans
land, Duitschland, enz. merle, werd gekwetst te bezuiden Alessandria, tusschen de Bormida en de
Wagram, te Ostrowno, aan de Moskowa en te Brienne, Orba ; 5000 inw.
was 1814 escadrons-chef, haastte zich den terugCastelletto, naam van verscbeidene steden
keer der Bourbons met vreugde te begroeten, en werd
in Sardinie : 1) prov. Voghera, 2) prov. Novara ;
1826 marechal-de-camp. Na de Julij-omwenteling
5) prov. Novi ; 4) prov. Casale ; 5) prov. Alessaninspecteur der kavallerie, bevelhebber in bet Moezeldria; 6) prov. Cuneo.
departement, enz., werd hij na een veldtogt in AlgeCastelli, 1) stadje in de napolit. prov. Abruzzo
rie dadelijk bevorderd tot luitenant-generaal (1840).
ulteriore I, aan den Gran Sasso ; 1300 inw. en oude
In 1848 gepensioneerd, werd hij 1849 als fransch
majolica-fabrieken, vroeger om haar schilderwerk begezant naar Petersburg gezonden; in Dec. 1854, bij
roernd.-2) Kust der Castelli, landstreek in Dalmade uitbarsting van den Krim-oorlog, van daar terugtie, dus genoemd naar zeven kasteelen, aanvankelijk
geroepen, kreeg hij Junij 1856 zitting in den senaat.
daar aangelegd ter bescherming tegen de Turken.
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Castello

Castello, 1) dorp in Tirol, 5 mijlen beoosten
Trente.
2) C., of Castello-di-Quarto, dorp in Toskanen, anderhalf uur gaans benoorden Florence; 1400 inw. en
de Villa-Ambrogiana, die tot 1859 de zornerresidentie was van den groothertog.
3) Castello-a-Mare-Stabia. Zie CASTELLAMARE.
4) Castello-Branco, het oude Castrum Album, versterkte stad in de portug. prov. Beira, aan de
Liria ; 6700 inw.
5) Castello-della-Baronia, vlek in de napolit. prov.
Principato ulteriore ; 2300 inw.
6) Castello-de-Vide, versterkt vlek in de portug. prov.
Alemtejo, 4 uren gaans benoordoosten Portalegre;
6000 inw.
7) Castello-San-Pietro, vlek in de delegatieBologna,
in de Romagna, aan den Silaro ; 3500 inw.
8) dorp in het zwits. kanton Tessino, arrond. Mendrisio ; 880 inw.
9) Castello-di-Romelia, kaap. Zie ANTIRRHIUM.
10) Castello (Lago di), mein Zie ALBANO.
Castellon, 1) Castellon-de-Ampurias ; zie
AMPURIAS. - 2) Castellon-de-la-Plana, versterkte
spaansche stad aan de rivier Moleon,2 uren gaans van
hare uitwatering in de Middellandsche Zee, 13 uren
gaans benoordoosten Valencia; 19,000 inw. Op een
heuvel nabij C. de rumen van het oude Castalia ;
toen JacobusI, koning van Aragonie, deze stad had
veroverd op de Mooren (1233) verwoestte hij die,
en liet van de afbraak C. bouwen in de vlakte ; is
een der fraaiste steden van Valencia.
Castellone, stad bij Gaeta, in de napolit. prov.
Terra-di-Lavoro; 4800 inw.
Castellorizo, Kastelloryzo of Castel-Rosso,
ook Meis, eiland aan de zuidkust van Klein-Azi,
beoosten Rhodus. Op C. het havenstadje C. met
600 inw.
Castelluccio, 1) stad in de napolit. prov.
Molise; 2800 inw. — 2) C. inferiore, met 2900, en
3) C. superiore; met 2500 inw., twee vlekken in de
napolit. prov. Basilicata.
Castellum; d. kasteel, sterkte; een naam,
die dikwijls voorkomt , als :
Castellum Cattorum, tegenw. Cassel in Hessen.
Castellum Drusi et Germanici, stad der Mattiaken,
op den berg Taunus; tegenw.
Castellum Flevum, voormalig kasteel op het eiland
Vlieland, waar 28 na Chr. de romeinsche landvoogd
Olennius belegerd werd door de Friezen.
Castellum Menapiorum, hoofdpl. der Menapiers, vermoedelijk waar nu het limburgsche dorp Kessel ligt.
Castellum Morinorum, tegenw. Cassel, in het fransche
Noorder-departement.
Castellum Mororum, of C.Morium,tegenw. Cafartout,
stad in Klein-Azie, bezuidwesten Dara en Nisibis.
Castellum novum Arianorum, lat. naam van Castelnaudary.
Castellum Taxandrice. Zie EMPEL (kasteel van).
Castellum Trajani, tegenw. Cassel aan den Rijn,tegenover Maintz.
Castelmuschio, vlek op de noordelijke punt
van het eiland Veglia, in bet oostenrijksche kroonland Istrie; 1400 inw. en goede haven.
Castelnau, naam van 4 fransche steden :
1) C., dept. Lot, 5 uren gaans bezuidw. Cahors ;
4200 inw, — 2) C. de Magnoac, dept. Hautes-Pyrenees, 8 uren gaans beoosten Tarbes; 1600 inw.
3) C. de Medoc (het oude Noviomagus), dept. Gironde, 8 uren gaans benoordw. Bordeaux: 1000 inw.—
4) C. Montmirail, dept. Tarn, 2 uren gaans benoordwesten Gaillac ; 3000 inw.

Castiglione
Castelnaudary, het oude Sostomagus, stad
in het fransche dept. Aude, 8 uren gaans benoordw.
Carcassone, aan het kanaal van Languedoc ; 10,000
inw. De oude stad in de 5e eeuw verwoest zijnde
door de ariaansche Gothen,werd zij weder opgebouwd
onder den naam van Castrum (of Castellum) Novum
Arianorum, waaruit door verbastering de tegenw.
naam C. is ontstaan. Vervolgens de hoofdplaats geworden van het graafschap Lauraguais, werd C. bezeten door de, graven van Toulouse. In 1229 deed
de heilige Lodewijk de vestingwerken van C. slechten ; 1355 werd C. veroverd en verbrand door den
prins van Wallis. In 1632 werd bier Montmorency
(de aanvoerder der troepen van Gaston van Orleans)
verslagen en gevangen genomen door maarschalk
Schomberg. C. is de geboortepl. van Alex. Soumet.
Castelruth, dorp in Tirol, kreis Brixen, tusschen Botzen en Clausen, aan den Eisack;3400inw.
en kasteel.
Castemuni. Zie C_ASTAMOENI.
Castenedolo, vlek in de lombard. prov. Brescia ; 4500 inw.
Castera, 1) Castera-Lectourais, stad met 2000
inw., en 2) Castera-vivant, dorp met zwavelbronnen
en fraaije badstoven beiden in bet fransche dept.
Gers.
Casterchem, of Castercum. Zie CASTRICUM.
Casti (Giambattista), ital. dichter, geb. 1721
te Prato, eerst professor aldaar. Door de voorspraak
van zijnen vriend hertog Rosenberg, die gouverneur
was bij den oostenrijkschen aartshertog (later keizer
Jozef II) werd C. hofdichter des keizers te Weenen.
Na 's keizers flood woonde hij teFlorence,en sedert
1798 te Parijs, waar hij 6 Febr. 1803 stierf. Zijn
beroemdste werk is het groote didactisch-satirieke
dichtstuk Gli animali parlanti (5 din. Milaan 1802) ;
nicer dan los zijn C.'s Novelle galanti (herdrukt 3 dln.
Parijs 1804).
Castichem, oude naam van Castricum.
Castiglione, 1) lombardische stad, nabij de
Adda, 2 uren gaans benoordoosten Pusterlengo;
2600 inw. — 2) C.-della-Stiviere, lomb. stad met
6000 inw., 6 siren gaans bezuidoosten Brescia. De
Oostenrijkers werden bier tweemaal (1706 en 5 Aug.
1796) overwonnen door de Franschen. Naar dit C.
droeg maarschalk Augereau zijn titel van hertog.—
3) C.-Fiorentino, of C. Aretino, vlek in Toskanen,
4 uren gaans bezuiden Arezzo ; 8000 inw.; geboortepl. van J. Fr. Castillon.
Castiglione (Baldasarre, graaf), geb. 6 Dec.
1478 te Casatico in bet hertogdom Mantua, eerst in
krijgsdienst, vervolgens gezant eerst van den hertog
van Urbino bij Hendrik VIII koning van Engeland,
toen van pans Clemens VII bi) keizer Karel V, die
hem naturaliseerde als Spanjaard, waarna C. tot bisschop van Avila werd verheven ; hij stierf 8 Febr.
1529 te Toledo. Het beroemdste van zijne werken
is Il libro del Cortegiano (Venetie 1528). Zijne Lettere
(2 din. Padua 1769-71) zijn belangrijk voor de
geschiedenis van zijnen tijd. — C. (Giovanni Benedetto), in Frankrijk le Benedette genoemd, ital.
schilder en kopergraveur, geb. 1616 te Genua,
gest. 1670 te Mantua. — C. (Godfried), pans; zie
CELESTINUS IV.
C. (hertog van), zie AUGEREAU. —
C. (Carlo Ottavio, graaf), geb. 1784 te Milaan, gaf
in het Licht eenige verdienstelijke werken over oostersche munten ; loch hij werd ook buiten Italie vooral
bekend door de mede-ontdekking van de gothische
vertaling van de brieven van Paulus en van gedeelten
van het 0. T., welk een en ander door hem in druk
werd gegeven (5 afl. 1819-39).

Castilie
Castilie, het middelste hoofdgedeelte en de
kern van het tegenwoordige Spanje, splitste zich
vroeger in twee groote provincien (Oud - en Nieuw-C.),
welke indeeling wel niet meer bestaat in administrativen zin, maar toch algemeen als nog bestaande wordt
beschouwd in de alledaagsche wijze van spreken.
Oud-C. (Castilla la Vieja), bestaande nit de tegenwoordige prov. Burgos, Logrorio, Santander, Soria, Segovia, Avila, Palencia en Valladolid, is ruim
1162 vierk. mijlen groot, bevolkt met 1,800,000 zielen, en vertoont een eenvormig tafelland, slechts
karig besproeid door den Duero en de zich in deze
ontlastende rivieren. Ook het zich zuidelijk aan
Oud-C. aansluitende Nieuw-C. (Castilla la Nueva),
ruim 1322 vierk. mijlen groot, met 2,188,000 zielen, is een aan alle kanten door bergranden ingesloten, doch iets dieper liggend hoogland. Pit Nieuw-C.
is het eigentlijke midden-gedeelte van Spanje, en
bevat de prov. Madrid, Toledo, Guadalaxara,CiudadReal en Cuenca. Het castiliaansche schei-gebergte,
dat Nieuw-C. van Oud-C. scheidt, bereikt in de kammen van Altos-de-Baraona, Somo-Sierra en Sierrade-Guadarama eene hoogte van 8000 vt.Het bovengedeelte van den Taag, en de rivieren Henares,Xamara,
Manzanares en Alberche besproeijen het land insgelijks op spaarzame wijze. De plantengroei is, in weerwil van de groote vruchtbaarheid van den grond,
door de verregaande verwaarloozing van den landbouw slechts gering ; talrijke kudden schapen maken
den voornaamsten rijkdom van den Landman nit. —
De vroegste bevvoners van C. waren de Arevaci, de
Carpetani, een gedeelte der Oretani en der Celtiberi.
Het beroemde Numantia lag in Oud-C. De naam
Castilie dagteekent pas nit den tijd der eerste invallen
van de Arabieren (9e eeuw), toen bet gansche land
als bezaaid was met sterke kasteelen (castella), door
de christen—heeren overal gebouwd om zich veilig
te stellen tegen de strooptogten der Ongeloovigen.
Bach het duurde niet Lang of tusschen die heeren
onderling rezen er telkens geschillen, en van die verdeeldheid werd in het begin der 1 le eeuw partij
getrokken door Sancho den Groote, koning van Navarre; bij veroverde het geheele noordelijk gedeelte
dezer landstreek, en verhief het (onder den naam van
Castilie) tot een koningrijk, ten behoeve van zijn zoon
Ferdinand I (1034). Door een gelukkigen oorlog
(1037) tegen Bermudes III, koning van Leon-enAsturie en Galicie, werd dit nieuwe koningrijk aan
Oud-Castilie toegevoegd ; en 1085 was geheel Nieuw.
Castilie daarbij onderworpen. De troon van C. was
bijna gedurende eene eeuw bekleed geweest door de
dynastie van Navarre, toen het huwelijk van Urraca
met Raimond van Bourgondie eene nieuwe. dynastie deed ontstaan (1126). Na verscheidene tijdelijke
deelingen, die de uitbreiding der castiliaansche magt
onmogelijk hadden gemaakt, werden de kroonen van
Castilie en Leon andermaal vereenigd, nl. op het
hoofd van Ferdinand III (1230). De schitterende
overwinningen van dien worst en van zijne opvolgers
(1250-1300) bragten ook Estremadura en Andaluzie aan de castiliaansche kroon, en beperkten de
Mooren tot bet koningrijk Granada. Maar de verdeeldheden, die tusschen de groote vasallen onderling ontstonden onder de regering van Alfons XI
(1312), en de tirannij van Peter den Wreedaard
(1350), stortten bet rijk in eene noodlottige regeringloosheid, waaraan eerst een einde kwam na de
troonsbeklimmIng van Hendrik II van Trastamara
(1369), bet hoofd van de 3e dynastie der koningen
van C. De regeringen van Johan I, Hendrik III, Johan II waren onrustig ; eindelijk werd Hendrik IV
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van den troon gestooten door zijne woelzieke vasallen, die Izabella, zijne zuster en erfgename, in zijne
plaats stelden (1465). Door het huwelijk van deze
vorstin met Ferdinand, koning van Aragon (1469)
en door de verovering van het koningrijk Granada,
waardoor de Mooren voor goed uit Spanje werden
verdreven, kwam bet geheele schiereiland onder den
schepter. En van dit tijdstip of is de geschiedenis
van C. onafscheidelijk zaamgeweven met die van het
geheele rijk (zie SPANJE).
Vorsten van Castilie.
Ferdinand III . 1237-52
Dynastie van Navarre.

Ferdinand1,zoon v.
Sancho den Gr.,
koning van Navarre .....1034-1065
Sancho II .....1072
Alfons VI van Leon 1109
Urraca en!Alfons VII
van !Arragon . . . 1126

Alfons X .....1284
Sancho IV . . . . 1295
Ferdinand IV . . 1312
Alfons XI .....1350
Pieter deWreedaard1369
Dynastie van Trastamara.

Hendrik II . 1369-1379
Johan I ...... 1390
Alfons VIII, zoon
Hendrik III . . . . 1406
van Urraca en van
Johan H .....1453
Raimond v. Bourgondie . . 1126-1157 Hendrik IV . . . 1474
Izabella I .....1504
Sancho HI en FerJohanna de Waandinand II . . . . 1158
zinnige . . . . . 1506
Alfons IX .....1214
Ferdinand V . , . 1516
Hendrik I .. , . 1217
Castilla, spaansche naam van Castilie.
Castilla (don Ramon), geb. 31 Aug. 1797 te
Javapaca in het zuiden van Peru; onderscheidde zich
in de onafhankelijkheids-oorlogen, nam als generaal
herhaaldelijk deel aan het bedwingen van de binnenlandsche woelingen, kommandeerde de kavallerie in
den slag bij Jungay 20 Jan. 1839, en werd daarop
minister van financier. Na van 1841 tot 1844 in ballingschap geleefd te hebben, bewerkte hij den val
van den dictator Bivanco, en was toen van 1845 tot
1851 president van Peru. In 1854 plaatste hij zich
aan het hoofd van den opstand tegen Echenique, en
werd 1855 andermaal tot president gekozen, welke
waardigheid hij 1861 nog bekleedde.
Castillo (Charles Hippolyte), geb. 8 Nov.1820
te Montreuil-sur-mer, wijdde zich te Parijs aan de
letterkunde. Sedert 1846 leverde hij eene reeks van
romantische verhalen, aan bet werkelijke Leven ontleend ; doch zijn voornaamste werk is eene Histoire
de la seconde revolutioli francaise (4 dln. 1854-55),
waarin hij zich voordoet als een sterk tegenkanter
van het liberale en constitutionele streven.
Castillejo (Cristoval de), spaansch dichter,
geb. omstr. 1490 te Ciudad-Rodrigo, gest.12 Junij
1556 te Weenen. Zijne gedichten (meerendeels satiriek en luimig) verschenen op nieuw in dl. 12 en
13 der verzameling van Fernandez (Madrid 1792).
Castillo, verscheidene spaansche stellen, o.a.:
1) C. de las Guardas, prov. Sevilla ; 2300 inw.
2) C. de Hero, prov. Gerona ; 2100 inw. — 3) C. de
Liscubin, prov. Jaen, aan den Guadajoz ; 4000 inw.
Castillo (Diego Enriquez de), geb. te Segovia,
kapellaan (1454-74) van Hendrik IV van Castilie,
schreef eene kronijk der regering van Hendrik IV
(gedr. Madr. 1787). — C. (Alonso Solorzano de),
gest. 1640, schreef vele romans en ook kluchtspelen,
maar vooral twee schelmen-romans (El bachiller
Trapaza en Garduria de Sevilla), waarvan nog in
1846-48 te Madrid eene nieuwe pracht-editie het
licht heeft gezien. — C. (Andre del), scbrijver van
zes novellen, getiteld La mogiganga del gusto (Saragossa 1641 ; herdrukt Madrid 1734).
Dynastievan Bourgondie.
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Castilian

Castries

Castellon, 1)stad in het fransche dept. Gironde,
Castra, latijnsche naam der fransche stad Castres, die ontstaan is 647 v. Chr. bij eene romeinsche
aan de Dordogne, 4 uren gaans bezuidoosten Libourne; 3700 inw.; overwinning (Julij 1453) van
legerplaats (lat. castrum, meervoudig castra). De
zelfde oorsprong (zie ook CASTRO en CASTRUM) geldt
Karel VII van Frankrijk op de Engelschen onder
voor een aantal oude namen van steden, als :
Talbot, die daarbij sneuvelde. — 2) fransch dorp,
dept. Aridge; 900 inw.
C. Alata, in Caledonie; tegenw. Edinburg.
Castine, havenstad in den n.-amerik. staat
C. Augustana; tegenw. Straubing.
Maine, graafschap Hancock, aan den mond van den
C. Bonnensia ; tegenw. Bonn.
Penobscot in de Penobscot-baai ; 2000 inw.
C. Cceeilia, in Hispania; tegenw. Caceres.
Castlebar, stad in het iersche graafschap Mayo,
C. Cornelia, in Afrika (Zeugitana), aan den mond
van den Bagradas, tegenover Utica; Scipio Afri8 mijlen benoorden Galway; 4000 inw.; de Francanes had hier eene legerplaats gevestigd.
schen bewerkstelligden hier 1798 eene landing, doch
werden genoodzaakt zich spoedig weder te verwijC. Exploratorum; tegenw. Oud-Carlisle.
deren.
C. Herculis, volgens de reiskaart van Peutinger eene
beroemde legerplaats der Romeinen op het &land
Castle-Blackeney, vlek in de iersche prov.
Galway; 4000 inw.
der Batavieren ; Zie HERVELD.
Castlecomer, stad in het iersche graafschap
C. Rapida; tegenw. Coleah.
Kilkenny; 1700 inw.
C. Trajani; tegenw. Ribnik.
Castle-Douglas, stadje in het schotsche C. Viniana ; tegenw. Baene.
graafschap Kirkcudbright ; 2000 inw.
C. Mororum. Zie CASTKLLUM MORORUM.
Castlehaven, kerkdorp in het iersche graafCastracani. Zie CASTRUCCIO .
schap Cork, aan eene bogt van den
Atl. oceaan ;stad in de spaansche
Castrelos—del—Valle,
.
6000 zielen.
Orense; 2500 inw. stad in Latium; nu Castro.
Castle-Pollard, stadje in het iersche graaf- prov.
Castremonium,
schap Westmeath; 1800 inw.
Castrên (Matthias Alex.), geb. 2 Dec. 1813
in het kerspel Gerwola in de finsche prov. Uleaborg,
Castlereagh, stadje in het iersche graafschap
deed sedert 1838 groote reizen, en werd in Maart
Roscommon; 1300 inw.
Castlereagh (Henry Robert Stewart, markies 1851 professor der finsche teal en letterkunde te
Helsingfors, waar hij reeds 7 Mei 1852 stierf. Hij
van Londonderry, viscount), geb. 18 Junij 1769 te
Mount-Stewart in lerland, kwam jong in het iersche zelf gaf in het Licht Brie spraakkunsten : eene syrparlement, ging weldra van de oppositie tot de rege- janische (Helsingf. 1844); eene tsjeremissische (Helsingf. 1845); en eene ostjakische (2e druk,Petersburg
ringspartij over, werd 1797 eerste secretaris van den
1858). De beschrijving van zijne reizen (duitsch,
onderkoning (lord Camden), en was het voornaam2 din. Petersb. 1853) werd,evenals zijne Vorlesungen
ste werktuig bij de ontdekking en onderdrukking
van de iersch-fransche kuiperijen en bij het tot
Aber die finnische Mythologie (Petersb. 1853) en
Eihnographische Vorlesungen Aber die Finn. Volker
stand brengen van de unie. Reeds kort daarop werd
(Petersb. 1857), eerst na zijnen dood uitgegeven door
bij in het vereenigde parlement gekozen 1805 (en
Schiefner, die ook al de door C. verzamelde linguisna het kortstondigewhig-ministerie op nieuw 1807)
tische bouwstoffen over de talen der Samojeden,
minister van oorlog; ter zake van de expeditie naar
Toengoezen, Bureten, Jenissei-Ostjaken en Rotten,
Walcheren duelleerde hij 21 Sept. 1809 met Canning,
Coibalen en Caragassen, enz. achtereenvolgend been beiden legden hunne ambten seder; doch nog in
bet zelfde jaar werd C. minister van buitenl. zaken, werkt en in Licht gegeven heeft.
en was sedert 1812 met der daad hoofd van het miCastres, lat. Castra (zie CAsTRA),stad in het fransche dept.Tarn,aan den Agout, 9 uren gaans bezuiden
nisterie. In de, jaren 1813 en 1814 was hij ijverig
werkzaam om geheel Europa tegen Frankrijk in het Alby; 22,000 inw. Reeds vroeg het Calvinismus
omhelsd hebbende, was C. lang de residentie van
harnas te brengen; en na den val van Napoleon werd
Hendrik IV, speelde eene belangrijke roe in de godsbij als ambassadeur aan de vereenigde mogendheden
dienst-oorlogen in Frankrijk, en werd eindelijk ingezonden, om over den algemeenen vrede te ondergenomen en ontrnanteld onder Lodewijk XIII; het is
handelen. Later kwam C. weder in het ministerie,
de geboortepl. van Rapin de Thoyras, Andre Racier,
toonde zich wars van alle liberate beginselen, en had
tot voornaamsten bestrijder Canning, die hem ook
Sabatier, enz.
opvolgde, toen C. in eene vlaag van zenuw-overspanCastri, dorp in de grieksche nomarchie Phocis,
9 mijlen bewesten Negropont, ter plaatse van het
ning 22 Aug. 1822 een einde aan zijn leven had
gemaakt door zich een der slagaders te openen.
oude Delphi, met rumen.
Castleton, naam van een aantal steden en
Castricum, of de Kerkbnurt, dorp (en voordorpen in Engeland en in Noord-Amerika, o.a.:
malige heerlijkheid) in de prov. N.-Holland, ruin] 3
uren gaans benoorden Haarlem, was reeds bekend in
1) dorp in het engl. graafschap Derby, midden in
de 10e eeuw ; 1358 was C. het tooneel van een soonhet Peak-gebergte, aan den voet van eene 300 ned.
ellen booge rots, op welks top een kasteel staat, geden (doch door dappere tegenweer mislukten) aannaamd Peak-Castle, dat geacht wordt gebouwd te
slag der Kabeljaauwschen op het leven van Reinoud
zijn door William Peveril, bastaard van Willem den
van Brederode; 1573 werd C. door de Spanjaarden
Veroveraar; in de nabijheid ligt ook de zoogenaamde
geplunderd ; 6 Oct. 1799 overwinning der franschDuivelsgrot ; dit C. heeft 1500 inw. en in den
bataafsche op de engelsche-russische armee.
omtrek rijke loodmijnen.-2) stad met 8000 inw. in
Castries, I) dorp in het fransche dept. Herault,
het engl. graafschap Lancaster, een kwartier gaans
3 uren gaans benoordoosten Montpellier; 1000 inw.;
bezuiden Rochdale.
gothisch kasteel; waterleiding. — 2) Baai van C.,
Castletown, of Sodor, ook Castel-Rushin geontdekt door La Peyrouse, aan de oostkust van het
naamd, hoofdpl. van het engl. eiland Man, op de
Amurland (Mandzjoerie), aan de street van Tartarije.
zuidkust; 2500 inw., haven, en op eene rots een
In de 19e eeuw is aan deze baai de russische stad en
kasteel.
vesting Alexandrowsk gebouwd.
7i 11
Castor, broeder Van Poll ux . Zie
_.e C ARENAGE.
Zie
Castries(Port-).

Castries
Castries (Charles Eug. Gabr. de la Croix, markies van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1727,
diende loffelijk in den zevenjarigen oorlog als luitenant-generaal en mestre-de-camp generaal der
kavallerie. Kort na den vrede van 1763 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Vlaanderen en
Henegouwen, vervolgens tot minister van oorlog. In
1783 ontving hij den maarschalksstaf, en was 1787
afgevaardigde in de vergadering der notabelen. Hij
keurde de voorgenomene veranderingen af, en verliet
Frankrijk 1790. Bij den inval der Pruisen in Champagne 1792 kommandeerde hij eene colonne uitgewekenen. Hij stierf 1801 te Wolfenbuttel.
Castrillon, stad in de prov. Oviedo (Asturie),
6000 inw.
Castri locus. Zie BERGEN 2).
Castri Lucium, vermeld 870 als eene plaats
in de Ardennen, is vermoedelijk de tegenw. stad
Luxemburg.
ge,. __e
Zi S CANDERBEG.
Castriota (George).
Castro, naam van een aantal plaatsen in Italie,
Spanje, Portugal en elders, meestal waar vroeger
romeinsche casira stonden ; de voornaamste zijn :
1) in de spaans. prov. CoruVa (Galicie); 2600 inw.
2) in Chili, op het eiland Chiloe ; 2000 inw.
3) in de napolit. prov. Terra-d'Otranto, aan de
Adriatische Zee ; 8000 inw. en kleine haven ; herhaalde maken geplunderd door barbarijsche zeeschuimers.
4) op de zuidoostkust van het eiland Mitylene ;
6500 inw.; overblijfselen der oude stad Mitylene.
5) C., lat. Castremonium, 9 uren gaans bewesten
Viterbo in den Kerkelijken staat, eertijds bisdom
en hoofdpl. van het hertogdom Castro, was toen
eene vrij belangrijke stad, doch werd 1648 op last
van paus Innocentius X geslacht, om de inwoners
te straffen, omdat ze hunnen bisschop ter dood
gebragt hadden.
6) C.-taro, badplaats in Toskanen, bij Florence;
12,000 inw.
7) C.-de-Caldelas; in de spaansche prov. Orense ;
2300 inw.
8) C.-del-Rey, in de sp. prov. Lugo (Galicie), aan
den Minho; 4800 inw.
9) C.-del-Rio, in de sp. prov. Cordova, aan den
Guadajoz; 9000 inw.
10) C. Felice, in de sicil. prov. Caltanisetta, aan den
Platani ; 4000 inw.
11) C.-Giovanni, ter plaatse van het beroemde oude
Enna, sicil. stad, 6 uren gaansbenoordoosten Caltanisetta, op eenen berg; 13,000 inw.; in de nabijheid het meir Pergusa, vermaard door de label van
het schaken van Proserpina door Pluto.
12) C.-Marim, in de portug. prov. Algarve, aan de
Guadiana ; 2500 inw.; visschershaven.
13) C.-nuovo, versterkte stad in de sicil.prov.Palermo ;
6000 inw.
14) CastropAhavenstad in de spaansche prov. Oviedo
(Asturie) ; 18,000 inw.
15) Castro-Reale, sicil. stad, 8 uren gaans bezuidw.
Messina ; 5000 inw.
16) C.- Urdiales, stad in de spaansche prov. Santander; 3200 inw. en kleine haven.
17) C.-verde, stad, sp. prov. Lugo (Galicie) ; 5400 inw.
18) C.-verde, vlakte in de portug. prov. Alemtejo.
Zie OURIQUE.
19) C.-Villari,versterkte napolit.stad,prov. Calabria
citeriore, aan den Coscilello, 7 mijlen benoorden
Cosenza ; 7,500 inw.
20) C.-Vireyna, stad in Peru, hoofdpl. van een landschap C.-V.

Castro

665

Castro (Ines de), dochter van Pedro Fernandez
de C., uit het geslacht der castiliaansche koningen,
hofdame bij de gemalin van den infant Born Pedro
van Portugal, die na den dood van zijne vrouw zulk
eene sterke liefde voor de bekoorlijke C. opvatte,dat
hij heimelijk met haar in den echt trail. Toen dit ter
oore kwam van zijnen vader, koning Alfons IV,wilde
deze hem om staatkundige redenen dwingen dat huwelijk te laten ontbinden ; en toen dit niet gelukte
liet de koning door den dolk van vertrouwde personen de ongelukkige Ines van kant maken. Wel kwam
dom Pedro deswege tegen zijnen vader in opstand;
doch door de ijverige bemoeijingen zijner moeder
werd hij toch tot eene verzoening gebragt. Maar toen
Alfons IV gestorven was en dom Pedro zelf den troon
beklom (1357) stelde hij de strengste vervolging in
tegen allen, die zich regtstreeks of zijdelings tot het
vermoorden van Ines geleend hadden, en velen hunner werden op de verschrikkelijkste wijze gepijnigd
en ter dood gebragt. Het lijk der vermoorde Ines
werd op 's konings bevel uit het graf gehaald, vorstelijk getooid en gekroond op den troon geplaatst,
door al de hofgrooten als koningin begroet, en toen
met koninklijken luister weder bijgezet te Alcobaza.
Haar treurig uiteinde is door menig dichter
(Camoens, A. Terreira, graaf von Soden, Lamothe,
Giraud, enz.) bezongen of dramatisch behandeld.
Castro (Joao de), portugeesch onderkoning der
Indien, geb. 7 Febr. 1500 te Lissabon, behoorde tot
de koninklijke familie, vocht bij Tanger in Afrika en
onder Karel V tegen Tunis, nam 1540 deel aan de
expeditie naar de Roode Zee, welke hij beschreef,
en vertrok 1545 als stadhouder naar Oost-Indic,
waar hij de portugesche bezittingen met reel krijgsgelnk verdedigde en uitbreidde ; hij werd dan ook
verheven tot onderkoning, doch stierf reeds 6 Junij
1548 te Ormus. Even onbaatzuchtig als dapper, had
hij nooit getracht zich zelven te verrijkerk, en hij
was arm toen hij stierf. Op zekeren tijd geld noodig
hebbende, ging hij eene leening aan bij de kooplieden
van Goa, en hood hun zijne snorren als onderpand,
doch ze stelden zich tevreden met zijn woord alleen.
Castro (Vaca de), priester en koninklijk regter
te Valladolid, werd 1540 door Karel V naar Peru gezonden, om er de verdeeldheden te onderdrukken en
het binnenlandsch bestuur der kolonie te regelen.
Bij zijne aankomst vernemende, dat Pizarro vermoord
was (1541) en dat Almagro zich had opgeworpen
als kapitein-generaal, rukte C. met een leger tegen
Almagro op, bragt hem eene volkomene nederlaag
toe, en deed hem en al zijne medepligtigen onthoofden. Vervolgens trachtte hij door wijze maatregelen
het lot der Indianen te verzachten, doch vie! 1544
bij het hof in ongenade. Hij stierf 1558.
Castro (Guilhem de) ,spaansch dramatisch schrijver, tijdgenoot van Lope de Vega. Zijne Comedias
zijn gedrukt in 2 dln. Valencia 1521 en 1625. —
C. (Juan Sanchez de), spaansch schilder omstr. 1450,
stichtte te Sevilla eene schilderschool.
Castro (Paulo de), Paulus Castrensis, uit Castro
in het Napelsche, een der beroemdste regtsgeleerden
uit de 15e eeuw. Zijne werken werden dikwijls herdrukt, het laatst in 5 dln. (Lyon 1583).
Castro (Benedictus, of eigentlijk Baruch Nehemias a), geneesheer, geb. 1597 te Hamburg, waar
zijn vader een bekwaam arts was. In 1615 liet C. zich
doopen, studeerde te Franeker, vestigde zich toen
te Hamburg. Christina van Zweden benoemde hem
tot lijfarts ; doch in weerwil van zijne bekwaamheid
verliep zijne praktijk, nadat bij weder Jood was geworden, en hij stierf in armoede 7 Jan. 1684.
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Castruccio

Castrucci° (Castrucci of Castracani), edelman
nit Lucca, behoorende tot eene familie, die de partij
der Gibellijnen aankleefde, begaf zich met zijnen
vader in ballingschap (1300) toen de partij der Guelfen zegevierde. Na achtereenvolgend gediend te
hebben in Frankrijk, Engeland en Lombardije keerde
hij terug naar Lucca, waar de Gibellijnen hem tot
hun hoofd kozen. Hij had lang te strijden, werd zelfs
in hechtenis genomen en in den kerker geworpen ;
doch eindelijk zegevierde hij over al zijne vijanden, en
1320 werd hij door keizer Lodewijk (van Beijeren)
erkend als hertog van Lucca. Hij stierf 1328.
Castrum, lat. naam voor legerplaats of kamp.
Aanvankelijk hadden de Romeinen slechts veldkampen, totdat zij in de veroverde landen ook staande
kampen vestigden ; en rondom zulk een C. vormde
zich gemeenlijk al spoedig eene stad. Vandaar de
oude namen :
C.-de-Arcubus, tegenw. (les) Arcs.
C.-Albonis, tegenw. Albon.
C.-Album, tegenw. Castello-Branco.
C.-Blesense, tegenw. Blois.
C.-Borboniense, tegenw. Bourbon I'Archambault.
C.- Cabilonense, tegenw. Chalons-sur-Saone.
C.-Deutonis, tegenw. Duisburg.
C.-Dorestate, tegenw. Wijk bij Duurstede.
C.-Duni, of Regio duni, tegenw. Dun-le-Roi.
C.-Minervce, tegenw. Castro in Calabrie.
C.-Novum-Arianorum, tegenw. Castelnaudary.
C.-Pasini, tegenw. Kharax of Karem.
*C.-Romericum, tegenw. Remiremont.
C.-Rubilocus, tegenw. Aichstadt.
C.-Stiliconis, tegenw. Castiglione.
C.- Trajectum, tegenw. Utrecht ; hier werd 631 op
last van koning Dagobert van A ustrasie eene kapel
gebouwd, die waarschijnlijk de eerste christenkerk
is geweest in ons land.
C.-UticOnce, tegenw. Usez.
C.-Veterum, tegenw. Castel-vetere; zie CAULON.
Castua, plaatsje met 900 inw. in oostenrAllyrie, op de oostzijde van het schiereiland Istria, nabij
de golf van Quarnero ; was eertijds de hoofdplaats
van het oude.Liburnia.
Castuera,stad in Spanje, prov. Badajoz, 13 mijlen ten 0. Z. 0. van Badajoz, nabij den regteroever
van den Guadalefra; 6000 inw.
Castulo, stad in Hispania Tarraconensis. Zie
C AZORLA.
Casuentus, rivier in Lucanie. Zie BASIENTO.
CasuIstiek wordt de leer genoemd, naar welke
in alle twijfelachtige gevallen bepaald wordt, welke
wijze van handelen de geoorloofde en de beste is.
Men heeft alzoo eene philosophische C., die de zedeleer der rede tot rigtsnoer heeft ; eene juridieke C.,
die men regtsgeleerde spitsvondigheid kan noemen ;
en eene christelijke of theologische C., waarbij de
zedeleer van Jezus ten rigtsnoer geldt bij de beslissing in alle gewetensbezwaren. Voornamelijk de beoefenaars van laatstgenoemde C. heeft men op het
oog, wanneer men van CasuIsten spreekt : het
zijn veelal behendige drogredenaars, door wier verderfelijke behendigheid in de redeneerkunst de grootste misdaden als deugden en de grootste deugden
als misdaden voorgesteld kunnen worden. Berucht
als zoodanig zijn vele Jezuiten, waaronder Escobar,
Molina, enz., eene eerste plaats bekleeden.
Caswell, graafschap in het noorden van NoordCarolina, aan den Richmond en Danville spoorweg,
bevolkt met 15,000 zielen, waarvan de heeft slaven;
hoofdpl. Yancey.
Caswin. Zie CASB1N.

Catalani
Cat, een der engelsche Antillen, wordt ook genoemd San Salvador ; was het eerste land,dat Columbus vond in de Nieuwe wereld,12 October 1492.
Catabathmus (de Groote), lat. Catabathmus
magnus, tegenw. Dzjebl Kebir, d. i. groot gebergte,
eene bergketen, die maritiem Libye, Cyrenaica en
Marmarica van Egypte scheidde. De ouden verkeerden lang in den waan, dat Afrika door de C. van
Azie gescheiden werd. Verder oostelijk van den Grooten C. lag bij Parwtonium de Kleine C.
Catabathmus (de Kleine), lat. Catabathmus
minor, tegenw. El-Soughajer, bergketen ten 0. van
den Grooten C., liep in het zuidwesten uit in de
hoogten genaamd Oydamus (tegenw. Moghara),
Anagombri (teg. Gerdobah), thecolicus (tegenw.
Maray).
Catabeda,rivier in Indie generzijds den Ganges.
Catacomben, uitgegravene onderaardsche
holen, waar de ouden de lij ken begroeven, die zij niet
verbrandden. De meeste C. waren oorspronkelijk niets
anders dan voormalige (en niet meer bewerkt wordende) steengroeven. De vermaardste C. zijn die van
Rome, genaamd de C. van Sint-Sebastiaan. Die van
Napels, die aanvankelijk slechts gebruikt werden om
er Heidenen te begraven, werden in de 4e eeuw tot
begraafplaats ingerigt uitsluitend voor de Christenen;
verscheidene kerken en kapellen werden er toen in
gebouwd. De C. van Syracuse waren eertijds de beruchte latomien (kerkerholen) van Dionysius den
Dwingeland. In de eerste eeuwen van het Christendom, en in tijden van vervolging, hebben de C. dikwijls gediend om den Christenen eeneschuilplaatste
verschaffen, waar ze heimelijk hunne godsdienstoefeningen kwamen houden. De C. van Parijs, die
zich uitstrekken bijna onder de gansche stad, waren
aanvankelijk ook slechts verlatene steengroeven ;
sedert 1786 werden er de gebeenten overgebragt van
de kerkhoven, die in de stad verspreid lagen, en in
de September-dagen van 1792 werden al de lijken
der vermoorden daarin geworpen.
Catalanen, 1) de bevolking van Catalonie. —
2) C., of Almogavaren, werden de huurbenden genoemd, die in 1303, onder aanvoering van den Catalaan Roger de Flor, in dienst traden .van de Grieken en hen 1304-5 de overwinning hielpen bevechten op de Turken. Doch vervolgens in geschil geraakt
met de Grieken, vormden de C. eene militaire republiek in Thracie, dat zij veroverden (1307) ; even zoo
verwoestten zij Thessalie (1308), waar zij elkander
begonnen te beoorlogen, en waar Cassandria hunne
voornaamste stad werd ; zij maakten zich meester
van het rijk van den hertog van Athene, Wouter van
Brienne (1312), na hem eerst hunne diensten te
hebben aangeboden, en zij kozen tot koning eerst
Roger-Deslau (gewezen awbassadeur van Wouter),
later (1326) een zoon van Frederik II den koning
van Sicilie. De vermaardste aanvoerders der Almogavaren, na R. de Flux., waren : Arenos, Roccafort
en Entenca.
Catalani (Angelica), wereldberoemde italiaansche zangeres, geb. 1782 te Sthigaglia, 1799 aan de
opera te Lissabon, later naar Madrid, toen naar Parijs, 1806-14 in Londen, nam toen de directie van
de ital. opera te Parijs op zich, doch leed daarbij inzonderheid door de schuld van haren man (den exkapitein Valabregue) zulke gevoelige verliezen, dat
zij 1815 die directie liet varen. Van 1818-28 deed
zij eenen waren triomftogt door bijna alle landen van
Europa ; sedert 1830 woonde zij op eene villa bij
Florence, kwam 1849 naar Parijs, en stierf aldaar
13 Junij 1849.

Catalaunische velden

Caterin

Catalaunische velden, lat. Campi Calalaunici, de groote vlakte bij Chalons aan de Marne
(lat. Catalaunum) in Champagne, waar 451 n a Chr.

Catanduanes, een der philippijnsche eilanden, beoosten Luzon.
Catanea. Zie CATANIA.
Catania, ook Catana, Catina of Catanea, hoofdpl.
der 83 vierk. mijlen beslaande en 412,000 zielen tellende sicil. prov. C., ligt aan de zuidoostzijde van den
voet van den Etna, en aan de uitwatering van de Giaretta in de Ionische Zee. Door uitbarstingen van den
Etna en aardbevingen berhaalde malen verwoest
(1669, 1693, 1783,1818 ; in eerstgenoemd jaar verloren daarbij 18,000 menschen het leven),isC.niettemin nog een der schoonste steden van Sicilia, en
heeft 57,000 inw. Het oude C., ruim 7 eeuwen voor
onze jaartelling gesticht, was de geboorteplaats van
den wetgever Charondas.
Catanzaro, hoofdpl. der napolit. prov. Calabria
ulteriore II, ligt 2 uren gaans van de golf van Squillacium, telt 13,000 inw. en heeft veel geleden door de
aardbeving van 1783.
Cataonie, landschap in Klein-Azie, was eerst
begrepen in het koningrijk Cappadocia, vervolgens in
de provincie Cappadocia '2a, en werd ook wel als afzonderlijke prov. genoemd. Hoofdpl. Comana.
Cataracten. Zie W ATERY ALLEN.
Catarinus (Ambrosius), een geleerd Italiaan, zette den door Prierias begonnen strijd voort
tegen Luther, doch was ook niet tegen hem opgewassen ; hij werd later bisschop van Cosenza.
Catarroya, stad in de spaansche prov. Valencia ; 3000 inw. ; ongezonde omstreek.
Catay–Atlas, stad in Brazilie, prov. Minas
Geraes, 8 uren gaans ten N. N. 0. van Ouro-Preto ;
3000 inw.; in de nabijheid groote ijzermijnen.
Catawba, rivier in Noord- en Zuid-Carolina,
ontspringt op de Blaauwe Bergen, neemt den naam
Wateree aan, en valt na eenen loop van 50 mijlen in
den Congaree, 6 uren gaans bezuidwesten Sumpterville
Catay, of Cathay, zoo noemde men in de middeleeuwen bet noorden van China ; veelvuldig komt die
naam voor in de ridderromans.
Catbalogan, of Cadvalonga, hoofdpl. van het
philipp. eiland Samar : 7000 inw.; havenbaai.
Cateau–Cambresis, of Le Cateau, stad in
het fransche dept. Nord, 6 uren gaans bezuidoosten
Kamerijk, aan den Selles ; 6000 inw. ; geboortepl. van
maarschalk Mortier. In 1559, na den slag van St.Quentin, werd bier een traktaat geteekend tusschen
Hendrik II van Frankrijk en Filips II van Spanje.
Catechumenen, zoo noemde men in de eerste tijden van het Christendom de bekeerde Joden
en Heidenen, die den Poop nog moesten ontvangen;
zij hadden -bij de godsdienst-oefening eene afzonderlijke plaats, en mogten niet tegenwoordig zijn bij
de viering van het Nachtmaal. In later tijd worden
(en nog tegenwoordig worden) C. genoemd alien,
die, uit christen-ouders geboren, door deel te nemen
aan bet godsdienstig onderwijs zich voorbereiden
om lidmaat der christelijke gemeente te worden.
Catelet (Le), vlek in het fransche dept. Aisne,
5 uren gaans benoorden St.-Quentin, aan bet kanaal
van St.-Quentin ; 600 inw. ; was vroeger eene vesting,
1557 ingencmen door de Keizerlijken, doch 1674
ontmanteld.
Catelijne–kapel (St.), voormalig dorp in
Zeeland, tusschen Oostburg en Yzendijke, verdronk
in den watervloed van 1570.
Caterin, het oude Pydna, stad in het turksche
pachalik Salonichi, op den west-oever der golf van
Salonichi ; 5000 inw. ; uit C. gaat men, om den Olympus te beklimmen.

aan de Hunnen onder Attila zulk eene bloedige nederlaag werd toegebragt door de Romeinen onder
Aetius.
Catalaunum, stad in Gallia, in Belgica ; tegenw. Chalons-sur-Marne.
Cataldo, stad in de sicil. prov. Caltanisetta ;
9000 inw.
Catalina, 1) C., ook Hermita de Santa-C., een
voorgebergte bij Tarifa, is de zuidelijkste punt van
het pyrenesche schiereiland. —2) eiland in den Stillen Oceaan, van Opper-Californie gescheiden door
het kanaal van Santa Barbara. — 3) eilandje in de
Caraibische Zee, 14 mijlen beoosten de Mosquitokust, en vlak benoorden bet eiland Old-Providence.
— 4) eiland en haven aan de Mosquito-kust, Centraal-Amerika. — 5) haven op de oostkust vanNewfoundland, aan de invaart den Drieeenheidsbaai. —
6) kaap in Centraal-Amerika, 14 mijlen ten Z. Z. W.
van Nicaragua.
Catalonia, sp. Cataluila, bij de Romeinen
Hispania Tarraconensis, nieuw lat. Catalaunia, vroeger een prinsdom der kroon van Aragonie, vormt het
noordoostelijke gedeelte van Spanje, omvat tegenw.
de vier provincien Gerona, Barcelona, Tarragona en
Lerida, beslaat eene grondsoppervlakte van circa
590 vierk. mijlen, en heeft eene bevolking van
1,740,000 zielen. In het noorden is C. bergachtig ;
de grond is over het geheel vruchtbaar en rijk aan
delfstoffen, bet klimaat afwisselend, doch over het
algemeen warm en vochtig. De eerste bewoners van
C. waren de Ceretanen, de Indigeten, de Ausetanen,
enz. Eerst onderworpen door de Romeinen, werd C.
genoemd Hispania Citeriore, vervolgens Hispania
Tarraconensis. In de 5e eeuw was Barcelona de eerste zetel van de monarchie der West-Gothen. Aan
deze ontweldigd (712) door de Mooren, werd C. al
spoedig ingelijfd bij het rijk van Karel den Groote,
die bet, in afzonderlijke graafschappen gesplitst, liet
besturen door frankische graven ; doch deze maakten zich later onafhankelijk. En toen 1137 RaimondBerengarius, graaf van Barcelona, de kroon van Aragon erlangd had, begon de naam van graafschap
Barcelona geheel te verdwijnen en werd vervangen
door die van C. (welke naam vermoedelijk dagteekent uit den tijd der gothische overheersching, en
verbasterd zal zijn van Gothalania). In 1479 werd
C. benevens Castilie ingelijfd hij de spaansche monarchic; doch bij alle gelegenheden heeft C. zich
gretig geneigd betoond, om zich van de algemeene
zaak van Spanje of te scheiden. In 1631 kwam C.
in opstand tegen Filips IV, en onderwierp zich vrijwillig aan Lodewijk XIII van Frankrijk. In 1659 aan
Spanje teruggegeven, werd C. nogmaals door de
Franschen bezet van 1694 tot 1697. In 1713 hood
C. een jaar lang wederstand aan Filips V; in 1812
werd het bijna ingedeeld in fransche departementen ; en in 1823 kwam het weder in opstand, en wederstond, onder de teiding van den graaf van Molina
(zie don CARLOS van Bourbon), lang de troepen van
Ferdinand VII.
Catamarca, 1) de noordwestelijkste staat der
Argentijnsche republiek, is een zeer bergachtig land,
1683 vierk. mijlen groot, niet 80,000 zielen. —
2) C., of voluit San-Fernando-de-C., met 6 a 7000
inw., is de hoofdstad van den staat C. en ligt tusschen
Rioja en Tucuman. De weg van C. naar Cordova loopt
door de groote Zoutwoestijn.
Catana. Zie C ATANIA.
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Caterina

Caterina (Santa-), stall in de sicil. prov. Caltanisetta, aan den Salso ; 5800 inw.
Catesby (Marc), engelsch natuurkundige, geb,
1680, gest. 1750, bezocht Virginie, Carolina, Florida en d'e Bahama-eilanden, en gaf de Natural history
van die landen in het licht (2 dln. in fol.).—C,(Robert), de aanstoker van de zamenzwering bekend onder den naam van het buskruidverraad. Zie het art.
FAWKES (Guy).
Catharen, in de middeleeuwen gnostieke sekten in Lombardije, Frankrijk en West-Duitschland,
die het leerstellige der godsdienst vrijer opvatteden
dan het gros der Christenen, en de kerkelijke ceremonien verwierpen. Zij noemden zich C., dat wil zeggen
Zuiveren ; hieruit ontstond het italiaansche woord
Gazzarien ons woord Ketters.Naar hunne voornaamste
hoofden (Pierre de Bruys, Henrik en Arnold van Brescia) werden ze ook genoemd Petrobrusianen, Henricianen en Arnoldisten. Zie ook de artt. ALBANENZEN

Catharina

grieksche Kerk deed overgaan onder den naam
Catharina Alexiewna, en die drie dochters bij haar
verwekte. In 1711 vergezelde zij hem op zijnen veldtogt tegen de Turken, en bewees hem eene onwaardeerbare dienst door te onderhandelen met den vijand, toen deze hem geheel ingesloten had aan den
oever van den Proeth. Reeds in het volgende jaar
(1712) erkende hij haar openbaar als zijne gemalin,
1718 verleende hij haar den titel en de waardigheid
van keizerin, en 1724 liet hij haar te Moskou plegtig
als zoodanig kroonen. Na 1712 baarde zij hem nog
vijf kinderen, die echter alien jong stierven, even als
de drie vroegere. In den laatsten tijd van zijn leven
verdacht de keizer haar van ongeoorloofden omgang
met den kamerheer Moens, lien hij liet onthoofden.
Na Peter's flood (28 Jan. 1725) werd zij, voornamelijk door de bemoeijingen van Mentsjikoff en graaf
Bassewitz, plegtig uitgeroepen als Aeizerin aller Russen"; zij volgde de staatkunde van Peter I, doch stierf
en ALBIGENZEN.
reeds 17 Mei 1727, en werd opgevolgd door Peter 11.
Catharina, naam van verscheidene heiligen
C. II, eigentlijk Sophia-Augusta, dochter van
der roomsch-katholieke Kerk. De voornaamste zijn ;
Christiaan August prins van Anhalt-Zerbst, geb.
C. van Alexandria, een der schoonste en geleerdste
25 April 1729 te Stettin, waar haar varier, als pruijonge maagden, gesproten uit koninklijk bloed,werd
sisch veldmaarschalk-generaal, stadhouder was. Op
in 307 onthoofd ; volgens de legende bragten de aanbeveling van Frederik II werd zij door keizerin
engelen haar hoofd naar den berg Sinai; zij werd
Elizabeth gekozen tot gemalin van haren neef Peter
in Frankrijk vereerd als beschermheilige der philohertog van Holstein-Gottorp, die, als grootvorst, besophische faculteit te Parijs. Gedenkdag 25 Novemb.
stemd was om eenmaal den troon van Rusland te
— C. van Siena, geb. 1347, eene verwersdochter, beklimmen. Sophia-Augusta ging dus tot de griektrad in de orde der Dominicanen, en beroemde zich
sche Kerk over, verwisselde hare namen tegen die
regtstreekschen omgang te hehben met Jezus Chrisvan Catharina Alexiewna, en trad 1 Sept. 1745 met
tus, die zijn hart tegen het hare verruild had. Na
grootvorst Peter in den echt. Doch zij gevoelde weide raadgeefster geweest te zijn van verscheidene
nig sympathie voor haren gemaal ; en reeds als
pausen, stierf zij 1380 te Rome, en werd 1461
grootvorstin stond zij in geheime betrekking eerst
met graaf Soltikoff, en na diens verwijdering met
door paus PiuslI gecanoniseerd. Gedenkdag 30 April.
C. van Bononia, uit Bologna, abdis van een ClaStanislaus August Poniatowski. In 1761 beklom
rissen-klooster,
aldaar, gest. 9 Maart 1463, is beroemd
haar gemaal als Peter HI den troon ; doch hij maakte
door hare Revelationes Catharinw Bononiensi faetw.
zich zoo vele vijanden, dat hij reeds 9 Julij 1762 in
Zij werd anno 1712 gecanoniseerd door Clemens XI.
den kerker werd geworpen ; en C. II had zich reeds
—C. van Zweden, eene dochter der heilige Brigitta,
zoo bemind weten te waken, dat zij, in plaats van hakeerde uit Rome, waar zij met hare moeder een heilig
ren onmondigen zoon Paul, tot den troon werd geleven
roepen; Peter werd in de gevangenis vermoord, en
terug naar Zweden, naar het klooster
zij werd kort daarop met de grootste plegtigheid
Wadstena, waar zij 1381 als abdis stierf; in 1474
gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 22 Maart. te Moskou gekroond. Als keizerin volgde zij de staatkunde van Peter den Gr., door er haar streven van te
-C. van Palantia, eene vrome maagd,was de sticbtemaken Rusland tot de europesche beschaving te
res vanhet Maria-klooster te Milaan, zij stied in 1478.
brengen. In 1764 plaatste zij Stanislaus Poniatowski,
--C. van Nicci, uit Florence, geb. 1522, gest. 1589
haren gewezen minnaar, op den troon van Polen.
als priores van het klooster Prato, voerde eene nitgebreide briefwisseling, voornamelijk ook met PhiReeds kort daarna veroverde zij op de Turken de
lippus van Neri, en werd 1746 door Benedictus XIV Krim en de vestingen Azof, Taganrog, Kinburn en
gecanoniseerd. Gedenkdag 13 Fehr.
Ismael. In 1772 sloot zij met Pruisen en Oostenrijk
een traktaat, waarbij de verdeeling van Polen plaats
Catharina (Orde der Heilige), eene russische
had, en Rusland in het bezit kwam van de gouverorde van verdiensten, uitsluitend voor vrouwen (de
nementen Polotsk en Mohilow. Terwijl zij dus de
eenige man, die met deze orde versierd werd, was
grenzen des rijks uitbreidde, gaf C. binnenslands eene
prins Mentsjikoff). Deze orde werd 1714 ingesteld
nieuwe vlugt aan landbouw en nijverheid, bevorderde
door Peter den Groote, ter gedachtenis van de toekunsten en wetenschappen, stond in briefwisseling
wijding, hem betoond door de moeder zijner kinderen (zie CATHARINA I van Rusland) in zijnen tegenmet Voltaire, en ontving Diderot aah haar hof. In
spoed aan de rivier de Proeth.
1793 en 1794 voltooide zij devernietiging van Polen,
door het kleine gedeelte, dat nog van dat ongelukCatharina,twee keizerinnen van Rusland, t. w.:
C. I, geb. 1689 uit geringe ouders , te Mariankige land onder een eigen koning was blijven voortburg in Lijfland, werd aldaar als wees onder den
bestaan, aan haar keizerrijk te :trekken. Het hoofd
naam Martha in huis genomen hij den proost
vol van nieuwe veroveringsplannen stierf zij onverGliick, en met diens kinderen grootgebragt. Hier wacht 9 Nov. 1796 aan eene hevige beroerte, en werd
opgevolgd door harenzoon Paul I. Zij was ontegentrouwde zij vervolgens met een zweedschen ruiter,
doch viel reeds kort daarna in handen der Russen,
7.eggelijk groot als vorstin ; doch bezoedelde haren
naam door hare sterke neiging tot wellust. Onder de
die 23 Aug. 1702 Marienburg innamen. Door hare
schoonheid trok zij de wellustige oogen tot zich van
velen, met wie zij onzedelijken omgang had, speelde
den russischen bevelhebber ; van dezen ging zij aan
Potemkin de voornaamste rol. Men heeft van haar
een ander over, enz., totdat zij eindelijk In handen Memoires de l'imperatrice Catherine
eerits par
kwam van tsaar Peter den Groote, die haar tot de
elle-mere (Londen 1859).

C k th a rina
Catharina, drie koninginnen van Engeland,nl.:
C. van Frankrijk, dochter van Karel VI van Frankrijk, geb. 1401, gest. 1438, trad 1420, na het voor
Frankrijk vernederende verdrag van Troyes, in den
echt met Hendrik V, koning van Engeland, die op
grond daarvan aanspraak op den franschen troon
zocht te doen gelden na zijns schoonvaders dood;
doch hij zelf stierf reeds 1422, waarop C. heimelijk
in het huwelijk trad met Owen Tudor, die drie zonen
bij haar verwekte, van welke de oudste (graaf Richmond) varier werd van Henri Richmond, koning
van Engeland onder den naam van Hendrik VII.
— C. van Aragonie, dochter van Ferdinand V, koning
van Aragonie, en van Izabella, koningin van Castilie,
werd geboren 1483, en 1501 uitgehuwelijkt aan
prins Arthur van Wallis, den oudsten zoon van Hendrik VII, koning van Engeland. Haar gemaal stierf
echter reeds 1502, naar het schijnt zonder dit huwelijk metderdaad tot eene werkelijkheid te hebben
gemaakt. Met dispensatie van pans Julius II werd de
jonge weduwe nu in den echt verbonden met den
op dat oogenblik pas twaalfjarigen broeder van haren eersten gemaal, die naderhand koning Hendrik
VIII werd. Zij schonk hem later eene dochter, die
naderhand koningin werd onder den naam van Maria I; doch na eene veeljarige echtvereeniging in de
beste eendragt, liet Hendrik VIII zich (1527) door
de inblazingen van Wolsey (dat het huwelijk met
zijne schoonzuster eigentlijk een verboden huwelijk
was) met godsdienstige gewetensbezwaren vervullen,
Daarbij kwam dat C. reeds naar de vijftig liep, en dat
de koning een sterken hartstogt had opgevat voor
de jonge en schoone Anna Boleyn. Zijn aanzoek om
echtscheiding werd echter door den pans afgewezen;en
toen Hendrik VIII zag dat hij den pans tot geen ander
besluit kon bewegen, liet bij (1533) de scheiding voltrekken door 't parlement.AanC.werd tot verblijfplaats
aangewezen 't kasteel Kimbolton, waar zij 1536 stierf.
C . van Brag anz a, dochter van Johan IV,koning van
Portugal, trad 1661 in den echt met Karel II, koning
van Engeland, die haar allerlei beleedigingen en grieven liet ondervinden, welke zij met gelatene onderwerping droeg. Na zijnen dood keerde zij terug naar
Portugal, en was 1704 en 1705 regentes van dat
rijk, gedurende de ziekte haars broeders dom Pedro.
Catharina de Medicis, koningin van
Frankrijk, geb. 1519 te Florence, dochter van Lorenzo de Medicis, hertog van Urbino, werd door den
invloed van haren oom, pans Clemens VII, de gematin (1533) van den tweeden zoon van Frans I van
Frankrijk, die later koning Hendrik II werd. Na den
dood van haren gemaal en van haren oudsten zoon
(Frans II) aanvaardde zij de teugels van bet bewind
als regentes gedurende de minderjarigheid van haren tweeden zoon (Karel IX). Listigheid en geveinsdheid waren de voornaamste middelen van hare
regeerkunst, terwijl ook de wellust door haar dienstbaar werd gemaakt aan de bereiking van hare staatkuudige oogmerken. Zij vuurde den burgeroorlog
aan tusschen de Roomsch-katholieken en de Gereformeerden, en besloot deze laatsten uit te roeijen.
Na een torten tijd den schijn te hebben aangenomen
hen te begunstigen, werd zij de voornaamste bewerkster van den Bartholomeus-nacht (1572).
Vervolgens geraakte zij in onmin met haren zoon
koning Karel IX, had allen invloed verloren onder
Hendrik III, en stierf, te midden van den nog onbeslisten burgerkrijg, 5 Jan. 1589 te Op last van
C. was het paleis der Tuilerien gebouwd, zoo ook
het kasteel van Monceaux, enz. Zij geloofde sterk
aan Stevie-waarzeggerij (zie RUGGIERO.
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Catharina-kloosters (St.), of Katrijnenkloosters, onder dezen naam bestonden er vroeger
verscheideae nonnenkloosters in ons land, t. w.:
1) digt bij Almelo in Overijssel, gesticht in de 13e
eeuw. — 2) te Amsterdam op den Oudezijds-Achterburgwal. — 3) te Brielle, in het Varkenslop, werd
1572 door de Watergeuzen opgeheven. — 4) te
Gouda aan de zuidzijde van den Tiendenweg.
5) te Haarlem, kwam nit aan de Zoetestraat ; ter
plaatse waar dit klooster gestaan heeft vond men
1809 een toegemetselden grafkelder, waarin het lijk
van een priester in plegtgewaad. — 6) te Heusden,
prov. N.-Braband, in de Zustersteeg ; gesticht 1482.
— 7) te Hoorn, aan de oostzijde van de Goa; gesticht 1400. — 8) te Leeuwarden, tusschen de
Speelmans- en Grootekerk-straat ; als klooster erkend 1522.— 9) te Leyden, op de St.-Pieters-achtergracht, nabij den Doelen. — 10) te Maastricht
in de St.-Pieterstraat, dagteekende van 1470. —
11) te Muiden; client thans tot weeshuis. — 12) te
Nijmegen in de Molenstraat ; werd bewoond door
kanunniken der orde van St. Augustinus. — 13) te
Utrecht op het tegenwoordige Vreeburg, was van
ornstr. 1250 een huis van Maltheser-ridders, doch
werd in de 14e eeuw een gewoon monniken—klooster,
waarin ook armen en zieken verpleegd werden. Toen
keizer Karel V to Utrecht een kasteel wilde bouwen,
waaraan hij den naam Vredeburg gaf, liet hij daartoe dit klooster en de bijbehoorende kerk afbreken,
terwijl de kloosterlingen verplaatst werden naar het
carrnelieten-klooster op de Nieuwe Gracht, dat toen
den naam van C. aannam
Cathcart( William Shaw, graaf), engelsch generaal en diplomaat, geb. 17 Sept. 1755 in Schotland,
sedert 1777 in dienst, was 1803 opperbevelhebber
in lerland, en bestuurde Julij 1807 met goed beleid
de operatien der landtroepen tegen Kopenhagen,waarvoor hij 28 Jan, 1808 tot peer werd verheven. Als gezant te Petersburg vergezelde hij keizerAlexander gedurende de veldtogten van 1813-14, en woonde de
congressen van ChAtillon en Weenen bij. Hij stierf te
Cartside bij Glasgow 17 Junij 1843. — C. (Charles
Murray, lord), vroeger bekend als lord Greenock,
geb. 21 Dec. 1783, sedert 1853 luit.-generaal en
opperbevelhebber in Canada, later kommandant van
het westelijke militair district van Engeland, stierf
Julij 1859. — C. (George), broeder van den vorige,
geb. 1794, gaf in het licht belangrijke Commentaries
on the war in Russia and Germany in 1812 and 1813
(Londen 1850) ; in 1852 ging hij als lait.-generaal,
gouverneur en opperbevelhebber naar de Kaap, waar
hij den gevaarlijken Kaffer-oorlog ten einde bragt ;
in den Krim-oorlog streed hij onder Raglan, en sneuvelde 5 Nov. 1854 in den slag bij Inkerman.
Cathelineau (Jacques), aanvoerder der Yendeers, geb. 5 Jan. 1759 in het vlek Pin-en-Mange
(dept. Maine-Loire), was daar een arm linnenwever
toen de fransche omwenteling uitbrak. Toen in Maart
1793 eenige jongelingen nit het kanton St. Florent,
die voor de toting waren opgeroepen, in openbaar
verzet kwainen, stelde C., ofschoon gehuwd en dus
zelf van de dienst vrij, zich aan het hoofd der beweging, riep alle koningsgezinde Vendeers te wapen,
ageerde eerst onder Bonchamp en Elbee, doch werd
reeds in Junij van Jet zelfde jaar tot opperbevelhebber der vendeesche armee gekozen, en rukte on aan
het hoofd van 80,000 man op Nantes aan. In plaats
van die stad te bemagtigen,zag C. zijne armee op de
vlugt slaan, werd zelf door een kogel gekwetst, en
stierf dien ten gevolge 11 Julij 1793 te St. Florent.
I 1:..ATHARINA.
..e.s
Catherine. Zie de artik
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Catherinenberg

Catherinenberg, of Catherinaberg, bergstad
in den boheemschen kreis Saatz ; 1700 inw.
Ciltif, of Chatif, El-Cgif, havenstad op de oostknst van Arabie, aan de bogt van Bahrein in de Perzische golf; 7000 inw.
Catilina (Lucius Sergius), geb. omstr. 108 v.
Chr. uit patricische ouders te Rome, was als jongeling een aanhanger van Sylla, en gaf reeds vroeg
blijken van een verdorven aard. Als stadhouder van
Afrika maakte hij zich schuldig aan knevelarijen,
werd deswege aangeklaagd,en zag zich daardoor nitsloten van de kans om consul te worden, welke
waardigheid nu ten deel viel aan Cicero. Dezen zijnen gelukkigen mededinger van het leven te berooven was nu het doel, waarnaar C. wilde streven, en
tot dat einde smeedde hij de beruchte zamenzwering
(63 v. Chr.), die door Salustius in zijn Bell= Catalinarium beschreven is. De zamenzwering werd
ontdekt, en met verpletterende welsprekendheid
ontmaskerde Cicero de schuldigen in , den vollen senaat, waarop C. nit Rome vlugtte. Hij en Manlius,
die troepen in een kamp bijeen had getrokken, werden gebannen ; de voornaamste in Rome achtergeblevene medepligtigen werden gevat en ter flood gebragt. Tegen de troepen van C. werd Cicero's ambtgenoot Antonius uitgezonden met een Leger; en in
een laatste gevecht, dat Petrejus (de onderbevelhebber van Antonius) aan de opstandelingen leverde bij
Pistoria in Etrurie (62 v. Chr.) werd de bende van
C. na eenen hardnekkigen tegenstand verslagen,
waarop C. zich door een der zijnen liet doodsteken.
Catillus, eene plaats digt bij Tibur in Latium ;
heet tegenw. Monte-di-Tivoli. Zie het volgende art.
Catillus, of Catilus, zoon van Amphiaraus,toog
(volgens de overlevering) met zijne broeders Coras
en Tiburtus nit Argos naar Italie , en stichtte de
stad Tibur.
Catinat (Nicolas), maarschalk van Frankrijk,
geb. 1 Sept. 1637 te Parijs, was opgeleid tot advokaat, doch trad in krijgsdienst ; na verscheidene andere daden;nam hij 1681 bezit van Casale, beoorloogde 1686 de Waldenzen, werd 1688 luit.-genl.,
overwon den hertog van Savooije te Straffarda 1690,
te Marsaglia 1693. Voor deze heldenfeiten ontving
hij den maarschalksstaf. Na het uitbarsten van den
spaanschen erfopvolgingsoorlog 1701 streed C. in
Italie tegen prins Eugenius, doch werd geslagen, en
viel daardoor in ongenade ; het hem toen opgedragen bevelhebberschap in den Elzas legde hij vrijwillig neder, ging stil leven, en stierf 25 Fehr. 1712.
Zijne Memoires (3 dln.) verschenen Parijs 1819.
Catirli. Zie ARGANTHONIUS MONS.
Catmandoe, of Khatmandu, ook Khatypoer,
hoofdstad van het koningrijk Nepaul in 0. I.; 50,000
inw.; zetel van een britschen resident.
Cato Marcus Porcius), bijgenaamd de Censor,
later ook Major (d. i. de Oude), geb. 234 (of 239)
v. Chr. te Tusculum uit geringe ouders, diende eerst
onder Fabius Maximus in den tweeden punischen
oorlog. Aangesteld als pretor in Sardinia, voltooide
hij de onderwerping van dat land aan de Romeinen.
Met den titel van consul naar Spanje gezonden en
naar Griekenland (195 v. Chr.) verdiende hij door
dapperheid en beleid de eer van een zegepralenden
intogt. Acht jaren later censor, bekleedde hij dit
ambt met eene gestrengheid, die tot spreekwoord is
geworden, zoodat Censorius zijn blijvende bijnaam
werd, en men hem ter eere een standbeeld oprigtte
met dit opschrift : ))Aan Cato, die de zeden heeft getuchtigd." Bij gelegenheid van eene zending, die hij
volbragt te Carthago (157 v. Chr.) zich overtuigd
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hebbende hoe dat rijk zich weder snel ontwikkelde,
begreep hij dat Rome geen gevaarlijker mededingster
hebben kon dan Carthago, en daarom besloot hij elke
redevoering, die hij sedert in den senaat uitsprak,
met de woorden : Ceterum censeo, Carthaginem esse
delendam" (d. i. overigens ben ik van oordeel, dat
Carthago verdelgd moot worden). Hij stierf op 85-j.
leeftijd in 149 v. Chr., nadat hij het nog had mogen
beleven,ilat het jaar te voren op nieuw aan Carthago
den oorlog was verklaard. De fragmenten van het
groote geschiedk. werk van C., getiteld Originesrom.
en andere brokstukken zijn het laatst uitgegeven
door Jordan (Leipzig 1860). Men legt dezen vooral
als redenaar beroemden grooten Romein gierigheid
te last, alsook dat hij een minnaar was van wijn.
— C. (Marcus Porci us) , achterkleinzoon van den vorige, en ter onderscheiding, naar de plaats waar hij
stierf, bijgenaamd Uticensis (d. i. van Utica) of ook
wel Minor (d. i. de Jonge), geb. 95 v. Chr., bekleedde
65 v. Chr. het questorschap te Rome. Terwijl omstreeks dien tijd het wedijveren van Cesar en Pompejus om alléen het hoogste gezag in handen te krijgen gestadig duidelijker in het oog begon te loopen,
was C. nagenoeg de eenige man van beteekenis, die,
strijdend voor het in stand houden van de republiek,
het inwendig geschokte romeiiische gemeenebest
zocht te redden. Wel mislukte de poging (62 v. Chr.)
om tot herstel van de orde Pompejus met de legioenen terug te roepen en hem met de hoogste magt
te bekleeden; doch te vergeefs verzette C. zich tegen
de benoeming van Cesar tot consul (59 v. Chr.). Door
den loop der omstandigheden allengs tot de partij
van Pompejus gebragt, beijverde C. zich met dezen
om Cesar tegen te werken. Bij het uitbreken van
den oorlog (49 v. Chr.) vergezelde C. de consuls
naar Campanie, en ging vervolgens voor eenigen tijd
met twee legioenen naar Sicilie. Toen hij vernam
dat Pompejus vermoord was,verzamelde hij het overschot der republikeinsche armee en stak naar Afrika
over, waar Q. Metellus Scipio zich aan het hoofd van
eenige troepen gereed maakte om tegenstand te bieden aan Cesar; maar toen Metellus verslagen was,
en C. begreep zich in Utica niet langerte zullen kunnen staande houden, maakte hij zelf een einde aan
zijn leven (46 v. Chr.). De kinderen van C. waren
met de zelfde republikeinsche gevoelens bezield als
hun vader : zijne dochter Porcia doodde zich zelve
(zij was de vrouw van Marcus Brutus) ; en de zoon
van C. (nl. Marcus) sneuvelde in den slag bij Philippi.
— C. (Dionysius), staat bekend als een niet onverdienstelijk romeinsch dichter uit de 3e eeuw na Chr.
— C. (Valerius), rom. taalgeleerde en dichter uit de
3e eeuw na Chr.
Catoche, de noordoostelijkste kaap van Yucaten, aan het kanaal van Yucatan, ligt 30 geogr. mijlen van Cuba verwijderd.
Catorce, of Catorche, stad in den mexicaanschen staat San-Luis-de-Potosi, ligt 8272 parijs. voet
boven den spiegel der zee, 24 mijlen benoorden SanLuis-de-Potosi. Achter C. verheft zich het kale,
woeste, aan metalen rijke gebergte, waar de mijnen
reeds in 1483 ontdekt werden, en nog steeds overvloedig opleveren. Op het tafelland nabij C. groote
metaalsmelteripn.
Catreus, of Creteus, zoon van koning Minos op
Creta, werd door zijne dochters Aerope en Clymene
grootvader van Agamemnon, Menelaus, enz. Zijn zoon
Althemenes nam de vlugt, omdat hem door een orakel was aangekoudigd, dat hij zijnen varier om het
leven zou brengen, hetgeen niettemin werkelijk het
geval werd.
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Cats (Jacob), geb. 10 Nov. 1577 te Brouwershaven in Zeeland, waar hem 1829 een standbeeld is
opgerigt, vestigde zich na volbragte studien als advokaat eerst te Bouwershaven, later te Middelburg,
werd 1621 pensionaris aldaar, 1625 pensionaris van
Dordrecht, 1636 raadpensionaris van Holland, Welk
gewigtig ambt hij 15 jaren loffelijk bekleedde. Na
zijn eervol ontslag, ging hij als gezant naar Engeland, en sleet vervolgens zijne overige levensdagen in
rust op het buitengoed Zorgvliet nabij 's Hage aan
den scheveningschen straatweg, waar hij 12 Sept.
1660 stierf. Zijn grooten roem verwierf hij door de
vruchten van zijnen dichterlijken geest, waaronder
zijne Zinnebeelden, zijn Huwelijk, zijn Trouwring, enz.
Hij was en is nog de hollandsche volksdichter bij
uitnemendheid, en is algemeen bekend onder den
naam van DVader Cats". Verscheidene naamgenooten
van C. (Jacob) zullen wij bier onvermeld laten.
Catse, of Catze, voormalige plaats in Friesland,
verrnoedelijk tusschen Hindelopen en Molkwerum,
bij het dorp Koudum ; 1420 bij C. overwinning der
Vetkoopers op de Schieringers.
Catskill, hoofdpl. van het graafschap Greene
in den staat New York, aan den mond van de riv. C.
in den Hudson ; 6000 inw.
Catskill—Mountains, eene groep bergen in
de Alleghany-keten, strekt zich, met pieken van
3800 vt., in den staat New York uit langs den regteroever der Hudson-rivier.
Cattaro, versterkte hoofdpl. van den (11 vierk.
mijlen grooten en 31,000 zielen tellenden) kreis C.
in Dalmatia, aan de naar haar genoemde golf van C.
(Rocca-di-C.) der Adriatische Zee, met 2500 inw.
en goede haven. Gesticht in de 6e eeuw, menigmaal
geteisterd door aardbevingen, inz. 1563 en 1667.
Vroeger eene onafhankelijke republiek, sloot C. zich
1420 vrijwillig aan de republiek Venetia aan, kwam
bij den vrede van Campo-Formio 1797 aan Oostenrijk,
waartoe het nog -behoort (slechts van 1807 tot 1814
was Frankrijk er meester van).
Catten, eigentlijk Chatten, lat. Gatti, een germaansch yolk, woonde hoofdzakelijk in het tegenwoordige Hessen. De C. waren beroemd als krijgslieden ; ze werden door de Romeinen wel geslagen,
maar niet onderworpen. Het laatst vindt men de C.
als afzonderlijk vol k vermeld tijdens Marcus Aurelius;
sedert vermengden ze zich met de Franken.
Cattolica, stad in de sicil. prov. Girgenti ;
7000 inw. en zwavelgroeven.
Cattywar, schiereiland in het westen van VoorIndie, ook genaamd Schiereiland van Cutch en Guzerate, is 938 vierk. mijlen groot, bevolkt met 1,470,000
zielen, en is ingedeeld in tien districten, welke weder
gesplitst zijn in 216 kleine leenstaten onder vorsten of
hoofden, die deels aan den Guicowar schatpligtig zijn.
Catullus (Quintus Valerius),romeinsch dichter,
geb. 86 v. Chr. te Verona (of te Sirmio), aan het
meer Benacus, kwam jong naar Rome, en stierf in de
kracht der mannelijke jaren.
Catulus, dit was de familienaam der plebeische
Bens Lutatio te Rome. Zie LUTATIUS.
Catumbela, rivier in maritiem Nigritie, ontspringt 5 mijlen benoordoosten Caconda, loopt eerst
noord-,dan westwaarts,en valt na een loop van 55 mijlen in den Oceaan 5 uren gaans benoorden St. Philipp
de Benguela.
Caturigen, yolk in narbonneesch Gallia, maakte
ten tijde van Augustus deel nit van het rijk van koning Cottius ; hunne hoofdpl. was Caturigw of Caturigomagus, tegenw. Chorges.
Catze. Zie -rATSE.
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Cauca, I) eene titans niet meer bestaande stad
in Hispania Tarraconensis, 9 mijlen bezuidw. Clunia ;
was de geboortepl. van keizer Theodosius.
Cauca, 2) een der 8 geconfedereerde staten van
Nieuw-Granada,bestaat uit de oude provincien Choc&
Buenaventura, Cauca, Popayan, Pasto, gedeelten van
Neira en het territoor van Cagueta. Bevolking van C.
330,000 zielen; hoofdpl. Popayan. — 3) rivier in
Nieuw-Granada,. de voornaamste der rivieren, die
zich in de Magdalena ontlasten, loopt tusschen twee
ketenen van het Andes-gebergte van het zuiden naar
het noorden, en is omstr. 250 mijlen lang.
Caucasim pylte, tegenwoordig de berg-engte
van Daniel. Zie DARIEL.
Caucasie, of Ciscaucasia, ook Stawropol, gouvernement in aziat. Rusland, strekt zich uit aan de
noorderhelling van den Caucasus,tusschen de zee van
Azof en de Caspische Zee, is ten zuiden door den
Koeban en den Terek gescheiden van de vrije caucasische bergvolkeren, ten noorden door den Manitsj
en de Koema van het land der Donsche kozakken
en van de prov. Astracan. Op eene uitgestrektheid
van 1890 vierk. mijlen telt C. eene bevolking van
ruim 560,000 zielen. Van de dubbele uitwatering
van den Koeban in de Zwarte Zee en in de zee van
Azof af, tot aan den mond van den Terek in de Caspische Zee loopt eene lange rij vestingen en versterkte Kozakken-dorpen, die de Caucasische linie genoemd word t. Onder den naam C. verstaat men ook al
het russische grondgebied benoorden en bezuiden den
Caucasus, tusschen de Zwarte Zee en de Caspische Zee.
Caucasische bergen en bergvolkeren. Zie
CAUCASUS.

Caucasus, bergland tusschen de Caspische en
Zwarte Zeeen, op de grens van Europa en Azie, strekt
zich van het O.Z. 0. naar het W. N. W. uit, van het
schiereiland Apsjeron aan de Caspische Zee tot het
schiereiland Taman aan de Zwarte Zee, over eene
oppervlakte van 150 mijlen lengte en 20 a 50 mijlen
breedte, met inbegrip der voorbergen. De voornaamste keten, of eigentlijke C., loopt van het schiereiland
Apsjeron tot de vesting Anapa over eene lengte van
circa 44 mijlen ; en van doze hoofdketen loopen links
en regts eene menigte dwarsketenen uit, nl. : ten N.
de Elvend en Elbroez (Ceraunii monies) ; ten N. W.
de bergen langs de Zwarte Zee (Caraxici monies).
De hooge bergen van de Krim zijn almede to beschouwen als uitloopers van de caucasische bergengroep,
In den C. ontspringen verscheidene rivieren, van
welke de voornaamste zijn : in het N. W. de Koeban, in het N. 0. de Terek, in het Z. W. de Rioni
(Phasic), in het Z. 0. de Alazan. De verschillende
ketenen der caucasische gebergten vormen verscheidone bergpassen, van welke enkele vermaard zijn
geworden, t. w. : de Caucasische pas (tegenw. pas
van Daniel) op den weg van Mozdok naar Tiflis; de
Albanische (of Sarmatische) pas, langs de kust van
Daghestan in het district Kagmanscharie ; de Caspische pas, bij Teheran ; de Iberische pas, tegenw.
Schaoerape. De C. was reeds bekend in de hooge
oudheid, en speelt eene gewigtige rol in de mythologie der Grieken ; op een der bergen van den C.
plaatsten zij o. a. de strafoefening van Prometheus.
De talrijke volkstammen,die de gebergten van den
C. bewonen, zijn vroeger bijna altijd onafhankelijk
geweest. In de oudheid was Mithridates de eenige ,
die hen eenigen tijd aan zijn gezag onderworpen
hield. In later dagen was het gezag der Turken over
de bergvolkeren van den C. een gezag bloot in naam;
en de Russen zijn, om hen to bedwingen, genoodzaakt geweest eene linie aan te leggen van sterkten
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Caussidiére

op al de bergen van den C. (de Caucasische line,
zie het artikel CAUCASIè), en toch komen nog aanhoudend verscheidene Bier bergbewoners tegen Ruslands gezag in opstand, en leven om zoo te zeggen
met de Russen in onafgebroken oorlog. De bevolking
van den C. wordt geschat op anderhalf millioen zieten, die in eene schier ontelbare menigte stammers
gesplitst zijn; men kan ze evenwel indeelen in 8 hoofdgroepen, t. w.: 1) de georgische met de Georgiers,
Swaneten, Mingreliers en Lazen ; 2) de tsjerkessische of Adighe ; 3) de Abchasen ; 4) de libychen ;
5) de Osseten (van indo-germaanschen stam) ; 6) de
lesghische; en 7) de tsjetsjenische ; waarbij eludelijk nog te voegen zijn 8) een aantal turksch-tartaarsche volkeren (Nogajen, Turkomannen, Koemukken,
enz.). De meeste van al die volkeren zijn Mahomedanen, en door den-tegenstand, lien zij (gelijk boven
gezegd) reeds sedert 'anger dan eene halve eenw
hebben geboden aan de Russen, hebben de caucasische volkeren de oogen van geheel de wereld op zich
gevestigd. Inzonderheid was dat het geval, toen
Schamyl 1839 optrad eerst aan het hoofd der Tsjetsjenzen, sedert 1846 ook der Tsjerkessen. (Men
leze : Bodenstedt, Die Volker des Kaukasus, 3e druk
Frankfort 1854).
Cauchen, of Auchen, een van scytischen oorsprong zijnde stam van het germaansche yolk. De C.
werden gesplitst in Groote C. (lat. Cauci-Majores),
wonende tusschen Weser en Elve, in het tegenw.
Oldenburgsche en in de omstreken van Bremen, en
Kleine C. (lat. Cauci-Minores), wonende tusschen
Eems en Weser, in het tegenw. Oost-Friesland.
Cauchois—Lemaire (L. A. F.), geb. 28 Aug.
1789 te Parijs,publicist van 1815 tot 1838, toen chef
eener afdeeling van het rijks-archief, gaf 1842 in
het licht eene Histoire de la revolution de 1830.
Cauchon (P.), bisschop van Beauvais, verkocht
zich aan de Engelschen, die Frankrijk overweldigd
hadden, eischte voor zich het refit om de ongelukkige Jeanne d'Arc te vonnissen, omdat zij in zijn
bisdom gevangen was genomen, en was van al de
regters degenè, die het vinnigst tegen haar te werk
gingen. Hij werd door de bevolking van Beauvais uit
zijn bisdom weggejaagd, en stierf 1443.
Cauci. Zie -rAUCHEN.
Caucoliberum, stad in narbonneesch Gallie ;
tegenw. Collioure.
Caude, rivier in het fransche dept. TarnGaronne, neemt, na zich met den Comte te hebben
vereenigd, den naam aan van Lêre, en ontlast zich in
den Aveyron.
Caudebec, het oude Latonsagus, fransche stad
met 6000 inw. aan de Seine, dept. Seine-Inferieure,
2 uren gaans bezuiden Yvetot ; was eertijds hoofdpl.
van het landschap Caux, en zeer welvarend. Veel leed
C. door de oorlogen in de 16e en 17e eeuw.
Caudium, tegenw. Airola of Arienzo, stad in
Samnium, 7 uren gaans bezuidoosten Capua, tusschen
Benevento en Calatia, op de grenzen van Campanie.
In de nabijheid van C. een bergpas, vermaard door
de nederlaag der Romeinen tijdens het consulaat van
T. Veturius Calvinus en Sp. Posthumius Albinus; ze
lieten zich daar insluiten door Pontius Herennius,
den veldlaeer der Samniten, en werden genoodzaakt
onder het juk door te gaan (321 v. Chr.) : vandaar
de benaming Caudijnsche vorken, welke aan dezen
bergpas werd gegeven. Later behaalden de Romeinen
eene overwinning op de Samniten in de nabijheid
van C.
Caudijnschevorken, lat. Furculai
Zie CAUDIUM.

Caulaincourt (Armand Augustin Louis de),
hertog van Vicenza, geb. 9 Dec. 177-2 te Caulaincourt,
een dorpje in Picardie, gest. 19 Feb.1827,nam deel aan
nagenoeg al de oorlogen der omwenteling, deed zich
opmerken door Bonaparte, die hem, toen hij keizer
werd, benoemde tot opperstalmeester, vervolgens tot
divisie-generaal, tot hertog van Vicenza 1805, en
1807 tot ambassadeur in Rusland, waar C. de achting wist te winnen van keizer Alexander. Hij keerde
1811 nail. Frankrijk terug, nam deel aan den veldtogt naar Moskou, werd na de rampen die het fransche leger troffen als gezant afgevaardigd naar de
verbondene mogendheden, en verdedigde daar steeds
de belangen van den zoon des keizers. De Souvenirs
du duc de Vicente (Parijs 1837-40) behelzen merkwaardige bijzonderheden aangaande het keizerrijk.
Caulon. Zie -rAULON1A.
Caulonia, of Caulon, eerst Antonia, later Castrum Veterum, en tegenw. Castel-vetere genaamd,
stad in Italie (Bruttium), ten Z. 0. van Terina, digt
bij de zee; gesticht door Crotonioten, werd driemaal
verwoest, nl. eerst door Dionysius van Syracuse, toen
in de oorlogen met Pyrrhus, en eindelijk in den
tweeden punischen oorlog.
Caumont, 1) fransche stad, dept. Calvados, 5
uren gaans bezuidw. Bayeux; 2500 inw.; eene ijzermijn in de nabijheid.— 2) C.de la Force; zie LA FORCE.
Caune, 1) fransche naam voor Caunus. 2) C.,
of Caulne, vlek in het fransche dept. Cotes-du-Nord,
5 uren gaans bezuidw. Dinan ; 2000 inw. — 3) La
Caune, stad met 4200 inw. in het fr. dept. Tarn, 9
uren gaans benoordoosten Castres. — 4) La Caune,
westelijke tak der Cevennen, tusschen de fransche
departementen Herault en Tarn.
Caunes (les), het oude Bufentis, stad in het
fransche dept. Aude, 5 uren gaans benoordoosten
Carcassonne; 2500 inw.; oude benedictijner-abdij.
Caunus, stad ter zuidkust van Carle, tegenover
Rhodus, was vermaard door hare goede wijnen ;
geboortepl. van Protogenes.
Cauquenes, 1) stad in Chili, 14 mijlen bezuidoosten Santiago; 4000 inw. — 2) rivier in Chili.
Caus (Salomon de), schilder, decorateur en architect te Parijs in het begin der 17e eeuw, was een
der eerste uitvinders van de stoomkracht ; doch kardinaal Richelieu, wiens bescherming hij kwam inroepen, liet hem, om eene gevierde lichtekoot te believen, opsluiten in het gekkenhuis Bicetre, waar C.
eenige jaren later stierf, zonder de wereld met zijne
uitvinding te hebben mogen baten.
Caut3sade, stad in het fransche dept. TarnGaronne, 5 uren gaans benoordoosten Montaban ;
5000 inw.
Caussidibre (Marc), geb. te Geneve 18 Mei
1808 uit ouders, die tot den handwerkersstand behoorden, zoon van een oud soldaat der fransche
republiek. Als revolutionair deed C. zich het eerst
kennen bij de bloedige tooneelen van Lyon en St.Etienne (April 1834). In de Februarij-omwenteling
(1848) had hij een eigen korps (Garde du peuple
genaamd), bestaande uit barricade-mannen en veroordeelden wegens staatkundige misdrijven, nam
eigenmagtig de prefectuur van policie in bezit, en
werkte alsnu krachtig tot handhaving van de orde. Op
den 15en Mei echter bleef hij werkeloos ; deswege
met geregtelijke vervolging bedreigd (Aug. 1848) nam
hij de vlugt naar Engeland, waar hij de Mentoires de
Caussidike schreef (2 dln. Parijs 1848). Later ongelukkig in Amerika, keerde hij van daar terug eerst
naar Engeland, in Jan. 1861 naar Frankrijk, doch
stierf reeds weinige dagen na zijn aankomst (27 Jan.).
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Caussin
Caussin (Nicolas), een Jezult, geb. 1583 te
Troyes, gest. 1651, had vermaardheid als prediker
en werd de biechtvader van Lodewijk XIII; door de
partij te kiezen van de koningin-moeder tegen Lodewijk XIII en Richelieu haalde hij zich beider ongenoegen op den hats en werd gebannen.
Caussin de Perceval (J. J.), orientalist,
geb. 1759 te Montdidier, gest. 1835, werd 1783 prof.
voor het Arabisch aan het College de France, 1 787
bewaarder van de manuscripten aan de koninklijke
bibliotheek. Uit het Arabisch vertaald heeft men van
hem Suite des Mille et une Nails (1806) en Histoire
de la Sicile sous les Musulmans (1802).
Cauterets, fransch dorp, dept. Hautes-Pyre'lees, 3 uren gaans bezuiden Argelês; 900 inw.; zeer
gezochte zwavelbronnen.
Cauveripuram, stad in het distr. Coimbatore, van het britsch-ind. presidentschap Madras,
aan den Cauvery.
_AVERY
_.
7i K
Cauvery, rivier. Zie
Cauverypauk, stad in het britsch-ind. presidentschap Madras, distr. Noord-Arcot, aan den weg
van Madras naar Arcot.
Caux (Pays de), het oude Caleti, landschap in
Opper-Normandie,benoorden de Seine,maakt tegenw.
deel nit van het fransche dept. Seine-Inferieure.
De voornaamste steden in het landschap C. zijn
Caudebec, Lillebonne, Yvetot, St.-Valery-en-Caux,
Bolbec, Argues, Dieppe, Eu, le Tréport.
Cava, stad in de napolit. prov. Principato citeriore, 1 uur gaans benoordwesten Salerno ; 10,000
inwoners.
Cavado, rivier in de portug. prov. Minho,
neemt den Rio Homem in zich op, en valt na eenen
loop van 14 nrijlen bij Esposende in den Atl. Oceaan.
Cavadonga, stad in Asturie, 12 uren gaans
bezuidoosten Oviedo. In 718 behaalde Pelagius bier
eene schitterende overwinning op de Mooren, ten
gevolge waarvan hij door de bevolking der Asturien
en de aldaar de wijk genomen hebbende Gothen als
koning uitgeroepen'werd.
Cavaignae (Eugene Louis), fransch generaal,
geb. 15 Oct. 1802 te Parijs, was de zoon van een
voormalig lid der conventie, nam 1828 als kapitein
deel aan de expeditie naar Morea. Aanvankelijk (in
garnizoen te Arras) verklaarde hij zich voor de Julijornwenteling, verheelde echter reeds 1831 zijne ontevredenheid niet, werd om zijne republikeinsche
gevoelens overgeplaatst naar Algerie, en klom daar
door tal van wapenfeiten op tot den rang (1843)
van brigade-generaal. Met de tijding van de Februarij-omwenteling (1848) ontving hij den 24sten
Bier maand zijne benoeming tot divisie-generaal en
gouverneur-genl. van Algerie, werd vervolgens lid
der Nationale vergadering te Parijs, en 17 Mei minister van oorlog. Na den opstand van 23 Junij gedempt to hebben, werd hij president van den ministerraad ; door de gematigde republikeinen en door
de conservative tegenstanders van Lodewijk Napoleon
werd C. kandidaat gesteld bij de verkiezing van eenen
president der republiek, dock L. Napoleon (later
keizer Napoleon III) werd gekozen. In het Wetgevend ligchaam vormde C. een republikeinsch linkercentrum. Bij den staatsgreep van 2 Dec. 1851 (de
oprigting van het keizerrijk) werd C. in hechteiiis
genomen en naar Ham gebragt ; dock reeds spoedig
weder in vrijheid gesteld, leefde hij sedert ambteloos,
en stierf 28 Oct. 1857 op zijn landgoed to Ournes.
— C. (Godefroi), oudste broeder van den vorige,
geb. 1801 to Parijs, nam reeds vroeg deel aan het
staatkundige streven naar hervorining, screed dap-
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per in de Julij-dagen 1830, verklaarde zich echter
reeds spoedig tegen den nieuwen staat van zaken,
en werkte daartegen voornamelijk in politieke clubs.
Betrokken in de April-beweging van 1834, vlugtte
hij 17 Julij 1835 met :vele anderen naar Engeland,
keerde echter 1841 in Frankrijk terug, rigtte toes
het dagblad DLa Reforme" op, en stierf 5 Mei 1845.
— C. (Jean Baptiste), varier der beide vorigen, geb.
1762 te Gordon , in het franscbe dept. Lot, lid der
Conventie en generaal, stemde voor het doodvonnis
tegen Lodewijk XVI, voerde het bevel over de gewapende magt tegen den opstand van 20 Mei 1795,
stond met Barras en Bonaparte 5 Oct. aan het hoofd
der conventionele troepen, en had onder het Directoire zitting in den Raad der Vijfhonderd. Sedert
1806 te Napels eerst beheerder van het domein, vervolgens staatsraad, werd hij 1815 door Napoleon benoemd tot prefect van het dept. Somme. Door Lodewijk XVIII gebannen, leefde hij sedert to Brussel,
en stierf daar 24 Maart 1829. — C. (Jacques Marie,
vicomte) broeder van den vorige, geb. 1773, diende
lotrelijk onder de franscbe republiek en het eerste
keizerrijk, was sedert 1806 in napolitaansche dienst,
deed als bevelhebber der kavallerie van het He
armee-korps 1812 den veldtogt naar Rusland merle,
en stierf als inspecteur-genl. der kavallerie omstr.
1854.
Cavaillon, lat. Cabellio, stad in het fransche
dept. Vaucluse, aan de Durance, 5 uren gaans bezuidoosten Avignon ; 7500 inw.; was eertijds een der
voornaamste steden van de Cavaren, in het Viennesche, en de standplaats van een korps utricularien
of veerlieden voor de overvaart van de Durance. Geboortepl. van Cesar de Bus.
Cavala. Zie CAVALE (la).
Cavalcanti (Guido), ital. wijsgeer en dichter,
gest. 1300 te Florence; was een vriend van Dante,
en even als deze een warm Gibellijn. — C. (Giovanni), bekend als schrijver van de Istorie fiorentine
loopende van 1420-52 (uitgeg. in 2 dbl. Florence
1838). — C. (Bartolommeo), geb. Oct. 1503, tegenstander der Medicis, later in fransche, eindelijk
in pauselijke dienst, stierf te Padua 1562. Behalve
zijne geachte Trattati sopra gli ottinii reggimenti
(Ven. 1574; Milaan 1805), is ook zijne Rettorica
(Ven. 1559, en dikwijls herdrukt) to noemen.
Cavale (la), bet oude Neapolis. Zie KAVALA.
Cavalese, marktvlek in den tiroler reis
Trente, in het Fleimser-dal, aan den Avisio; 0
inwoners.
Cavalier (Jean), hoofdaanvoerder der.Camisarden in den Cevennen-oorlog, geb. 1679 in het
dorp Ribaute in Languedoc, was eerst bakkersknecht ;
dock bij de vervolgingen, die de Gereformeerden te
lijden hadden van Lodewijk XIV, predikte C. den
opstand, en aan het hoofd van eene bende zijner
landslieden onderscheidde hij zich zoo door dapperheld en beleid, dat maarschalk Villars het niet raadzaam vond hem te beoorlogen, docli tot een vergelijk
met hem kwam, waarbij C. zich verbond de wapenen
seder te leggen tegen een jaarlijksch pensioen met
den titel van kolonel. Zich evenwel niet veilig in
Frankrijk achtende, stak hij over naar Engeland en
trail daar in dienst; in den spaanschen erfopvolgingsoorlog, aan het hoofd van een regewent uitgewekene Camisarden, onderscheidde hij zich vooral
in den slag bij Altnanza in Nieuw-Castilie 25 April
1707. Hij stierf Mei 1740 te Chelsea, als engelsch
generaal en gouverneur van Jersey. Zie de artikels
CAMISAROEN en CEVENNEN-OORLOG.
Cavalier Tempesta. Zie TEMPESTA.
43
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Cavahere

Cavour

offerde zijne gansche fortuin op aan de verdediging
Cavaliers (Emilio del), geb. te Rome, sedert
1570 kapelmeester te Florence, waar hij omstr. 1590
van de zaak des koningschaps, deed den oorlog
twee herderspelen schreef, die tot de eerste bekende
voortduren van 1639 tot 1644, werd verslagen te
operaas behooren. Hij stierf omstr. 1600.
Marston-Moor, begat zich na die nederlaag in balCavaller-maggiore, stad in de sardische lingschap, en keerde eerst na de restauratie in Enprov. Saluzzo, 4 uren gaans benoordoosten Saluzzo ;
geland terug. Door Karel I tot graaf van Newcastle
5000 inw.
verheven, schonk Karel II hem den titel van hertog.
Zijne vrouw, de excentrieke Margareta, hertogin van
Cavallieri (Buonaventnra), beroemd ital. wiskundige, geb. 1598 te Milaan, gest. als prof. der Newcastle, gaf verscheidene dichtstukken en tooneelwiskunde te Bologna 3 Dec. 1647.
spelen in' het licht, en stierf 1673. Met hunnen zoon
Henry (gest. 1691) stierf de jongste linie van het
Cavally, stad op de Ivoorkust van Guinea, aan
den mond der rivier C.; 10,000 inw.; belangrijke
huis C. uit. — C. (Henry), uit de lime Devonshire,
koopstad.
geb. 10 Oct. 1731 te Nizza, was een beroemd scheikundige, ontdekte 1781 de zamenstelling van het
Cavan, het zuidelijkste graafschap der iersche
prov. Ulster, groot 35 vierk. mijlen, met 175,000
water uit waterstof en zuurstof, en berekende de
zielen en de hoofdpl. C. met 3000 inw.
digtheid van den aardbol naar eenen gemiddelden
maatstaf. Bij zijne adellijke familie niet in tel, omdat
Cavaren, Volk in transalpijnsch Gallie, tusschen de Isere en de Durance, langs de Middell. Zee
hij slechts een geleerde was, werd hem door eenen
en de Rhone; hoofdstad Arausio.
oom, die nit de overzeesche bezittingen teruggekeerd
was, bij diens overlijden eene jaarlijksche rente verCavarinus, koning der Senonen in celtisch
Gallie, werd door zijne onderdanen verdreven, loch
maakt van ruim 300,000 livres. Henry C. stierf te
Londen 24 Febr. 1810. — C. (W. H.), lord Bendoor Julius Cesar op zijnen troon hersteld ; daarop
tinck (en diens zoon). Zie BENTINCH.
voerde C. bevel over de gallische ruiterij, die Cesar
vergezelde op zijne togten tegen Ambiorix en de
Cavery, rivier in Indie. Zie KAVERY.
Treviren.
Caviniano, plaatsje in Toskanen; beroemde
en beslissende veldslag 2 Aug. 1530, waarbij de FloCavarzere, marktvlek in de prov. Venetie, op
rentijnen onder aanvoering van Ferrucci totaal werde beide oevers van de Etsch en aan het kanaal Gorzone, 10 uren gaans bezuidw. Venetie ; 12,000 inw.
den verslagen door de keizerlijken onder Philibert
van Oranje, die daarbij sneuvelde.
•
Cavaso, groot dorp in de venet. prov. Udine,
5 uren gaans benoordw. Treviso ; 2500 inw.
Cavino (Giovanni), beroemd graveur, geb. 1499
Cavazuceherina, marktvlek in de prov. Ve- te Padua, gest. 1570. Met Alessandro Bassiano (een
netie, aan de Piave-vecchia ; 2300 inw.
ander graveur te Padua) maakte hij een aantal grieksche en romeinsche penningen en munten na, die in
Cavazzo, dorp in de venet. prov. Udine, nabij
den Tagliamento ; 2000 inw.; zwavelhoudende minemenige verzameling zijn opgenomen als echte.
Cavite, prov. (met 57,000 zielen) van het
rale bronnen.
Kelder, naam van twee dichtspaansche philipp. eiland Luzon, met de hoofdpl. C.,
Caveau, d.
3 uren gaans bezuiden Manila, aan de golf van Malievende genootschappen te Parijs (1729-39 en
1816-17). Het doel der leden was : in hunne bij- nila ; 6000 inw., haven en fort.
Cavo (Monte). Zie ALBANO.
eenkomsten lekker te eten en te drinken, en deze
smulpartijen op te vrolijken met luimige poezij.
Cavour, of Cavore, stad in de sardische prov.
Turijn, aan den voet der Alpen ; 6000 inw. In de
Cavedone (Giacomo), ital. schilder, geb. 1577
nabijheid de 1010 gestichte, eertijds zeer rijke bete Sassuolo, ' gest. 1660, beroemd door zijne zoogenedictijner-abdij Santa-Maria-di-C.
naamde kolorietstukken.
Cavour (graaf Camillo Benso di), italiaansch
Caveirac (Jean Novi de), fransch geestelijke,
staatsman, geb. 10 Aug. 1810 te Turijn, nit een oud
geb. 1713 te Nismes, gest. 1782, verdedigde in een
adellijk piemonteesch geslacht, zoon van baron Miopenbaar geschrift (1758) de herroeping van het
edict van Nantes, waarbij hij betoogde, dat de gruchele Antonio Benso di C. Na eerst in krijgsdienst
geweest te zijn, en eenigen tijd na de Julij-omwenwelen van den Bartholomeus-nacht noodig waren
geweest in het belang der Kerk ; 1762 zekere han- teling zijn ontslag te hebben genomen als luitenantgeneraal, wijdde hij zich op zijne familie-goederen
delingen der Jezuiten verdedigd hebbende, werd hij
aan den landbouw, en beoefende vlijtig de staathuiswegens dat geschrift door de regtbank van bet
houdkunde. Reeds vroeger bekend als liberaal, nano
Ch'atelet veroordeeld (1764) tot tepronkstelling en
hij sedert 1842, toen hij weder in Turijn was komen
levenslange ballingschap; hij vlugtte naar Italie,
wonen, ijverig deel aan het ontwaakte streven naar
keerde na het ontslag van minister Choiseul en de
hervormingen. Sedert Febr. 1848 lid van de Tweede
opheffing van het parlement in Frankrijk terug, en
Kamer, speelde hij daar slechts eene ondergeschikte
ging voort tot aan zijnen dood te ijveren voor al wat
rol, naardien de democratische partij geheel bovenonverdraagzaam was.
dreef, zoodat hij dan ook bij de nieuwe verkiezing
Cavendish, een tak der familie Gernon, uit
van 1849 niet herkozen werd. In Dec 1849 echter
welke familie Roger Gernon den naam C. aannam
onder het ministerie Azeglio weder gekozen, won
naar het hem doorhuvvelijk aangekomen landgoed C.in
't hertogdom Suffolk. Sir John C., opperregter der hij nu al zeer spoedig invloed en populariteit, en
King's Bench, kwam om (1381) in den opstand van werd na den dood van graaf Santa-Rosa beroemd
tot minister van landbouw en koophandel, waarbij
Wat Tyler. Een zijner afstammelingen, sir William
hem al spoedig ook het departement van marine
C. (geb. 1505, gest. 1557), ceremonie-meester van
werd opgedragen, terwijl in April 1851 ook de porkardinaal Wolsey, is te beschouwen als de stamheer
tefeuille van financi6n aan hem toevertrouwd werd.
van bet geslacht C. Zijn tweede zoon, William, graaf
van Devonshire, is de stamheer van het hertogelijk Na den val van het kabinet Azeglio trail C. op als
hoofd van het ministerie van 4 Nov. 1852, nadat hij,
geslacht van lien naam (zie DEVONSHIRE). De derde
op zijne reis naar het congres te Brussel, eene eerste
zoon Charles C. was de vader van William C., hertog
conferentie had gehad met Lodewijk Napoleon. Hij
van Newcastle (geb. 1592, gest. 25 Dec. 1676), die
zelf behield de portefenille van financier, waarbij
hooge gunst stond bij Jacobus I en Karel I; hij
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later (1857) die van buitenlandsche zaken, en tijdelijk ook die van binnenl. zaken en onderwijs gevoegd
werden. C. bleef minister-president tot na den vrede
van Villafranca, toen hij 14 Julij 1860 zijn ontslag
nam ; 21 Julij 1860 trad hij andermaal op als hoofd
van het kabinet, doch stierf 6 Junij 1861. Zijne
Opere politiche ed economiche verschenen in het licht
1855 te Cuneo. Wat betreft van hoeveel invloed C.
was op het lot van het nieuwe koningrijk Italie, zie
men in het art. ITALie de rubriek Geschiedenis.
Cavriana, dorp in de tegenw. ital. prov. Brescia
(vroeger oostenr.-lombard. prov. Mantua) ; 2200
inw.; een der voornaamste punten in den slag van
Solferino 24 Junij 1859.
Cawnpore, stad in het 115 vierk. mijlen groot
zijnde en 1,200,000 zielen tellende district C. in het
britsche presidentschap Agra. De stad C. ligt op den
regter-oever van den Ganges, telde in 1856 circa
109,000 inw., en is in een strategisch opzigt een
gewigtig punt. In den indischen opstand van 1857
werden te C. op gruwelijke wijze de gevangen genomene Engelschen omgebragt door Nena-Sahib.
Caxamarea, stad in Peru aan den Llaucan,
met 12,000 inwoners ; hoofdpl. van het district C.
(46,000 zielen), dept. Libertad. In de stad C. werd
Atahualpa, de laatste der incaas, door de Spanjaarden
ter dood gebragt. In de nabijheid van C. de oude
overblijfselen der reeds aan de incaas bekende geneeskrachtige bronnen, genaamd Banos-del-Inca.
Caxamarquillo, stad in Peru, prov. Libertad,
aan den Maralion ; 5000 inw.
Caxatambo, district in Peru, prov. Ancas,
25,000 zielen, en de hoofdpl. C. (6000 inw.), 12
mijlen benoordoosten Lima.
Caxo, eilandje. Zie CASSO.
Caxoeira, of Cachoeira, stad in de brazil. prov.
Bahia, aan den Paraguacu; 5000 inw.; telt met het
district C. 16,000 .inw. (biz. 611, kolom 2, verkeerdelijk opgegeven voor de stad).
Caxton, dorp' ,in het engelsche graafschap
Cambridge, 4 urea gaans bewesten Cambridge ;
500 inw.; geboorteplaats van den geschiedschrijver
Matthew Paris.
Caxton (William), de eerste engelsche boekdrukker, geb. omstr. 1412 te Weald, graafschap
Kent, was aanvankelijk koopman, bragt eenigen tijd
in Holland door, leerde daar de drukkunst, en bragt
die omstr. 1472 naar Engeland over, waar hij zijne
drukkerij oprigtte te Londen bij de Westminsterabdij. Hij stierf 1491 ; doch hoezeer de geestelijkheid
sterk tegen de drukkunst ijverde, bleef die tali ook
in Engeland voortbestaan.
Cay. Zie KAY.
Cayambe, 1) rivier in Brazilie, valt 4 mijlen
bezuidoosten Ega in de Amazone. — 2) C., of Carjambe, vulkanische berg der Cordilleras in de zuidamerik. republiek Ecuador, ten N. 0. van Quito, is
18,420 Vt. hoog.
Cayapo, rivier in de brazil. prov. Goyas, geeft
haren naam aan een groot district van die prov., nl.
het district Cayaponia, dat in het noorden zeer bergacl,Lig is, waar dan ook verscheidene rivieren ontspt ;tig !n (C., Picombas, Pascua do , Appary, Rio-Verde,
enz.). De bewoners van dit district, Cayapos genaamd, zijn nog geheel onbeschaafd.
Cayenne, versterkte hoofdstad van fransch
tri., in Zuid-Amerika, aan den mond van de rivier C. (of Oyak), op het eiland C., waar 6 maanden van het jaar regen heerscht, en 6 maanden felle
droogte en hitte; vandaar dat het klimaat er zeer
ongezond, en voor Europeanen zoo goed als doode-

lijk is. De eerste fransche nederzetting dateert van
1626; in 1635 werd die vergroot, maar in 1654
verlaten; toen maakten de Engelschen zich meester
er van, doch behielden C. slechts tien jaren (1654
—1664). Een oogenblik (1676-77) waren de Hollanders meester van C.; in 1677 weal het voor de
Franschen heroverd door d'Estrees ; de Portugezen
bemagtigden het in 1805, doch in 1814 werd het
teruggegeven aan de Franschen, die het thans voornamelijk bezigen als strafkolonie, werwaarts zij hunne
tot deportatie veroordeelden overbrengen. Onder den
naam C. is ook menigmaal geheel fransch Guiana te
verstaan.
Cayes, havenstad op de zuidkust van het eiland
Haiti (spaansch gedeelte), met 8 a 9000 inw.
Cayla (Jean Mamert), fransch journalist en
scbrijver, geb. 1812 te Vigan, dept. Lot, schreef
behalve een aantal andere werken Etude sur les
dialectes mdridionaux (2 dln.) ; Celdbritds europdennes
(1 dl.) ; enz.
Caylus, of Caylux, stad in het fransche dept.
Tarn-Garonne, aan de Bonnette ; 5500 inw.
Caylus (Anne Claude Philippe de Tubiéres,
graaf van), geb. 31 Oct. 1692 te Parijs, gest. aldaar
5 Sept. 1765, beroemd als archeoloog. Zijn voornaamste werk is Recueil d'antiquitds dgyptiennes,
dtrusques, grecques, gauloises (7 din. Parijs 1752-67).
Zijne Oeuvres badines verschenen 1787 in 12 dln.
Hij was ook een verdienstelijk teekenaar en graveur,
en een vriend van den abbe Barthelemy.— C. (Marthe Marguerite de Villette, markiezin van), moeder
van den vorige, geb. 1673, gest. 15 April 1729, was
familie van madame de Maintenon, en pas 13 jaren
oud toen zij trouwde met J. Anne de Tubiéres, markies van C.; zij schitterde aan het hof van Lodewijk XIV, en is vooral bekend door de Souvenirs de
madame de Caylus (uitgegeven door Voltaire 1770;
herdrukt 1804).
Caymans—eilanden, drie eilanden der britsche West-Indien, bezuiden Cuba, in de zee der Antillen, naar den kant van de golf van Honduras.
Cayo. Zie -rAICOS.
Cayona, havenplaats op het eiland Tortuga
(Tortue), dat aan de noordkust van Haiti ligt ;
5000 inw.
Cayor, een der vijf vorstendommen van het
groote rijk Dhjolof in Senegambie ; telt 250,000
zielen, die onder een sultan staan.
Cayos. Zie CAIGOS.
Cayster, of Caystros, tegenw. Kitsjek-Meinder,
d. i. Kleine Meander, rivier in Lydie, ontspringt in
de nabijheid van Sebaste, en valt bij Ephesus in de
Egeische Zee. De C. was eertijds vermaard door de
vele zwanen, die men langs hare oevers aantrof.
Cayx (Charles), fransch geschiedschrijver, geb.
5 Julij 1795 te Cahors, gest. 5 Sept. 1858 te Parijs.
Zijne Histoire de l'empire romain (1828-37) loopt
slechts van den slag bij Actium tot den dood van
Nero. Zijne handboeken Précis de l'hist. ancienne ;
Précis de l'histoire de France au moyen age; en
Précis de l'histoire des successeurs d'Alexandre

zijn zeer geachte boeken.
Cazaca, het oude Metagonium, stad in Marokko,
nabij Melila.
Cazalla—della—Sierra, stad in de spaansche
prov. Sevilla ; 6700 inw.
Cazar, stad in Egypte, hoofdpl. der oasis van
Dakhel.
Cazaubon, stad in het fransche dept. Gers,
aan de Douze ; 2800 inw.
Cazbin. Zie KAZWIN.
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Cazembe

Cecryphalea

hij zich echter aan prinses Elizabeth, en werd door
Cazembe, negerrijk in het binnenland van
deze, nadat zij den troon had beklommen, 1558 beZuid-Afrika ; het rijk Cazembe grenst ten 0. en Z.
noemd tot secretaris van staat, en behield haar onaan het gebied der Muembas, en is ten W. door de
beperkt vertrouwen tot zijnen dood 15 Aug. 1598.
riv. Langebongo van het rijk Lobale gescheiden. De
In 1571 was hij tot baron van Burleigh verheven,
vorst van C. voert den titel van muata, en resideert
en 1588 had hij een voor Engeland zeer voordeelig
te Lunda.
traktaat met Holland gesloten. — C. (Robert),
Cazeres, lat. Calagorris, stad in het fransche
graaf van Salisbury (waartoe hij verheven werd door
dept. Haute-Garonne, aan de Garonne, 8 uren gaans
Jacobus -I), was een zoon van den vorige, geb. omstr.
bezuidw. Muret ; 2000 inw.
1550, eerst gezant te Parijs, werd 1596 secretaris
Cazorla, lat. Castulo, stad in Spanje, 7 mijlen
van staat, en bleef dat tot aan zijnen dood 24 Mei
benoordoosten Jaen, aan de Vega; 7500 inw.; is om1612. Hij is de stamheer der tegenwoordige graven
ringd door eene keten bergen, die insgelijks den
van Salisbury.
naam van C. draagt.
Cecilia, twee heiligen: 1) romeinsche maagd
Cazotte (Jacq.), fransch schrijver, geb. 1720
en martelares, behield hare maagdelijke reinheid in
te Dijon, zocht de fransche omwenteling zooveel in
weerwil hare heidensche ouders haar Valerianus hadhem was tegen te werken, en verloor 25 Sept. 1792
zijn hoofd op het schavot. Zijne Oeuvres completes den opgedrongen als man ; hem en zijnen broeder
Tiburtius bekeerde zij tot het Christendom. Zij
zagen het licht in 4 dln. (Parijs 1816), en onderstierf den marteldood omstr. 230. Zij wordt genoemd
scheiden zich door losheid en bevalligheid van stijl.
de uitvindster van het orgel ; zij plagt hare vrome
Cea, I) rivier in het spaansche landschap Leon,
liederen te zingen under begeleiding van muziek,
valt na eenen loop van 18 mijlen bij Benavente in de
en zij is daarom de beschermheilige der muzikanten ;
Esla, die zich in den Duero ontlast. —2) stad aan
gedenkdag 22 Nov. — 2) eene maagd uit Afrika,
de Cea, in de spaansche prov. Orense ; 5000 inw.
Ceadmon, of Caedmon, een heilige der Dude stierf onder Diocletiaan den hongerdood voor het
geloof ; gedenkdag 11 Febr.
engelsche Kerk, gest. omstr. 680, is tevens de oudste
Cecilia—kloosters bestonden vroeger in ons
bekethie angelsaksische dtchter.
Cean Bermudez (Juan Augustin), geb. 17 land : 1) te Amsterdam op den Oudezijds Voorburgwal, gesticht omstr. de helft der 14e eeuw ; later tot
Sept. 1749 te Gijon in Asturie, spaansch kunsthisraadhuis your het gemeentebestuur of stadhuis vertoricus, rigtte te Sevilla eene akademie van schoone
bouwd. — 2) te Enkhuizen, het eerst betrokken
kunsten op, en stierf 3 Dec. 1829 te Madrid. Onder
1465, herschapen in een pesthuis 1592. — 3) te
zijne geschriften merken wij vooral op : Diccionario
Haarlem, gesticht 1498, ter plaatse waar nu het
historico de los mas illustres profesores de las bellas
gouvernernents-gebouw staat. — 4) te Hoorn, geartes en Espana (6 dln. Madr. 1800) ; Sumario de
sticht 1402 ; de nonnen werden 8 Mrt. 1573 uit dit
las antiguedades romanas que hay en Espana (Madr.
klooster gehaald en overgebragt naar Amsterdam.
1832).
Na de Kerkhervorming werd het achtergedeelte inCeara, prov. in het noorden van Brazili e , tusgerigt tot latijnsche school ; het voorste gedeelte is
schen den Atl. Oceaan en de provincien Riograndesedert 1796 het stadhuis; de rest is afgebroken. —
do-Norte, Pernambuco, Parahyba en Piauhi, is 1735
5) te Leyden, achter de Vrouwenkerk, werd na de
vierk. mijlen groot, en telt 385,000 zielen. — C., of
Kerkhervorming gedeeltelijk afgebroken, gedeeltelijk
Fortalezza, .00k Villa do Forte, ook wel Notre-Dame
ingerigt tot dol- en pesthuis. — 6) te Tiel, in de
de l'Assomption genaamd, hoofdpl. der prov. C., 2
Kerkstraat. — 7) te Utrecht, op de oostzijde der
uren gaans van de uitwatering der rivier C., telt
Oude Gracht, tusschen de St.-Jansbrug en de Vie29,000 inw.
brag, gesticht 1397 ter plaatse waar vroeger het
Cebenna mons. Zie c-EVENNEN.
huis der Heeren van Amstel had gestaan (1296 verCebes, grieksch wijsgeer, geb. te Thebe omstr.
beard verklaard wegens den moord op graaf Floris V
de helft der 5e eeuw, was een leerling van Socrates,
gepleegd); sedert 1647 ingerigt tot Muntgebouw. —
en schreef Brie philosophische zamenspraken, waar8) te Zwolle, in de Broerenstraat, gesticht 1300,
van alleen de Pinax (d. i. de Schilderij) tot ons gewerd (en wordt nog thans) het Kinderhuis genoemd.
komen is.
Cecilius Statius. Zie CAECILIUS STATrus.
Cebolla, stad in de spaansche prov. Toledo;
2000 inw. en grout kasteel der hertogen van Alba.
Cecina, lat. Cecina, riviertje in Toskanen, valt
na eenen kronkelenden loop van 5 mijlen in de
Cebreros, twee spaansche steden: 1) prov.
Middell. Zee nabij het .dorpje C., 5 urea gaans ten
Lugo, 2500 inw.; beroemde kaas. — 2) prov. Avila,
Z. Z. O. van Livorno.
2800 inw.
Ceclavin, stad in de spaansche prov. Badajoz,
Ceecano, stad in den Kerkel. Staat, 2 uren
4 mijleti benoordoosten Alcantara ; 3000 inw.
gaans bezuiden Frosinone; 3500 inw.
Cecropia, oorspronkelijke naam van Athene,
Ceeco d'Aseoli (Francesco Stabili, meest
naar Cecrops.
genaamd), schrijver van een didactiek dichtstuk,
getiteld Acerbo (bet eerst gedrukt 1476 te Venetie ;
Cecrops, stichter van Athene, geboortig nit
Sais in Egypte. Hij kwam met zijne landverhuizers
dikwijls herdrukt). Geboren te Ascoli onistr. 1257,
in Attica aan omstr. 1643 v. Chr., en stichtte een
onderwees hij de astrologie te Bologna (1322-25) ;
gedeelte der twaalf vlekken, waarvan Athene later
beschuldigd zich oneerbiedig over de godsdienst te
de hoofdstad ward. Hij stelde de regtbank van den
hebben uitgelaten, ward hij 1327 te Florence door
Areopagus in, verspreidde de eeredienst van Minerva
de Inquisitie verbrand.
en Jupiter, leerde den landbouw aan de bewoners van
Cecil (William), baron van Burleigh of BurghAttica, en voerde onder hen het huwelijk in, zoomede
ley, geb. 15 September 1520 te Bourne in het graafSchap Lincoln, sedert 1547 in engelsche staatsdieust,
het gebruik om de lijk.en te begraven. Hij stierf
ging met groote omzigtigheid te werk in de zaak
omstr. 1594 v. Chr.
van Johanna Grey, en had daaraan bij de troonsbeCecryphalea, voorgebergte van den Peloponklimming van koningin Maria het behoud van vrijnesus ; bij kaap C. overwonneti de Atheners de
iEgiiieten.
heid en leven te darken. Als ijverig Protestant hield
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Cedar

Celia Nigro)

Cedar, 1) stad in Woest-Arabie, in de nabijheid
van Palestina, gesticht door Cedar, zoon van Ismael.
In den Bijbel wordt onder den naam C. menigmaal
geheel Woest-Arabie verstaan. Zie overigens KEDAR.
— 2) naam van verscheidene steden en kleine rivieren in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Cedeira, spaans. stad, prov. Coruna ; 3400 inw.
Cedraro, stad in de napolit. prov. Principato
citeriore ; 4600 inw.
Cedrenus (Georgius), grieksche monnik in
de 11e eeuw, schreef eene kronijk, loopende van
Adam of tot op Izaac Comnenus (1057).
Cefalonia. Zie C-EPHALONIA.
Cefalu, het oude Cephabrdis of Cephalodium,
havenstad met 10,000 inw. op het eiland Sicilie, 8
mijlen ten 0. Z. 0. van Palermo.
Cehejin, spaans. stad; prov. Murcia; 6400 inw.
Ceilhes, stad in het fransche dept. Herault,
aan de Orbe ; 1100 inw.
Ceillier (Rerni), geleerd benedietijner monnik,
geb. 1688 to Bar-le-Duc, gest. 1761 in de abdij
Flavigny, waarvan hij prior titulair was, schreef eene

Celenderis, gr. Kelendereh, I) stad in tracheotisch Cilicie, aan de zee, tusschen de kapen
Anemurium en Sarpedonium ; men hield het er voor,
dat het van samischen oorsprong was. 2) stad
in Argolis, 2 mijlen bezuidoosten Trcezene.
' Celene, lat. Ceiceme, stad in Phrygie, eertijds
de hoofdstad van dat rijk, aan den Marsyas, nabij
den Meander. Midas regeerde to C., en het was de
geboortepl. van Marsyas.
Celeno, een der Harpijen. Zie HARPLItN.
Celeres (van het lat. Celer, vlug), eene keurbende ruiterij, opgerigt door Romulus om hem tot
lijfwacht to dienen, bestond uit 300 man (onder
Tarquinius I werd dit korps tot 600 man vermeerderd). De C. werden later vervangen door de ridders.
Celestianen, aanhangers van Celestius.
Celestinus, naam van een tegenpaus, die in
1124 verkoren werd, doch slechts 24 uren den
pauselijken Stool bekleedde, en toen de plaats ruimde voor Honorius H. Wijders de volgende pausen :
C. I, de heilige, 422-432, deed de leerstellingen
van Nestorius veroordeelen (concilie Rome 430), en
zond missionarissen naar Ierland; gedenkdag 6 April.
— C. II, een Franschman van geboorte, met name
Gui du Chaste!, volgde Innocentius II op 26 Sept.
1143, en stierf het jaar daaraanvolgend 3 Maart.
— C. III, 1191— 1198, eerst bekend onder den
naam van kardinaal Hyacinthus, werd verkoren toen
hij 85 jaren telde. Hij zalfde keizer Hendrik VI met
keizerin Constantia ; gaf Sicilie aan Frederik, den
zoon van Hendrik, onder boding dat hij aan den H.
Stool schatting zou opbrengen; deed kruistogten prediken, spoorde de vorsten aanhoudend daartoe aan,
en was een groot ijveraar voor de belangen der Kerk.
— C. IV, Godofredo van Castiglione, stierf den 22
September, 18 dagen nadat hij verkoren was (1241).
— C. V, de heilige, genaamd Petrus van Moron,
geb. in Apulie, werd tot paus verkoren 1294.
VOOr zijne verkiezing was hij in de orde der Bonedictijnen gegaan, en had eene nieuwe orde gesticht,
die naar hem genoemd werd (zie CELESTIJNEN). Hij
leefde in de strengste godsvrucht, eenzaam in eene
eel, toen men hem de tiara kwam brengen. Geheel
en al vreemd aan alto wereldsche zaken, voelde hij
al spoedig zelf, dat hij niet voor de hoogste kerkelijke waardigheid berekend was, en legde die vijf
maanden later neder. Bonifacius VIII, zijn opvolger,
hield hem gevangen op het kasteel Fumone in Campanie, waar C. twee jaren later stierf. Door Clemens V werd C. heilig verklaard ; gedenkdag 19 Mei.
Celestius, een ketter nit Campanie in de 4e
eeuw, deelde de leerstellingen van Pelagius. Hunne
volgelingen werden Celestianen en Pelagianen genoemd.
Celestijnen, monnik-orde gesticht 1124 door
Petrus van Moron, later pans onder den naam van
Celestinus V, volgde met geringe afwijkingen den
regel van den heil. Benedictus. Het eerste klooster
der C. word gesticht op den berg Majella in de
Abruzzen. De C. werden in Frankrijk toegelaten
(1300) door Filips den Schoone ; doch doze orde
ontaardde zoo erg, dat zij 1778 moest worden opgeheven.
Celesyrie. Zie r-CELESYRIe.
Celio, een 168 vt. hooge heuvel in de Campagna
di Roma, op den linker-oever van den Tiber; om
zijne eiken oudtijds Querquetulanus genoemd.
Celite Nigraa, stadje in Afrika, op de grenzen
van Numidie en Africa proconsulariw, is vermaard
doordien het tot bisschop had den scheurmaker
Donatus, het hoofd der Donatisten.

Histoire ge'nerale des auteurs sacres et ecclesiastiques

(23 dln. Parijs '1729-63; een 24e Heel met registers verscheen 1782).
Ceilon. Zie C EYLON.
Ceiram. Zie C-ERAM.
Celana, vlek in de prov. Milaan ; 2500 inw.
Celano, stad in de napolit. prov. Abruzzo ulteriore II, met 5000 inw., aan het vischrijke Meer van
C. (lat. Fucinus lacus), om welks overstroomingen
to verhoeden keizer Claudius een groot uitwateringskanaal lief graven (44-54 na Chr.), dat in den
loop der tijden verzand was, doch in onzen tijd weder in goeden staat is gebragt.
Celanora, spaans. stad, prov. Orense; 2400 inw.
Celavo, stad op Corsica, arr. Ajaccio; 1500 inw.
Celaya, stad in den mexicaanschen bondstaat
Guanajuato; 14,000 inw.
C616, riviertje.- Zie CELLE 2).
Celebes, een der groote Soenda-eilanden in
den oostindischen ligt beoosten Borneo, is
3578 vierk. mijlen groot, en vormt vier schiereilanden, die door de diep-inloopende golven van Tomini,
Tolo en Boni gescheiden zijn, en doorloopen worden
door vier bergketenen van vulcanischen aard, van
welke de berg Batang eene hoogte heeft van 9600
vt. Van de vele kustrivieren van C. is de Sadang de
voornaamste. De bevolking, geschat op 3 millioen
zielen, waaronder een klein getal Europeanen en de
chinesche volkplantingen, bestaat hoofdzakelijk nit
de maleische volkstammen der Boeginezen (op het
zuidelijke schiereiland en in het midden van het
geheel), de Macassars in het westen, en de Alfoeren,
voornamelijk in de Menahassa, het noordoostelijk
gedeelte des eilands. De Maleijers hebben de gansche
kust in bezit. Het eiland is voor verreweg het grootste
gedeelte, hetzij regtstreeks, hetzij middellijk, onderworpen aan Nederlands gezag. Het nederlandsche gebied behoort administratief tot : 1) het gouvernement C., 2150 vierk. mijlen, 262,000 zielen,
hoofdpl. Macassar; 2) de residentie Manado (het,
N. 0. des eilands), 1267 vierk. mijlen, 108,000 zielen, welke residentie met 3) het gebied van den
sultan van Ternate aan het nederl. gouvernement
der Molukken ondergeschikt is. De eerste Europeanen, die C. in bezit namen (1525), waren de Portagezen, die echter reeds 1660 werden verdreven door
tie Hollanders. Celebes geeft zijnen naam aan eene
groep eilanden, van welke de voornaamste zijn: C.,
Sangir, Banca, Boeton, Xoella en Saleijer.

Cellamare

Celten

Cellamare (Antonio Giudice, hertog van Giovenazza, prins van), geb. 1657 te Napels, werd, na
zich in spaansche krijgsdienst onderscheiden te hebben, 1713 benoemd tot gezant van Spanje aan het
fransche hof, en werd daar de ziel van de zamenzwering, gesmeed tegen Filips van Orleans, die het
regentschap in Frankrijk bekleedde gedurende de
minderjarigheid van Lodewijk XIV ; het doel der
zamenzwering was, om het regentschap van Frankrijk te doen opdragen aan Filips V van Spanje; doch
de zamenzwering werd ontdekt, en de spaansche
gezant (C.) werd Frankrijk uitgezet ; hij stierf 16
Mei 1733 te Sevilla.
Cellarius, het verlatijnschte Keller, naam van
verscheidene duitsche geleerden ; de voornaamste is
geweest: C. (Christoph), geb. 22 Nov. 1638 te
Schmalkalden, werd, na eenige andere leerstoelen
bekleed te hebben, 1693 prof. der welsprekendheid
en geschiedenis te Halle, waar hij 4 Junij 1707 stierf.
Onder zijne vele geschriften verdient opmerking:
Notitia orbis antiqui (Lpz. 1701-6 ; herdr. 1773)
en Orthographia latina (herdrukt Altenburg 1768).
Celle, 1) fransch stadje, dept. Deux Sevres, 2
uren gaans benoordw. Melle; 1100 inw. — 2) C.,
of Cele, riviertje in het fransche dept. Lot, komt uit
Auvergne, en valt na een loop van 9 mijlen in de Lot.
Celle, 3) ook Zelle, of Zell, stall in Hanover,
landdrostij Luneburg, aan de uitwatering van de
Fuse in den hier bevaarbaren Aller ; 12,000 inw.;
was voorheen de residentie der hertogen van Brunswijk-Luneburg. Den 5 Febr. 1679 werd hier een
traktaat gesloten ttisschen Frankrijk en Zweden
eener- en de hertogen van Brunswijk en Wolfenbuttel andererzijds, zijnde een aanhangsel op den vrede
van Nijmegen. De deensche koningin Carolina Mathilda zat gevangen te C. en stierf aldaar 1775. —
4) naam van verscheidene duitsche plaatsjes van
geen belang.
Cellebroederskloosters bestonden eertijds te Amsterdam, Delft, Dordrecht, Haarlem,
Kampen, Leyden, Maastricht, Nijmegen,Schoonhoven,
Tiel, Utrecht; en Cellezusterskloosters te Amersfoort,
Amsterdam; Brielle en Dordrecht.
Cellos, vlek in de belgische prov. Henegouwen,
arr. Doornik ; 2000 inw.
Cellos (Antoine Charles Fiacre graaf de Vischer
de), geb. 8 Junij 1779 te Brussel, zwager van maarschalk Gerard, sedert 1806 in dienst van Napoleon,
werd in den gravenstand verheven, 1810 prefect van
de Zuiderzee te Amsterdam, nam voor de Russen de
wijk naar Parijs, kwam na de vorming van het koningrijk der Nederlanden weder herwaarts, en
maakte het misnoegen tegen zich gaande door het
sluiten van een voor het pausdom zeer voordeelig
concordaat. In de belgische omwenteling speelde hij
eene dubbelzinnige rol; men betichtte hem, dat hij
Belgie aan Frankrijk zocht over te leveren ; later
ging hij in fransche dienst, en stierf 2 Nov. 1841.
Cellini (Benvenuto), beroemd florentijnsch
beeldhouwer, ertsgieter, goudsmid en medailleur,
geb. 1500 te Florence, gest. aldaar 1570. Hij underscheidde zich door zijne dapperheid bij de verdediging van het kasteel San Angelo, dat belegerd werd
door den connetable van Bourbon, die door een
snaphaankogel sneuvelde, door C. zelven op hem afgeschoten. Frans I lokte C. naar Frankrijk, waar hij
een geruimen tijd werkte voor het kasteel van Fontainebleau en met eerbewijzen overladen werd.
Cello, dorp op Java, ads.-resid. Magelang ; den
4 Sept. 1828 overwinning der onzen op eene bende
van 1000 muitelingen.

Celnart (Elizabeth), onder dezen naam maakte
zich als verdienstelijk fransch schrijfster bekend
Elizabeth Canard, geb. 1 Oct. 1796 te Moulins ; zij
is de vrouw van J. B. Bayle-Mouillard ; van hare
werken noemen wij : Bethsali, ou la dispersion des
Juifs (4 dln. 1825).
Celobrium, of Celovrium, oude naam van het
dorp Soleuvre in Luxemburg.
Celovee, slavische naam voor Klagenfurt.
Celsius, zweedsche geleerden-familie : C. ( Magnus), geb. 16 Jan. 1621 in Alfta-socken in Helsingland, gest. 5 Mei 1679 als prof. der sterrekunde,
ontdekte de Helsing-runen. — C. (Olof), zoon van
den vorige, geb. 1670, gest. 1756 als prof. der theologie te Upsal, was tevens een bekwaam kruidkundige, blijkens zijn Hierobotanicon (Upsal 1745-47) .
— C. (Nils), broeder van Olof, geb. 15 April 1658
te Upsal, gest. aldaar 21 Mrt. 1724 als prof. der
wiskunde. — C. (Anders), zoon van Nils, geb. 27
Nov. 1701, sedert 1730 prof. der sterrekunde te
Upsal, sedert 1732 reizende, gest. te Upsal 25 April
1744. De 100-deelige thermometer wordt naar hem
ook wel Celsius-thermometer genoemd. — C. (Olof
von), geb. 1716, tot den adelstand verheven 1756,
gest. 1794 als bisschop van Lund, beroemd zweedsch
geschiedkundige, schreef eene »Kerkelijke historie
van Zweden" (dl. I Stokholm 1767), de »Geschiedenis van Gustaaf I" (3e druk Stokh. 1792), enz.
Celsus, epicur. wijsgeer in de 2de eeuw na
Chr., bestreed het Christendom, dat redekunstig
door hem ontzenuwd en belagchelijk gemaakt werd
in zijn Sermo vents, waarvan echter slechts fragmenten tot ons gekomen zijn in het tegenschrift
van Origenes Contra Celsum.
Celsus (Aulus Aurelius Cornelius), geleerd geneeskundige, leefde ten tijde van Augustus, schreef
zijn beroemde geneesk. werk waarschijniijk onder
Tiberius, en stierf eerst na diens flood, vermoedelijk
omstr. 38 na Chr.
Celsus (P. Juventius), naam van twee beroemde
rom. regtsgeleerden, varier en zoon, de eene onder
Vespasianus, de andere onder Adriaan. De zoon was
consul in 129, en schreef verscheidene groote
werken.
Celten, of Kelten, lat. Celtee, een tot de indogermaansche familie behoorend yolk, dat Bens zeer
verspreid was, doch thans, tot in het uiterste westen van Europa teruggedrongen, van lieverlede
schijnt te verdwijnen. Afgezien van de zeer onbestemde sporen van celtische bevolking in het noorden van Germanie, vinden wij in den historischen
tijd als voornaamste woonplaatsen der C. transalpijnsch Gallie en de britannische eilanden. Ze laten
zich alsdan splitsen in vier hoofdtakken, nl.: de
eigentlijke C. of Galliers en de Belgen (Belgce) in
Gallie, de Britanni of Britones op de naar hen genoemde britannische eilanden, de Caledoniers en de
Hiberniers. Uit Gallie waren C. verhuisd naar Hispanie, waar ze zich met de oorspronkelijke bevolking vermengden, uit Welke ineensmelting het yolk
der Celtiberiers ontstond; in de 6e of 5e eeuw v.
Chr. hadden zich celtische volkeren nedergezet door
geheel noordelijk Italie, terwijl omstreeks den zelfden tijd een andere stroom van die volkeren den Rijn
overgetrokken was, en zich in het zuiden van Duitschland had gevestigd. Tegen het einde der 4e eeuw
v. Chr. ontmoeten wij C. (Scordisken) in de landstreek van het tegenwoordige Servie, van waar zij
verwoestende strooptogten ondernamen tot in Griekenland (280 v. Chr. naar Delphi), en zich eenigen
tijd later nederzetteden in Galatie. In de celtische
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landen, die door de Romeinen onderworpen werden,
vindt men de C. slechts als grond-elementen, nit
Welker vermenging met anderen zich nieuwe volken
vormden, zooals de Franschen. Tegenwoordig bestaan ze met eene eigene taal nog slechts in Bretagne, Hoog-Schotland, Wallis, Man en lerland.
Deze resten zijn, naar de taal die onder hen gesproken wordt, te splitsen in twee hoofd-afdeelingen,
nl.: 1) de gadhelische, met het Iersch, het Gaelisch
(of Hoog-Schotsch) en het Mank (op het eiland
Man), en 2) de cymrische, met het Welsh (fr. Gallois), het sinds den aanvang der 19e eeuw uitgestorvene Cornish (in Cornwallis) en het Armoricaansch (of Bas-Breton.)
Celtiberiers, lat. Celtiberi, oudtijds een magtig en dapper y olk, dat waarschijnlijk nit eene vermenging van de Iberiers met germmigreerde Celten
ontstaan was. De C. voerden gedurige en bloedige
oorlogen tegen de Romeinen ; ze bewoonden de
naar hen Celtiberie genoemde landstreek, zijnde het
tegenwoordige zuidwestelijk gedeelte van Aragonie,
Cuenca, Soria en een gedeelte van Burgos ; hunne
hoofdstad was Segobriga.
Celtica heette bij de Grieken voor Julius Cesar
niet slechts Gallie, maar in ruimeren zin geheel dat
gedeelte van West- en Midden-Europa, dat bewoond
werd door celtische, of voor celtisch gehouden wordende volkeren.
Celticum promontorium, het zelfde als
Artabrum promontorium.
Cely, fransch dorp, dept.,Seine-Marne, 3 wren
gaans bezuidwesten Melun; 500 inw.; in de nabijheid een kasteel (1400) gehouwd door Jacques Coeur.
Cemas de Ourem, naakt en woest tafellandschap in het noordelijk gedeelte der portug.
prov. Alemtejo.
Cembalo, in de middeleeuwen bloeijende kolonie der Genuezen in de Krim; tegenw. Balaclava.
Cencreee, tegenw. Kenkri, stad in oud Griekenland, aan de saronische golf, was een der twee
havens van Corinthe.
Cenci, eene romeinsche familie, vermaard door
haren rijkdom, hare' .misdaden en hare ongelukken,
beweerde of te stammen van consul Crescentius. Een
der leden van dit geslacht, zoon van een prefect van
Rome, en zelf prefect, verwekte 1075 een oproer
tegen pans Gregorius VII en hield hem gevangen.
Maar de meest beruchte van dit geslacht is wel:
C. (Francesco), in de 16e eeuw ; hij werd herhaalde
malen beschuldigd van sodomie, doch wist telkens
zijne regters om te koopen om hem van die misdaad
vrij te spreken. De twee oudste zijner vier zonen,
zegt men, liet hij vermoorden; en zijne schoone
dochter Beatrix verkrachtte hij met geweld. Niet
lang daarna stierf hij plotseling (zie hieronder).
— C. (Beatrice), niet genoeg dat zij het slagtoffer
was geworden (zie hierboven) van de dierlijke fasten haars vaders, werd zij, toen hij onverwacht was
komen te sterven, beschuldigd van vadertnoord ; en
op de getuigenis van twee bandieten werd zij, benevens een harer broeders en hare stiefmoeder Lucretia, deswege ter dood veroordeeld, welk vonnis op
bevel van pans Clemens VIII werd voltrok ken in het
openbaar op het schavot te Rome 10 Sept. 1599.
Latere nasporingen hebben het onwederlegbare bewijs opgeleverd, dat de geschavotteerden aan den
dood van Francesco C. ten eenen male onschuldig
waren geweest.
Ceneda, lat. Ceneta of Cenitense Castrum, stad
in de venet. prov. Treviso, 7 mijlen benoorden Venetia; 8000 inw.
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Cenere, bergrug in bet zuidelijk gedeelte van
het zwits. kanton Tessino, tusschen den BovenAgno en den Tessino, 3866 vt. hoog. Over dezen
bergrug loopt de weg van Bellinzona naar Lugano.
Ceneroth, stad in Judea, in den stam Naphtali, geeft haren naam aan het meer C. of Gennesaret, ook genaamd het meer van Tiberias.
Ceneselli, venet. dorp, prov. Rovigo ; 2400 inw.
Ceneta, stad. Zie -rENEDA.
Cenia, spaans. stad, prov. Tarragona; 2000 inw.
Cenis, stad in,het fransche dept. Saone-Loire;
1400 inwoners.
Cenis (Mont-), lat. mons Cineris of Cinereus, ook
mons Cittenius, en Sibenicum jugum, 11,100 vt. hooge
berg der Grieksche alpen tusschen Turijn en Chambery in Savooije, met eenen 6354 vt. hoogen bergweg, een meesterstuk van wegbouwkunst, aangelegd
1802-5 op bevel van Napoleon I. Sedert 1859 is
men bezig door den Mont-C. een tunnel te boren
voor den Victor-Emmanuel-Spoorweg. Boven op
den berg strekt zich (LI uur gaans lang) de vlakte
Madelina nit, met de kolonie Madelina, waar men
een poststation en een hospitium aantreft.
Cenle, spaansche stad, prov.Orense; 3300 inw.
Ceno, 9 mijlen lange rivier in Parma, komt nit
de Apennijnen, en valt bij Fornovo in den Tarn.
Cenobiten, kloosterlingen.
Cenomanen, lat. Cenomani, y olk in transalpijnsch Gallie, in het Derde Lyonnesche, maakte
deal nit van den bond der Aulerken, en bewoonde
de landstreek, die later oostelijk Maine vormde.
Hunne hoofdstad was Suindinuna of Cenomani, tegenw. Le Mans. Omstr. de 4e eeuw v. Chr. deed het
grootste gedeelte der C. eenen inval in Italie, waar
zij de Euganeen verdreven, en zich nederzetteden
benoorden de Po, tusschen de Etsch en de Adda.
De landstreek, die zij innamen, komt ongeveer overeen met de latere legatien Mantua en Brescia.
Censor. Dezen titel droegen te Rome twee
ambtspersonen, die belast waren met de controle
over de romeinsche burgers en hun vermogen, met
hunne behoorlijke indeeling in standen, en met de
handhaving van orde en goede zeden. De eerste
Censoren werden aangesteld 442 v. Chr. voor den
tijd van vijf jaren ; doch nit vrees dat zij misbruik
konden maken van hunne magt, werd die tijd al
spoedig ingekrompen tot anderhalf jaar. Tot de
waardigheid van C. waren aanvankelijk slechts de
patriciers, doch sedert 352 v. Chr. ook de plebejers
benoembaar. Het censorschap werd afgeschaft onder
Augustus, ofschoon de keizers zelven de magt van
C. bleven uitoefenen tot Vespasianus, met wiens
dood alle spoor van het censoriaal gezag ophoudt.
Keizer Decius wilde het censorschap herstellen, doch
zijn voornemen bleef onverwezentlijkt.
Censorinus, romeinsch taalkundige, leefde in
de 3e eeuw na Chr., en leverde onder den titel
De die natali eene verzameling opstellen over sterrekunde, tijdrekenkunde en wiskunde (de beste editie
is die van 0. Jahn, Berlijn 1843).
Censorinus (Appius Claudius), liet zich 269
(onder Claudius II) als keizer nitroepen, en werd
eene week later door zijne eigene soldaten omgebragt om reden van zijne verregaande strengheid.
Census, d. i. volkstelling, in Rome de officiele
opname van ieders vermogen, kinderen, slaven, enz.,
ingevoerd door Servius Tullius (577 v. Chr.), die
naar den C. de gegoede bevolking indeelde in 5 klassen
(zie CENTUR1E). De C. had plaats om de 5 jaren, werd
eerst verrigt door de koningen, toen door de consuls,
eindelijk door de Censoren (zie CENSOR).

Centauren

Cephalus

Centauren (gr. Kentauren, d. Stierendooders), ontegenzeggelijk een wilde menschenstam, die
boschrijke bergstreken bewoonde en, te paard gezeten, hoofdzakelijk jagt maakte op stieren. In de mythologie worden de C. voorgesteld als half mensch
half paard, gesproten nit Ixion en uit eene Wolk,
door Jupiter in de plaats gesteld van Juno (zie
IxioN), en woonachtig in de omstreken der gebergten
Ossa en Pelion in Thessalia. Op de bruiloft van den
Lapith Pirithous wilden ze diens bruid Hippodamia
met geweld schaken ; doch ze werden door de Lapithen verslagen, uit hun land verjaagd en verstrooid. Een andere merkwaardige strijd der C. is
die met Hercules. De vermaardste C. waren : Nessus,
Chiron, Eurytus, Amycus, Pholus. Zie LAPITHEN en

Centumvirs (lat. Centumviri, d. Honderdmannen), een door Servius Tullius ingesteld regterlijk collegie te Rome, bestaande aanvankelijk uit
105, later na de regering van Augustus nit 180 leden, nam kennis van alle burgerlijke geschillen ;
eerst in 395 na Chr. hielden de C. op te bestaan.
Centurie, bij de Romeinen eene compagnie
van 100 man, aangevoerd door een Centurio, A. i.
hoordman over honderd. Door Servius Tullius werd
deze militaire indeeling ook in het burgerlijke overgebragt ; ‘ hij deelde het romeinsche yolk in 6 klassen
in, die vervolgens elk weder ingedeeld waren in
centurion. De 5 eerste klassen telden te zamen 174
centurion, en bestonden nit de vermogende lieden
(wie 100,000 azen of meer bezat behoorde tot de
1e klasse, ieder met 75,000 azen tot de 2e, met
50,000 azen tot de 3e, met 25,000 azen tot de 4e,
met 10,000 azen tot de 5de klasse); daarbij kwam
de ridderschap, ingedeeld in 18 centurion; en eindelijk de proletariers, die, in weerwil van hunne
talrijkheid, te zamen slechts eerie C. uitmaakten. Het
geheele romeinsche yolk was dus ingedeeld in 193
centurion (waarvan 98 centurion der le klasse). Bij
de volksvergaderingen bragt elke C. eene stem uit,
zoodat de le klasse (dat is de rijkste), wanneer zij
eenstemmig was, steeds de meerderheid uitmaakte.
Centuripa, stad op Sicilia ; tegenw. Centorbi.
Coos, tegenw. Zea of Ceo, een der Cycladen. ten
Z. 0. van kaap Sunium in Attica ; hoofdpl. Iulis. Op
C. waren Simonides en Bacchylides geboren.
Cepet, kaap in Provence, vormt de westergrens
der baai van Toulon.
tii _.e
tan.,n,.
Zie CONSTANTIJN.
Cephalas (Cons
Cephallenia, tegenw. Cephalonia.
Cephalodium, stad op Sicilia; thans Cefalu.
Cephalonia, of Cefalonia, het Cephallenia, der
Ouden, ook bekend onder de namen Epirus Niger,
Melmna en Teleboa, op Corfu na het grootste en belangrijkste der Ionische eilanden, aan den ingang van
de golf van Patras, is ruim 12 vierk. mijlen groat,
en bevolkt met 73,000 zielen ; hoofdpl. Argostoli
(eertijds was de voornaamste stad Same). Heerlijk
klimaat, vruchtbare (doch slecht bebouwde) grand;
voornaamst produkt en uitvoer-artikel: krenten.
Na eerst te hehben toebehoord aan Ulysses, aan de
Thebanen, aan de Macedoniers, aan de Etoliêrs, werd
dit eiland 189 v. Chr. onderworpen door de Romeinen. Het behoorde lang aan bet Byzantijnsche rijk,
werd vervolgens veroverd door de Noormannen, die
het (1146) tot een graafschap verhieven ; daarna
(1483) werd het vermeesterd door de Venetianen,
en door hen begrepen in het hertogdom Corfu; in
I 797 kwam het onder het gezag van Frankrijk ; stand
later onder bet protectoraat van Engeland, die op C.
eenen resident hadden ; 1849 kortstondig in opstand;
in 1864 werd C., even als al de Ionische eilanden, door
Engeland afgestaan aan het koningrijk Griekenland.
Cephalus, gemaal van Procris, eene verrukkelijk
schoone atheensche priuses, die hij innig beminde.
Doch godin Aurora vatte voor C. een hevigen hartstogt
op ; en om hem van zijne gemalin of te trekken,spoorde
zij hem aan de huwelijkstrouw van Procris Bens op de
prod te stellen. Zich door vermomming onkenbaar gemaakt hebbende, gelukte het hem zijne vrouw te verleiden; toen joeg hij haar weg. Doch het duurde niet
lang of hij verzoende zich met haar, en beminde haar
nog inniger dan te voren. Later eens op de jagt zijnde
doodde hij bij ongeluk zijne Procris met eene werpspies,en uit wanhoop daarover maakte hij met de zelfde
werpspies een einde aan zijn eigen leven. De liefde
van dit echtpaar is een stokpaardje der oude cachters.
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Centenius, 1) Cajus C. leed 217 v. Chr., na
den slag aan het trasimenische meir, met zijne ruiterij
eene nederlaag door Hannibal. — 2) Marcus C. sneuvelde 212 v. Chr. in Lucanie, in eenen slag tegen
Hannibal, die overwinnaar bleef.
Centimanen (gr. Hekatoncheiren, d. honderdhandigen) heeten in de mythologie drie rensachtige zonen van Uranus en Gea, met name Agmon,
Gyges en Cottus, door hunnen varier opgesloten in
bet binnenste der aarde, en daaruit verlost door Jupiter, wien zij hulp leenden in den strijd tegen de
Reuzen, die vervolgens door hen bewaakt werden
in den Tartarus.
Centlivre (Suzanna), geboren Freeman, engelsche tooneelspelsehrijfster, geb. omstr. 1680 in
lerland, wees geworden op haar 12e jaar, werd vervolgens opgevoed in een huis, waar zij niet best
werd behandeld, zoodat zij de vlugt nam, en zich
eenigen tijd in mannenkleederen ophield te Cambridge, in gezelschap van een jong student. Vervolgens getrouwd, werd zij tweemaal weduwe in vier
jaren tijds. Toen schreef zij een treurspel The perjured husband (ten tooneele gebragt 1700), en werd
actrice ; doch de opgang, lien zij maakte, was slechts
gering. Hare schoonheid trok echter de aandacht
van een jonkman van goeden huize, met name Centlivre, die hdar trouwde, en zorgde dat zij voortaan
onbekommerd konde leven. Zij stierf 1 Dec. 1723.
Van hare vele blijspelen zijn de beste: The Busybody ; A bold stroke for a wife en The wonder.
Cento, stad in de Romagna, aan den Reno, 7
uren gaans bezuidw. Ferrara, met oude vestingwerken en 5000 inw.; geboortepl. van den schilder Barbieri, genaamd Guercino da C.
Centorbi, lat. Centuripa, stad in de sicil. prov.
Catania, 7 uren gaans benoordw. Catania ; vele antieke ruiners en 4500 inw.
Centovalli, dal in het zwits. kanton Tessino,
wordt doorstroomd door de Malezza, en is rijk aan
schoone punten.
Centre (Canal du), een kanaal in Frankrijk,
gegraven onder Lodewijk XV1, heette aanvankelijk
Canal du Charolais, is 16 mijlen lang, loopt tangs
Paray, Palinge, Saint-Leger en Chagny, en verbindt
de Loire met de Saone.
Centreville, naam van verscheidene plaatsen
in de Vereenigde Staten van N.-Amerika ; de voornaamste ligt in Maryland, 11 uren gaans benoordoosten Annapolis.
Centronen, yolk in cisalpijnsch Gallia, had
tot hoofdstad eerst Forum Claudii of Centroni (Centron), later Darantasia (Moutiers).
_
van,. Zie SAINT-ICQUIER.
S
Centule
Centumeelite, tegenw. CIVITA- VECCHIA.
Centumputei. Zie BUZIAS.

Cephas
Cephas, een syrisch woord, beteekent steen.
Den bijnaam C. gaf Jezus aan Simon, den zoon van
Jona, toen die door zijn broeder Andreas tot hem
gebragt werd. Vandaar dat in de Evangelien, die in
het Grieksch geschreven werden, deze bijnaam vertaald werd met Petros (d. i. steen), waaruit Petrus
ontstaan is (Joh. 1 : 43; 1 Cor. 1 : 12 ; 3 : 22; 9 ; 5;
15 : 5 ; Gal. 2 : 9).
Cepheus, koning van Ethiopie, een zoon van
Phenix, was de gemaal van Cassiopea en de vader
van Andromeda; hij werd na zijnen dood onder de
sterren geplaatst.
r HEFIRA.
Cephira. Zie —
Cephisa, stadje in Attica, geboortepl. van
den blijspeldichter Menander.
Cephisodorus, grieksch beeldhouwer, zoon
van Praxiteles, en broeder van de eerste vrouw van
Phocion, leefde omstr. het midden der 4e eeuw
v. Chr. — C. van Athene, had aldaar een groot gezag, en zocht zijn vaderland tegen de Macedoniers te
beveiligen door al de bondgenooten der Atheners te
wapen te roepen. De Romeinen namen deel aan
dezen bond, en zonden Attilius uit tegen de Macedoniers, die wel is waar nagenoeg eene halve eeuw
den oorlog tegen de Romeinen volhielden, doch
eindelijk door hen voor goed onder het juk gebragt
werden; Macedonia werd toen een romeinsch wingewest (168 v. Chr.).
Cephisodotus, atheensch redenaar, was een
der tien gezanten, die Athene naar Sparta zond 368
v. Chr. Hij voerde het bevel over eene vloot van tien
schepen, die eenen togt ondernamen tegen den Chersonesus ; maar een verdrag gesloten hebbende, dat
zijne landgenooten niet naar hunnen zin vonden,
werd hij afgezet en ter verantwoording,geroepen,
en het scheelde niet veel of hij ware ter dood veroordeeld.
Cephissus, naam van twee rivieren in het oude
Griekenland: 1) stroomde door Phocis en Beotie,
en ontlastte zich in het meer Copais. — 2) in Attica, ontsprong op het gebergte Parnes, stroomde
Tangs Athene en doQr de muren van den Piraeus, en
viel in de saronische golf.
Cepicher—meer, een binnenmeer in het oostelijk gedeelte van het schiereiland Istrie, draagt
deszelfs naam naar het vlek Cepich, en schijrit zich
langs onderaardsche wegen naar Fianona van deszelfs overtollige water te ontlasten.
Cepin, marktvlek in het croatisch-slavon. comitaat Essek ; 8000 inw.; ruime vangst van bloedzuigers in de nabij gelegene Pallacser moerassen.
Cepio (Q. Servilius), consul 107 v. Chr., gesproten uit het geslacht Servilius. Naar Gallia uitgezonden tegen de Cimbren, veroverde hij Toulouse,
eigende zich de schatten toe, die in eenen tempel bewaard werden, en werd vervolgens door de Cimbren
overwonnen. Na zijne nederlaag afgezet, keerde hij
naar Rome terug, werd eerst in den kerker geworpen en vervolgens gebannen. Hij begaf zich toen naar
Smirna. — Zie wijders het art. SERVILIUS CAM.
— C., geschiedschrijver ; zie CIPPICO (Coriolanus).
Cer, rivier in Spanje, outlast zich in de Fluvia.
Cera, een der zuidooster eilanden van Banda,
ruim 2 mijlen bewesten Timor-Laut.
Ceracchi (Giuseppe), geb. 1760 te Rome,
was beeldhouwer aldaar, en 1799 een der hevigste
demagogen. Na het herstel der pauselijke regering
vlugtte hij naar Parijs, zou daar een borstbeeld van
Bonaparte vervaardigen, doch liet zich in met eene
zamenzwering tegen hem, en werd 31 Jan. 1801
met den dood gestralt.

Cercyon
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Ceram, eigentlijk Serang, het grootste eiland
der tot de Molukken behoorende Amboina-groep,
beslaat eene oppervlakte van 325 vierk. mijlen, telt
67,000 zielen, wordt doorsneden door bergen, waaronder er zijn van 8000 vt. hoog, is rijk aan goede
havenplaatsen, en bestaat nit het hoofdgedeelte en
het schiereiland Klein-C. De bevolking bestaat in de
kuststreken uit Maleijers, en in het binnenland uit
Alfoeren.
Ceram—Lawoet, of C.-Laut, d. i. Ceram in
de Zee, eiland iii 0. I., omstr. 1 mijl beoosten het
eil. Keffing, werd 1633 door Arthur Gijsels aan de
nederl. 0. 1. Compagnie onderworpen.
Ceramisehe golf, tegenw. golf van Stanco in
de Egeische Zee, aan de trust van Carle, droeg haren
naam naar eene stad Ceramus, die op de zuidkust lag ; tegenover de opening van deze golf ligt
het eiland Cos.
Cerasonte. Zie c—ERASUS.
Cerasus, fr. Cerasonte, tegenw. Keresoen, stad
in Klein-Azie, koningrijk Pontus, bewesten Tripoli,
aan de golf Cotyorus. Uit deze stad bragt de romeinsche veldheer Lucullus, na den oorlog tegen
Mithridates, de eerste kersen (lat. Cerasi) naar
Rome. In 1462 werd C. veroverd door de Turken.
Ceratinus (Jacobus), d. i. Jacob van Hoorn;
geb. te Hoorn in N.-Holland, gest. als priester en
prof. der grieksche taal te Leuven 20 April 1530.
Hij was een vriend van Erasmus. Het eerste GriekschLatijnsche woordenboek werd door C. geschreven,
en 1524 met eene voorrede van Erasmus gedrukt.
Ceraunii montes, d. i. door den bliksem
getroffene bergen, tegenw. de Elvend en de Albordzj,
zijtakken van den Caucasus.
r ERAUNII MONTES.
Ceraunisch gebergte. Zie —
Ceraunius, god des bliksems,Jupiter's bijnaam.
Zi C ARAPELLA
i i .,..Zie
—.
Cerbalus,rivier.
Cerberus, een bond met Brie koppen, bewaakte dag en nacht de poorten der hel. Orpheus
wist hem met zijne Tier in slaap te makers, toen hij
Eurydice uit de hel ging halen ; en Hercules legde
hem aan eenen ketting, toen hij in de onderwereld
afdaalde, om Alcestis terug te haren.
ZieD—UCERCEAU.
Cereeau (dIli) .Zi
Cerceda, spaans. stad, prov. Coruna ; 2800 inw.
Cereidas, grieksch dichter, geb. 300 v. Chr.
te Megalapolis, schonk zijn vaderland goede wetten,
en stelde het onder bescherming van den macedonischen koning Philippus.
Cercidius, ri v. op Corsica ; tegenw. de Liamone.
Cercina, eiland in de Middell. Zee, ten N. 0.
van Byzacene ; tegenw. Kerkeni.
Cercopen. De ouden gaven dezen naam :1)
aan de bewoners van het nabij Sicilia gelegene
eiland Pithecusa ; ze werden door Jupiter in apen
veranderd, omdat ze hem beleedigd hadden ; —
2) aan een yolk in Klein-Azle, dat in de nabijheid
van Ephesus woonde; ze werden overwonnen door
Hercules, die hen, met ketenen beladen, aan de voeten
van Omphale bragt. Beide volken zijn fabelachtig.

Cereyon,:1) berucht roover, heerschte te Eleusis, van waar hij zijne strooptogten deed naar
Attica, was zoo sterk, dat hij de zwaarste boomen
ter aarde kon buigen ; dan bond hij de overwonnenen
aan de takken vast, liet dan den boom los, zoodat
die de kruin weder oprigtte, en zoo werden de ledematen zijner slagtoffers vaneen gescheurd. Hij werd
overwonnen door Theseus, die hem het zelfde lot
deed ondergaan. — 2) zoon van Agamedes, bestal
met zijn vader de schatkist van Augias, en vlugtte
van Elis naar Athene.
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Cerda

7i L ACERDA
Zie
—.
Cerda (1
Cerdagne, sp. Cerdai%a, landschap aan weerszijden van de Pyreneen, C. genoemd naar de Ceretanen, die bet oudtijds bewoonden. Het spaansche
gedeelte, beboorende tot de provincien Barcelona,
Gerona en Lerida, had tot hoofdpl. Puycerda; het
fransche gedeelte (eerst fransch sedert 1659), behoorende tot het dept. der Oost-Pyreneen, had tot
hoofdpl. Mont-Louis.
Cerdaria (la). — 1) spaansche naam van het
landschap Cerdagne. — 2) kanton in de spaansche
provincie Lerida, met de kantonnale hoofdplaats
Puycerda of Puigcerda.
Cerdik, saksisch koning, deed een inval in
Groot-Britannia in het eerste jaar der 6e eeuw, en
stichtte er omstr. 516 bet koningrijk Wessex. Bij
zijnen flood (534)_ bezat hij het eiland Wight en de
tegenwoordige graafschappen Hamp, Dorcet, Wilts
en Berks. Zijn opvolger was zijn zoon Cynrik of
Chenrich.
Cerdon, vlek in het fransche dept. Ain, met
1900 inw. en minerale bronnen.
Cerdon, een syriscb gnosticus in de 2e eeuw,
verwierp het grootste gedeelte der Heilige Schrift,
en beweerde dat Jezus Christus slechts eene mythe
was. Zijn leerling was Marcion.
Care, rivier in de fransche departementen Lot
en Cantal, ontspringt in het Cantal-gebergte en valt,
na eenen loop van 10 mijlen, beneden Beaulieu in de
Dordogne.
Care (St.-), fransche stad, dept. Lot, 5 uren
gaans benoordw. Figeac ; 4000 inw.
Cerea, stad in de venet. prov. Verona, 1 mijl
bewesten Legnano; 5500 inw. Veldslag tusschen de
Franschen en Oostenrijkers 1798.
.
Cerealien, feesten ter eere van Ceres, ingesteld
door Triptolemus. Bij de Romeinen werden ze gevierd in het Circus, begonnen den 15 der Idus van
April en duurden 8 dagen.
Cerealis (Petilius), romeinsch veldheer onder
de regering van Vespasianus, ontving den last om
op te rukken. tegen Civilis en Classicus, de aanvoerders der in opstand gekomene Batavieren en Galliers; hij versloeg hen (anno 71) en verbrandde
hunne legerplaats. Vervolgens werd hij benoemd tot
stadhouder in Britannia, en bragt ook de in opstand
gekomene Britonen tot onderwerping. In dien veldtogt diende Agricola onder hem. C. (Anicius),
consul onder Nero (65 na Chr.). Na de ontdekking
van de zamenzwering van Piso werd hij een der
vleijers van Nero, bij wien hij echter weldra verdacht
gemaakt werd, waarop hij zich zelven van het leven
beroofde.
0. Zie
7i SERMATA.
Cerematten, eil. in
Ceres, marktvlek in de piemont. prov. Turijn,
aan de Stura ; 1800 inw.
Ceres (gr. Demeter, d. Moeder Aarde), godin
van den graanbouw en oogst, was eene dochter van
Saturnus en Rhea, eene zuster van Jupiter, bij wien
zij de moeder werd van Proserpina, die geschaakt
werd door Pluto, waarop C. de gansche aarde rondtoog om haar te zoeken. Op die reis had C. allerlei
wonderlijke avonturen, en vernam eindelijk van de
nimf Arethusa het lot van hare dochter (zie 't art.
PROSERPINA). Ceres werd voornamelijk vereerd op
Sicilia en in Attica. Te Elensis (zie dat art.) werden
haar ter eere mysterien of geheimzinnige feesten
ingesteld, die vermaard zijn geworden. Zij wordt
afgebeeld op eenen door draken voortgetrokken wagen, met eene fakkel in de hand, en het hoold omkranst met koorn-aren.

Berne
Ceresole, of Cerisola, stad in Sardinia, 2 uren
gaans beoosten Carmagnola ; 1800 inw.; schitterende overwinning van graaf Francois d'Enghien op
den markies du Gust en de Spanjaarden (1544),
waarbij de Keizerlijken 15,000 man verloren ; het
gevolg van deze overwinning werd de inname van
Carig nano.
Cereste. Zie —EYRESTE.
Cereszeen, oude naam van Zierikzee.
Ceret, lat. Ceretum, stad in het fransche dept.
Oost-Pyreneen, op den regteroever van den Tech, 6
urea gaans bezuidw. Perpignan, nabij de spaansche
grenzen ; 3600 inw.; in 1660 congres tot regering
der grensscheiding tusschen Frankrijk en Spanje ;
1794 overwinning der Franschen op de Spanjaarden.
Ceretanen, lat. Ceretani, yolk in Hispania Tarraconensis, tusschen de Indigeten en Jaccetanen,
van de Sardonen (in Gallia) gescheiden door de
Pyreneen. Ze bewoonden de landstreek, die naar
hen Ceretania, en later Cerdaria genoemd werd.
Cerignola, stad in de napolit. prov. Capitanata, 9 uren gaans bezuidoosten Foggia ; 16,000
inw.; Gonzalvo van Cordova versloeg bier 1503 den
hertog van Nemours, door welke nederlaag Lodewijk XII van Frankrijk zijne bezittingen in het koningrijk Nape's verloor.
Cerigo, het oude Cythera, het zuidelijkste der
zeven Ionische eilanden, bezuiden Morea, aan den
ingang van de golf van Laconia, is 5 vierk. mijlen
groot, zeer bergachtig, en telt 13,000 zielen. Het
wordt ook wel Capsali of Kupsali genoemd, naar de
hoofdpl.; levendige handel over de havenplaats SanNicolo. De Venetianen maakten zich in de 15e eeuw
meester van C., dat sedert altijd in het lot der overige Ionische eilanden gedeeld heeft. Zie ook het art.
CYTHERA.

Cerigotto, het oude 4 mijlen bezuidoosten Cerigo, waarmede het eene afzonderlijke prov.
vormt ; was eertijds veelal eene schuilplaats der
zeeroovers.
Córilly, stad in het fransche dept. Allier,
9 uren gaans benoordoosten Montlucon ; 2600 inw.
Cerinthus, tegenw. Zero, grieksch eilandje,
digt bij het eil. Eubea, ten N. 0. van Chalcis.
Cerinthus, ook Merinthus genaamd, een ketter
in de eerste eeuw onzer jaartelling, was een leerling
van Simon den Toovenaar, en ontkende de godheid
van Christus. Zijne aanhangers heetten Cerinthianen
of Merinthianen.
Cêrisier (André Maurice), geb. 1749 te
tillon-les-Dommes, gest. aldaar 1828, schreef een
verdienstelijk werk Tableau de l'histoire des Provinces
Unies (10 dln. Utrecht 1777-84).
Cerisiers, lat. Cwresi, een volkstam, door Cesar
vermeld als aan de Treviren onderworpen. De C.
woonden vermoedelijk Tangs de Kor (fr. Chiers) in
het tegenw. Luxemburg.
e ERESOLE.
Cerisola. Zie —
Cerisy, twee steden in het fransche Kanaaldepartment : 1) C. met 2200 inw., ruim 3 uren
pans benoordoosten Saint-Ló. — 2) C.-la-Salle,
met 2600 inw., 3 uren gaans beoosten Coutances.
Cernay, duitsch Sennheim, stad met 5000 inw.
in het fransche dept. Haut-Rhin, aan den Thann,
7 uren gaans benoordoosten Befort.
Come, eiland dat de ouden aan het westelijk
uiteinde der aarde plaatsten ; latere geleerden hebben dit eiland willen herkennen in het eiland Argain, aan de kust van Nigritie ; sommigen beweren
dat het Gorea, anderen dat het Madera, enkelen zelfs
dat het Madagascar is geweest.

Cernetum
Cernetum, tegenw.Cerreto,stad in Campanie ;
nabij C. werd Pyrrhus 277 v. Chr. verslagen door
Curius Dentatus.
Cernin (St.-), fransche stad, dept. Cantal, 4
uren gaans benoordoosten Aurillac; 4000 inw.
Cernunnos, bij de oude Galliers de beschermgod der jagers, werd afgebeeld met lange ooren (en
een ring in ieder) en twee hoornen op het hoofd.
Ceroewa, eil. in ned. 0. I. Zie S1RO.
Ceronia, havenplaats op het eiland Cyprus.
Cerretani,y olk.
lk Zie
Zi CCERETANEN.
Cerreto, het oude Cernetum, stad in de napolit.
prov. Terra-di-Lavoro, aan den Cusano, 8 uren
gaans benoordoosten Caserta ; 5600 inw.
Cerro, d. i. berg, hoogte, naam van steden en
landstreken: 1) Cerro, stad in Spanje, prov. Huelva ;
2700 inw. — 2) Cerro-de-Pasco, hoofdplaats der
prov. Pasco in het peruaansehe departement Junin,
ligt 14,100 vt. boven de zee, telt 10,000 inwoners ;
in den omtrek rijke zilvermijnen.— 3) Cerro-do-Frio,
bergketen in Brazilie, prov. Minas Geraes; rijke
diamantmijnen; geeft haren naam aan eene comarca
C.-d.-F. — 4) Cerro-Gordo, plaats en bergvlakte in
Mexico, tusschen Veracruz en de hoofdstad Mexico ;
overwinning der Noord-Amerikanen 18 April 1847
onder generaal Scott op de Mexicanen onder Santana. — 5) Cerro-Largo, departement van den zuidamerikaanschen vrijstaat Uruguay; 15,000 zielen.
Cers, eilandje in het Kanaal. Zie SARK.
Certaldo, vlek in Toskanen, 3 mijlen bezuidw.
Florence, aan de Elza; 2300 inw. Te C. stierf 1373
Boccaccio, wiens huis er nog in wezen is.
Cerularius (Michael), patriarch van Constantinopel in 1043, sloot de roomsche kerken, en voltooide zoodoende de scheuring tusschen de grieische
Kerk en Rome. Pans Leo IX deed hem 1054 in den
ban. Daar C. liefst een keizer had, dien hij naar zijne
hand konde stellen, werd keizer Michael VI door
hem afgezet en vervangen door Izaac Comnenus;
doch deze toonde zelf baas te willen zijn, hij verbande den heerschzuchtigen patriarch naar een eiland,
waar C.1058 stied..
Cerutti (Giuseppe Antonio Gioachimo), geb.
13 Junij 1738 te Turijn, ging in de orde van Loyola,
verwekte 1762 veel opzien door zijne Apologie des
Jesuites, werd professor aan het Jezuiten-collegie te
Lyou, doch omhelsde 1789 de nieuwe ideen, werd
naauw bevriend met Mirabeau, sprak de lijkrede op
dien beroemden redenaar nit, werd 1791 in het
Wetgevend ligchaam gekozen, doch stierf reeds den
2 Febr. 1792.
Cervantes (de San-Roman), stad in de spaansche prov. Lugo ; 4500 inw.
Cervantes—Saavedra (Miguel de), beroemd
spaansch schrijver, geb. 9 Oct. 1547 te Alcala-deHenares in Nieuw-Castilie, nit adellijke maar arme
enders, diende eerst in Italie, nam roemrijk deel
aan den slag van Lepanto (1571), en werd daarbij
gekwetst aan den linkerarm, waardoor hij voor zijn
geheele leven verminkt bleef. Op zijn terugkeer naar
Spanje, werd hij genomen door de kapers (1575), en
bragt vijf jaren te Algiers door als slaaf. Door de paters der Drievuldigheid vrijgekocht, keerde hij naar
zijn vaderland terug, trouwde daar (1584), en
woonde afwisselend te Toledo, te Sevilla en te Madrid, Been ander middel van bestaan hebbende dan
zijne pen ; door zijne tijdgenooten niet gewaardeerd
stierf hij in kommervolle omstandigheden te Madrid
23 April 1616. Van een dertigtal dramaas noemen
wij alleen zijn treurspel Numancia; een aantal zijner
romans laten wij onvermeld ; maar wereldberoemd

Cesalpinus
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is de naam van C. geworden door zijnen roman
Don Quixote de la Mancha (waarvan het le deel

verscheen Madrid 1605 en de rest 1615); met echt
dichterlijk vernuft leverde hij daarin eene btitende
satire op de destijds in zijn land heerschende dwaze
zucht naar ridderlijke en romantische avonturen.
Ontelbare malen herdrukt en in schier alle talen
overgezet, bestaan er van den .Don Quixote" ook
verscheidene pracht-editien.
Cervaro, rivier in Napels, ontspringt in de
prov. Capitanata, en valt na eenen loop van 14 mijlen, kort na zich met den Carapella te hebben vereenigd, in het Lago di Salso.
Cervera, naam van verscheidene spaansche
steden, o. a.: 1) C. in de prov. Lerida, aan de zich
in den Segre ontlastende rivier C.; 4000 inw. De
hier 1717 gestichte universiteit werd later overgebragt naar Barcelona. — 2) C. in Asturie, provincie
Oviedo ; 4200 inw. — 3) C. del Rio Alhama, in de
prov. Logrotio, aan de Alhama; 3600 inw.
Cer veteri, of Cervetri, oudt. Agylla, later
Cwre, stadje met 800 inw., 8 uren gaans benoordw.
Rome. Zie CERE.
Cervia, 1) stad in Belgica ; tegenw. Chiêvres.
— 2) stad in de Romagna, digt bij de Adriatische
Zee, ruim 2 mijlen bezuidoosten Ravenna ; 5600 inw.
en haven.
Cervin (Mont), in de Pennijnsche alpen, op de
grenzen van Sardinie en Walliserland. Ontzaggelijke
gletschers.
Cervinara, stad in de napolit. prov. Principato
ulteriore ; 7500 inw.; in de nabijheid de Arpajapassen (Caudijnsche vorken).
Cervo, spaansche stad, prov. Lugo ; 4500 inw,
Cervoli, het oude Columbaria, eilandje in de
Middell. Zee, tusschen het eiland Elba en de prov.
Pisa, 1 mijl bezuidoosten Piombino.
Cervolle (Arnaut de), bijgenaamd de Aartspriester, een stout fransch partijganger, geb. in
Perigord omstr. 1300, gest. 1366, ligtte, na den
slag (1356) van Poitiers, verscheidene compagnien
Routiers, verwoestte Provence, stelde den pans te
Avignon op brandschatting, en plunderde Bourgogne.
In 1359 nam dauphin Karel hem in dienst; na den
vrede van Bretigny (1360) riep C. op nieuw zijne
Routiers bijeen, verwoestte Bourgogne, en noodzaakte den graaf van Nevers urn met hem in onderhandeling te treden. Vervolgens streed hij voor
koning Karel V, die hem den titel schonk van kamerheer ; hij sloeg de Tard-Venus terug, toog verwoestend door Lotharingen, de Vogesen en langs de
oevers van den Rijn. Teruggedrongen door den keizer en door de hertogen van Braband en Lotharingen, nam hij de wijk naar Provence, waar hij in
stilte stierf.
Cerynia, 1) een der 12 hoofdsteden van den
Acheischen bond. — 2) havenstad op Cyprus ; tegenw. Ceronia.
Casaire. Zie r-ESAR1US.
Cesalpinus (Andre), wijsgeer, geneesheer en
natuurkundige, geb. 1519 te Arezzo in Toskanen,
gest. 1603 te Rome, waar hij eerste lijfarts was van
pans Clemens VIII en prof. der geneeskunde aan het
collegie Sapienza. In het wijsgeerige het stelsel der
averrhoistische peripatetici toegedaan (dat niet alle
dingen nit Cod zijn, maar dat God in alle dingen
is) ; als geneeskundige een der eersten, die den
bloedsomloop verrnoedden ; als natuurkundige uitvinder van de eerste methode van classificatie, was
C. in alle opzigten een groot man, hoezeer zijne benijders hem betichtten van ongodisterij.

Cesar

Cesarion

Cesar, titel dien de romeinsche keizers en
prinsen droegen, hoewel ze sedert Nero vreemd
waren aan het geslacht der Cesars. Inzonderheid
werd de titel van C. gedragen door den vermoedelijken troonopvolger, welk gebruik sedert Diocletiaan regel werd ; van dien tijd of droegen de keizers den titel van Augustus, en kozen een prins (met
den titel Cesar) tot hun opvolger. Zie ook het art.
CESARS (de twaalf).
Cesar, voluit Cajus Julius Cesar, beroemd romeinsch veldheer, levenslang dictator, geb. te Rome
anno 100 v. Chr., was een neef van Marius. In zijne
jeugd vogelvrij verklaard door Sylla, had hij het
behoud van zijn leven slechts te danken aan veelvermogende beschermers, en nam de wijk naar het
hof van Nicodemus, koning van Bithynie. Na den
dood van Sylla keerde hij in Rome terug, legde zich
toe op de welsprekendheid, en moist de volksgunst
te winnen door de gedenkteekenen der overwinning
van Marius, die Sylla had doen omverhalen, weder
op te rigten. Tot pretor beroemd (61 v. Chr.) werd
hij naar Spanje gezonden, en maakte daar eenige
veroveringen ; bij zijn terugkeer (59 v. Chr.) werd
hij consul. Aan zijnen ambtgenoot Bibulus slechts
eene schaduw latende van gezag, vereenigde hij zich
met Pompejus en Crassus, en vormde met hen het
befaamde driemanschap, waardoor hun het onbeperkte gezag werd verzekerd. C. liet zich (58 v. Chr.)
benoemen tot stadhouder van Gallie voor vijf jaren,
en na afloop van dat tijdperk liet hij zich nog voor
vijf jaren in die waardigheid bestendigen. Deze tien
jaren besteedde hij om Gallie te veroveren, en drong
zelfs door tot in Britannia. Naijverig op zijnen
roem, wilde Pompejus niet op nieuw den duff van
C.'s stadhouderschap verlengen, en deed een decreet
uitvaardigen, waardoor C. genoodzaakt werd zijn
stadhouderlijk gezag neder te leggen. Verbolgen
over deze behandeling, die hij als eene onregtvaardigheid beschouwde, trok C. den Rubicon over, die
de grens vormde van zijne eigene provincie, en rukte
op Rome aan, terwijl Pompejus met den Senaat uit
de stad vlugtte; zonder slag of stoot deed C. zijnen
intogt in Rome (49 v. Chr.) en liet zich nu het dictatorschap opdragen. Na in Italie en Spanje de onderbevelhebbers van Pompejus te hebben verslagen,
bereikte hij dezen zelven in Thessalia, in de vlakten
van Pharsalus, behaalde eene beslissende overwinning op hem, en noodzaakte hem naar Egypte te
vlugten, waar Pompej us den dood vond. Eenige dagen
na hem kwam ook C. in Egypte aan, beweende zijn lot,
en om zijnen dood te wreken onttroonde hij den
jongen Ptolemeus, die hem had laten ombrengen,
en plaatste Cleopatra op den egyptischen troon. Uit
Egypte toog C. (47 v. Chr.) naar Azie, waar hij in
drie dagen tijds den in opstand gekomenen pontischen koning Pharnaces versloeg en onttroonde (bij
deze gelegenheid schreef hij aan den Senaat te Rome
de merkwaardige woorden Veni, vidi, vici, d. ik
kwam, ik zag, ik overwon). Nu toog hij naar Afrika,
waar hij de republikeinsche armee versloeg, die aangevoerd werd door Metellus Scipio en Cato (46 v.
Chr.) ; van daar overgestoken naar Spanje, versloeg
hij bij Munda den jongen Pompejus, en door deze
overwinning had hij de pompejaansche partij vernietigd. Teruggekeerd te Rome, had hij daar een
zegepralenden intogt, en deed zich (45 v. Chr.) benoemen tot consul your zijn 'even. Dus eindelijk het
hoogste gezag in handen hebbende, maakte C. van
zijne magt slechts een nuttig gebruik: hij schonk
vergiffenis aan zijne grootste vijanden, verfraaide
Rome, liet aan den mond van den Tiber eene haven

aanleggen, hervormde de wetten, voerde een nieuwen kalender in, en riep eene menigte nuttige instellingen in het aanzijn. In weerwil van dit alles
werd hij door de volbloed-republikeinen beticht
naar het koningschap te streven, waarom ze eene
zamenzwering tegen hem smeedden, en C. werd
vermoord in den vollen senaat (15 Maart anno 44
v. Chr.) Onder de hoofdpersonen in de zamenzwering beyond zich Cassius, en zelfs Brutus, die door
C. met weldaden overladen was. Cesar was niet
slechts een grout veldheer en een grout staatsman;
hij was tevens een uitstekend redenaar en een sierlijk Van de vele door hem opgestelde geschriften bezitten wij slechts zijne Commentarien
(De Bello gallico libri VIII en De Bello civili libri Ill),
die als een toonbeeld kunnen gelden van historische
gedenkschriften. Het leven van C. is beschreven
door Suetonius en door Plutarchus ; ook bestaat een
eleven van Cesar", waarvan Julius Celsus, nagenoeg
tijdgenoot van C., als de schrijver wordt beschouwd.
Cesare (Giuseppe, ridder de), ital. letterkundige
en geschiedschrijver, geb. 1783 te Napels uit adellijke
ouders, en gest. 15 April 1856. Zijn voornaamste
werk is eene Geschiedenis van Manfred, koning van
Sicilia en Apulia (2 din. Napels 1837). In zijne zeer
verdienstelijke pennevruchten toont hij zich een geslagen vijand van despotismus en tirannij.
Cesarea, lat. Cwsarea, naam dien verscheidene
steden der oudheid droegen naar romeinsche keizers,
door wie ze gesticht waren of verfraaid werden :
1) C. in het oostelijk gedeelte van Bithynie.
2) C. in Cappadocie, eerst Mazaca genaamd, later
C.-Eusebia, tegenw. Kaisarieh, was hoofdstad van
Cappadocie, muntstad van het romeinsche rijk.
3) C. in Palestina, vroeger Straton's Burg genaamd,
door koning Herodes vergroot en verfraaid en
versterkt, met eene uitmuntetide haven, lag aan
de kust tusschen Dor en Apollonia, is tegenw. onder den naam Kaisarieh nog slechts een hoop
ruinen. Van dit C., in der tijd residentie van den
romeinschen stadhouder, wordt veelvuldig gewag
gemaakt in de Handelingen der Apostelen.
4) C. in Mauritania, Julia Cwsarea, op de kust van
Afrika; tegenw. Cherchell (Sjersjell); geboortepl.
van keizer Macrinus.
5) C. in Cilicie, of C.-ad-Anazarbum, tegenw. Anazarba. Zie ANAZARBUS.
6) C. in Syria, aan den voet van den berg Paneus,
nabij den oorsprong van den Jordaan, ook genoemd C.- Paneas, later naar een zoon van Herodes genaamd C.-Philippi (zie BANIAS 1), wordt
vermeld Matth. 16 : 13 en Marcus 8 : 27.
7) C.-Augusta, of Caesar-Augusta; tegenw. Saragossa in Spanje.
8) C.; zie ALESSANDRIA.
Cesari (Alessandro), beroemd italiaansch medailleur en edelsteensnijder, leefde omstr. 1550, en
heette eigentlijk Cesati. — C. (Antonio), ital.
schrijver, geb. te Verona omstr. 1760, gest. Oct.
1828 te Ravenna. — C. (Giuseppe), genaamd Josepin of it Cavaliere d'Arpino, beroemd schilder,
geb. 1570 te Rome, gest. aldaar omstr.1640, vormde
eene eigene school, die uitblonk onder de zoogenaamde manieristen.
Cesarion, zoon van Cleopatra, door Cesar bij
haar verwekt, geb. 47 v. Chr., heette eerst Ptolemeus,
doch unt y ing met Cesar's toestemming den naarn C.
Hij werd door Antonius begunstigd, tot medebestuurder over Egypte aangesteld en verklaard voor
een zoon van Cesar, tot ergernis van Octavianus, die
hem na den slag bij Actium ter dood liet brengen.
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Cesarius

Cevennen

Cesarius, broeder van Gregorius van Nazianza,
lijfarts van keizer Julianus, comes rerum privataram
en questor in Bithynie, gest. 368, wordt gehouden
voor den schrijver der Dialogi IV, die het godsdienstig Leven en bijgeloof van lien tijd doen kennen.
— C., de heilige, geb. otnstr. 470 bij of te Chalonssur-Saône, 502 bisschop van Arles, was voorzitter
op verscheidene concilien, en stierf 542 ; gedenkdag
27 Aug. Hij was de opsteller van Regelen voor monniken en nonnen, die in vele kloosters aangenomen
werden.
Cesar°, stad op het eiland Sicilia, op een berg,
3 uren gaans benoordw. Bronte ; 3000 inw.
Cesarotti (Melchiore), ital. letterkundige en
dichter, geb. 15 Mei 1730 te Padua, gest. als professor aldaar 3 Nov. 1808. Van zijne oorspronkelijke werken noemen wij Saggio sulla filosofia Belle
lingue (Parijs 1785 ; Pisa 1800).
Case, of Cêze, rivier in het fransche dept. Gard,
ontspringt in de Cevennen, op den Mont de la Lozere,
en valt na eenen loop van 13 mijlen in de Rhone.
Cesembre, eiland in het Kanaal, behoort tot
het fransche dept. Ille-Vilaine.
Cesena, lat. Ctesena, stad met 15,000 inw. in
de Romagna (vroegere legatie Forli), 6 mijlen bezuidoosten Forli, aan den Savio ; vele kunstschatten, de
aan manuscripten rijke Biblioteca Malatestiana. De
wijn van C. was reeds in den tijd der Romeinen beroemd ; C. is de geboortepl. der pausen Pius VI en
Pius VII.
Cesenatico, havenstad in de Romagna (vroegere legatie Forli), 3 mijlen beoosten Forli ; 4000
inwoners.
Cesi, of Cesio, marktvlek in de pauselijke legatie
Spoleto; 3 uren gaans ten N. N. O. van Narni ; 1200
inwoners ; nabij C. ligt de Aolische berg met de
Grotte di Vento.
Cesi (Bartolommeo), bologneesch schilder, geb.
1557, gest. 1629; hij was een voorname steun der
Caracci in den strijd, tegen de mianieristen.
Cesio, marktvlek. Zie CES1.
Cespedes (Pablo de), beroemd spaansch schilder, architect en beeldhouwer, geb. 1538 te Cordova,
gest. aldaar 1608, vormde zich te Rome voornamelijk naar Michel Angelo, en was het boofd der toenmalige andaluzische schilderschool. Ook als schrijver
over de schoone kunsten en als dichter was C. beroemd. — Den naam C. droegen ook verscheidene
spaansche schrijvers, waaronder een C., geleerd
geograaph der 16e eeuw, schrijver van eene .Algemeene geschiedenis der Eilanden".
Cestrinus, een zoon van Pyrrhus en Andromz..che.
Cethegus, naam van een der aanzienlijkste en
oudste geslachten van Rome, beroemd door strengheid van zeden en door eene geheel bijzondere
kleederdragt. Onder de zeden van deze familie treft
men er verscheidene aan, die eene belangrijke plaats
innemen in de geschiedenis der republiek, nl.:
C. (Marcus Cornelius), die achtereenvolgend de
waardigheden bekleedde van hoogepriester, pretor
in Sicilia, en censor zelts zonder alvorens consul te
zijn geweest. Tot consul beroemd 206 v. Chr.,
voerde hij het bewind in Etrurie, waar hij Mago
versloeg. Deze C. was volgens het oordeel van Cicero
de beste redenaar van zijnen tijd. — C. (Cajus),
omhelsde achtereenvolgend de partijen van Marius,
Sylla, Pompejus en Antonius, en nam eindelijk deal
aan de zamenzwering van Catilina. Hij werd op bevel
van Cicero in hechtenis genomen, en met de andere
medeplig tigen in de gevangenis gewurgd.

Cethim, onder dezen naam, die in den Bijbel
voorkomt, is Macedonia te verstaan. Zie CH1TTIM.
Cetinje, of Zetinje, plaats in Montenegro, een
1478 gesticht klooster (met den zetel van den archimandriet, de hoofdschool en de boekdrukkerij),
waarbij nog eenige huizen en eene goede berberg.
Cetobriga, stad in Hispania Tarraconensis, lag
aan de zee, nabij den mond der tegenw. rivier Sadao,
11 mijlen bewesten Ebora, in de omstreken van
Setubal. Zie ALMADEN.
Cetraro, stad in de napolit. prov. Calabria citeriore, aan de zee ; 6000 inw.
Cette, het oude Setium of Sigium, versterkte
havenstad in het zuiden van Frankrijk, dept. Herault, op eene landtong aan de Middellandsche Zee,
aan den mond van het kanaal C. en aan den vijver
van Than, over welken bier eene brug ligt ; 20,000
inwoners.
Cettina, rivier in Dalmatia, valt bij Almissa in
de Middell. Zee.
Ceuta, het oude Septa, eene aan Spanje behoorende versterkte stad in Marokko, op de noordkust
van Afrika, tegenover Gibraltar; 2000 inw. en haven; wordt door het spaansche gouvernement gebruikt als deportatie-plaats. In 1415 aan de Mooren
ontweldigd door de Portugezen, werd C. 1580, even
als al de portugesche bezittingen, veroverd door de
Spanjaarden, in wier bezit het 1640 gebleven is.
Nabij C. een berg C., eertijds Abyla genaamd ; deze
berg vormde, met den berg Calpe in Spanje, de Zuilen van Hercules. Zie ABYLA.
Ceutronen, yolk in Belgica, woonde in de omstreken van het tegenwoordige Kortrijk en Brugge.
Ceva, lat. Ceba, stad in Sardinie, 3 uren gaans
bezuidoosten Mondovi ; 4000 inw.; werd door de
Franschen ingenomen 1796.
Cevelum, op de reiskaart van Peutinger eene
plaats op den weg van Nijmegen naar Tongeren ; volgens sommigen het tegenw. Gennep in Limburg, volguns anderen Cuyk in N.-Braband, dock meest waarschijnlijk het tegenw. dorp Sevenum in Limburg,
kanton Horst.
Cevennen (de),oudtijds Cebennamons,Gebenna
mons of Cemmenus mons, groote bergketen in het
zuiden van Frankrijk, gemiddelde hoogte 3 a 4000
vt.) de hoogste piek Mont-Mezin is 5460 vt.), heeft
met hare voortzettingen en uitloopers eene uitgestrektheid van omstr. 64 mijlen, en vomit de waterscheiding der Garonne en Loire eener- en der Rhone
en Saone andererzijds.
Cevennen (Oorlog der). Reeds in de 12e eeuw
vormden zich in de landstreek der Cevennen godsdienst-sekten onder verschillende namen, zooals:
Armen van Lyon, Albigenzen, Waldenzen, enz. In
weerwil van menige kruisvaart en menig auto-da-fe,
waarmede de pausen eeuvven Lang getracht hadden
haar uit te roeijen, waren deze sekten voortdurend
staande gebleven ; toen de Kerkhervorming veld won
breidden ook zij zich uit; en door het edict van Nantes werden zij tegen verdere vervolgingen gevrijwaard. Toen Lodewijk XIV echter 1685 dat edict
herriep, begon in de Cevennen eene reeks van gruwelijke vervolgingen (zie DRAGONNADEN), inzonderheld 1697 na den rijswijkschen vrede. Zoo kon het
wel niet uitblijven, of de vervolgden moesten eindelijk opstaan tot een wanhopigen strijd ; en door de
in opstand gekomene boeren, die Camisards genoemd
werden, onder stoute aanvoerders, zooals Cavalier,
Roland en anderen, werd die strijd met zooveel volharding gevoerd, dat de legermagt van Lodewijk XIV
niet in staat was aan den dagelijks sterker worden-
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den vijand het hoofd te bieden. Ook de door paus
Clemens XI in 1703 ter kruisvaart tegen hen uitgezondene legermagt van 20,000 man, onder maarschalk
Montrevel, werd nagenoeg overal door de Camisards
geslagen ; en in weerwil dat Montrevel er duizenden
ter dood liet brengen door galg en rad, mogt hij er
niet in slagen den opstand te onderdrukken. In 1704
werd Montrevel vervangen door den beroemden Villars, wien het, zoo door overreding als door kracht
van wapenen, wel is waar gelukte hen gedeeltelijk tot
onderwerping te brengen, gedeeltelijk te noodzaken
om naar Piemont te vlugten ; doch de opstand barstte
op nieuw los, toen maarschalk Berwick de hoofdleiders der Camisards te Montpellier liet overvallen, en
hen vervolgens deed radbraken en verbranden. Deze
laatste algetneene worstelstrijd eindigde met de algeheele verwoesting van die schoone gewesten, en
met verdelging en verdrijving van een groot gedeelte
der bevolking.
Ceylon, fr. Ceylan, bij de inlanders Singhala
genaamd, het Taprobane der ouden, groot eiland in
den Indischen Oceaan, van de zuidoostpunt van
Voor-India gescheiden door de ruim 12 mijlen breede
Palkstraat, beslaat eene oppervlakte van 1265 vierk.
mijlen, en was 1857 bevolkt met 1,700,000 zielen,
voor bet meerendeel Singalezen en een gering aantal
Weddas (dit waren de oorspronkelijke inlanders van
C.). In het midden en zuiden is het een indrukwekkend en schilderachtig bergland. De voornaamste
rivieren (gangs) zijn: Mahavali-, Kaloe-, Kalani- en
Walawa-gangs. Het klimaat is warm en gelijkmatig,
de plantengroei welig en rijk aan alle zuid-indische
produkten. Het eiland C. wordt beschouwd als de
bakermat van het Buddhaismus. Van het jaar 543 v.
Chr. tot 1815 onzer jaartelling had C. onafgebroken
zijne eigene koningen. In 1507 werd C. ontdekt
door Lorenzo, den zoon van Almeyda. De Portugezen
vestigden er nederzettingen, doch werden door de
inboorlingen verdreven. In 1656 kregen de Hollanders vasten voet op C. In 1795 werd C. bezet door
de Engelschen, aan wie het eiland 1802 bij den
vrede van Amiens formeel werd afgestaan. Door den
170sten koning van C. van zijnen troon te stooten en
zijne residentie te veroveren (Febr. 1815) maakten
de Engelschen zich meester van het geheele eiland.
Ceylon (Straat van), zoo wordt somwijlen de
Palkstraat genoemd.
Ceyreste, of C6reste, oudtijds Cesarista of
Citharista, dorp in het fransche departement Monden
van de Rhone, I uur gaans benoordoosten Ciotat ;
750 inw.; is zeer oud.
Ceyzeriat, kantonshoofdplaats in het fransche
dept. Ain, 2 uren gaans bezuidoosten Bourg ; 1200
inw.; in de nabijheid eene warme bron, genaamd
la Fontaine-Rouge.

Cbze, rivier. Zie CtsE.
Cezimbra, stad in de portugesche provincie
Estremadura, aan den Atlantischen Oceaan, 5 uren
gaans bezuidwesten Setubal, met kleine haven en
5000 inw.:
Chaam, ook wel Cambe, Cham, Kaam, Ham,
dorp (en voormalige heerlijkheid) in N.-Braband,
ruim 2 uren gaans ten Z.Z.O. van Breda en ten Z.O.
van Ginneken, is een der oudste dorpen in ons land;
toen de Franken zich in deze landen hadden nedergezet hielden zij te C. hunne vergaderingen (reeds
anno 422). In 1624 was de spaansche armee, waarmede Spinola Breda kwam belegeren, gedeeltelijk in
C. bijeengetrokken ; ook in 1830 had C. veel te lijden
van den last des oorlogs, door strooperijen van beig.
en fransche soldaten.

Chabot
Chaban (Francois Louis Rend Mouchard, graaf
van), geb. 1757, tot op de uitbarsting der fransche
omwenteling officier bij de garde, sloot zich bij Napoleon aan, organiseerde Toskanen als staatsraad, en
was tijdens het bewind van Davoust intendant-generaal der financien te Hamburg, waar hij 1814 stierf.
Naar hem heeten Chabans de kleine 2-markstukken,
die in 1813 door de Franschen werden geslagen van
het zilver der Bank.
Chabannes, oude familie uit bet Bourbonnesche, heeft aan Frankrijk verscheidene groote veldheeren geleverd, waaronder Antoine de C. (zie bet
volgende art.) en Jacques de C., meer bekend onder
den naam van Heer van La Palice (zie LA PALICE).
Chabannes (Antoine de), graaf van Dammartin, onderscheidde zich 1428 bij het beleg van Orleans, en had een groot deel aan de krijgsbedrijven
van Jeanne d'Arc. Vervolgens stelde hij zich aan het
hoofd van eene bende roovers, bekend onder den
naam van Ecorcheurs, en verwoestte met hen Bourgogne, Champagne en Lotharingen. In 1430 verliet
hij deze bende, en trad in dienst van Karel VII, wien
hij eenige jaren later eene belangrijke dienst bewees,
door hem de ontdekking te doen van eene zamenzwering van den dauphin (later Lodewijk XI). Toen deze
op den troon kwam (1461), werd C. in de Bastille
geworpen, doch wist 1463 nit zijnen kerker te ontsnappen ; in 1468 ontving hij gratie, en werd zelfs de
vertrouweling van den vorst, die hem eerst gevangen
had doen zetten ; sedert dat tijdstip diende C. hem
trouw en dapper, en stierf 1485 als stadhouder van
Parijs voor Karel VIII.
Chabbon, stad in den stam Juda ; Jozua 15: 40.
Chabert (Joseph Bernard, markies van), fransch
zeeofficier, geb. 1724 te Toulon, onderscheidde zich
in de oorlogen van 746-48 en in den n.-amerik.
oorlog. Ook ontwierp hij uitmuntende zeekaarten. De
omwenteling verdreef hem naar Engeland; hij keerde
1802 in Frankrijk terug, en stierf 1807 te Parijs.
Chabeuil, lat. Cerebelliaca, stad in het fransche
dept. DrOme, 1 mijl bezuidoosten Valence; 4500 inw.
Chablais, of Ciablese, lat. Caballica provincia,
landschap in Savooije (groot 15 vierk. mijlen;
60,000 zielen). De Romeinen onderhielden in dit
landschap groote stoeterijen, vandaar de latijnsche
naam, van welken C. eene verbastering is. Het maakte
deel nit van het koningrijk Burgundie ; werd door
keizer Koenraad geschonken aan graaf Humbert. In
de 14e eeuw namen de graven van Savooije den titel
aan van hertog van C. Onder het eerste keizerrijk
bij Frankrijk ingelijfd, maakte C. deel uit van het departement Leman. In 1814 aan Savooije teruggegeven, werd het onder het tweede keizerrijk bij Frankrijk geannexeerd, en vormt nu het arrondissement
Thonon van het departement Savooije.
Chablis, stad in het fransche dept. Yonne, aan
den Serein; 2 mijlen beoosten Auxerre; 2600 inw.
Chaboras, of Aborras, rivier in Mesopotamia.
Zie KHABUR.
Chabot (Philippe de), beer van Brion, admiraal
van Frankrijk, stadhouder van Bourgogne en Normandie onder Frans I , werd 1525 bij den slag van
Pavia krijgsgevangen gemaakt met den koning, wiens
gunsteling bij was. In 1535 aan het hoofd eener armee naar Piemont gezonden, maakte hij snelle veroveringen, werd echter, door Montmorency en den
kardinaal van Lotharingen beticht van kwade praktijken, 1541 vervallen verklaard van waardigheden
en titels ; na twee jaren gevangenschap werd zijn
proces herzien, en C. kwam weder in 's konings
guest, doch reeds kort daarop stierf hij.
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Chabot (Eleonore de), een der afstammelingen
van den vorige, was stadhouder van Bourgogne, en
heeft zijnen naam vereeuwigd doordien hij weigerde
de bloeddorstige bevelen van Karel IX te volbrengen
tijdens de Parijsche Bloedbruiloft.
Chabot (Francois), bijgenaamd Dde razende
monnik”, geb. 1759 te St.-Geniez in Rouergue, was
reeds jong een ijveraar in de orde der Capucijnen;
werd later een even hartstogtelijk ijveraar voor de
zaak der omwenteling. Door het departement LoireCher gekozen tot afgevaardigde, deed hij zich in de
Nationale vergadering en in de Conventie kennen als
een der hevigste Jacobijnen, had de hand in de meeste
gruwelen der revolutie (vandaar zijn bijnaaw); doch
toen Robespierre goedvond hem uit den weg te ruimen, werd hij 5 April 1792 geguillotineerd.
Chabot–Rohan. Zie de artikels ROHAN en

Chagaramus, stad ter noordwestkust van het
west-indische eiland Trinidad, aan den ingang der
golf van Paria ; goede haven.
Chaggi. Zie HAGGI.
Chagny, fransch vlek, dept. Saone-Loire, 4 uren
gaans benoordw. Chalons-sur-Saone; 3000 inw.
Chagos–eilanden, ook Diego-Garcia-archipel, eene groep, eilandjes met vrij goede reede in den
Indischen Oceaan, bezuiden de Maldiven, ongeveer
onder 8 graden zuiderbreedte, bestaat uit het eiland
Chagos (zijnde 't voornaamste) en eenige kleinere
eilandjes en riffen ; sedert 1791 bewoond door ettelijke
kolonisten uit Isle-de-France.
Chagre, of Chagres, belangrijke havenplaats
aan den mond der rivier C., op de noordzijde der
landengte van Panama, in den staat Isthmo der confederatie van Nieuw-Granada, aan deCaraibische Zee,
7 mijlen bewesten Porto-Bello ; 4000 inw.; sedert
1853 een spoorweg naar Panama.
Chah, fransche spelling voor SCHACH.
Chaillevette, vlek in het fransche dept. Charente-Inferieure, aan de Sendre ; 3000 inw.
Chaillot, eertijds een dorp, sedert 1659 westelijke voorstad van Parijs.
Chaise–Dieu, lat. Casa Dei, stad in het fransche dept. Haute-Loire, 3 mijlen beoosten Brioude;
1400 inwoners en beroemde benedictijner-abdij,
naar welke zich eene congregatie van Benedictijnen
noemde, die 1046 gesticht was en 1640 ingelijfd
werd bij de congregatie van St.-Maur.
Chaix–d'Est–Ange (Charles Victor), geb.
11 April 1800 te Reims, onderscheidde zich sedert
1820 als advokaat te Parijs door zijne buitengewone
welsprekendheid in eene reeks van criminele gedingen. In het laatst van 1857 werd bij tot procureurgeneraal benoemd en kort daarop tot staatsraad.
Chalabre, fransche stad, dept. Aude, aan
den Lers, 4 uren gaans bezuidw. Limoux; 3000 inw.
Chalade, een pas van het Argonnenwoud in
het noorden van Frankrijk, loopt van Varennes naar
St.-Menehould, of uit Lotharingen naar Champagne.
Chalais (Henri de Talleyrand, graaf van), ter
flood gebragt door Richelieu. Zie TALLEYRAND.
Chalantenango, departement van den centraal-amerik. vrijstaat San-Salvador; hoofdpl. C.
Chalcedon, oude stad in Bithynie, aan den
Bosporus, tegenover Constantinopel, gesticht omstr.
685 door de Megaren, was de geboorteplaats van
Xenocrates, en lang eene bloeijende stad. Ten tijde
der byzantijnsche keizers was C. de hoofdpl. der
prov. Pontica prima. Door de Scyten verwoest in de
3e eeuw onder Gallienus, begon C. in de 6e eeuw
weder op te komen onder Justinianus. Waar C. gestaan heeft ligt nu het dorp Kadikui. Het5e concilie,
ter beslechting van de monophysitische geschillen,
op welk concilie de leerstellingen van Eutyches
werden veroordeeld, werd te C. gehouden anno 451.
Chalcidice, 1) het Chalcidische schiereiland,
een schiereiland van Macedonie, tusschen de Thermaische en Strymonische golven, werd in het zuidoosten door de Toronaische en Singitische golven
gesplitst in drie landtongen, genaamd Pallene, Sithonia en het schiereiland van den berg Athos. Olynthus was een der voornaamste steden ; de hoofdpl.,
waarnaar C. zijnen naam droeg, was Chalcis. —
2) een landschap in Syrie, ten oosten van den
Beneden-Orontes ; hoofdpl. Chalcis.
Chalcidius, eclectisch wijsgeer uit de 3e eeuw,
schrijver van een Comunentarium op Plato's Timzeus.
Chalciope, dochter van koning iEtes of Aetes
Zie AT/JAMAS.

ROHAN-CHABOT.

Chabrias, atheensch veldheer, was sedert 388
v. Chr. bevelhebber der vloot en der landmagt, die
hij herhaaldelijk en meestentijds met goeden uitslag
aanvoerde in de oorlogen tegen Sparta en andere
grieksche staten : zoo versloeg hij de spartaansche
vloot hij Naxos 376 v. Chr., en herstelde den egyptiscben koning Nectanebus op zijnen troon. Bij het
uitbarsten van den Bondgenooten-oorlog sneuvelde
hij in een zeegevecht, toen hij met Chares bevel
voerde over de atheensche vloot bij den aanslag op
het eiland Chios (358 v. Chr.).
.e RR EEMBAAI.
Chabrol-baai. Zie
Chacabuco, stad in Chili, distr. Santa-Rosa,
I I mijlen benoordoosten Santiago. Hier zegevierden
Febr. 1817 de insurgenten over de spaansche armee.
Chacao, stad in Chili, prov. en eiland Chiloe ;
1300 inw.
Chachapoyas, prov. van het peruaansche departement Libertad, telt 12,000 zielen; hoofdplaats
C. of San-Juan-de-la-Frontera.
Chaco, of El gran Chaco, eene groote landstreek
in en aan het noor400stelijk gedeelte der Argentijnsche republiek, grenst ten N, aan Bolivia, ten 0. aan
Paraguay, vormt eene '20,000 vierk. mijlen beslaande
vlakte, doorstroomd door de drie zeer ver bevaarbare
(zich alle in den Paraguay ontlastende) rivieren
Rio-Salado, Bermejo en Pilcomayo, is in het noorden
bedekt met onmetelijke wouden en een bij uitstek
weligen plantengroei, gelijkt evenwel in het zuiden
eene woestijn. Behalve ettelijke nederzettingen aan
de rivieren, herbergt het land slechts nomaden-stammen van tot nog toe geheel onaf hankelijke Indianen
(Abiponen, Lenguas, Tobas, Mocobis, enz.). Het
werkelijk tot de Argent. republiek behoorende gedeefte van C. wordt op 6667 vierk. mijlen geschat.
r IACCONIUS.
Chacon. Zie —
Chactas, of Platkoppen, inheemsche volkstam
in Noord-Amerika ; ze wonen in groote dorpen in de
staten van den Mississippi en de Alabama, zijn toegankelijk voor de beschaving, en leggen zich veel op
den landbouw toe.
Chadderton,stad in Engeland,graafschapLancaster, 2 uren gaans benoordw. Manchester ; 5000 inw.
–.
A TUEL
i i ZiZie
Chadi–Leubu,rivier.
Chadrach (het land), vermeld Zach. 9 : 1.
Chafalia, uitwaterings-arm van den Mississippi, neemt eenen aanvang 28 mijlen boven NieuwOrleans, staat door verscheidene armen in gemeenschap met den Red-River, stroonat door het Chetimaches-meir, en outlast zich in de Atchafalaya-baai.
Chaferinas, arab. Zafarcini, drie eilandjes aan
de noordkust van Marokko, ten 0. van Melilla ; sedert
1848 411 ze spaansch.
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Chaleur—baai (de), wordt gevormd door de
Chalcis, 4) C., of het Chalcidische schierLanrentius-ri vier tusschen Nieuw-Brunswijk en Neeiland ; zie CHALCIDICE. - 2) voornaamste stad van
bet oude eiland Eubea, werd door zijne ligging aan der-Canada. Eene fransche vloot werd hier 1760 verhet smalste gedeelte van den Euripus (tegenwoornield door de Engelschen.
dig Egribus of Negropont) als een der drie voorChalgrove, plaatsje in het engl. graafschap
naamste sleutels van Griekenland beschouwd (de
Oxford, 2 uren gaans bezuidw. Tetsworth. In 1643
2 andere waren Demetrias in Magnesia en Acrocowerken de troepen der Parlementairen bier verslagen
rinthus). In de nabijheid lag de bron Arethusa en
door de royalistische.
de zoo vaak door aardbevingen bezochte vruchtbare
Chalier (Marie Joseph), geb. 1747 te Beaulard
lelantische vlakte (Lelantus campus) met ijzer- en
bij Susa in Piemont, was koopman te Lyon toen de
kopermijnen en warme bronnen. Reeds vroeg was C. omwenteling uitbrak, waarvan hij een der heethoofaan het naburige Athene onderworpen ; te C. stierf
den werd. Zich Marat ten voorbeeld kiezende, vormde
Aristoteles ; het tegenwoordige C., of Egripo (ital.
hij te Lyon eene revolutionaire regtbank, aan welker
Negroponte) telt 6000 inw. — 3) stad in Beotie,
hoofd hij stond ; doch de bevolking kwam spoedig
tegenover het zooeven genoemde C. — 4) hoofdpl.
tegen zijn geweld in opstand, bij werd ter dood vervan Chalcidice in Macedonia, was eene volkplanting
oordeeld, en onderging zijn lot 29 Mei 1793.
van C. in Eubea. — 5) hoofdpl. van het landschap
Challamel (J. B. M. A.), vruchtbaar fransch
Chalcidice in Syria, lag bezuidwesten Antiochie.
schrijver, geb. 18 Maart 1818 te Parijs ; van zijne
vele werken noemen wij slechts: Histoire populaire
Chalco, groot meer in het tafelland bezuiden
de stad Mexico ; op den oostoever van dit meer ligt
de la France, de la Revolution, de Napoleon, de Paris
(1851, in 4 stukken).
de stad C. met 2000 inw.
Challanches, een tot de savooische Alpen
Chalcol, zoon van Zerah, die een der tweelingen was, die Juda bij zijne schoondochter Thamar
behoorende berg ten oosten van Grenoble.
verwekt had. I Kon. 4 : 31 ; I Chron. 2 : 6.
Challans, vlek in het fransche dept. Vendee,
Chalcondylas (Demetrius), een der Grieken, 5 mijlen benoorden Sables-d'Olonne ; 4000 inw.;
die het meest hebben bijgedragen om den lust voor
overwinning van Bouillard op den Vendee-generaal
de grieksche letterkunde in Europa aan te kweeken. Charette 12 April 1793.
Geboren 1424 te Athene, onderwees hij de rhetorica
Challon. Zie CHALONS-SUR-SAÔNE.
tot op de inname van Constantinopel door de TurChallusset, oud kasteel, waarvan nog fraaije
ken, vlugtte toen naar Italie, werd door Lorenzo de
rumen in wezen zijn, bezuidoosten Limoges, in het
Medicis naar Florence geroepen, en werd daar profransche dept. Haute-Vienne.
fessor, later te Milaan. Hij schreef eene grieksche
Chalmers (George), engelsch geschiedschrijspraakkunst, enz., en stierf 15J 1. — C., of Chalcover, geb. 1742 te Fochabers in het schotsche
condylas (Laonicus of Nicolaus), grieksch geschiedgraafschap Moray, was tot de uitbarsting van de
schrijver uit Athene, leefde in de 15e eeuw, en is de
noord-amerikaansche omwenteling in Noord-Amerika gevestigd als regtsgeleerde, en stierf 1825 te
schrijver van eene Geschiedenis der Turken en van
den ondergang van het Byzantijnsche rijk, loopende Londen als ambtenaar bij het ministerie van koophandel. Zijn voornaamste werk is Caledonia or a
van 1298 tot 1462.
topographical history of North-Britain (Edinburg
Chaldea, eene landstreek aan de oostzijde vau
4 dln. 1807-24). — C. (Alexander), geb. 1759
den Eupbraat, grenzende aan de woestijn van Arabie, vormde het zuidwestelijk gedeelte van Babylonie, te Aberdeen, gest. 1834 , is de schrijver van een
General biographical dictionary (32 dln. 1812-17),
waarmede het menigmaal verward wordt. De voornaamste stad in C. was Teredon aan de zee. In het van een Woordenboek der engelsche taal, enz.
0. T. wordt veelvuldig melding gemaakt van C.
C. (Thomas), stichter van de vrije presbyteriaan(Jeremia 50 : 10 ; 51 : 24, 35 ; Ezech. I 1 : 24 ;
sche Kerk van Schotland, geb. 17 Maart 1780 te
16: 29 ; 23 :15,16). C. droeg deszelfs naam naar de
Anstruther, eerst predikant, 1824 prof. der zedekunChaldeers, een dapper en krijgshaftig yolk van dige wijsbegeerte te St.-Andrews, en 1828 prof. des
den medo-perzischen stam, dat volgens de gewone
theologte te Edinburg. In 1843 legde hij zijne ambschatting in de 7e eeuw v. Chr. nit het tegenwoordige
ten neder, verliet de Kerk, waartoe hij behoord had,
Koerdistan zuidwaarts kwam en zich nederzettede en stelde zich, als voorstander van de oude onafhanin het zuidwestelijk gedeelte van Babylonie, dat dan
kelijke kerkregeling, aan het hoofd der dissidenten.
ook dikwijls in zijn geheel vermeld wordt onder den Als pastor primarius der in 1843 nieuw gevormde
naam Land der Chaldeers (Jezaia 23 : 13 ; Jeremia presbyteriaansche Kerk van Schotland, was hij voor
24 : 5; 25 : 12 ; 50 : 1, 8, 25, 45 ; 51 : 4, 54; Ezech.
de belangen van het nieuwe kerkgenootschap onver1 : 3; 12 : 13 ; Handel. 7 : 4). De Chaldeers waren
moeid werkzaam tot aan zijnen dood 30 Mei 1847
beroemd om hunne kennis van den loop der sterren ;
te Morningside bij Edinburg.
hunne voornaamste sterrewacht was de groote en
Chalmot (Jacq. Alex. de), van fransche afberoemde tempel van Baal of Belus te Babylon. De komst, vestigde zich 1758 als boekverkooper en
Chaldeeuwsche sterrewigchelaars waren te Rome zeer drukker te Leeuwarden, ging 1778 te Kampen wogezocht in de laatste tijden van het keizerrijk. De
nen, en stierf aldaar 19 Sept. 1801. Hij bewerkte
Chaldeeuwsche taal is het naast verwant en gaf in het licht eene nieuwe editie van het
Algemeen huishoudelijk Woordenboek van Chomel
aan het Syriscb. De beste chald. spraakkunsten zijn
deze : Winer (Lpz. 1842), Fiirst (Lpz. 1835),
(16 dln. in 4°), schreef een Biographisch Woordenboek
der Nederlanden (dl. 1-8, loopende tot D, 1797
Petermann (Berlijn 1841) en Bertheau (Gottingen
1843). De beste woordenboeken : .Rabbin.-aramäisch- —1800), enz.
ChAlonnais, 1) oudtijds eels gedeelte van
deutsches WOrterbuch van Landau (5 dln. Praag
Champagne; voornaamste steden Chalons-sur-Marne
1819) ; Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinien La Croisette. — 2) zie Chalons 2).
1640)
Buxtorf (B
cum va(Bawl.
Chfilonne, stad in het fransche dept. MaineChaldeeuwsche Christenen, zooveel als
syrische Christenen. Zie ook NESTORIANEN en tevens Loire, 4 uren gaans bezuidwesten Angers, aan de uitwatering van den Layon in de Loire; 5000 inw.
Thomas).
h . Thomas)
CHRISTENEN (van den hail.

Chalons
Chalons, naam van twee fransche steden, nl.:
1) Chalons-sur-Marne (het oude Catalauni of Duro-

Catalaunum), hoofdpl. van het dept. Marne, op den
linker-oever van de Marne ; 17,000 inw.; geboortepl.
van Perrot d'Ablancourt, van Claude d'Espence, enz.
verscheidene concilien werden te C. gehouden. In de
omstreken van C. twee belangrijke veldslagen, nl.:
Aurelianus versloeg (272) Tetricus; en anno 451
werd Attila bier verslagen door Aetius, die geholpen
werd door de Gothen, Franken en Burgundiers.
2) Chalons-sur-Saone, of Challon (het oude Cabillonum), .stad op den regteroever van de Sake,
dept. Saone-Loire, aan de uitwatering van het Canal
du Centre, 7 mijlen benoorden Macon ; 20,000 inw.;
geboortepl. van Prestet, enz. In de 5e eeuw verwoest
door Attila, herstelde C. zich onder de eerste burgundische koningen. In de 10e eeuw vormde C. met
deszelfs gebied het leengraafschap Chalonnais.
Chalosse, lat. Calossia, landschap in Gascogne,
tegenw. het zuidoost-gedeelte van bet fransche dept.
Landes, met de hoofdpl. St.-Sever aan de Adour.
Chalotais (Louis Rene de Caradeuc de la), geb.
6 Maart 1701 te Rennes, procureur-generaal bij het
parlement van Bretagne, leidde de pogingen om de
Jezuiten uit te roeijen met zooveel bekwaamheid, dat,
toen ook de andere parlementen zich aan hem aansloten, de opheffing van de Jezuiten daarvan het gevolg werd. Doch hij had zich nu ook hunnen onverzoenlijken haat op den hals gehaald ; en het duurde
niet lang of hij zag zich in een proces gewikkeld, dat,
hoe onregtvaardig ook, ten gevolge had, dat hij, na
eene langdurige gevangenschap, uit het land werd
gebannen. Eerst onder Lodewijk XVI keerde hij in
Frankrijk terug, en stierf 12 Julij 1785.
Chalus, stadje in bet fransche dept. HauteVienne, 6 uren gaans benoordwesten St.-Yrieix ;
1400 inw. In 1199 ontving Richard Leeuvvenhart
eene doodelijke verwonding bij het beleg van C.
Chalyben, een klein yolk van Azle, in Paphlagonie, tusschen de Tibarenen ten W. en de Mosynecen ten O. Hun land, bragt veel ijzer voort ; er werd
ook zeer veel staal ver'vaardigd ; vandaar dat de Grieken aan staal den naam gaven van chalybs.
Chalybon, of Berea, tegenw. Aleppo, hoofdpl.
van Chalybonitis, een klein landschap in euphratesiaansch Syria, dus genoemd naar het staal, dat er
het voornaamste artikel van koopbandel was.
Chalybonitis. Zie C-HALYBON.
Chalus, rivier in euphratesiaansch Syria,
stroomde langs Chalybon (Aleppo), en ontlastte zich
in een klein meir bij Chalcis.
Cham, 1) C., of Chemi, naam waaronder in den
Bijbel melding wordt gemaakt van Egypte, omdat
dit land geacht werd bevolkt te zijn door de afstammelingen van Noach's vervloekten zoon. — 2) C.,
provincie van China; zie KWANG-NAM. - 3) stad in
Beijeren, 7 mijlen benoordoosten Regensburg, aan den
Regen, nabij den mond van de rivier C. (Chamab) ;
2500 inw.
Cham, tweede zoon van Noach, vond zijnen vader in eenen staat van verregaande beschonkenheid,
en veroorloofde zich spotternijên daarover, weswege
hij door Noach vervloekt werd. De afstammelingen
van C. bevolkten Palestina en Afrika.
Cham, eigentlijk Amedee de Noe, zoon van den
graaf van Noe, werd geb. te Parijs 26 Jan. 1819, geraakte met zijnen wader in onmin, en nam toen den
naam C. aan, onder welken hij bekend is als een der
uitstekendste en geestigste caricatuur-teekenaars
van Frankrijk ; hij heeft o. a. talrijke produkten geleverd aan het satirieke blad zCharivari".
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Chama, 1) rivier in den zuid-amerik. vrijstaat
Venezuela, valt na eenen noordwaartschen loop van
15 mijlen in het Maracaibo-weir. — 2) rivier in
Guinea, valt na eenen zuidwaartschen loop van 15 a
20 mijlen in den Atl. Oceaan bij het dorp C. en het
nederlandsche fort St. Sebastiaan.
Chamaillere, marktvlek in het fransche dept.
Pu y-de-Dome; 1300 inw.; in de nabijheid de geneeskrachtige bron Les eaux de St.-Marc.
Chamalari, €humalari of Tsjamalari, een der
hoogste pieken van het Himalaya-gebergte, op de
grenzen van Sikkim en Botan ; volgens de nieuwste
opmetingen 23,946 vt. hoog.
Chamas (St.-) ,fransche havenstad, dep. Monden
van de Rhone, 5 mijlen bewesten Aix ; 2600 inw.
Chamaven, lat. Chamavi, een germaansch yolk.
Ze woonden in het zuiden van Hanover, en namen
ook een gedeelte van het land der Bructeren in, toen
deze overwonnen waren. Ook aan den beneden Rijn
treft men de C. aan, totdat bun naam (die bewaard
is gebleven in den naam Hameland, voor het land
tusschen Rijn en IJssel tot Deventer) omstr. het
jaar 400 verdwijnt in lien der Franken.
Chambers (Ephraim), geb. te Kendal in
Schotland, gest. omstr. 1740 te Islington, bekend
als schrijver van de eerste alphabetische encyclopedie onder den titel van Cyclopcedia or universal
dictionary of arts and sciences (2 dln. Londe!' 1728;
6e druk 1750), welk werk ten grondslag ligt aan
de groote encyclopedie van Rees (5 din. in fol.
Londen 1788-91). — C. (William), architect,
geb. te Stokholm, bragt eenigen tijd in China door,
en vestigde zich toen te Londen, waar hij 1796
stierf, na er vele huizen gebouwd en tuinen aangelegd te hebben in den chineschen stijl. — C. (William en Robert), engeische boekhandelaars te Edinburg, geb. te Peedles (W. 1800 ; R. 1802). Ook als
schrijvers hebben zij naam gemaakt door vele geachte werden, waaronder van Robert C. History of
the rebellion of 1745, enz.
Chambersburg, stad in Pennsylvania, graafschap Franklin, aan den Conecocheague; 6000 inw.
Chambertin, dorp in het fransche departem.
COte-d'Or, I uur gaans benoorden Nuyts; geeft
zijnen naam aan eene zeer gezochte soort rooden
bourgogne-wijn.
Chambêry, ital. Ciamberi, lat. Camberiacum,

geboorteplaats van Vaugelas, St.-Real, de Maistre,
de Boigne, enz., was van de 10e tot de 13e eeuw de
hoofdpl. van eene bijzondere heerlijkheid, doch werd
1232 afgestaan aan Thomas I, graaf van Savooije.
Van 1792 tot 1815 behoorde C. aan Frankrijk, en
was de hoofdpl. van het dept. Mont-Blanc; vervolgens hoofdpl. der sardische divisie en hertogdom
Savooije, is bet sedert het tweede keizerrijk weder
aan Frankrijk geannexeerd en hoofdpl. van het
fransche dept. Savooije. In de aan schilderachtige
punten rijke omstreken van C. vindt men verscheidene minerale bronnen ; een uur gaans van C. de
door Rousseau vermaard gewordene villa, genaamd
Les Charmettes ; C. ligt 18 mijlen benoordwesten
Turijn, aan de Leysse en Albana, en heeft 16,500 inw.
Chambly, stad in het fransche dept. Oise;
1600 inw.
Chambon, naam van eenige fransche steden:
1) C., dept. Creuse, 6 uren gaans bezuidoosten
Boussac ; 1600 inw. — 2) C.-Feugerolles, of Le C.,
fabriekplaats in het dept. Loire, 2 uren gaans bezuidw. St. Etienne ; 4000 inw.
Chambonville, stad in het fransche dept.
Creuse ; 2000 inw.
44
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Chambord

Chambord, dorp in het fransche dept. LoireCher, anderhalf uur gaans bezuiden St.-Die-surLoire, aan den Cosson, met 350 inw. en een prachtig, onder Frans I in den zuiversten Renaissancestij1 gebouwd kasteel, midden in een groot park,
behoorde eerst als apanage aan de familie Orleans,
kwam door Lodewijk X1I aan de Kroon, ging sedert
herhaaldelijk in andere handen over, totdat het
5 Maart 1821 werd aangekocht voor 1,749,677 francs
door eene maatschappij, die het vervolgens uit naam
van Frankrijk ten geschenke aanbood aan den jonggeborenen hertog van Bordeaux, die later daarnaar
den titel aannam van Gram van C. (zie 't volg. art.).
Chambord (Henri Charles Ferdinand Marie
Dieudonne van Artois, hertog van Bordeaux, graaf
van), voert zijnen grafelijken titel naar het kasteel
C. (zie het vorige art.), en is geb. 29 Sept. 1820, na
zijns vaders dood (zie K. F. hertog van BERRY, blz.
491, kolom 2, regel 13 v. b.). Nadat zijn grootvader
Karel X bij de Julij-omwenteling ten zijnen behoeve
afstand had gedaan van den troon, terwij1 door zijn
oom (den hertog van Angouleme) van alle regten op
de troons-opvolging afstand werd gedaan, werd C.
2 Aug. 1830 te Bordeaux als koning uitgeroepen
onder den naam van Hendrik V, doch moest reeds
den 16en der zelfde maand de wijk nemen naar Engeland, waar hij verblijf hield te Holyrood. Sedert
1832 te Praag, woonde hij sedert 1836 met zijne
familie te Gortz. Sinds den dood van den hertog van
Angouleme de eenige vertegenwoordiger van den
oudsten tak der Bourbons (zie BOURBONS) trad C. den
16 Nov. 1846 in den echt met de rijke zuster van den
hertog van Modena, prinses Marie Therese Beatrix
Gaetana (geb. 14 Julij 1817) en woonde sedert nagenoeg onafgebroken op bet kasteel Frohsdorf, bij
Weenen, en des winters te Venetie (gedurende den
italiaanschen oorlog bragt hij 1859 in Gelderland
door). Vermoedelijk zal met hem de mannelijke linie
van den oudsten tak der Bourbons uitsterven.
C
enz.
MER, H
_OF, _OUR,
C COURT,
Chambre. Zie KA
Chambre ardente, d. Gloeijende Kamer,
werden in Frankrijk verscheidene buitengewone geregtshoven genoemd, nl.: 1) de commissie, bij ieder
parlement ingesteld (1535) door Frans 1, om de
ketters uit te roeijen. — 2) de commissie, ingesteld
(1679) door Lodewijk XIV, om kennis te nemen van
de talrijke gevallen van vergiftiging (vandaar ook
genaamd Cour des poisons) door dit geregtshof
werden o. a. veroordeeld Brinvilliers, la Voisin, la
Vigoureux, de Italiaan Exili, enz. — 3) de kamer, die,
onder het regentschap van den hertog van Orleans,
belast was met de verificatie der rekeningen van de
pachters-generaal en der bank-actien van Law (vandaar ook genaamd Chambre du visa).
Chambre introuvable, d. i. Kamer waarvan de wedergade nergens te vinden is, spotnaam
voor de Kamer van afgevaardigden, zooals die ontstood uit de eerste nieuwe verkiezingen na den terugkeer van Lodewijk XVIIL Deze C., bijeengeroepen
7 Oct. 1815, bragt door haar reactionaire streven het
gouvernement in groote verlegenheid, en werd reeds
5 April 1816 ontbonden.
Chambres miparties, d. i. half om half
kamers. Bij het verdrag van koning Hendrik IV van
Frankrijk met de Gereformeerden (1576) werd bepaald, dat in alle criminele gedingen tegen Gereformeerden, alsook in alle burgerlijke procedures van
Katholieken tegen Gereformeerden, de in hooger beroep uitspraak doende kamers der parlementen voor
de helft uit Gereformeerden zouden bestaan.
Chambroits, of Chambray. Zie BROGLIE.

Chamilly
Cham—Callao, eiland in de Chinesche Zee,
nabij de oostkust van Cochinchina, 6 mijlen ten
0. Z. 0. van Turon ; is goed bebouwd en heeft eene
kleine haven op de zuidwestzijde. Het valsche
Cham-Callao is een eilandje, dat 4 mijlen meer
zuidoostelijk ligt.
Chamelicon, rivier in het westelijk gedeelte
van den centraal-amerik. staat Honduras, valt na
eenen loop van 28 mijlen bevaarbaar in de Caraibische Zee.
Chamfort (Sebastien Roch NICOLAS, genaamd)
voornaam fransch letterkundige en dichter, geb.
1741 in Auvergne, zonder dat men wist wie zrju vader was, studeerde uit eene zoogenaamde »beurs" te
Parijs, nam bij zijne intrede in de wereld den naam
van C. aan, schreef eenige blijspelen, leefde van letterkundigen arbeid, werd door den prins van Conde
(1776) tot secretaris gekozen voor zijne bevelen, en
werd later aangesteld als voorlezer bij madame Elisabeth, de zuster des konings. Bij het uitbarsten van
de omwenteling legde hij zijne bedieningen bij de
koninklijke familie neder, knoopte betrekkingen aan
met Mirabeau, en werd 1792 door Roland benoemd
tot bewaarder van de rationale bibliotheek. Zich
verstout hebbende de revolutionaire partij te laken,
werd C. in den kerker geworpen ; zijne poging om
zich toen van het leven te berooven mislukte ; doch
hij verwondde zich derwijze dat hij, ofschoon teruggegeven am de vrijheid, in April 1794 dien ten gevolge stierf. Sedert 1781 was hij lid der fransche
Acadernie.
Chamier (Frederic), geb. 1796 te Londen, sedert 1833 regter te Watham-Hill, graafschap Essex,
verdienstelijk engl. romanschrijver in den trant van
Marryat(zijn beste werk is »Het leven van een Zeeman",
3 dln. Londen 1840). Als ooggetuige van de parijsche
Februarij-dagen 1848 en de daarop gevolgde gebeurtenissen, schreef C.00k: Review of the French revolution
of 1848 (Londen 1849).
Chamillard (Michel de), minister van Lodewijk XIV, was eerst raadsheer in het parlement van
Parijs. Zijne groote bedrevenheid in het biljarten —
een spel, waarvan Lodewijk XIV veel hield — was,
naar men wil, oorzaak van zijne snelle bevordering.
In 1699 werd C. benoemd tot controleur-generaal van
financier', en in 1701 aanvaardde hij daarbij den
post van minister van oorlog. Hij bediende zich van
schandelijke middelen om de schatkist te vullen ; en
de stemmen, die uit het publiek tegen hem opgingen,
noodzaakten hem 1709 beide zijne hooge arnbten neder te leggen. Hij stierf 1721 algemeen gehaat bij
het yolk.
Chamilly (Noel Bouton, markies van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1636 te Chamilly in Bourgogne, gest. 1715, onderscheidde zich 1675 bij de
verdediging van de vesting Grave, in Noord-I3raband ;
93 dagen hield hij daar met voorbeeldelooze dapperheld en bekwaamheid het beleg uit tegen generaal
Rabenhaupt, voorzeker een der merkwaardigste belegeringen, die in onze geschiedenis vermeld staan; eerst
toen prins Willem 111 van Oranje en de beroemde
vestingbouwkundige Van Coehoorn voor de vesting
kwamen en zelven het beleg bestuurden, werd C.
eindelijk genoodzaakt tot de overgave ; de belegeraars handen bij dit beleg wel 16,000 man verloren.
In 1703 ontving C. den franschen inaarschalksstaf.
1111663 had hij onderSchomberg gediend in Portugal,
en daar eene jonge non verleid ; verscheidene hartstogtelijke brieven, die hij van haar had ontvangen,
werden door hem in druk uitgegeven : dit zijn de
befaalude Lettres portugaises.

Chamisso
Chamisso (Adelbert von), eigentlijk Louis
Charles Adelaide de Chamisso de Boncourt, natuurkundige en dichter, geb. 27 Jan.1781 op het kasteel
Boncourt in Champagne, kwam 1790 met zijne
ouders naar Berlijn, deed 1815-18 de door graaf
Romanzow ontworpene ontdekkingsreis rondom de
wereld merle onder Otto von Kotzebue, en werd na
zijne terugkomst aangesteld bij den plantentuin te
Berlijn, waar hij 21 Aug. 1838 stierf. Van zijne wetenschappelijke werken zijn te vermelden : Bernerkungen and Ansichten auf einer Entdeckungsreise
unter Kotzebue (Weimar 1827) ; Reise um die Welt
(zijnde dl. 1 en 2 zijner Werke); Ueber die Hawaiische
Sprache (Leipzig 1837). Nog grooter roem verwierf

hij door zijne dichterlijke voorthrengselen,waaronder
de vertelling Peter Schlemihl (1814; 7e druk Leipz.
1860), die in bijna alle levende talen is overgezet,
en zijne Gedichte (16e druk, Leipz. 1858).
Chamo (woestijn van). Zie Korn.
Chamond (St.-), of St.-Chaumont, stad met
10,000 inw, in het fransche dept. Loire, ruim 2 uren
gaans benoordoosten St.-Etienne.
Chamonix. Zie -rHAMOUNY.
Chamoreril, een meir in Ladakh, in het
hooge tafelland van Rupsjoe, tusschen het dal van
den Sutledzj en dat van den Indus. Dit meir is ruim
3 mijlen lang, bij 1 mijl breedte, ligt 15,000 Vt. boven den spiegel der zee, is ingesloten door bergen,
van welke sommige pieken zich 500 Vt. boven het
meir verheffen, ontvangt de wateren van verscheidene rivieren, en heeft Been ander middel ter outlasting dan verdamping.
Chamorro, eene taal, die door de Inlanders op
de Marianen-eilanden gesproken wordt ; het C. heeft
menig punt van overeenkomst met het Maleisch en
het Tagalisch.
Chamos , of Kamoz, godheid der Ammoniten
en Moabiten (Numeri 21 : 29; Rigt. 11 : 24). Salomon bouwde hem eenen tempel (1 lion. 11 : 7, 33),
die door Josia weder verwoest werd (II Kon. 23 :
13; Jerem. 48 : 7,13; 46).
Chamouny, of Chamonix, romantisch alpendal in Savooije, 4i uur gaans lang, bij een half uur
gaans breedte, doorstroomd door de Arve, ligt 3174
vt. boven den spiegel der zee, tusschen de Grajische
en Pennijnsche aspen, in het gezigt van den MontBlanc, ten Z.O. van Geneve en ten Z.W. van Walliserland. Onmetelijke gletschers, gevormd door de
wateren die van den Mont-Blanc komen ; men merkt
daaronder op vooral de vermaarde zoogenaamde
IJszee (Mer de Glace), die bijna 2 uren gaans lang
en de grootste in geheel het Alpenland is. De hoofdplaats van het dal is C. of La-Prieure-de-Chantouny,
een voormalig benedictijner-klooster, midden in het
bovendal, aan de Arve, met 2300 inw. ; druk bezocht
door vreemdelingen, daar men van bier uitgaat om
den Mont-Blanc te beklimmen. Het dal is ingedeeld
in Brie parochien, namelijk Chainouny, Argentiére
en Ouches.
Champoaam van eenige fransche plaatsen, t. w.:
1) Champ-Au(ert, dorpje in het dept. Marne, 5 uren
gaans bezuidwesten Epernay ; bloedige veldslag
10 Februarij 1814 tusschen de Franschen en de
Russen.
2) Champ-de-Bort, ook Champs, kantonshoofdplaats,
dept. Cantal, 6 uren gaans benoordoosten Mauriac;
1800 inw.
3) Champ-Deniers, kantonshoofdplaats, dept. .DeuxSévres, 4 uren gaans benoorden Niort ; 1200 inw.
4) Champ-Segre, stad met 3800 inw., dept. Orne, 2
urea gaans benoordoosten Doinfront.
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Champ, d. i. veld, naam van verscheidene
vlakten, alsook van vergaderingen in die vlakten
gehouden, o. a.:
1) Champ d'Asile, territoor in Texas, beoosten
Mexico, 5 mijlen bewesten Galveston. Uit hun
land uitgewekene Franschen wilden bier, onder de
leiding van genl. Lallemand, eene kolonie stichten
(1817); maar Apodaca, de onderkoning vanMexico,
verdreef hen en* deed hunne nederzetting vernielen.
2) Champ-de-Mai en Champ-de-Mars, namen, die
men aan de groote vergaderingen der frankische
krijgslieden sedert de verovering van Gallid in de
5e eeuw gegeven heeft, omdat ze gehouden werden hetzij iii Maart (onder de eerste dynastie),
hetzij in Mei (sedert 755). In het Latijn noemde
men ze placita (plaids) ; de Franken noemden ze
Deze vergaderingen waren van tweederlei
aard : het waren nu eens wapenschouwingen of
plegtige bijeenkomsten, waarin alle vrijd mannen
hulde kwamen brengen aan den oppersten peer
der Franken, en hem hunne jaarlijksche geschenken aanboden ; of wel het waren bijeenkomsten van
weer ernstigen aard, waarin de souverein hetzij
de edelen en de krijgslieden bijeenriep, om hen over
een of anderen veldtogt te raadplegen, hetzij de
bisschoppen, nu eens om hunne geschillen met het
koningschap te beslechten, dan eens om hen te raadplegen over zaken, die het staatsbeleid betroffen.
Deze vergaderingen hadden onder de Merovingers
slechts op ongeregelde tijdstippen plaats, loch
werden veelvuldiger gehouden onder de eerste
Carlovingers; na Karel den Kale hielden ze echter
geheel en al op.
3) Champ-de-Mai, naam eener vermaarde vergadering, die 1 Junij 1815 (dus in de Honderd Dagen)
gehouden werd op het Marsveld te Parijs,
navolging van de Champs-de-Mai der oudheid.
In deze vergadering werd door keizer Napoleon,
in tegenwoordigheid der deputatien nit al de
kies-collegien en uit al de legerkorpsen, uitgevaardigd de additionele acte op de constitution
des keizerrijks.
4) Champ-de-Mars, eene groote vlakte bij Parijs,
aan het west-einde der stad, tusschen den regteroever der Seine en de Militaire school ; diende
reeds vOcir de omwenteling van 1789 als exercitieveld en tot het !louden van wapenschouwingen.
Zie MARSVELD.
5) Champ-de-drag-d or, of Camp-de-drap-d'or,dezen
naam heeft men gegeven aan de vlakte, waar de
vermaarde zamenkomst plaats had (1529) tusschen Frans 1, koning van Frankrijk, en Hendrik VIII, koning van Engeland. Die vlakte lag
in Vlaanderen, tusschen het aan Frankrijk behoorende kasteel van Ardres en het aan Engeland
behoorende kasteel van Gaines. Men gaf er den
bovenvermelden naam aan, uithoofde van den
luister, lien de twee naijverige hovers er ten tone
spreidden als om strijd. Frans I, Wiens Joel was
den koning van Engeland in zijn belang te winnen
en de intrigen van Karel V te verijdelen, verkreeg
bij een traktaat de bekrachtiging van het huwelijk
van den dauphin van Frankrijk. met Maria van
Engeland ; maar kardinaal Wolsey, minister van
Engelands koning, liet zich door Karel V oinkoopen, en bewerkte, dat deze luisterrijke zamenkomst
al hare gevolgen miste.
6) Champ-du-Mensonge. Zie OCHSFELD.
7) Champ-de-Feu, duitsch Hochfeld, een 3172 vt.
hooge berg, behoorende tot de Vogesen, ligt ten
Z. 0. van het Breusch-dal.
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Champeix, stadje in het fransche dept. PuyChampa, provincie van Annam. Zie TSJAMPA.
Champagne, 1) in nieuw Latijn Campania, de-DOme, aan de Couze, 2 uren gaans benoordw.
Issoire; 1500 inw.
voormalige provincie van Frankrijk, omstreeks 450
Champfort. Zie CHAMFORT.
vierk. mijlen groot, met de hoofdplaats Troyes, werd
Championnet (Jean Etienne), fransch geneingedeeld in Opper-C., Neder-C. en Brie-Champeraal, geb. 1762 te Valence, dept. Drlime (wear hem
noise. Bij de nieuwe indeeling van Frankrijk werden
1848 een standbeeld opgerigt is), was een natuurvan dit groote landschap gevormd de departementen
lijke zoon van zekeren advokaat Legrand, en trad
Aisne, Meuse, Seine-Marne, Yonne. Het oostelijk
jong in krijgsdienst. In 1798 door het Directoire
gedeelte van C., dat wil zeggen de landstreek, die
als opperbevelhebber der armee van Italie naar Rome
tusschen Vitry en Sezanne ligt, werd (en wordt in
gezonden, verdreef hij de napolitaansche troepen
de wandeling nog) genoemd Champagne Pouilleuse,
van daar, dempte den opstand, organiseerde zijn
wegens de onvruchtbaarheid van den grand en de
leger, rukte op Napels aan, veroverde dit na moordarmoede der bevolking ; het westelijk gedeelte van
dadigen tegenstand der lazzaroni en boeren (1799), en
C. is daarentegen digt bevolkt en zeer vruchtbaar ;
stichtte er de Parthenopeische republiek. Te midden
de roode en witte wijnen van C. en vooral de schuivan zijnen triomf werd hij (wegens een geschil met
mende wijn (Champagne mousseux) zijn beroemd.
een gouvernements-commissaris) door het Directoire
Oudtijds vormde C. een gedeelte van Gallie, en kwam
teruggeroepen en in den kerker geworden. Doch
later aan het frankische rijk. Sedert de 11e eeuw
na 30 Prairial jaar VII op nieuw aan het hoofd der
had C. eigene hertogen, totdat Johanna I in 1284
armee van Italie geplaatst, werd hij te Genola door
C. en Navarre als huwelijksgoed medebragt bij hare
de Austro-Russen geslagen ; deze nederlaag trok hij
echtvereeniging met Filips den Schoone ; sedert is C.
zich derwijze aan, dat hij ziek werd, en door eene
niet meer van de fransche kroon gescheiden, hoewel
in zijn leger heerschende aanstekelijke ziekte aangede formele inlijving eerst plaats greep in 1361.
Last, bezweek hij 9 Jan. 1800.
Champagne, 2) de oude hoofdstad van Valromey, ligt in het fransche dept. Ain, 4 uren gaans
Champlain, I ) een voor het verkeer gewigtig
binnenmeir in de Vereenigde Staten van N.-Amerika,
benoorden Belay; omstr. 500 inw. —3) Champagneop de grenzen van Canada, tusschen de staten NewMouton, plaatsje in het fransche dept. Charente, 5
York en Vermont, is, bij 171 mijl lengte en gemiddeld
uren gaans bewesten Confolens ; 1000 inw.
3 mijlen breedte, ruim 36 vierk. mijlen groot. Op
Champagne (Philippe), voornaam schilder,
den oost-oever van dit meir liggen de koopsteden
geb. 26 Mei 1602 te Brussel, gest. 12 Aug. 1674 te
Burlington en Allans, op den west-never Plattsburgh
Parijs ; werkte veel zamen met zijn neef J. B. C.
en (zie hieronder) Champlain. Dit meir ontvangt
Champagney, fransche stad met 2000 inw.,
de wateren van verscheidene rivieren, en outlast
dept. Haute-Saline, 5 mijlen benoordoosten Vesoul.
zich door de rivier Richelieu of Sorelle in de LauChampagnoles, fransche stad met 3500 inw.,
rentius-rivier. In 1608 ontdekt door Samuel Champdept. Jura, 3 mijlen benoordoosten Lons-le-Saulnier.
lain (zie dat art.), was dit meir 1814 het tooneel
Champagny (Jean Baptiste Nornpere de),
der vernieling van eene engelsche vloot door Machertog van Cadore, geb. te Roanne 1756, was reeds
Donough. — 2) stad met 5500 inwoners, aan de
op zijn 26e jaar marine-kapitein ; in 1789 werd hij
uitwatering van den Chazy, op den west-oever van
afgevaardigd ter Nationale vergadering, blank daar
het meir C.
uit door zijn gematigd liberalismus evenzeer als
door zijne livelsprekendheid, werd later door NapoChamplain (Samuel), geb. omstr. 1570 te
Brouage, was scheepsreeder te Dieppe, vertrok met
lean als diplomaat gebezigd (1801 ambassadeur te
vergunning van Hendrik IV in 1603 naar Amerika,
Weenen), 1804 minister van binnenl., 1807 van
nam een gedeelte van Canada op, knoopte betrekbuitenl. zaken ; als zoodanig was hij het, die voorkingen aan met de Wilden, en stichtte 1608 de stad
namelijk bewerkte, dat Karel IV en Ferdinand VII
Quebec, die al spoedig eene bloeijende volkplanting
van Spanje werden afgedankt. In 1808 tot hertog
van Cadore verheven, opende hij de onderhandelinbeloofde te warden. In 1620 werd hij benoemd tot
gen tot het huwelijk van Napoleon met Marie Louise ;
stadhouder aldaar ; doch 1627 aangetast door de
1811 werd hij intendant van het kroondomein ;
Engelschen, was hij genoodzaakt te capituleren.
tijdens den russischen veldtogt was hij secretarisToen Canada (1629) aan Frankrijk teruggegeven
van-staat der keizerin, die hij 1814 vergezelde naar
werd, hernam C. zijn stadhouderschap, dat hij bleef
Blois. Na den val van Napoleon ambteloos burger
bekleeden tot aan zijnen dood (1635). In 1608 bad
geworden, werd hij echter 1819 tot pair benoemd,
hij het meir ontdekt, dat naar hem genoemd is (zie
hierboven).
en stierf 1834. — C. (Francois Joseph Marie Therése Nompere, graaf de), zoon van den vorige, geb.
Champlitte, fransche stad, dept. Haute10 Sept. 1804, fransch publicist in de rigting van
Searle, aan den Salon, 5 uren gaans benoordw. Gray ;
Montalembert en Beugnot ; zijn voornaamste vierk
3000 inw.; heerlijkheid eener familie, die zich in de
is de Histoire des Cesars (4 din.; 2e druk 1853).
kruistogten beroemd heeft gemaakt, en aan wie
(1205) het prinsdom Achaia ten deel viel.
Champaubert, dorp. Zie ander CHAMP.
Champeenetz (ridder de), bekend door zijn
Champmesle (Marie Desmares, madame),
vernuft, geb. 1759 te Parijs, was oflicier bij de Franfransche tooneelspeelster, vooral beroemd in het
sche garden. Hij bestreed de omwenteling, door al
treurspel, geb. 1644 te Rouaan, trad voor het eerst
wat daarvan uitging in een belagchelijk daglicht te
te Parijs op 1669; zij leefde achtereenvolgend in
stellen, bewerkte met Rivarol verscheidene gelegenzeer vertrouwelijken omgang met Racine (die haar
heidsstukken, was de hoofdredacteur van bet tijdin het declameren oefende), met La Fontaine (die
schrift pies Actes des ApOtres", werd in hechtenis
zijn Belphégor aan haar opdroeg), met verscheidene
genomen en 1794 geguillotineerd,
personen van hooge geboorte, waaronder voornamelijk graaf Clermont-Tounerre. Haar man, Charles
Champeaux, fr. dorpje, dept. Seine-Marne,
3 uren gaans benoordoosten Melun ; 500 maw.; geChevillet, sieur de C. (gest. 1701) was ook tooneelboortepl. van Willem van C., den leermeester (en
speler en tevens schrijver van verscheidene in der,tijd
lateren bestrijder) van Abelard. Zie WILLEM.
zeer gewilde blijspelen.

Champollion

Channing

693

Champollion (Jean Francois), geb. 23 Dec. Au Chanderee, stad (en district) in den 0. I.
1791 te Figeac, dept. Lot, werd 1809 professor der '''' staat Scindia, niet ver van de Betwa ; 15,000 inw.
geschiedenis te Grenoble, bezocht 1824-26 de
Chanderkona, stad in Bengalen, benoordwesten Calcutta ; 24,000 inw.
egypt. musea te Turijn en Rome, deed 1828 te gelijk
Chandernagor, sanskrit Tsjandranagara, bij
met Rossellini eene reis naar Egypte, doch bragt
de inlanders Fransdonga, stad in Bengalen, aan den
van daar eene ziekte merle, die hem kort na zijn
Hoegly, 9 uren gaans benoorden Calcutta; 33,000
terugkeer in Frankrijk ten grave sleepte; want pas
inw.; behoort sedert 1688 aan Frankrijk, werd herbekleedde hij (1831) den eersten egyptischen leerhaaldelijk veroverd door de Engelschen, doch het
stoel aan het College de France, toen hij 4 Maart
laatst in 1814 aan Frankrijk teruggegeven.
1832 stied. Het voornaamste werk zijns 'evens is de
Chandi, stad in Nllbie. Zie CHENDI.
Grammaire egyptienne (Parijs 1836), die, met den
Chandler (Richard), engelsch archeoloog, geb.
Dictionnaire egyptien (Parijs 1841) en andere wer1738 te Elson in Hampshire, gest. Febr. 1810, gaf
ken uit C.'s nalatenschap, door zijnen broeder (zie
1763 in het licht de Marmora Oxoniensia, bereisde
het volgende art.) in het licht werd gegeven. Door
vervolgens Griekenland en Klein-Azie, en leverde als
C. werd de grondslag gelegd der moderne egyptische
vruchten van deze reis zijne Ionian antiquities (2 dln.
wetenschap ; zijn stelsel om de hieroglyphen te lezen
1769 ; herdrukt 1800), Travels in Asia Minor and
worth tegenwoordig zoo goed als algemeen gevolgd.
Greece (2 dln. Oxford 1775-6), en schreef verBelangrijk is zijn werk L'Egypte sous les Pharaons,
scheidene belangrijke werken meer.
enz. (2 din. 1814).
Chandore, stad in het britsch-ind. presidentChampollion–Figeac (Jean Jacques), broeschap Bombay, met 7000 inw. en eene citadel, die
der van den vorige, geb. 1778 te Figeac, eerst prof.
den weg van Candeish naar Bombay bestrijkt.
te Grenoble, 1828-48 conservator der fransche
Chandos (J.), beroemd engelsch veldheer in
manuscripten in de groote bibliotheek te Parijs, sede 14e eeuw, werd door Edward III benoemd tot
dert 1849 bibliothecaris te Fontainebleau. Onder
luitenant-generaal der provincien, die Engeland bezijne het oude Egypte betreffende werken verdienen
zat in Frankrijk. Hij maakte Duguesclin gevangen
vooral melding Annales des Lagides (2 dln. Parijs
(1364) in den slag bij Auray in Bretagne. Toen Ed1819) en Egypte ancienne (Parijs 1839). Hij gaf
ward III Aquitanie tot een prinsdom verhief ten
buitendien verscheidene historische en andere werbehoeve van zijnen zoon, den prins van Wallis, werd
ken in het licht.— C. (Aime), zoon van den vorige,
C. diens connetable. In den slag van Lussac bij Poigeb. 1806 te Grenoble, schrijver van verscheidene
tiers sneuvelde C. (1369). De Engelschen beschouwgeschiedk. werken, enz.
den C. als hun bekwaamsten veldheer na den ZwarChampoton, havenstad in Yucatan, aan de
ten Prins (Edward) ; ook bij de Franschen, en vooral
Cam péche-baai.
bij Duguesclin, stond C. in hooge achting.
Champs, kantonshoofdpl.; zie CRAMP-DE-BORT.
Chanes, egyptische stad, vermeld Jezaia 30 : 4.
Champs-Elysees. Zie ELYZESCIIE VELDEN.
Chang, aanvang van vele chinesche geograph.
Champsaur, klein landschap (vroeger sedert
names, in engelsche werken Shang, in duitsche
1336 hertogdom) in Dauphine, behoort tegenw. tot
Schang en Schan, somwijlen (naar gelang van de
de fransche departementen Hautes-Alpes en DrOme.
uitspraa k) ook : fransch Kouang, engl. Quang, duitsch
Champtercier, dorpje in het fransche dept.
Kwang. Zie onder SJAN, SJANG en KWANG.
Basses-Alpes, 3 wren gaans bewesten Digne; 500
inw.; geboortepl. van Gassendi.
Changallas, negervolk. Zie SJANGALLAS.
Changarnier(Nicolas Anne Thêodule),fransch
Champtoceaux, fransche kantonshoofdpl.
generaal, geb. 26 April 1793 te Autun, onderscheidde
aan de Loire (dept. Maine-Loire), anderhalf nor
zich sedert 1830 bij herhaalde gelegenheden in Algaans bezuidw. Ancenis ; 1200 inw.; oudtijds vesting,
gerie. In Mei 1848 tot gouverneur-gent. van Algerie
ontmanteld 1420.
Champvent, dorp in het zwitsersche kanton benoemd, werd hij echter reeds kort daarna (4 Junij)
tot lid der nationale vergadering gekozen, en was
Waadt, anderhalf uur gaans van Iverdun ; geboortepl.
lang opperhevelhebber van het garnizoen en de navan Gabrielle de Vergy.
tionale garde te Parijs. Als zoodanig vertoonde hij
Chamula, stad in den mexicaanschen bondzich krachtdadig 29 Jan. en 13 Junij 1849. Hij gold
staat Chiapas ; 4000 inw.
als verdediger van het monarchaal beginsel, verChamusca, vlek in de portug. prov. Estreklaarde zich 9 Jan. 1851 tegen de staatkunde van
madura, aan den Taag, 4 uren gaans benoordoosten
Lodewijk Napoleon, werd door den staatsgreep 2 Dec.
Santarem; 3500 inw.
fi .N
1851 in ballingschap gezonden, en nam de wijk naar
-ANAChanaan. Zie r
Mechelen in Belgie.
Chancay, stad in de prov. C. van het deparChanieh. Zie C ANER.
tment Lima in Peru, aan den mond van de rivier
C.; 2000 inw. en haven.
Channel (British), fr. La Manche. Zie KANAAL.
Channel-Islands; zie KANAAL-EILANDEN.
Chancellor. Zie KANSELIER.
Channing (William Ellery), geb. 7 April 1780
Chancellor (Richard), engelsch zeevaarder,
te Newport in Rhode-Island, gest. 2 Oct. 1842 te
ontdekte 1553 de (later aldus genoemd zijnde) haven
Bennington in Vermont, de apostel der noordvan Archangel (aan de straat Sitka, op het eiland
amerikaansche Unitariers, beroemd als predikant,
Sitka), terwijl hij eene noordwestelijke doorvaart
letterkundige, zedemeester en philanthroop ; zijn
zocht in Amerika. De beschrijving van zijne reis
werk On slavery (Boston 1835) maakte in de Vervindt men in de verzameling van Pinkerton.
eenigde Staten van N.-Amerika een verbazenden
Chanda, stad (en district) in het 0. I. landindruk. —C. (William Henry), amerikaansch schrijschap Berar (Gundwana), aan den Praveni (Painver, neef van den vorige, geb. omstr. 1810 in Masganga) ; 14,000 inw.
sachusetts, heeft verscheidene verdienstelijke bioChandeleur– eilanden, dais genoemd omdat ze ontdekt werken opYrouwendag (fr. Chandeleur),
graphien in het licht gegeven; hij is predikant bij
de Unitariers te Liverpool (in Engeland), en s:aat begroep eilanden in de golf van Mexico, tusschen de
kend als een goed redenaar en talentvol improvisator .
Borgne- en Black-baai ; vormen eene goede reede.
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Chantal

Chantal (Jeanne Francoise FREMIOT, mevrouw
de), geb. 1572 te Dijon, trad in den echt met
Christophe de Rabutin, baron van Chantal; toen deze
op de jagt gedood was, deed zijne weduwe de gelofte
niet te zullen hertrouwen, en wijdde nu haar leven
aan de opvoeding van hare kinderen en aan de verpleging van zieken. Met Franciscus de Sales rigtte zij
de orde der Visitatie op (zie SALESIANERINNEN),
stichtte het eerste nonnenklooster voor die orde
1610 te Annecy, stierf 13 Dec. 1641, en werd door
paus Clemens XII gecanoniseerd ; gedenkdag 21
Augustus.
Chantilly, vlek in het fransche dept. Oise,
10 nren gaans benoorden Parijs ; 2500 inw.; beroemde wedrennen. Het groote kasteel met park,
vroeger aan de Montmorencys, sedert 1632 aan de
prinsen Conde behoorende , werd 1793 in de omwenteling vernield. Het nog aanwezige kasteel
Klein-C. is een fraai gedenkstuk van den franschen
renaissance-stijl.
Chantonnay,stad in het fransche dept.Vendee,
7 uren gaans van Bourbon-Vendee ; 2500 inw.
Chantreau (Pierre Nicolas), werkzaam schrijver, geb. 1741 te Parijs, gest. 1808, was eerst 20
jaren achtereen leeraar der fransche taal aan eene
militaire school in Spanje, werd toen benoemd tot
prof. der geschiedenis te Gers, later te Fontainebleau.
Behalve vele andere werken beeft men van hem:
Dictionnaire des mots et usages introduits par la
revolution (1 dl.); Voyage dans les trois royaumes
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande (3 dln.); Voyage
en Espagne (1 dl.) ; Histoire de France abregee et
chronologique depuis les Gauloisjusqu' en 1808(2 din.).

Chanza, rivier in de spaansche prov. Huelva,
is over eene groote uitgestrektheid de grensscheiding
tusschen Spanje en Portugal, en valt links in de
Guadiana.
Chaonen, een pelasgisch yolk, was een der 3
voornaamste volkeren van Epirus, en bewoonde
Chaonia...
Chaonia, landschap in het oude Epirus, tusschen het Acroceraunische gebergte en de rivier
Thyamis; het tegenw. sandzjak Delvino.
Chaos, verwarde mengelklomp van al de grondstoffen voor de schepping der wer gild; bij Hesiodus
een der vier grond-oorzaken, uit welke het heelal
ontstaan is. Door de dichters werd de C. voorgesteld
als oudste van alle goden en varier van Erebus en
van den Nacht.
Chaource, lat. Catusiacum, stadje in het fransche dept. Aube, 4 uren gaans bezuidw. Bar-surSeine; 1800 inw.; geboortepl. van Amadis Jamyn,
dichter in de 16e eeuw, en van den controversist
Edmond Richer.
Chapala, meir in de mexicaansche prov. Guadalaxara, wordt doorstroomd door den Rio-Grande ;
in hetzelve liggen verscheidene eilanden.
Chapelain (Jean), fransch dichter, geb. 4 Dec.
1595 te Parijs, gest. 22 Febr. 1674, was een vriend
van Richelieu, en een der eerste leden van de Acaddmie. Door zijne Pucelle (een dichtstuk, waaraan
hij 30 jaren gewerkt had; complete editie Geneve
1762) deed hij niets dan zijnen roem als dichter
vernietigen en zich belagchelijk maken.
Chapel–Hill, plaatsje met 300 inw. in NoordCarolina, graafschap Orange, 5 uren gaans bezuidoosten Hillsborough, aan de Newhope-creek; te C.
is de 1789 gestichte universiteit van Noord-Carolina
gevestigd.
Chapel–in–the–Frith, en gelsch vlek, graafschap Derby, 1 mijl benoorden Buxton ; 3500 inw.

Chaprah
Chapelle, dus genoemd naar zijne geboortepl.
La Chapelle bij Parijs, geb. 1626, was een natuurlijke zoon van Francois Luillier, en gedoopt Claude
Emmanuel; hij schreef een aantal vrolijke liederen,
klinkdichten, enz. Met Bachaumont za men schreef hij
Relation d'un voyage fait en France (1662), zijnde
het eerste voorbeeld van luimige poezij. Zijne Oeuvres
zijn dikwijls herdrukt (bijv. Parijs 1755). De geestige C. stierf te Parijs 12 Sept. 1686.
Chapelle, verscheidene plaatsen in Frankrijk
1) C.-Basse-Mer, vlek met 3500 inw., dept. LoireInferieure, 4 uren gaans henoordoosten Nantes.
2) La-C.-Blanche, vlek met 3600 inw., dept. IndreLoire, aan de Loire, 3 urengaansbezuidw.Loches.
3) C.-d'Angillon, met 700 inw., dept. Cher, aan de
Petite-Saudre ; 7 uren gaans benoorden Bourges.
4) La-C.-de-Guinchat, kantonshoofdpl. met 2500
inw., dept. Saone-Loire, I mi.) ! bezuiden Macon.
5) La-C.-en-Vercors, kantonshoofdpl., dept. Dreime,
6 uren gaans benoorden Die ;1400 inw.
6) La-C.-la-Reine, vlek met 1000 inw., dept. SeineMarne, 3 uren gaans bezuidw. Fontainebleau.
7) La-C.-Saint-Denis, dorp bij Parijs, op den weg
naar St.-Denis; 4000 inw.; geboortepl. van den
dichter Chapelle.
8) La-C.-Saint-Laurent, vlek met 1400 inw., dept.
Deux-Sevres.
9) La-C.-sur-Erdre, stad in 't dept. Loire-Inferieure,
2 uren gaans benoorden Nantes ; 2200 inwoners.
Chaperons. 1) Tijdens de gevangenschap van
koning Jan van Frankrijk droegen de tegen den dauphin (later Karel V) in opstand gekomene gemeenten
van Parijs, mutsen van rood- en-blaauw (Chaperons
mipartie rouges et bleus). Deze partij ging to niet in
1358 bij den dood van provoost Marcel, die er bet
hoofd van was. — 2) De ambachtslieden te Gent, in
1379 in opstand gekomen tegen de burgundische
bertogen, droegen witte mutsen (Chaperons blancs).
Doze partij breidde zich nit in Parijs (1413) tijdens
de krankzinnigheid van Karel VI, en stond tegenover de partij der Armagnakken.
Chapman-baai, ook Hout-baai genaamd,
baai van den Atl. Oceaan aan de westkust van de
Kaap-kolonie, 5 uren gaans bezuidw. de Kaapstad ;
veilige en gemakkelijke haven.
Chapman (George), engelsch dichter, geb.
1557, gest. 1634, was een tijdgenoot en vriend van
Shakespeare, Johnson en Spenser, schreef een aantal tooneelstukken, en leverde eene uitmuntende engl.
vertaling van Homerus' Blade.
Chappe d'Auteroehe, fransch stmekundige, geb. 2 Maart 1722 to Mauriac in Auvergne,
werd naar Siberie uitgezonden, om 6 Junij 1761 het
passeren van Venus langs de zonneschijf waar to
nemen, en naar California, am daar 3 Junij 1769
eene zelfde waarneming to doen. Over de eerste reis
schreef hij zijn Voyage en Siberie (2 dln. Parijs
1768) ; van de tweede reis, op welke hij 1 Aug.
1769 to San-Lucar stierf, werd 1772 door C. F. Cassini uitgegeven de Voyage en Californie.
Chappe (Claude), neef van den vorige, geb.
1763, was de uitvinder van den optischen telegraaph,
beleefde 1793 het aanleggen van de eerste lijn ; doch
toen men hem de ear zijner uitvinding betwistte
verdronk hij zich uit verdriet daarover 23 Jan.1805.
-- C. (Ignace Urbain Jean), geb. 1760, brooder van
den vorige, word na diens dood directeur der telegraphen, en stierf 26 Jan. 1829. Hij schreef eene
Histoire de la telegraphie (2 din. Parijs 1824).
Chaprah, of Chuprah, stad in Bengalen, distr.
Saroen, aan eenen arm van den Ganges; 44,000 inw.

Chapsal
Chapsal (Charles Pierre), fransch taalkundige,
geb. te Parijs 1787, gest. 1858, bekend vooral door
zijne met Noel bewerkte Nouvelle grammaire francaise
(le druk 1823), toen C. stierf reeds weer dan veertigmaal herdrukt.
Chaptal (Jean Antoine Claude), graaf van
Chanteloup, beroemd fransch scheikundige, geb. 5
Junij 1756 te Nogaret, dept. Lozere, gest. 30 Julij
1832, eerst geneesheer en professor te Montpellier,
1793 directeur der buskruidfabriek te Grenelle,
1799 staatsraad, 1800 minister van binnenl. zaken,
1805 lid van den senaat, 1811 in den gravenstand
verheven, gedurende de Honderd Dagen minister
van staat en directeur van handel en nijverheid,
1819 door Lodewijk XVIII tot pair beroemd. Vooral
client vermeld zijne Chimie appliquee aux arts (4 dln.
Parijs 1807) en zijne Chimie appliques l'agriculture
(2e druk, 2 dln. 1829).
Charadra, stad in Phocis, op eene hooge rots,
aan de rivier Charadrus.
Charadrus, naam van vier rivieren en twee
steden der oudheid: 1) rivier in Beotie, ontlastte
zich in den Cephissus. — 2) rivier in Achaia.
3) rivier in Argolis, ontlastte zich in den Inachus.
— 4) rivier in Messenie, doorstroomde de vlakte
van Stenyclarus.
5) in de nabijheid van Argos
eene plaats, waar de krijgs-vonnissen ten uitvoer
gelegd werden eer de troepen de stad binnentrokken.
— 6) havenstad in het westen van Cilicie.
Charax, kaap van den taurischen Chersonesus,
benoordoosten kaap Criu-Metopon; thans Caracaja.
Charax, naam van verscheidene steden der
oudheid : 1) in carthaagsch Africa, op de kust der
Groote Syrte. — 2) in Klein-Armenie, bij de Caspische passen ; tegenw. Teheran. — 3) in Bithynie,
bij Nicomedia. — 4) Charax Spasinu (naar eenen
arabischen vorst Spasines aldus genoemd), tegenw.
Karem, stad in Susiana, aan den Choprates, hij de
Perzische golf, werd eerst genoemd Alexandria, als
gesticht door Alexander ; later heette het Antiochie
naar Antiochus-Epiphanes; then C.
Charbona, eon der kamerlingen van Ahasverus
(bock Esther 1 : 10). Aan C. gaf de koning bevel om
Haman te doers ophangen (hock Esther 7 : 9).
Chareat,stad en dept. in Bolivia.Zie CHUQUISACA.
Charchas, een der zeven kamerlingen van
koning Ahasverus (bock Esther I : 10).
Chardak, het Anaua (Anava) in Phrygie, stad
op den westelijken oever van het zoutmeer C. in
Anatolie, 7 mijlen ten 0. N. 0. van Denizli.
Chardin (Jean), beroemd reiziger, geb. 26
Nov. 1643 te Parijs, deed 1664-70 als koopman in
juweelen eene reis door Perzie, ging 1671 andermaal naar Perzie, en was gedurende zijn verblijf
aldaar zeer gezien bij den koning. In Frankrijk teruggekeerd, zag hij daar de vervolgingen tegen zijne
geloofsgenooten (de Protestanten), en begat zich
toen naar Engeland, waar hij (1681) zeer goed werd
ontvangen door Karel II, die hem tot gezant in de
Nederlanden benoemde. Hij stierf 26 Jan. 1713 in
Engeland. Van zijn Voyage en Perse (Londen 1686;
2e druk 1711) verscheen in 10 dln. een nieuwe
druk Parijs 1811.
Chardon, hoofdpl. van het graafschap Geaupa
in den staat Ohio; 2000 inw.
Chardon de la Rochette (Simon), ph iloloog en bibliograaph, geb. 1753 in Gevaudan, gest.
1814 te Parijs. Behalve vele andere werken gaf hij
in het licht verscheidene editien van zeldzame werkjes, o. a.: Vie de la marquise de Courcelles (1800) ;
Histoire secrete du cardinal Richelieu (1808) ; enz.
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Charente, lat. Carantonus, rivier in het westen van Frankrijk, ontspringt bij Cheronnac, dept.
Haute-Vienne, wordt bij Montignac bevaarbaar, en
valt na eenen loop van 48 mijlen (en na de Bonnieure, de Brouage en de Boutonne in zich opgenomen te hebben) tegenover het eiland °Won, bij
Sonhise, in de golf van Gascogne. De C. geeft haren
naam aan twee departementen. Zie de 2 volg. artt.
Charente (Departement der), een der departementen van Frankrijk, beslaat uit gedeelten van
de oucle provincien en landschappen Angoumois,
Sainton ge, Poitou en Lamarche, is ruim 107 vierk.
mijlen grout, bevolkt met 380,000 zielen, ingedeeld
in 5 arrondissementen (Angouleme, Ruffec, Cognac,
Confolens en Barbezieux), en heeft tot hoofdplaats
Angouléme. Dit dept. grenst ten W. aan dat der
Charente-Inferieure, ten N. aan de deptt. DeuxSevres, Vienne, Haute-Vienne, ten Z. aan het dept.
der Dordogne.
Ch arente—Infêrieure (Departement der),
't fransche dept. der Beneden-Charente, gevormd nit
gedeelten van het eigentlijke Saintonge, Aunis, en een
gedeelte van Poitou, beslaat eene uitgestrektheid
van ruim 130 vierk. mijlen, is ingedeeld in 6 arrondissementen (La Rochelle, Rochefort, Marennes,
Saintes, Jonzac, St. Jean d'Angely), telt 475,000
zielen, en heeft tot hoofdpl. La Rochelle. Dit dept.
grenst ten W. aan den oceaan (de eilanden Re,
Oieron, enz. behooren tot hetzelve), ten N. aan de
Vendee, ten Z. aan het dept. Gironde, ten 0. aan
het dept. Charente.
Charenton, I) fransche kantonshoofdplaats,
dept. Cher, 2 uren gaans beoosten St.-Amand ; 1200
inw.; smederijen. — 2) vlek in het fransche dept.
der Seine, splitst zich in twee gemeenten, nl.:
C.-le-Pont, 2 uren gaans beoosten Parijs, op den
regter-oever van de Marne, tegenover Alfort ; 3200
inw.; bier stond het kasteel van Gabrielle d'Estrees ;
in de nabijheid de veeartsenijschool van Alfort. Een
kwartier bezuiden C.-le-Pont ligt C.-St.-Maurice
met 2600 inw. en het beroemde krankzinnigenhuis,
gesticht 1741 door Sebastien Leblanc. Aan de Seine
en aan het bosch van Vincennes gelegen, is C. vermaard door de controversen, die er over de leer en
de belangen der Protestanten gevoerd werden under
Hendrik IV en Lodewijk XIII.
Chares, atheensch veldheer, werd belast met
het opperbevel in verscheidene krijgstogten, nl.
tegen de Argiers (367 v. Chr.), tegen Alexander, tiran
van Pheres (359 v. Chr.), tegen Philippus, koning van
Macedonia. Met Artahazes, die in opstand was tegen
den koning van Perzie, sloot C. een verbond; overal
onderscheidde hij zich door dapperheid, maar
maakte zich evenzeer gehaat door zijneinhaligheid.
— C., grieksch beeldhouwer uit Lindus op Rhodus, was een leerling yan Lysippus, en wordt genoemd als de maker (omstr. 300 v. Chr.) van den
beroemden kolossus van Rhodus.
Charette de la Contrie (Francois Athanase), aanvoerder der Vendeers, geb. 17 April 1763
te Couffe bij Ancenis in Bretagne, diende tot 1790
bij de marine (was luitenant ter zee), begat zich toen
naar de emigranten te Coblentz, keerde echter naar
Frankrijk terug, en werd een der voornaamste royalistische aanvoerders in den oorlog der Vendee. Hij
nam deal aan de belegering van Nantes en van Lucon, die beiden noodlottig voor zijne partij afliepen.
Toen er onder de royalistische aanvoerders tweespalt ontstond, verliet C. met zijne divisie plotseling
de koninklijke armee; van dat oogenblik of alleen
staande in den strijd, was zijn schoonste wapenfeit
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de verovering van bet republikeinsche tramp van
St.-Christophe bij Challans (1794). Later door de
armee van generaal Hoche ingesloten, vlugtte C.,
na een allermoorddadigst gevecht bij Saint-Ayr
(1796), in de bosschen van Aizenay en Chabotiére ;
zijne zwakke legermagt was geheel vernietigd ; hij
zelf werd in het bosch gevonden, met wonden bedekt en badende iu zijn bloed; niettemin werd hij
gevankelijk naar Nantes vervoerd, en daar 29 Maart
1796 doodgeschoten.
Chari'a, rivier in Palestina. Zie CHERI ' A (el).
Chariades. Zie C_HAROEADES.
Charicles, 1) bevelhebher der vloot in den
peloponnesischen oorlog, en na de overwinning van
Athene een der dertig tirannen van Athene. —
2) schoonzoon van Phocion, liet zich omkoopen
door Harpalus, en ontging de doodstraf slechts door
de vlugt.
Chariclides, opperbevelhebber der troepen
van Dionysius den Jonge, zocht te vergeefs mede te
werken (355 v. Chr.) tot den val van den tiran.
Chariclo, de moeder van Tiresias.
Charidemus, 1) een door zijne trouweloosheid
berucht aanvoerder van huurtroepen, geboortig uit
Oreos in Eubea, hield sedert 7;60 v. Chr. nu eens
de zijde der Atheners', dan weder die van koning
Cotys van Thracie, en vond waarschijnlijk zijnen
dood in Perzie. —2) een der broeders van Epicurus.
3) een Athener,
Zie ARISTOBULUS, blz. 304, kol. 1.
werd 359 v. Chr. met den redenaar Antiphon als
gezant naar Philippus van Macedonie gezonden, doch
het mogt hun niet gelukken diens hulp tegen Amphipolis te verkrijgen ; later streed hij tegen hem in
Chalcidice. Na Philippus' dood, op verlangen van
Alexander uit Athene gebannen, nam C. de wijk naar
Perzie, liet zich daar echter met te veel vrijmoedigheid uit over de krijgstoerustingen, en werd op last
van Darius ter dood gebragt (333 v. Chr.)
vreugdeschenker, een bijCharidotes, d.
naam van Bacchus en van Zeus (d. i. Jupiter).
Charillus, of Charilaus, koning van Sparta
(898-809 Chr.), ways een zoon van Eunome en
een neef van Lycurgus. Gedurende zijne minderjarigheid regeerde zijn oom en gaf wetten aan de Spartanen. De Argiers en de Tegeaten werden door C.
bevochten, en door laatstgenoemden werd hij gevangen genomen, doch op zijne belofte dat hij hen
niet weder zoo aantasten, in vrijheid gesteld.
Chariomerus, voerde het bewind over de
Cherusken tijdens de regering van keizer Domitianus,
die hem met geld ondersteunde, toen C. wegens zijne
bevriendheid met Rome door de Catten was verdreven.
Charis. Zie GRATI6N.
Charisi (Jehuda-ben-Salomo), uit Xeres in
Spanje, hebreeuwsch dichter, gest. vOör 1235, vertaalde behalve vele wetenschappelijke werken ook
de Makcimen van Hariri in het Hebreeuwsch ; doch
het meest berocmd is zijn Tachkemoni (Constantinopel 1578 ; Amsterdam 1729), eene Malthmenverzameling in bet Hebreeuwsch.
Charisius (Flavius Sosipater), romeinsch taalgeleerde uit Campanie, behoorde tot de aanzienlijke
familie Flavia ; hij leefde in het laatst der 4e en
5e eeuw, was onder keizer Honorius prefect van
Rome en had bet Christendom omhelsd. De beste
editie van C.'s Institutionum grammaticarum libri V
is die van Keil (Leipzig 1856). — C. (Aurelius
Arcadius),bekwaam regtsgeleerde ten tijde van Constantinus; uittreksels uit de geschriften van C. vindt
men in de Pandecten.

Charite (La), stad in het fransche dept. Ni evre,
6 uren gaans benoordw. Nevers, aan de Loire ; 5000
inw. In 1570 werd C. afgestaan aan de Calvinisten.
Charitó. Zie BARAIHARTIGHEID (Broeders en
Zusters van).
Chariten. Zie ATI-N.
Chariton, rivier in N.-Amerika, ontspringt in
Jowa, doorstroomt Missouri, wordt bij Bloomington
bevaarbaar, en valt na eenen loop van 50 mijlen bij
Glasgow, in den Missouri.
Chariton, 1) grieksch schrijver uit de 4e of 5e
eeuw na Chr., geboortig uit Aphrodisias in Carie,
schreef een roman, waarin hij de liefde-avonturen
verhaalde van Chwreas en Callirrhoe, uitgegeven door
d'Orville (3 dln. Amst. 1750). — 2) bekend door de
zelfopoffering, waarmede zijn vriend Menalippus voor
hem in de bres sprung ; zie MENALIPPUS.
Charki, of Chalki, turksch eilandje, bewesten
Rhodus, met de havenplaats C., die 1500 inwoners heeft.
Charkow. Zie KHARKOW.
Charlemagne. Zie KAREL DE GROQTE.
Charlemont, stad op den linker-oever van
de Maas, in het fransche dept. der Ardennen, 4200
inw.; vormt met het aan de overzijde liggende
Givet-St.-Hilaire een der sterkste grensvestingen van
Frankrijk aan de zijde van Belgie.
Charlemounto versterkt stadje in het iersche
graafschap Armagh, aan den Blackwater ; 650 inw.
Charleroi, stad en belangrijke vesting in de
belgische prov. Henegouwen, aan de bevaarbare
Sambre, 12 uren gaans bezuiden Brussel; 11,000
inw.; rijke steenkolenmijnen in den omtrek. Gesticht (1666) onder koning Karel II van Spanje,
wend C. in de oorlogen van de Nederlanden met
Frankrijk, en in de fransche omwenteling, herhaalde
malen veroverd en heroverd.
Charles. Zie KAREL.
Charles (Jacques Alexandre Cesar), fransch
natuurkundige, geb. 12 Nov. 1746 te Beaugency,
gest. 1825 te Parijs, maakte zich verdienstelijk
jegens de luchtvaart, daar hij de eerste was, die een
luchtbal met waterstofgas vulde en daarmede opsteeg
en zonder ongelukken behouden op de aarde terugkeerde.
Charles—Quint. Zie KAREL V (keizer).
Charles—River, rivier in Massachusetts, outlast zich in de baai van Massachusetts, en vormt
gedeeltelijk de haven van Boston.
Charles (St.-), stad in den n.-amerik. staat
Missouri, 7 uren gaans benoordw. St.-Louis, werd
1780 gesticht door de Franschen, en droeg aanvankelijk den naam tan Petite-Cote. Het was tot 1826
de hoofdstad van Missouri.
Charleston, voornaamste koopstad van ZuidCarolina, gesticht 1671 door de Engelschen onder
de regering van Karel II, telde 43,000 inw. in 1853,
en omstr. 62,000 in 1860 C. is eene goed versterkte
haven aan den Atl. Oceaan, tusschen de uitwateringen van de rivieren Ashley en Cooper.
Charlestown, verscheidene steden in NoordAmerika, nl.:
1) in den staat Indiana, graafsch. Clarke; 4000 inw.
2) in Virginia, graafschap Jefferson ; 2000 inw.; en
3) in Massachusetts, digt bij Boston, aan de uitwatering van den Charles-River in de haven van
Boston ; 25,000 inw. In de nabijheid van dit C.
het slagveld van Bunkers-Hill, met eene granietobelisk ter hoogte van 220 vt. ter gedachtenis
aan den eersten veldslag (17 Junij 1755) in den
onafhankelijkheids-oorlog.
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Charlet
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Charlet (Nicolas Toussaint), fransch schilder
van historische krijgstafereelen, geb. 20 Oct. 1792
te Parijs, gest. 29 Dec. 1845, vooral bekend door
zijne vele teekeningen en lithographien.
Charleville, stad in het fransche dept. der
Ardennen, tegenover M6ziêres, aan de Maas; 8800
inw.; werd gesticht 1609 door Charles de Nevers,
hertog van Rethel.
Charlevoix (P. Franc. Xavier de), een Jezuit,
geb. 1682 te St.-Quentin, gest. 1761 te La Fléche,
heeft verscheidene werken in het licht gegeven :
Histoire et description du Japon (2 dln. Parijs 1736) ;
Histoire de l'ile de St.-Domingue (2 dln. Parijs1730) ;
Histoire du Paraguay (3 dln. Parijs 1756) ; Histoire
gdnerale de la Nouvelle France (3 dln. Parijs 1744).
Charlier. Zie GERSON.
Charlieu, lat. Carilocus, stad in het fransche
dept. Loire, aan den Ornin, 4 uren gaans benoordoosten Roanne ; 3800 inwoners.
Charlois, ook wel Chaarloois gespeld, maar
eigentlijk Charolois (Charolais), dorp in Zuid-Holland, drie kwartier bezuidw. Rotterdam en 3 uren
gaans benoordw. Dordrecht, werd 1260 gesticht
door graaf Karel van Charolais, later Karel de Stoute,
graaf van Holland.
Charlotte, stad in Noord-Carolina, graafschap
Mecklenburg, aan de Sugar-Creek ; 4000 inw.
Charlotte, koningin van Cyprus (1458--64),
dochter van Johannes
trouwde eerst met Jan
van Portugal, hertog van Coimbra, en ten tweederimale met Lodewijk, hertog van Savooije. Na den
dood haars vaders werd zij te Nicosia gezalfd als
koningin van Cyprus, Jeruzalem en Armeniè. Jacobus, een hastaard van haren varier, had den geestelijken staat omhetsd ; doch hij wist den onderkoning
van Egypte in zijn belang te winnen, en met diens
hulp verdreef hij C. nit hare staten. Zij nam de wijk
naar Rome, en stierf aldaar 1487, na haar koningrijk
Cyprus te hebben geschonken aan haren neef, den
hertog van Savooije.
Charlotte Joachime Therese van Bourbon,
geb. 25 April 1775, dochter van Karel IV van Spanje,
sedert 1790 gehuwd met den portugeschen infant
Johan, die 1792 prins-regent werd, vergezelde 1807
het hof naar Brazilie, werd 1816 koningin, en keerde
1820, bij de uitbarsting van de omwenteling in Portugal, met haren gemaal Johan VI naar Lissabon
terug. Reeds vroeger niet vreemd geweest aan staatkundige kuiperijai tegen haren gemaal, hield zij
het, in de hoop zich meester te zullen maken van
het hoogste gezag, eerst met de constitutionelen,
dock stelde zich later aan het hoofd der absolutisten,
waarbij zij ter zijde werd gestaan door haren jongsten zoon dom Miguel. De daaruit ontstane burgeroorlog eindigde hiermede, dat haar gemaal zegevierde; en C. ging daarop in eett klooster, waar zij
6 Jan. 1830 stierf.
Charlotte van Bourbon, dochter van
Lodewijk hertog van Montpensier, aanvankelijk bestemd voor het kloosterleven, was abdis van Jouarre ;
doch 1571 de wijk genomen hebbende naar Duitsch.
land, ging zij daar tot de hervormde Kerk over, en
werd 1575 de derde gemalin van prins Willem I van
Oranje (na zijne echtscheiding van Anna van Saksen).
Zij was, hoezeer ook door de spaansch -en roomschgezinden belasterd, even deugdzaam als schoon en
verstandig, schonk haren gemaal zes kinderen, en
schrikte derwijze van den moordaanslag op den
prins (1582) door Jean Jeauregui te Antwerpen,
dat zij aldaar 5 Mei van dat jaar (drie dagen na
prinsen herstel) stierf.

Charlotte-Amalie, hoofdstad van het westindische eiland St.-Thomas, met 10,000 inw. en
goede haven ; een hoofd-station voor de post-stoombooten tusschen Southampton en de West-Indien.
Charlotte Amalie, prinses van HessenPhilippsthal, geb. 10 Aug. 1730, trouwde 1745 met
hertog Anton Ulrich van Meiningen, en voerde na
diens dood (1763), in weerwil van het verzet der
agnaten, doch ingevolge keizerlijke beslissing, tot
1775 de voogdij over haven zoon August Frederik.
Zij stierf 7 Sept. 1801.
Charlotte Augusta van Engeland, prinses
van Wallis, geb. 1796, dochter van George Frederik,
prins van Wallis (later koning van Engeland onder
den naam van George IV) en van prinses Carolina
van Brunswijk, zoo befaamd door hare echtscheiding.
Met prins Leopold van Coburg in den echt getreden
(1816), stierf C. 1817 in het kraambed, na een
kind ter wereld te hebben gebragt, dat haar niet
overleefde. Zij had antlers de kroon moeten erven.
Charlotte Christine, dochter van hertog
Lodewijk Rudolf van Brunswijk-Wolfenbuttel, geb.
1684, werd 1711 uitgehuwelijkt aan Alexis Petrowitsj, zoon van Peter den Groote ; zij had veel verdriet van de uitspattingen en mishandelingen van
haren gemaal, en stierf 1715. Haar zoon beklom
den russischen troon als Peter II.
Charlotte Elizabeth, dochter van paltsgraaf Karel Lodewijk, geb. 1652 te Heidelberg, werd
de tweede vrouw van Filips van Orleans (broeder
van Lodewijk XIV). Op dit huwelijk grondde Frankrijks koning zijne aanspraken op het allodium
van keurvorst Karel Lodewijk, nit werken hoofde
de Palts 1682 door fransche troepen bezet werd.
C.-E. was eene verstandige vrouw, doch om reden
van hare braafheid en ongeveinsdheid niet zeer gezien aan het hof. Men heeft van haar Melanges
historiques, auecdotiques et ,critiques (Parijs 1788 ;
herdrukt 1807).
Charlottenbrunn, vlek met 1200 inw. op
het boheemsch-silezisch gebergte, in het pruis. reg.distr. Breslau, in het Weiseritz-dal ; badplaats.
Charlottenburg, stad in het pruis. district
Potsdam, 1 uur gaans van Berlijn, aan de Spree;
10,000 inw. en een fraai koninkl. kasteel, sedert
1694 gebouwd door Schluter voor Sophie-Charlotte,
de gemalin van Frederik I; in het park staat het,
door Schinkel gebouwde praalgraf, in hetwelk Frederik Wilhelm III en koningin Louise rusten.
Charlottestown, goed versterkte hoofdstad
van Prins-Edward's -eiland, in britsch N.-Amerika,
aan de Hillsborough-baai, zetel van den gouverneur ;
5000 inw. en haven.
Charlottesville, stad in Virginia, graafschap
Albemarle, 14 mijlen benoordwesten Richmond ;
1000 inw.; de 1825 gestichte staats-universiteit
(Jefferson- University) .

Charmadas, academisch philosooph, leerling
van Carneades, omstr. 110 v. Chr. leeraar der philosophie en welsprekendheid te Athene, wordt door
sommigen gehouden voor den stichter der 4e
akademie.
Charmettes, lief dorpje in Savooije, een kwartier gaans bezuidwesten Chambery, is vermaard
geworden door Jean Jacques Rousseau (zie zijne
Confessions).

Charmey, of Galmis, dorp in het zwits. kanton
Freiburg, 6 uren gaans bezuiden Freiburg, is de
hoofdplaats van het bekoorlijke Charmey-dal (of
13ellegarde-dal) en het middelpunt van de bedrijvige
kaasmakerij (Gruyere-kaas).
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Charmi, of Karmi, 1) een der zonen van Ruben (Gen. 46 : 9; Ex. 6 : 13 ; Num. 26 : 6; I Chron.
5 : 3). — 2) een zoon van Zerah, uit den stam Juda
(Jozua 7 : 1, 18; I Chron. 2 : 7). — 3) kleinzoon
van Juda (I Chron. 4 : 1).
Charmides, zoon van Glauco en broeder van
Perictione (de moeder van Plato), neef en pupil van
Critias, is bekend door de naar hem genoemde
zamenspraak van Plato. Ten tijde der 30 tirannen
was C. een der 20 hoofden in den Piraeus; hij sneuvelde met Critias in het gevecht aan den Cephyssus.
Charmiten, of Karmiten, de afstammelingen
van Ruben's zoon Charmi.
Charobert, of Karel-Robert, koning van Hongarije (zoon van Karel Martel, koning van Hongarije,
en kleinzoon van Karel van Anjou, koning van Napels), werd door-de Hongaren in 1308 tot souverein
verkoren. In 1314 overwon hij paltsgraaf Matthias,
die tegen hem in opstand was gekomen ; maar in
1330 werd hij verslagen door den wojwode van
Walachije, en moest de wijk nemen naar Napels.
Hij keerde evenwel in zijn rijk terug, versloeg zijne
vijanden, en bragt Hongarije tot eenen hoogen trap
van bloei. Hij stierf 1542, de kroon nalatende aan
zijnen zoon Lodewijk.
Charoeades (bij Justinus genoemd Chariades),
veldheer der Atheners, sneuvelde 427 v. Chr. in den
oorlog tegen Syracuse, toen hij met eene vloot de
stad Leontium tegen de Syracusanen kwam helpen.
Charolais, een der vier graafschappen, die
leenroerig waren van het hertogdom Burgundie, is
tegenwoordig begrepen in het fransche departement
Saone-Loire. In 1272 tot graafschap verheven, werd
C. 1761 aan de kroon getrokken. De voornaamste
steden van C. waren : Charolles (de hoofdpl.), Parayle-Monial, Toulon-sur-Arroux.
Charolais (Kanaal van). Zie CENTRE (Canal du).
Charolais. Zie r-HARLOIS.
Charolles, fransche stad met 3300 inw., dept.
Saone-Loire, aan de zamenvloeijing van de Semence
en de Reconce, 6 mijlen benoordw. Macon ; het was
de hoofdpl. ' tan het voormalige graafschap Charolais.
Charon, de veerman der Onderwereld, vervoerde de zielen der afgestorvenen in zijne boot
over den Styx en den Acheron. Ms veergeld moest
hem een obolus betaald worden (daarom plagt men
den dooden zulk een stukje geld in den mond te
steken) ; die geen obolus bij zich hadden bleven als
schimmen ronddolen langs de oevers van den
Acheron, totdat C. (die voorgesteld werd als een
oude brompot met een zwaren baard) zich over lien
ontfermde en hen gratis overzette.
Charon van Lampsacus, grieksch geschiedschrijver, leefde kort voor Herodotus ; hij
schreef eene Geschiedenis van Perzie, eene dito van
Ethiopie, enz., waarvan wij slechts eenige fragmenten
bezitten in de ,,HistoriEe gr&cEe fragm." (1806).
Charondas, geb. te Catana op Sicilie omstr.
650 v. Chr., als wetgever van Catana, Rhegium en
andere plaatsen ook in Neder-italic (Groot-Griekenland) bekend en geeerd. Eens gewapend in eene
volksvergadering verschijuende, zonder bedacht te
hebben, dat eene door hem zelven gemaakte wet dit
aan iedereen verhood, doorstak hij zich zelven met
zijn zwaard.
Charonne, vlek in het fransche dept der Seine,
vlak beoosten Parijs; 4000 inw.
Charost, kantonshoofdpl. in het fransche dept.
Cher, 2 uren gaans benoordoosten Issondrin; 1200
inw.; C. heeft zijnen naam gegeven aan een tak der
familie Bethune. Zie BETHUNE.

Chars
Charpentier (Marc Antoine), fransch componist, geb. 1634 te Parijs, gest. aldaar 1702, liet, behalve vele operaas, balletten, drinkliederen en divertissements, ook eene menigtemissen en motetten na.
Charpey, fransche stad, dept. Drdme, 2 uren
gaans beoosten Valence; 3000 inw.
Charran, landschap waar Abraham woonde,
nadat hij Mesopotamie verlaten had en eer hij in
Canaan kwam (Handelingen 7 : 2, 4).
Charras (Jean Baptiste Adolphe), geb. 7 Jan.
1810 te Pfaltsburg in Lotharingen, opgeleid aan de
polytechnische school te Parijs, 1834 artillerieofficier, mishaagde het gouvernement door zijn geschrijf in dagbladen, weshalve hij overgeplaatst werd
naar Algerie, waar hij slechts langzaam bevorderd
werd. Eerst in 1848 ontving hij van het Voorloopig
Bewind den rang van luitenant-kolonel, waarop hij
7 April 1848 den post van onder-secretaris van
staat aanvaardde, maar tevens met de portefeuille
van bet ministerie van oorlog werd belast, die hij
interimair behield tot de optreding van Cavaignac,
die hem tot secretaris benoemde en tot chef van
den generalen staf. Veel droeg C. bij tot de onderdrukking van den Junij-opstand. Als warm republikein. en later volksvertegenwoordiger in het Wetgevend Ligchaam, voerde hij eene krachtige oppositie
tegen de binnenlandsche en buitenlandsche staatkunde van den President ; bij den staatsgreep van
2 Dec. 1851 werd C. dan ook in hechtenis genomen
en eerst naar Ham gebragt, en vervolgens over de
fransche grenzen in Belgie gezet. In Aug. 1854
werd C., op de pressie van het fransche gouvernement, door Belgie's regering het land uitgewezen ;
toen begat hij zich naar 's Gravenbage, doch zocht
later eene wijkplaats in Zwitserland, waar hij in Jan.
1865 overleed, na er al lien tijd verblijf to hebben gehouden. Van zijne geschriften verdient inzonderheid melding de Histoire de la campagne de 1815,
Waterloo (2 dln. Brussel 1857).
Charriere (de echtgenoote van St.-Hyacinthe
de), geb. Tuyll, als scbrijfster bekend onder den gefingeerden naam Abbe de la Tour, geb. te Utrecht 1746,
behoorde tot de aanzienlijke nederlandsche familie
Tuyll; zij schreef een aantal romans en eenige welgewilde dramaas:en stierf 27 Dec. 1805 op haar landgoed in de nabijheid van Neufchatel.
Charribre (Ernest), fransch letterkundige,'geb.
1805 te Grenoble, heeft lang verblijf gehouden in
Rusland. Van zijne verdienstelijke werken noemen
wij slechts eene vertaling van Lewschine's helangrijke
russische bock, in het Fransch getiteld : Description
des hordes et steppes en Khirgiz (1840).
Charron (Pierre), geb. omstr. 1541 te Parijs,
was de zoon van een boekverkooper, die 25 kinderen
had. Eerst advokaat, werd C. later geestelijke, en
maakte inzonderheid naam als kanselredenaar. Sedert 1588 woonde hij te Bordeaux bij zijnen vriend
Montaigne, en stierf te Parijs 16 Nov. 1603. In zijn
Traite des trois verites (Bordeaux 1594) bestreed
hij de ongodisten, de niet-christenen en de ketters,
en in zijn Traite de la sagesse (beste editie 4 dln.
Parijs 1821) zocht hij Montaigne na te volgen.
Charroux, fransche stad, dept. Vienne, 2 uren
gaans beoosten Civray; 1600 inw.; oude benedictijner-abdij, waar eene heilige reliek bewaard wordt,
die als de voorhuid van Jezus wordt vereerd.
CharrUas,00rlogzuchtige indiaansche volkstam
in Z-Amerika, woont tusschen Parana en Uraguay.
Chars, fransche stad, dept. Seine-Oise, 3 uren
gaans benoordwesten Pontoise, aan de Viosne ; 1200
inwoners.

Charte
Charte, lat. Charta of Chartula, heette bij de
Romeinen een blad van de papyrus-struik, en vervolgens alles wat op zulk een blad geschreven of
geteekend werd. In de middeleeuwen gaf men den
naam C. of Diploma inzonderheid aan de oorkonden,
aan de geschrevene grondwet van een yolk. Het meest
beroemd is de Magna Charta (Groot-Charter) der
Engelschen , 1215 geteekend door Jan zonder Land,
en 1264 bekrachtigd door zijn zoon Hendrik HI.
Deze C. is ,de grondslag der engelsche vrijheden.
Charte constitutionnelle noemt men de 1814 door
Lodewijk XVIII aan Frankrijk gegevene grondwet, na
den val van Karel X in 1830 herzien en gewijzigd. —
Charte normande heet eene ordonnantie, 1315 gegeven door Lodewijk X, om de regten en privilegien
van den adel in Normandie vast to stellen. Doze C.
werd bekrachtigd door Fi-lips van Valois 1339, door
Lodewijk XI in 1461, en door Hendrik HI in 4579.
Sedert het einde der 16e eeuw was doze C. niet meer
van kracht, doch bleef deel uitmaken van de ordonnantien en privilegien des konings tot in 1789.
— In Portugal is de C. de lens der gematigdconstitutionelen, de Constitutie de lens der radilen. In Engeland daarentegen zijn de Chartisten
de aanhangers van het radicale programma der
zoogenaamde Volks-Charte, strevende naar growlwets-herziening, om den werkenden stand een
grooteren invloed to verschaffen op het regeringsbeleid. Dit Chartismus, vooral in 1838 krachtig op den voorgrond getreden, zonder echter zijn
doel to bereiken, Teed gevoelig schipbreuk 10 April
1848, toen de groote demonstratie der Chartisten
afstuitte op de eenparige vastheid in willen van
de middelstands-klassen in London. Sedert schijnt
de werkende stand in Engeland zijn heil meer to
zoeken in het streven naar stotlelijke welvaart, welk
streven ontegenzeggelijk betere uitkomsten verschaft
dan dat naar staatkundige hervormingen.
Chartier (Alain), fransch schrijver en dichter,
gob. 1386 to Bayeux, gest. omstr. 1458, werd door
Karel VI benoemd . tot secretaris van zijn huis, en
heeft door zijne werken zeer veel bijgedragen tot
vorming van de fransche taal. De volledigste editie
zijnor werken is die van 1617. — C. (J.), brooder
van den vorige, monnik der abdij van St.-Denis,
historiograaph van Karel VII, heeft in het Licht gegeven de Grandes Chroniques de France, met eene
Histoire de Charles VII (3 din., gedr. 1476 en 1493).
Charton (Edouard Thomas), fransch letterkundige, geb. 11 Mei 1807 to Sens. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij slechts: Les voyageurs
anciens et modernes (4 din. Parijs 1855-57).
Chartrain(pays),het in Beauce begrepene land schap, waarvan Chartres de voornaamste stall was.
Chartre (la), kantonshoofdpl. in het fransche
dept. Sarthe, aan de Loire, 6 uren gaans bezuidw.
St.-Calais; 1500 inw.
Chartres, het oude AtttriettrIl of Carnutes,
hoofdpl. van het fransche dept. Eure-Loire, aan de
Eure,10 mijlen bezuid w. Parijs; 19,000 inw.;"gothieke
kathedraal, verscheidene prachtige gebouwen meer.
Aanvankelijk de hoofdstad der Carnuten, was C. in
de middeleeuwen hoofdplaats van het landschap
Beauce, vormde later met deszelfs regtsgebied het
graafschap C., werd door Lodewijk XIV tot een hertogdom verheven en als apanage geschonken aan het
huis Orleans, weshalve dan ook de oudste zoon van
den hertog van Orleans steeds den titel voerde van
Hertog van C. Sedert 1849 heeft C. eenen spoorweg ;
het is de geboorteplaats van den kanselier Etienne
d'Aligre, van den moralist Nicale, van den dichter
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Regnier, van pater Fr. Lami, van Brissot, Pethion,
Marceau, enz. Onder Karel VI werd C. door de Engelschen vermeesterd, 1432 door de Franschen hernomen. De Calvinisten belegerden het vergeefs 1568,
Hendrik IV nam het 1591, en werd er gezalfd 1593.
Chartreuse, dorp in het fransche dept. Isere,
5 uren gaans benoorden Grenoble, aan den voet van
den Mont-Granson, in welks nabijheid tusschen
hemelhooge rotsen en woedende stortbeken (cascaden van den Giers-Bif) La Grande Chartreuse ligt,
zijnde het beroemde klooster, gesticht 1084 door
den heiligen Bruno. In 1790 vernield, werd dit klooster 1814 herbonwd en teruggegeven aan de Karthuizer-orde, welker monniken het nu nog bewonen.
Chartreux. Zie KARTHUIZERS.
Chart0m, hoofdstad van oostelijk Soedan, aan
de zamenvloeijing van den Witten en Blaauwen Nijl,
was voor de verovering van Nubie door Mehemed-Ali
(1823) een armzalig dorp, thans eene ook in een strategisch opzigt belangrijke koopstad met 25,000 inw.,
zetel van een gouverneur-generaal, van een stork
garnizoen en van een oostenrijksch consulaat.
Charus, lat. naam der riv. Kor in Luxemburg.
Charvati, dorp in de grieksche monarchic
Argolis; in de nabijheid van C. de overblijfselen van
het oude Mycene.
Chary, rivier in Nigritie, in het rijk Boernoe,
welk rijk door de C. wordt gescheiden van het rijk
Bagherme. De C. ontlast zich in het Tsjad-meer.
Charybdis, dochter van Neptunus en de Aarde,
eene onverzadelijk verslindende vrouw, die, omdat
zij ossen van Hercules had geroofd, door den bliksem
van Jupiter doodgeslagen en in zee gesmeten werd,
waar zij veranderde in eene gevaarlijke draaikolk, in
welke alto schepen, die er to digt bij kwamen, werden verslonden. Doze mythe was uitgedacht naar
aanleiding van de thans Calofaro heetende draaikolk
in de siciliaansche zeeengte (straat van Messina, de
wide Siculum fretum). Onbekwame stuurlieden, die
de C. wilden vermijden, vergingen niet zelden op de
zuidwestelijk van daar gelegene klip Scylla, die thans
La-Rema beet. Vandaar het spreekwoord >,van Charybdis op Scylla verzeilen" voor: om het eene gevaar
to ontwijken zich in het andere werken.
Charzow, dorp in pruis. Silezie, 2 uren gaans
beznidoosten Beuthen ; groote ijzer- en zinksmelterij.
Chasaren, een overoud finsch yolk, identiek
met de Akatziri, Katziri der latere grieksche en
romeinsche schrijvers, was tusschen den Caucasus
en de Caspische Zee magtig geworden, verspreidde
zich omstreeks de helft der 7de eeuw ook over de
landstreken tangs de zee van Azof, en was in het begin der 8e eeuw bet heerschende yolk op het taurische schiereiland. Na de Slaven aan den Dnieper en
aan de Oka onderworpen to hebben, drongen de C.
ook in westelijke rigting voorwaarts tot aan het
Carpatisch gebergte ; in de 9e eeuw stond hun rijk
op den hoogsten trap van bloei : het strekte zich nit
van den Jaik tot aan den Dnieper en den Bog, van
de Caspische Zee, den Caucasas en de Zwarte Zee
tot aan de middelste Wolga. In het rijk der C. werden alle godsdiensten geduld : de Chakan met zijne
hofgrooten beleed eerst den Islam, doch ging tot het
Jodendom over. De oude residentie van de vorsten
der C., die doorgaans met Byzantium in goede verstandhouding stonden, was Balangiar (het tegenwoordige Astracan) ; later werd Sarkal (d. i. de
Witte Stad) in de nabijheid der tegenwoordige
katsjalinische kozakken-stanitza gesticht, doch lag
reeds anno 1300 in puinhoopen. Volgens de legende
moot Cyrillus het gansche yolk der C. tot het Chris-
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tendom bekeerd hebben. Door Swjatoslaw werd 965
Chasseral, duitsch Gestler, een 4956 vt. hooge
hunne magt gebroken; het laatste overschot der C.
herg van het middelste Jura-gebergte in het zwits.
werd 1016 in de Krim ten onder gebragt door de kanton Bern, tusschen het Bielermeer en den boGrieken en Russen onder Motislaw van Tamatareha.
vensten loop van de Suza ; is beroemd door het
De Cararten in het zuiden van Rusland worden voor
heerlijke vergezigt, door zijnen bloemen-groei en
afstammelingen van de C. gehouden.
zijne versteeningen, alsook door zijne veelgeprezene
Chasdim, in het 0. T. de Chaldeers.
zoogenaamde vrouwenkaas.
Chasidim, of Chasideen, d. vromen, naam
Chasseron, een 4959 vt. hooge berg van het
van eene joodsche sekte in Polen en in de zuidmiddelste Jura-gebergte, in het zwits. kanton Waadt,
slavische landen. Zie PleTISTEN (het slot).
bezuidwesten het meer van Neufchatel.
Chasles (Victor Euphemion Philarete),fransch
Chassuarii, of Attuarii, een yolk in Germanie,
letterkundige, geb. 8 Oct. 1798 te Mainvilliers bij
bezuiden de Cherusken en beoosten de Sicambren.
Chartres. Van zijne vele geschrifteu verdient vooral
De C. woonden bij de zamenvloeijing der tegenmelding zijne verzameling Etudes de littdrature
woordige rivieren Fulda en Werra en tangs de Eder.
comparde (11 dln. Parijs 1847-54).
Zie overigens ATTUARIeN.
Chasse (David Hendrik,baron van),nederlandsch
Chastelain. Zie CHATELAIN.
generaal, geb. 18 _Maart 1765 te Tiel in Gelderland,
Chasteleins–hoogte, voornaamste hoogte
trad zeer jong in nederlandsche dienst, werd 1787
van het gebergte op het ned.0.1. eiland Groot-Banda.
reeds kapitein, koos tijdens de omwenteling de zijde
Chasteler (Jean Gabriel, markies van), oostender Patriotten ; toes deze het onderspit dolven,
rijksch generaal, geb. 22 Jan. 1763 op Mulbais in
vlugtte hij naar Frankrijk, onderscheidde zich (1808
Henegouwen, volbragt zijne eerste wapenfeiten in
tot brigade-generaal bevorderd) in den spaanschen
den beijerschen erfopvolgings-oorlog, was bij het
oorlog derwijze, dat hem door zijne soldaten den
begin der fransche omwenteling reeds majoor, nam
bijnaam van bajonnetten-generaal werd gegeven; en
na den vrede van Campo-Formio voor Oostenrijk de
na den slag bij Ocala 1809 werd hij door koning
venetiaansche provincien over, diende later als geLodewijk Napoleon in den adelstand verheven met
neraal-majoor onder Soewaroff, en ^e'ewees den geden titel van baron. In 1813 uit Spanje teruggeroeallieerden groote diensten. In 1800 streed hij in
pen, streed hij dapper bij Bar-sur-Aube. In 1814 Tirol; zoo ook in 1805. In den oorlog van 1809 was
keerde hij naar zijn vaderland terug, en werd door
hij luitenant-veldmaarschalk, en bragt Tirol zoo
koning Willem I benoemd tot Initenant-generaal.
goed in opstand, dat Napoleon eenen prijs stelde
In den slag van Waterloo streed hij roemrijk aan de
op het hoofd van C. Na den ongelukkigen slag bij
zijde der geallieerden. Hij werd tot kommandant
Worgl trok C. zich terug in het Saltzburgsche. In
van Antwerpen benoemd, en verdedigde daar, tijdens
den bevrijdings-oorlog kommandeerde hij in den
de belgische omwenteling, de citadel van 29 Nov.
slag bij Dresden eene divisie, doch nam verder aan
tot 27 Dec. 1832 met den voorbeeldigsten heldenlien oorlog geen deel. Na den vrede werd hij tot
moed. Nog tijdens dat beleg werd hij door den
stadhouder van Venetie benoemd, en stierf aldaar
koning tot generaal der infanterie bevorderd. Na
10 Mei 1825.
de overgave der citadel werd hij door de Franschen
Chastelet. Zie CHATELET.
als gijzelaar overgebragt naar Duinkerken, van waar
Chastelard (Pierre de Boscosel du), dauphthij eerst 12 Mei 1833 in het vaderland terugkeerde.
neesch edelman, was een kleinzoon van Bayard.
Hij stierf te Breda 2 Mei 1849.
Voor de vermaarde Maria Stuart, de gemalin van
Chasseloup–Laubat (Francois, markies Frans II, een sterken hartstogt opgevat hebbende,
van), geb. 1754 te St.-Sornin in het fransche dept.
volgde hij die vorstin, na den dood van haren ge- Charente-Inferieure, was 1789 reeds kolonel der
tnaal, naar Schotland. Zich in de slaapkamer van
genie, verdedigde Montmedy tegen de Pruisen, beMaria verscholen hebbende, werd hij daar ontdekt
stuurde 1794 den hoofd-aanval tegen de vesting
en veroordeeld om onthoofd te worden.
Maastricht, die gedwongen werd te capituleren, en
Chastellux (Claude de Beauvoir, heer van),
voerde het opperbevel over de belegering van Maintz
geb. omstr. het einde der 14e eeuw in Bourgogne,
gest. 1453, diende met den grootsten ijver den ver1795. Door Bonaparte tot zich geroepen 1796 had
maarden burgundischen hertog Jan zonder Vrees
C. een voornaam aandeel aan de schitterende
komsten van den veldtogt in Italie, en werd tot
gedurende de woelingen onder de regering van
divisie-generaal bevorderd ; vervolgens werden PesKarel VI. In 1418 overrompelde C. de stall Parijs,
en werd, ter belooning, door den hertog benoemd
chiera, Mantua en Alexandrie door C. belegerd,
tot maarschalk. Hij woonde de vergaderingen bij, die
genomen en versterkt, volgens een nieuw door hem
1451 te Auxerre werden gehouden; sedert dat tijduitgevonden stelsel (systeme Chasseloup-Laubat).
En 1807 bestuurde hij de gedenkwaardige belegerinstip was de oudste zoon van de familie C. regtens
eerste kanunnik van Auxerre. — C. (Francois Jean.
gen van Dantzig en Straalsond, was het hoofd der
markies van), geb. 1734 te Parijs, gest. 1788, was
genie in den veldtogt tegen Rusland, en werd door
kolonel van een regernent, dat zijnen naarn droeg,
keizer Napoleon I benoemd tot rijksgraaf en senadiende 1756-63 in Duitschland, ging vervolgens
teur, als belooning voor zijne vele en gewigtige dienals generaal-majoor over in amerikaansche dienst
sten. Onder de Restauratie werd C. pair van Frank(1780), en werd daar bevriend met Washington.
rijk en markies, doch bleef niettemin een voorstanBehalve vele andere geschriften bestaat van hem een
der van de constitutionele beginselen. Men heeft
Voyage 1780-1782 darns l'Amdrique septentrionale.
van hem Mdmoires sur l'artillerie.—C.–L. (J. N. S.
Prosper de), zoon van den vorige, geb. 29 Mrt.1805,
Chastenet de Puysógur. Zie PUYSEGUR.
1837 afgevaardigde, 1848 volksvertegenwoordiger,
Chasworth, laudgoed van den hertog van
1851 minister van marine, 1859 minister van maDevonshire, bij Bakewell, engl. graafschap Derby ;
in der tijd was C. de gevangenis van Maria Stuart.
rine en kolonien,.
Chataigne, schilderachtig landschap is BaurChasseneuil, fransch vlek, dept. Charente,
bonnais, tusschen Marche en Berry, karig bevolkt.
1 miji benoordoosten La Rochefoucauld ; 1600 inw.;
koninklijk verblijf ten tijde der Carolingers.
Chatam. Zie CHATHAM.
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Château

Chfiteaubriant

Chateau, (even als Caste11 afkomstig van het
lat. Castellum, d. kasteel, sterkte) is het hoofdbestanddeel van een aantal namen van fransche en andere plaatsen, t. w.:
1) Le Château, of C.-d'Olêron. Zie n°. 7.
2) Chateau-Cambresis, of Cateau-Cambresis. Hier
werd 3 April 1559 de vrede tusschen Frankrijk
en Spanje gesloten, waarbij aan Frankrijk werden
teruggegeven Metz, Toni en Verdun.
3) C.-Chalon, vlek in het dept. Jura, 2 uren gaans
benoordoosten Lons-le-Saulnier; 750 inw.
4) C.-Chinon, arrond.-hoofdpl., dept. Niévre, 7 mijl.
• benoordoosten Nevers, aan de Yonne ; 2800 inw.
5) C.-Dauphin, sterkte in Piemont, pro v. Cuneo, dekt
den pas van Monte-Viso nit Italie naar Frankrijk.
6) C.-d'Oex, of C.-d'Oyes, vlek in het zwits. kanton
Waadtland, 9 uren gaans beoosten Lausanne ;
2000 inw.; in 1800 afgebrand, werd C. weder
regelmatig opgebouwd.
7) C.-d' Oldron,havenstad in het dept. Charente-Inf.
ter zuidoostkust van het eiland Oleron ; 3300 inw.
8) C.-d'Oyes. Zie CHATEAU D'OEx.
9) C.-du-Loin, stad in het dept. Sarthe, aan de
Loire, 8 uren gaans bezuidw. St.-Calais ; 3000 inw.
10) C.-Ciron, kantonshoofpl. in het dept. Ille-Vilaine,
3 uren gaans bezuidoosten Rennes; 2000 inw.
11) C.- Gontier, arr.-hoofdpl., dept. Mayenne, aan de
Mayenne, 7 urea bezuidoosten Laval; 7000 inw.
12) C.-La/itte, een kasteel in het fr. dept. Gironde ;
naar dit kasteel wordt eene soort rooden Bordeauxwijn genoemd.
13) C.-Landon, kantonshoofdpl., dept. Seine-Marne,
7 uren gaans bezuiden Fontainebleau; 1800 inw.
14) C.-Laudren. Zie CHATELAUDREN.
15) C.-la-Valliêre, vlek met 1250 inw., dept. IndreLoire, 8 uren gaans benoordwesten Tours; minerale bron.
16) C.-Margaux, dorpje en kasteel, dept. Gironde,
3 mijlen benoordw. Bordeaux ; naar dit kasteel
worth eene soort rooden Bordeaux-wijn genoemd.
17) C.-Meillant, of C.-Maillant, lat. Mediolanum,
kantonshoofdplaats, departem. Cher, 7 uren gaans
bezuidw. St.-Amand; 2700 inw.; oud kasteel en
toren, naar men wil gebouwd door Cesar.
18) C.-Ponsac, of C.-Ponsat, vlek in het dept. HauteVienne, aan de Gartempe, 8 uren gaans benoorden
Limoges; 3800 inw.
19) C.-Porcien, stad aan de Aisne, dept. Ardennen,
2 uren gaans bewesten Rethel ; 2500 inw.; kasteel
op eene rots.
20) C.-Regnaud, of C.-Renault, het oude Caramentum,
later Castellum Rainaldi (of Reginaldi), kantonshoofdpl. in het dept. Indre-Loire, 6 uren gaans
benoordoosten Tours ; 2000 inw.
21 ) C.-Renard, stad aan de Ouanne, dept. Loiret ;
3 uren gaans bezuidoosten Montargis; '2200 inw.;
eertijds eene vesting in banden der Calvinisten,
1627 ontmanteld door Lodewijk XIII. — 22) stad
aan de Durance, dept. Monden van de Rhone;
2 uren gaans bezuidoosten Avignon; 4800 inw.
23) C.-Renault. Zie CHATEAU-REGNAUD.
24) C.-Satins, arr.-hoofdplaats, dept. Meurthe, aan
de Petite-Seille,7 uren gaans benoordoosten Nancy;
2400 inw.; 2 veel opleverende zoutbronnen.
25) C.- Thierry, arr.-hoofdpl., dept. Aisne, aan de
Marne en aan den spoorweg tusschen Parijs en
Straatsburg, 7 mijlen bezuidw. Laon; 5500 inw.;
geboortepl. van den fabeldichter Lafontaine, wien
hier een gedenkteeken opgerigt is ; oud kasteel.
26) C.-Yilain, kantonshoofdpl., dept. Haute-Marne.
4 uren gaans bezuidw. Chaumont; 1800 inw.

Chateaubourg, stadje met 1300 inw. in bet
fransche dept. Ille-Vilaine, 2 mijlen bewesten Vitre.
Chateaubriand (Francois Auguste, vicomte
de), geb. 4 Sept. 1769 te St. Maio, trad 1786 in
krijgsdienst, bereisde Noord-Amerika, streed na de
gevangenneming van Lodewijk XVI onder de emigranten, gaf 1797, toen hij de mogelijkheid van
het herstel der bourbonsche dynastie begon te betwijfelen, zijn Essai sur les revolutions anciennes et
modernes (2 dln. Londen), in het licht, werd na
18 Brumaire mede-eigenaar van den hMercure de la
France", waarin 1801 voor het eerst zijn Atala verscheen. Middelerwijl verhaalt Las Cases in ziin
',Memorial de Sainte-Helene" -- had C. een werk geschreven geheel in den geest der nieuwe fransche
ideen ; doch daarvoor geen uitgever kunnende vinden,
omdat de terugkeer tot meer godsdienstige denkbeeldenintusschen snel was gevorderd, besloot C. het bewuste geschrift geheel om te werken, en maakte er
nu van zijn Genie du Christianisme (1802), walk werk
de goedkeurende aandacht trok van Bonaparte. Deze
henoemde hem tot verscheidene gezantschapsposten;
doch toen de hertog van Enghien ter dood gebragt
was, legde C. zijne diplomatieke betrekking neder,
deed 1806-7 een godsdienstigen en poetischen
pelgrimstogt, leefde vervolgens stil op zijn landgoed
Val-au-Loup bij Aulnay, en verried in menig geschrift eenen vijandigen geest tegen Napoleon. Na
de inname van Parijs 1814 trad hij met goed gevolg
op ten behoeve van de Bourbons, werd daarop minister van Lodewijk XVIII te Gent ; doch daar hij
overhelde naar het liberalismus vial hij weldra bij
den koning in ongenade. Nu wierp C. zich in de
armen van het ultra-royalismus, werd 1820 gezant
te Berlijn, 1821 weder minister van staat, 1822
gezant te Londen, vervolgens gevolmagtigde op het
congres te Verona, en eindelijk minister van buitenlandsche zaken. Als zoodanig 6 Junij 1824 zijn ontslag bekomen hebbende, koos C. wader de zijne der
oppositie, werkte bij verscheidene gelegenheden
voor de belangen van het liberalismus, en was een
voornarne steun der liberalen. Op de mare van de
Julij-omwenteling 1830 snelde hij van Dieppe naar
Parijs, werd hier door het yolk als in triomf ontvangen, doch vermaarde zich reeds eenige dagen later
voor de zaak der Bourbons, welke hij dan ook sedert
dien tijd getrouw is gebleven. Daar hij den eed aan
Lodewijk Filips weigerde, trad hij nit de kamer der
Fairs, en gaf vervolgens een aantal legitirnistische
geschriften in het licht, schreef bovendien Le Congrês
dó Verona (2 dln. Parijs 1838) en La vie de _Rance
(Parijs 1844), en stierf 4 Julij 1848. Onder den
titel van Memoires d outre-tombe (12 dln. Parijs
1849-50) verschenen zijne Gedenkschriften. Volledige editien van zijne werken bezorgde hij zelf 1826
en 1836. Had C. voor zijn ongodistische werk, dat
hij later tot zijn ',Genie du Christianisme" verkneedde, een uitgever kunnen vinden, dan had hij
op godsdienstig gebied welligt de zelfde onbestendigheid doen blijken als in zijne staatkundige loopbaan, hetgeen niet uitsluit, dat hij een man was van
uitstekende talenten.
Chateau.briant, stad in het fransche dept.
Loire-Inferieure, aan de Cher ; 4000 inw.; 27 Junij
1551 vaardigde koning Hendrik II bier zijn religieedict tegen de Gereformeerden uit.
Chateaubriant (Francoise, gravin van), eene
door hare schoonheid vermaarde vrouw, geb. omstr.
1475, gest. 1537, was eene dochter van Jean de
Foix, en zuster van vicomte Lautrec en van maarschalk de Foix. Zij werd zeer jong uitgehuwelijkt
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aan Jean de Laval-Montmorency, heer van ChâteauChateau—Regnaud (Fr. L. Rousselet, graaf
briant in Bretagne, die haar aan het hof bragt. Hier
van), vice-admiraal, maarschalk van Frankrijk, geb.
boezemde zij een sterken bartstogt in aan Frans I,
1637, gest. 1716. Tot chef d'escadre bevorderd1673,
die echter reeds na weinige jaren de voorkeur gaf werd hij 1675 slaags met admiraal de Ruyter, begeaan de hertogin d'Estampes, zoodat gravin de C.
leidde 1689 een konvooi naar lerland ter hulpe van
van hare minnarijen met den koning geen andere
Jacobus II, en bragt 1690 de fransche troepen van
vrucht meer plukte, dan de jaloezij van haren man,
daar terug, benevens 18,000 Ieren. In den spaanschen
die zelfs beticht wordt haren dood te hebben vererfopvoigings-oorlog begeleidde C. de spaansche
haast. Wij vinden van gravin de C. uiterst romaneske
koopvaardijvloten uit Amerika naar Europa, en
avonturen verhaald.
zorgde voor de veiligheid van Spanje's kolonien in
Chateaubrun (J. B. Vivien de), fransch let- Amerika.
terkundige, lid der Academie, schrijver van eenige
Chgteauroux, hoofdplaats van het fransche
treurspelen ; geb. 1686 te Angoul6me, gest. 1775.
dept. Indre, aan de Indre ; 18,000 inw.; oud kasteel,
Chateaudun, lat. Castellodunum, eene in de gesticht in 950 door zekeren Raoul van Déols (naar
10e eeuw gestichte stad in het fransche dept. Euredit kasteel Château-Raoul, verbasterd in C., draagt
Loire, nabij de Loire, 11 uren gaans bezuidw. Charde stad haren naam). Sedert 1848 loopt langs C. een
tres ; 6500 inw. :, prachtig oud kasteel der graven
spoorweg ; het is de geboorteplaats van generaal
Dunois.
Bertrand ; wijders van kardinaal Otto, bisschop van
Frascati, van den benedictijn Placide Porcheron, van
Chateauguay, stad met 3800 inwoners, in
N.-Amerika, staat New-York, aan de bevaarbare
Guimond Delatouche, enz. Onder Lodewijk XIII
rivier C., die zich bezuidwesten Montreal in de
werd C. de hoofdpl. van een hertogdom-pairschap,
Laurentius-rivier ontlast.
gesticht ten behoeve van Hendrik van Bourbon.
Chateaulin, stad in het fransche dept. Finis- Under Lodewijk XV werd dit hertogdorn geschonken
terre, aan de Aulne, met eene kleine haven en 2900
aan Marie Anne de Mailly, die toen den titel aannam
van Hertogin van C.
inw.; zalmvangst ; in de nabijheid veel-opleverende
zilverhoudende lood mij nen.
Chateauroux (Marie Anne de Mailly, herChateau—Morand (Diana van), vermaard togin van), uit de familie Nesle, trouwde 1734 met
door hare uitstekende schoonheid en haren rijkdom, den markies de la Tournelle. Weduwe op haar 23e
werd verheerlijkt door de sonnetten van Anna d'Urfe, jaar, boezemde zij eenen blakenden hartstogt in aan
Lodewijk XV, die reeds in liefde-betrekking stond
die haar vervolgens trouwde. Ofschoon dit huwelijk
met hare beide zusters, nl. mevrouw de Vintimille
werd aangegaan uit wederzijdsche liefde, werd het
1598 ontbonden, en Anna ging in een klooster. Zijn
en mevrouw de Mailly. Zij werd weldra de verklaarde
broeder Honore d'Urfe, verlangend om de rijke bezitminnares des konings ; en als zoodanig geruggesteund
door den hertog van Richelieu, was zij gedurende
tingen van Diana toch, in weerwil van deze echtscheieenigen tijd alvermogend op Versailles. Doch zij wist
ding, in zijne familie te houden, kwam op den ongeden koning tot het besef te brengen, dat hij met
lukkigen inval de reeds verouderde Diana tot vrouw
te nemen, hetgeen hem echter alras berouwde; want alleen voor het vermaak behoorde te leven, maar
zij bleek eene coquette te zijn, die meer gewigt hechtte
dat hij ook pligten te vervullen had jegens Frankaan opschik, dan aan huiselijk geluk; en zij stelde rijk ; en eindelijk bragt zij het zOever, dat hij zich,
minder prijs op zijn gezelschap, dan op dat van hare van haar vergezeld, aan het hoofd ging stellen van
de fransche legers in Vlaanderen en den Elzas. Toen
honden, die zij zelfs bij zich te bed nam ; zoodat haar
Lodewijk XV echter 1744 ziek werd te Metz, werd
tweede man Naar weldra overliet aan haar lot.
zij op schandelijke wijze teruggezonden naar Parijs ;
Chateauneuf, naam van verscheidene frannaauwelijks evenwel was de koning bersteld, of zij
sche steden:
kwam weder even hoog in zijne gunst als ooit te
1) C., dept. Haute-Vienne, aan de Combade, 7 uren
voren. Zelfs was haar reeds de plaats van oppergaans bezuidoosten Limoges ; 1200 inw.
intendante van het huis der dauphine toegezegd,
2) C., of C.-en-Bretagne, dept. Ille-Vilaine, 2 uren
gaans bezuidoosten St.-Malo ; 900 inw.; een fort, toen een onverwachte dood eensklaps een einde
maakte aan haren voorspoed. Men heeft beweerd
aangelegd 1777.
dat zij gestorven was door vergif; maar voor dat
3) C., welbezocbte badplaats in het dept. Puy-devermoeden bestaat geen redelijke grond. In 1806 zijn
Dame, met 13 zwavelhoudende warme bronnen.
van hare 43rieven" 2 dln. in het licht gegeven ; en
4) C.-de-Randon, dept. Lozére, 4 uren gaans beSophie Gay gaf 1835 een boeijenden roman, getiteld :
noordoosten Mende, was vroeger eene vesting.
Madame la duchesse de Cheiteauroux.
,. Duguesclin stierf tijdens hij C. belegerde ; doch
de gouverneur der vesting, die reeds beloofd had
Chateigneraie (la), stad in het fransche dept.
der Vendee, 5 uren gaans benoorden Fontenay-lezich over te geven, deed toch zijn woord gestand,
Comte ; 1000 inw.
en kwam de sleutels der stad nederleggen op de
lijkkist van Duguesclin.
Chateigneraie (Francois de Vivonne, heer
van), geb. 1520, werd 1547 in een duel, dat hij had
5) C.-du-Faou, dept. Finisterre, aan de Arsine, 5 uren
in bijzijn van Hendrik II, gedood door zijnen tegengaans beoosten ChAteaulin ; 2000 inw.
stander Guy de Chabot, heer van Jarnac, die hem
6) C.-en-Bretagne. Zie no. 2.
op verraderlijke wijze een onverhoedschen stout toe7) C.-en-Thimerais, dept. Eure-Loire, 4 uren gaans
bragt in de wade van het been, waarom zoodanige
bezuidw. Dreux ; 1300 inw.
stoot sedert dien tijd in de scherinkunst den naam
8) C.-sur-Charente, dept. Charente, 6 uren gaans
draagt van coup de Jarnac.
bezuidoosten Cognac; 2300 inw.
Chatel, naam van steden : 1) C., of Chatte, ook
9) C.-sur-Cher, dept. Cher, 6 uren gaans bezuidw.
Chatel-sur-Moselle,in het fransche dept. der Vogesen,
Bourges ; 1900 inw.
3 uren gaans bezuidoosten Charmes ; 1200 inw. —
10) C.-sur-Loire, dept. Loiret, 6 uren gaans beoosten
2) C.-Saint-Denis (de duitsche naam is Castels), in
Orleans;
3000 inw.
O
het zwits. kanton Freiburg, 9 uren gaans bezuidw.
11) C.-sur-Sarthe, dept. Maine-Loire, 7 uren gaans
Freiburg; 2300 inw .
beoosten Segré; 1300 inw.

Child
Chatel (Jean), de zoon van een lakenkooper,
was pas 19 jaren oud, toen hij zich (naar men wil
door de Jezuiten in zijn voornemen aangemoedigd)
door dweepzucht liet vervoeren tot eenen moordaanslag op Hendrik IV. Hij moist binnen te sluipen
in de kamer des konings, die, bukkende om 2 hem te
voet gevallene officieren op te rigten, door C. met
een mes werd getroffen aan de lip. Oogenblikkelijk
gevat, werd C., krachtens vonnis van het parlement,
gevierendeeld. — C. (Ferdinand Toussaint Francois), geb. 9 Jan. 1795 te Gannat in het fransche
dept. Allier, tot roomsch priester gewijd, was sedert
1825 aalmoezenier bij de koninklijke garde. Na de
omwenteling van 1830 trachtte hij eene hervorming
in het Catholicismus tot stand te brengen in Frankrijk: door den grootmeester van de sekte der Tempeliers liet hij zich tot bfsschop wijden, en noemde
zich .Primaat van Gallie". Het door hem gestichte
kerkgenootschap noemde zich catholique
francaise", ook »liglise unitaire franoise" en ook
.Eglise primatiale francaise"; de grondslag. dezer
Kerk was het deismus en het geloof der rede. De
leerstellingen van dit fransch-catholicismus zijn vervat in de geschriften van C., nl.: Profession de foi de
l'eglise catholique francaise (Parijs 1831); Catechisme
a l'usage de l' eglise catholique francaise (Parijs 1835);
Le code de l' humanile ou humanite ramenee a la
connaissance vrai Dieu et au veritable socialisme

(Parijs 1838). In 1842 werden de fransch-katholieke
bedehuizen of kapellen in Parijs op hoog gezag gesloten, en van dat tijdstip of dreef C. als middel van
bestaan koophandel; na de Februarij-omwenteling
deed hij zijn best om zijne kerken weder te openen,
doch in 1850 werd het nieuwe kerkgenootschap andermaal onderdrukt. C. stierf 11 Febr. 1857.
Chatelain (George), verlatijnscht Castellanus,
letterkundige, geb. 1404 te Gent, gest. 1474 te Valenciennes, bezocht Sp3nje, Frankrijk, Italie en Engeland, en onderscheidde zich overal door dapperheid en vlugheid. Behalve vele andere werkenschreef
hij eene Kronijk (1461-69) van de burgundische
hertogen; gedrukt Parijs 1827.
Chatelard, plaats het zwits. kanton Waadtland, district Vevay ; 2300 inw.
Chatelaudren,fransche kantonshoofdpl.,dept.
Cotes-du-Nord, 5 uren gaans bewesten St.-Brieuc;
1000 inw.
Chateldon., fransche stad, dept. Puy-de-Dome,
10 uren gaans benoordoosten Clerinont ; '1800 maw.;
minerale bronnen.
Chatelet, naam van steden : 1) C., in de be!gische prov. tlenegouwen, aan de Sambre, 2 uren
gaans beoosten Charleroy ; 3900 inw. — 2) Le C.,
in het fransche dept. Seine-Marne, ruim 2 urea
gaans bezuidoosten Melon; 1000 inw. — 3) Le C.,
in het dept. Cher, 12 uren gaans bezuidoosten Bourges ; 1100 inw.
Chatelet, d. klein kasteel, dezen naam droegen de twee voormalige forten van Parijs, het grootste bij den ingang van de straat St.-Denis, naar de
zijde van den Pont-au-Change ; het andere aan het
einde van den Petit-Pont, nabij het hotel-Dieu. Ze
warden genoemd Grand-C. en Petit-C. Het laatste
was aanvankelijk van bout, doch ward 1369 herbouwd van steen door Karel V, en diende toen tot
gevangenis; het ward 1782 afgebroken. Het Grand-C.,
aangelegd (zegt men) door keizer J uhanus, herbouwd
door Lodewijk den Dikke of door Filips-August,
werd later het kasteel der graven van Parijs, en als
zoodanig de zetel van alle teregtzittingen over burgerlijke, critaineie en policie-zaken, uit welken hoofde
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het genoemd werd hGeregtshof van het Chatelet";
het diende toen tevens tot gevangenis, en kwam als
zoodanig tot vermaardheid ; in 1802 werd het afgebroken: de plaats, waar het gestaan heeft, is thans
het plein Place du Chatelet.
Chatelet—Lomont (Gabrielle Emilie, marquise du), geb. barones Letonnelier de Breteuil,
geb. 17 Dec. 1706 te Parijs, gest. 10 Aug. 1749 te
Luneville, was eene vriendin van Voltaire en van
den philosooph Wolf. Haar Traite de la nature du feu
werd bekroond met den prijs der Academie.
Chatelleraudois, eertijds een onder-graafschap, bestaande uit de stad Châtellerault met deszelfs regtsgebied.
Chatellerault, stad ixi het fransche dept.
Vienne, aan de bevaarbare Vienne, 7 uren gaans benoordoosten Poitiers; 14,000 inw.; titel van een
hertogdom,dat bezeten werd door de familie Hamilton.
Chatelu.s, twee steden in het fransche dept.
Creuse : 1) met 1100 inw., 4 urea gaans bezuidw.
Boussac.— 2) met 1700 inw., 3 uren gaans benoordw.
Bourganeuf.
Chatenay, dorp in het fransche departem. der
Seine, bij Parijs, arr. Sceaux, met 725 inw.; gebooriepl.
van Voltaire.
Chatenois, vlek in het fransche dept. BenedenRijn, arr. Schlettstadt ; 3900 inw.
Chatenoy, stadje met 1200 inw. in het fransche dept. der Vogesen, 3 uren gaans benoordw.
Neufchateau.
Chatham, naam van eilanden : 1) in den Grooten Oceaan ; zie CHATHAM-EILANDEN. - 2) C.of Chatan, een der eilanden in den Galapagos-archipel
(Zuid-Amerika).
Chatham, naam van steden : 1) stad in het
engelsche graafschap Kent, aan de Medway, vlak bij
Rochester, waarvan het eene voorstad genoemd kan
worden, ligt 6 mijlen bezuidoosten Louden, en telt
28,500 inw. Op Portsmouth na is C. de sterkste
vesting van Engeland, heeft als hoofd-station der
britsche marine het grootste zee-arsenaal en eene
uitmuntende reede. In 1667 rigtte admiraal de
Ruyter Kier zijn wereldberoernd geworden vernielingswerk aan. De familie Pitt voert den titel van
))lord C.". — 2) noord-ainerikaansche stad in den
staat Connecticut, 6 uren gaans bezuiden Hartford ;
3000 inw. — 3) n.-amerik. stad in Massachusetts,
op de zuidoostpunt van Cape Cod; 3000 inw.
4) noord-amerik. stad in New-Jersey, 8 mijlen ten
N. N. 0. van Trenton; 3000 inw.
Chatham ( William Pitt, graaf van), ook bekend als Pitt senior, een der grootste staatsmannen
van Engeland, zoon van een land-edelman (Robert
Pitt van Boconnock), geb. 15 Nov. 1708, nam 1735
zitting in het parlement, behoorde tot de oppositie,
en maakte zich door zijne welsprekendheid en de
hem eigene nooit-verloochende onbaatzuchtigheid
zoo gevreesd, dat de ministers hem door eene aanstalling (1746) als thesaurier van lerland, later als
betaalnaeester-generaal der armee, althans eenigermate ten gunste van het gouvernewent zochten te
stemmen. Steeds evenwel bleef C. zich volkomen
onafhankelijk toonen, en 1755 legde hij uit oppositie
tegen Fox (den oude) zijn ambt !leder. Nadat zijn
tegenstander afgetreden was, werd C. 1756 secretaris van staat, en sedert 1757 was hij de ziel van
het kabinet. Zijn voorname streven was daarlieen
gerigt Frankrijk te verzwakken en de magt van Engeland uit te breiden. Na de troonsbeklunming van
George III (25 Oct. 1760) zag C. zich veelzijdig in
zijn streven belenamerd, eu inoest 5 Oct. 1761 af-
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treden. Nu stond hij aan het hoofd der oppositie,
en genoot eene booge mate van populariteit. Van
176G tot 1768 weder lid van het ministerie, werd
hij evenwel door ziekelijkheid hetet in werkzaamheid zijn vroeger rusteloos streven te evenaren, en
stierf 11 Mei 1778.
Chatham—eilanden, eene britsche groep
eilanden in den Grooten Oceaan, ongeveer 90 mijlen
beoosten Nieuw-Zeeland. Het grootste dier eilanden
is Chatham of Wairi-Kaori, met bet haven-station
Oinga ; op dit eiland volgt in grootte Pitt's-eiland
of Rangi-haute.
Chatillon, naam van verscheidene fransche
plaatsen:
1) C. met 1400 inw., dept. DrOme, ruim 2 uren
gaans beoosten Die.
2) C.-de-Michaille, met 1100 inwoners, dept. Ain,
4 uren gaans beoosten Nantua.
3) C.-en-Bazois, met 900 inw., dept. Niévre, 6 uren
gaans bewesten Chateau-Chinon.
4) C.-lês-Dombes, met 3200 inw., dept. Ain, aan de
Chalaronne, lag bij het landschap Dombes, doch
behoorde niet daartoe ; het is de geboortepl. van
Commerson.
5) C.-sous-Bagneux, dorp in het dept. Seine, 2 uren
gaans bezuidw. Parijs ; 800 inw.; geboortepl. van
den Jansenist Paris.
6) C.-sur-Indre, stad met 3600 inw., dept. Indre,
3 uren gaans benoordw. Chateauroux ; was de
hoofdplaats eener heerlijkheid, die onder Filips
August bezeten werd door Dreux de Melo, doch
die 1251 aan diens afstammelingen ontnomen
werd door den heiligen Lodewijk, en 1472 door
Lodewijk XI werd geschonken aan Tanneguy du
Chatel.
7) C.-sur-Loing, ook Boutteville genaamd, stad met
2600 inw., dept. Loiret, 5 uren gaans bezuidoosten Moniargis ; geboorteplaats van de meeste
leden der familie Coligny, wier kasteel nog in
wezen is.
8) C.-sur-Loire, dept. Loiret, 3 uren gaans bezuidoosten Gien ; 1900 inw.
9) C.-sur-Murne, dept. Marne, 6 uren gaans bezuidw.
Reims; 1300 inw.; geboortepl. van pans Urbanus II; was eertijds een afzonderlijk graafschap
(zie CHATILLON, Graven van).
10) C.-sur-Saone, dept. der Vogesen, 2 uren gaans
ten Z. Z. 0. van Lamarche; 2200 inw.
11) C.-sur-Seine, dept. Cote-d'Or,8 mijlen benoordw.
Dijon ; 5000 inw.; in den omtrek hoog-ovens en
ijzersmelterijen, lithographie-steengroeven en
eene groote fokkerij van merino-schapen. Op eene
rots nabij C. de ruinen van een oud kasteel der
hertogen van Burgundie. In 1814 (5 Fehr. tot
19 Mrt.) congres van de zegevierend in Frankrijk
vooruitdringende geallieerde mogendheden met
Napoleon over den vrede en ter bepaling van
Frankrijks grenzen, welk congres evenwel vruchteloos afliep.
'12) C.-sur-Shre, dept. Deux-Sévres, 5 uren gaans
benoordw. Bressuire ; 950 inw.; in den omtrek
uitmuntende steengroeven. Oudtijds Mons Leonis,
heette dit C. later en tot 1737 Mauleon. Verscheidene malen werd deze stad verwoest.
Chatillon (Graven van). Het grafelijk geslacht
van C. klimt op tot de 9e eeuw, en is uitgestorven
'1762; het voerde den grafelijken titel naar het
graafschap C. (dept. Marne), en was vermaagschapt
met verscheidene vorstenhuizen. De graven van C.
voerden ook den titel van prins van Porcian (of
Porcean). De voornaamste leden van dit geslacht zijn :

Chattuarign
C. (Elides de), die paus werd (zie URBANUS II).
— C. (Gaucher de), senechal van Bourgogne, gest.
4219; hij vergezelde Filips August naar het Heilige
Land, en onderscheidde zich loffelijk bij het beleg
van St.-Jean d'Acre en in den slag bij Bouvines.
— C. (Gaucher de), kleinzoon van den vorige, connetable van Frankrijk onder Filips den Schoone en
minister van Lodewijk X, geb. 1250, gest. 1329.
— C. (Charles de), ook genaamd Charles de Blois,
gesproten uit eene tot de familie C. behoorende zijlinie, die de graafschappen Blois en Champagne bezat.
— C. (Gaspard de). Zie COLIGNY.
Chatmos, groot moeras in het engelsche graafschap Lancaster, omstr. 6000 acres, tegenwoordig
gedeeltelijk bebouwd.
Chatre (la), stad in het fransche dept. Indre,
aan de Indre, 8 uren gaans bezuidoosten Chateauroux ; 5000 inw. Raoul de Kale, baron van Chateauroux, schonk omstreeks de heeft der 11e eeuw de
heerlijkheid van La Chatre aan zijn zoon Ebbe II,
die dus de stamheer werd van de oude familie
La Chatre.
Chatre (Claude, baron van La), maarschalk van
Frankrijk, geb. 1526, gest. 1614, werd door Karel IX
benoemd tot stadhouder van Berry, en belegerde
herhaalde malen te vergeefs het stadje Sancerre,
dat de Protestanten bezet bielden, en dat hij eerst
in 1575 mogt innemen na een streng beleg, hetwelk
18 maanden had geduurd. Hij koos later de partij
der Ligue, en werd door den hertog van Mayenne
tot maarschalk verheven. Eerst in 1594 onderwierp
hij zich aan Hendrik IV.
Chatre—Nancay (Edme, graaf van La), werd
1643 kolonel-generaal der zwitsersche garden, onderscheidde zich in den slag van Nordlingen; aan
de daar ontvangene wond stierf hij te Philippsburg
1645. Men heeft van hem Memoires sur la minorite
de Louis XIV (loopende tot 1643), waarin lezenswaardige bijzonderheden aangaande den laatsten
tijd der regering van Lodewijk XIII.
Chatres, naam van een aantal fransche plaatsjes ; het meest bekend is Arpajon (zie dat art.).
Chattahoochee, ri vier in Noord-Amerika,
ontspringt op den Blue-Ridge, stroomt door OpperGeorgie, vormt daar de grensscheiding van Alabama,
vereenigt zich na eenen loop van 120 mijlen met den
Flint, en neemt dan den naam aan van Appalachicola.
Chattanooga, voorname uitvoerplaats met
3500 inw. in den no-amerik. staat Tennessee, graafschap Hamilton, aan den bevaarbaren Tennessee.
A
Chattê. Zie -H-TEL-SUR-MOSELLE.
Chatten, yolk. Zie
7i CCATTEN.
Chatterpour, of Chutterpore, stad in britsch
Indie, 15 mijlen bezuidoosten Ihansi, een der meest
handeldrijvende steden van Bundelkund. In de nabijheid van C. de diamantmijnen van Pannah.
Chatterton (Thomas), engelsch dichter, geb.
20 Nov. 1752 to Bristol, was de zoon van een schoolmeester, schreef reeds op zijn 11e jaar satiren, trok
op zijn 16e jaar de opmerkzaamheid door eenige
stukken, die hij onder den naam 'Rowley" in bet
licht gaf, kwam toen naar Londen, waar hij voor de
dagbladen der oppositie begon to schrijven, doch
verdiende zoo bitter weinig, dat hij, na eenige dagen
letterlijk honger te hebben geleden, uit wanboop
een einde aan zijn Leven maakte door vergif (24 Aug.
1770), dus nog Been 18 jaren oud. Zijne Works
werden uitgegeven 1771, herdrukt in 3 din.) (Londen
1803), en nogmaals herdrukt (Cambridge 1842).
Chattuarien, of Chassuarien, een yolk, Zie
ATTUARIeN.

Chaucer

Chaumigrem

705

Chauffour (Victor), geb. 13 Maart 1819 te
Colmar, in het fransche dept. Haut-Rhin, bekend
door zijne oppositie, als representant, tegen Napoleon III, tegen Wien hij merle-eischte de in staat van
beschuldiging stetting wegens den veldtogt naar
Italie. Door den staatsgreep van 2 Dec. 1851 verdween C. van het staatkundig tooneel; maar meer
nog heeft hij naam gemaakt door zijn verdienstelijk
werk Etude sur les reformateurs du 16e sikle, Ulrich
de Hutten et Zwingle (2 din. Parijs 1838).
Chauken, lat. Chauci, een groot yolk in het
Antilles, des cotes de terre [erase et de celles du golfe
noorden van Duitschland, woonde tusschen de Ems
du Mexique (4e druk 1842), uit het Spaansch ver(lat. Amisus) en de Elbe (lat. Albis), en werd door
taald en vermeerderd nit engelsche documenten.
de Weser (lat. Visurgis) gesplitst in de Groote C. en
Chauchina, stad in Andaluzid (in de spaanKleine C. Met de Romeinen waren de C. in oorlog
sche provincie Granada), 5 uren gaans van de stad
47 en 71 na Chr., in de 3e eeuw verwoestten zij
Granada; 1800 inw.
Gallie, en schijnen zich te hebben opgelost in den
HAUKEN
.. Zie
lk
Zi C_.
Chauci,yolk.
naam der Saksen.
Chaudefond, vlek in bet fransche dept. MaineChaulieu (Guillaume Amfrye, abbe de), fransch
Loire ; 1400 inw.
dichter, bijgenaamd •l'Anacrdon du Temple", omdat
Chaudes—Aigues, lat. Calentes Aquce, stad
hij in den •Tempel" te Parijs woonde, en in zijne
met 2200 inw. in het fransche dept. Cantal; druk
bevallige epicuristische poezij geheel de man doorbezochte badplaats met warme bronnen.
straalde, die van gezeliigheid en vrolijkheid bij eene
Chaudet (Antoine Denis), fransch schilder en
zeer goede tafel hield, alsook van het zoet der liefde;
beeldhouwer, geb. 31 Maart 1763 te Parijs, gest.
geb. 1639 te Fontenay in het landschap Vexin,
aldaar 19 April 1810.
gest. 27 Junij 1720. De beste editie van zijne Oeuvres
Chaudfontaine, dorp (en badplaats) in de
is die van Launay (2 dln. Amst. 1733).
belgische prov. Luik ; 1300 inw.
Chaulmes, of Chaumes, vlek in het fransche
Chaudiere, I) rivier in Neder-Canada, ontdept. Seine-Marne, aan de Yêre, 5 uren gaans bespringt in bet grensgebergte aan den karat van den
noordoosten Melun; 1700 inw.
staat Maine, en valt, na eenen loop van 28 mijlen,
Chaulnes, stadje in het fransche dept. Somme,
bij New-Liverpool boven Quebec in de Laurentius4 uren gaans bezuidw. Peronne; 1400 inw.; gerivier, na eene halve mijl van daar een waterval van
boortepl. van Lhomond. Titei van een graafschap,
40 nederl. ellen hoogte te hebben gevormd.
dat later tot hertogdom werd verheven, en dat toe2) meir tusschen Opper- en Neder-Canada, gevormd
behoorde aan de familie d'Albert.
door de Ottawa-rivier, 11 mijlen ten N. N. W. van
Chaulnes (Honore d'Albert, hertog van), maarJohnstown.
schalk van Frankrijk, geb. in het laatst der 16e eeuw,
Chaudieres d'enfer, d. helleketels, rotsgest. 1649, was een broeder van Charles d'Albert de
spelonken in het Joux-dal van het zwits. kanton
Luynes. Hij kwam aan het hof onder den naam van
Waadtland.
Cadenet, werd achtereen mestre-de-camp,luitenantChaudon (dom Louis Maieul), biograaph, geb.
generaal van Picardie, maarschalk van Frankrijk ;
1737 in Provence, gest. 1817, trad in de orde der
1619 verheven tot hertog van C., werd hij 1621
Benedictijnen van de congregatie van Cluny. Hij is
pair van Frankrijk. Met maarschalk La Force voerde
vooral bekend door zijnNouveauDictionnaire historique
hij 1625 het bevel over de armee van Picardie, werd
(4 dln. Avignon 1766), later met medewerking van
aldaar tot stadhouder aangesteld 1633, had met
Delandine door hem uitgebreid (8e druk, 13 dln.
maarschalk Chatillon het kommando in Artois en
Lyon 1804), en herdrukt zeer vermeerderd door
veroverde Arras 1640.
Prudhomme (21 dln. Parijs 1810-12). Onder meer
r HAULMES.
Chaumes. Zie —
andere werken schreef C. ook een Dictionnaire
Chaumette (Pierre Gaspard), geb. 24 Mei
anti-philosophique, waarin hij Voltaire bestreed.
1763 te Nevers, was klerk bij een advokaat te Parijs
Chauffailles,, stad in het fransche dept. Saonetijdens de uitbarsting van de groote omwenteling,
Loire, 6 uren gaans bezuiden Charolles; 3700 inw.
waarvan hij al spoedig een der grootste heethoofden
Chauffepiê (J. Georges de), geb. 9 Nov. 1702 te
werd. Daardoor uit het niet op den voorgrond geLeeuwarden, gest. 3 Julij 1786, waalsch predikant te
komen, werd hij tot procureur der gemeenten van
Amsterdam. Behalve eene fransche vertaling uit het
Parijs aangesteld, en met zijuen substituut Hebert
Engelsch van de algemeene Geschiedenis (46 dln.
plaatste hij zich aan het hoofd van eene partij, welin 4 . Amst. 1770-92) heeft men van hem een
ker aanhangers Hebertisten werden genoemd, en het
Nouveau Dictionnaire historique et critique pour servir
er op gemunt hadden de openbare godsdienst geheel
de supplement a celui de Bayle (4 dln. in fol. Amst.
uit te roeijen. Door C. ward de Eeredienst der Rede
1750-56), een werk vol resultaten van zijne geuitgedacht, welker feesten vervolgens gevierd werleerde nasporingen.
den in de kerk Notre-Dame. Maar Robespierre, die
Chauffeurs, d. i. warmers, heetmakers. Onin C. een gevaarlijken mededinger meende te zien,
der dezen naam verstond men tijdens de groote
liet hem met de voornaamste Hebertisten guillotinefransche omwenteling de rooverbenden, die de afgeren 13 April 1794. Chaumette had den naam van
legene, eenzaam staande woningen plagten te overAnaxagoras aangenomen.
vallen, en dan de voetzolen van hunne slagtoffers
Chaumigrem, beroemd keizer van bet birzoo tang chauffaient, d. pijnigden met vuur, totdat
manische rijk, in het midden der 16e eeuw, was een
de dus gemartelden bekenden waar ze hunne gelden
groot veroveraar; na Pegu onderworpen te hehben,
of andere kostbaarheden hadden geborgen. Door zich
had hij 26 gekroonde koningen, die zijn opperbij de Chouans aan te sluiten, werden de C. ook als
gezag erkenden; loch reeds in het begin der 17e
staatkundige partijgangers vermaard. Zij verdwenen
eeuw viel dit kolossale rijk in duigen.
in 1805.
45
Chaucer (Geoffrey), de oudste engelsche kunstdichter, geb. 1328 te Londen (of te Woodstock),
gest,. te Londen 25 Oct. 1400. Zijne werken verschenen in 6 dln. (Londen 1843— 45); het meest
bekend zijn zijne Canterbury tales.
Chau.cheprat (Francois Charles), fransch
zeevaarder, geb. 31 Maart 1792 te Cusset, departem.
Allier, diende van 1807 tot 1836, werd later secretaris-generaal bij het ministerie van marine en staatsraad tot 1848. Men heeft van hem : Le Routier des
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Chaumont, 3608 vt. hooge berg in Zwitserland, benoorden Neufchatel.
Chaumont, naam van verscheidene plaatsen
in Frankrijk: 1) vlek en kasteel, 4 uren gaans bezuidw. Blois. — 2) stadje met 1000 inw., dept. Oise,
6 uren gaans bezuidw. Beauvais. — 3) stadje met
1000 inw., dept. Ardennen, 4 uren gaans benoordoosten Bethel. — Doch het voornaamste C. is : 4) C.,
ook genaamd C. in Bassigny, lat. Calvus mons, hoofdplaats van het dept. Haute-Marne, met ruim 9000
inw. Hier werd 1 Maart 1814 tusschen Rusland,
Pruisen, Oostenrijk en Engeland het verdrag gesloten, waarbij die mogendheden zich verbonden niet
meer met Napoleon te zullen onderhandelen, ingeval
het congres te Chatillon (zie dat art.) niet tot een
gunstig resultaat leidde. Eertijds was dit C. de
hoofdpl. van bet landschap Bassigny en van een
graafschap C., dat eigene heeren had, totdat het
1228 met het graafschap Champagne werd vereenigd.
Oak is dit C. de geboorteplaats van Bouchardon.
Chaumont (St.-). Zie CHAMOND (St.-) .
Chauny, de geboortepl. van Racine, ligt 7 uren
gaans benoordw. Laon, aan de Oise en aan een zijtak
van het kanaal van St.-Quentin, in het fransche dept.
Aisne, heeft ruim 6000 inw. en eene kleine haven.
Chaussard (Pierre Jean Baptiste), ook genoemd Publicola, fransch letterkundige en dichter,
warm aanhanger der omwenteling, geb. 8 Oct. 1766
te Parijs; hij werd in 1792 als gouvernements-commissaris naar Belgie gezonden, werkte ijverig voor
de nieuwe ideen, en bragt de inlijving van Belgie bij
Frankrijk tot stand, werd echter 1793 door Dumouriez afgezet, en bekleedde vervolgens in Frankrijk verscheidene staats-ambten, totdat hij eindelijk
door de restauratie werd ontslagen ; hij stierf 9 Jan.
1823. Van zijne vele geschriften noemen wij slechts:
Theorie des lois criminelles (1789); De l'Allemagne
et de la maison d' Autriche (1.792);Memoires historiques
et politiques sur la revolution de la Belgique (1793) ;
Mirabeau (1797); Les fetes et les courtisanes
de la Grace; enz.

Chauisêe des Gêants. Zie GIANT ' S CAUSEWAY.
Chaussey, het grootste van eene insgelijks
C. genaamde groep rotsachtige eilandjes aan de
kust van het fransche dept. Manche (Kanaal-departement) ; groote graniet-groeven.
Chaussin, stad met 1500 inw. in het fransche
Jura-departement, 4 uren gaans ten Z. Z. W. van
Dole, in de nabijheid vaa den linker-oever der rivier
Daubs.
Chautauque, binnenmeer in het graafschap
C., in het westen van den n.-amerik. staat NewYork, ligt 1290 vt. boven den spiegel der zee, en
wordt gehouden voor de hoogste bevaarbare watervlakte in Noord-Amerika ; dit meer ontlast zich in
de Alleghany.
Chauveau (Adolphe), geb. omstr. 1790 to
Toulouse, eerst advokaat, sedert 1821 professor der
regtsgeleerdheid aldaar, is vooral bekend door zijne
Theorie du code penal (4 dln. Parijs 1836).
Chauveau—Lagarde (Claude Francois de),
fransch regtsgeleerde, geb. 21 Jan. 1756 te Chartres,
onderscheidde zich door de vriimoedigheid, waarmode hij de verdediging voordroeg van zwaar beschuldigde personen (o. a. koningin Marie Antoinette,
Charlotte Corday, Brissot, enz,); deswege in den
kerker geworpen, kwam hij eerst door den 9en
Thermidor weder in vrijheid. Onder Napoleon werd
hij advokaat bij den staatsraad, na het herstel der
Bourbons ridden van het Legioen van eer ; hij stierf
te Parijs 29 Febr 1841.

Chauvelin (Henri Philippe de), kanunnik van
Notre-Dame en raadsheer in het parlement van.
Parijs, geb. 1716, gest. 1770, was een vinnig bestrijder van de orde der Jezuiten, en verdedigde de belangen der Jansenisten. In 1753 deswege gevangen
gezet, was hij naauwelijks wader in vrijheid, of hij
hervatte den strijd tegen de Jezuiten. Vooral twee
zijner geschriften verwekten veel opzien, nl. Discours
sur les constitutions des Jesuites (1761) ; Compte
rendu iur la doctrine des Jesuites (1761).
Chauvigny, stad in het fransche dept. Vienne,
5 uren gaans beoosten Poitiers, aan de Vienne;
1800 inw.
Chaux, groot bosch (omstr. 4 vierk. mijlen)
in het fransche dept. Jura.
Chaux—de—Fonds, stad in het zwits. kanton Neufchatel, 3 uren gaans benoordw. Neufchatel,
nabij de fransche grenzen; 14,000 inw.; hoofdzetel
der horologiemakerij.
Chaux—du—Milieu, dorpje met 900 inw.
in het zwits. kanton Neufchatel; hier warden meest
fijne kettingjes gemaakt voor het binnenwerk der
horologien.

Chavannes, stad in het fransche dept. Ain,
4 uren gaans benoorden Bourg ; 2100 inw. VOOr de
verovering van Franche-Comte (1674) lag C. aan
de uiterste grens van Frankrijk.
Chavanou, of Chavanoux, rivier in Frankrijk,
ontspringt in het dept. Creuse, scheidt vervolgens
de departementen Cote-d'Or en Correze, en valt na
eenen loop van 8 mijlen in de Dordogne.
Chavêe (Honoré Joseph), taalgeleerde, geb.
3 Junij 1815 te Namen, werd 1838 tot roomschkatholiek priester gewijd, woonde eerst to Leuven,
sedert 1844 to Parijs als professor eerst aan het
College Stanislas, later aan het Atheneum. Van
zijne vele geschriften noemen wij : Essai d'etymologie
philosophique (Brussel 1841); Lexicologie indoeuropeenne (Par. 1849); Moise el les langues (1855) ;
Francois et Wallon (1857).
Chaves, 1) C., het oude Aqua Flavice, stad in
de portug. prov. Traz-os-Montes, 8 mijlen bewesten
Braganza, aan de Tamega, over Welke hier eene brug
met 18 Bogen ligt ; was vroeger eene voorname wapenplaats van Portugal; tegenw. vervallen, telt nog
6000 inw. — 2) C., of Villa-do-Ecuador, havenstad
in de brazil. prov. Para, op de noordkust van het
eiland Marajo, aan den mond der Amazonen-rivier.
— 3) voornaamste stad van het portugesche eiland
St.-Thomas in de golf van Guinea, ligt aan eene baai
op de noordoostkust van het eiland en heat eigentlijk
voluit Santa-Anna-de-Chaves.
Chaves (Emmanuel de Silveyra-Pinto de Fonseca, graaf van A marante, markies van), portugeesch
generaal, geb. omstr. 1780, in de grootste afzondering gest. to Lissabon 7 Maart 1830, bekend doordien hij zich 23 Febr. 1823 to Villa-Real opentlijk
als tegenstander der constitutie verklaarde. Wel
mislukte deze paging om den koning to ontheffen
van het juk der Cortes; doch nu plaatsto hij zich
aan het hoofd van eene kleine troepenmagt, maakte
zich meester van Chaves, Villa-Real, enz., en bragt
den koning weldra als absoluut monarch weder in
Lissabon (hiervoor werd hij tot markies van Chaves
verheven). Toen de constitutionele partij spoedig
weder de overhand nam, organiseerde C. den opstand
weder, en rukte andermaal Lissabon binnen; doch
oogstte ten slotte geen ander loon dan ondank.
Chayenpoor, of Chayanpoor, versterkte stad
in het 0. I. rijk Nepaul ; stapelplaats voor den handel tusschen Tibet en Hindostan.

Ghazal
Chazal (Pierre Emmanuel Felix, baron), belgisch generaal en staatsman, geb. 1808 te Tarbes,
trad 1830, door de belgische omwenteling meegesleept, in krijgsdienst, en klom spoedig op tot luitenant-generaal. Zijne degelijke krijgskundige kennis
bragt hem 1847 op het kussen als minister van
oorlog; 1850 trad hij als zoodanig af; 1856 ging
hij als gezant naar Petersburg om keizer Alexander II
geluk te wenschen ; 6 April 1859 werd hij andermaal minister van oorlog.
Chazaren.-Zie c-HASAREN.
Chazelles, of C.-sur-Lyon, stad in het fransche
dept. Loire, 6 uren gaans beoosten Montbrison ;
3000 inw.
Chazna, of Villaflor, stad op bet eiland Tenerife, ligt in het Teyde,gebergte, 4000 vt. hoog,
heeft ruim 900 inw. en minerale bronnen.
Cheadle, engelsch marktvlek, graafschap Stafford, 5 uren gaans benoordoosten Suffolk, aan den
Tayne; 4300 inw.
Cheat, rivier in het noordoosten van Virginie,
outlast zich, in het pennsylvan. graafschap Fayette,
in den Monongahela.
Chebar, rivier in Chaldea. Ezech. 1 : 1, 3;
3 : 15, 23 ;10 : 15, 20, 22 ; 43 : 3.
ChebreIs, plaats in Egypte, tusschen Cairo en
de plaats, waar 1 Julij 1798 de Franschen geland
waren; overwinning der Franschen 13 Julij 1798 op
de Mamelukken onder Moerad.
Checabee, zooveel als White Mountains, d. i.
Witte Bergen.
Cheddar, dorp in het engelsche graafschap
Somerset, aan den voet der Mendip-Hills; 2200
inw.; beroemde kaasmakerij.
Cheduba, eiland in de bengaalsche golf, groot
12 vierk. mijlen ; 9000 zielen.
Cheever (Georges), amerikaansch geestelijke
en letterkundige, geb. 17 April 1807 te Hallowell,
in den staat Maine ; heeft niets anders geschreven
dan werken van geestelijke strekking. — C. (Henry),
broeder van den vorige, insgelijks geestelijke, heeft
lange zeereizen gemaakt, en behalve vele geestelijke
boeken ook geschreven : The Island world of the
Pacific; Life in the Sandwich islands; enz.
Chef (St.-), vlek in het fransche dept. Isere,
3 uren gaans benoordw. la Tour-du-Pin; 3500 inw.
Chef–Boutonne, fransche stad, dept. DeuxSêvres, 3 uren gaans bezuidoosten Melle; 1700 inw.;
ligt nabij den oorsprong der rivier Boutonne.
Chefar-haammonai. Zie het art. CHEPHARHA5MMONAI.

Chefira, of Cephira, stad in den stam Benjamin,
Jozua 9 : 17 ; 18 : 26 ; Ezra 2 : 25 ; Neh. 7 : 29.
Chelal, een dergenen, die in de babylonische
ballingschap vreemde vrouwen hadden genomen.
Ezra 10 : 30.
Chelard (Andre Hippolyte Jean Baptiste),
componist, geb. 1 Febr. 1789 te Parijs, kwam 1816
in het orkest der Groote Opera; in 1817 werd zijne
eerste operette La casa da vendere ten tooneele gebragt. In 1828 ging hij naar Duitschland, werd
koninkl. kapelmeester te Munchen, 1831 in Drurylane te Londen, 1832-37 te Augsburg, sedert 1839
muziek-directeur en kapelmeester te Weimar, waar
hij 12 Febr. 1861 stied. De rigting van C. was die
van Spontini, maar eenigzins overhellende naar de
duitsche school. Zijne voornaamste compositien zijn
de heroische operaas Die Hermannsschlacht (1834),
Mitternacht (1839) en Scheibentoni (1841).
Chelba, stad der Canaftniten. Rigt. : 31.
Chelbon, beroemd om ziju wijn. Ezech. 27 18.
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Chelidoni,het oude Chelidonium promontorium,
was de zuidelijke kaap van Lycie, waar men gewoonlijk het begin stelde van den Taurus. Nabij deze
kaap, in eene zee vol ondiepten en gevaarlijke kolken,
lagen vijf eilandjes, de Chelidoniw
Chelius (Maximil. Joseph), geb. 1794 te Manheim, prof. der chirurgie te Heidelberg. Zijne voornaamste werken zijn : Handbuch der Chirurgie
(8e druk, 2 din. Heidelberg 1858) en Handbuch der
Augenheilkunde (Stuttgart 1844). — C. (Frans),
zoon van den vorige, heeft zich insgelijks doen kennen als schrijver van eenige verdienstelijke heelkundige werken.
Chelkath–Hazurim, eene plaats bij Gibeon,
dus genaamd naar den kampstrijd tusschen 12 Benjameniten, die voor Saul's zoon Isboseth optraden,
en 12 krijgsknechten van David. II Sam. 2 : 16.
Chelles, vlek in het fransche dept. Seine-Marne,
2 urea gaans bewesten Lagny ; 1650 inw. Beroemde
(eertijds rijke) abdij, gesticht omstr. 670 door Bathilde, de gemalin van Clovis II. Verscheidene merovingische koningen bragten in deze abdij eenigen
tijd in gevangenschap door ; 1008 werd er een concilie gehouden. In een Bosch in de nabijheid van C.
werd Chilperik I vermoord in 584.
Chelm, stad in het poolsche gouvernement
Lublin, arrond. Krasnostaw ; 3000 inw. en een sterk
fort. Eertijds hoofdpl. van een paltsgraafschap. De
Polen werden hier door de Pruisen geslagen 1794.
Chelmberg, ook St.-Annaberg, dorp en voormalig klooster in het pruis. reg.-distr. Oppeln ; 500
inw.; beroemde bedevaartplaats.
Chelmno, poolsche naam voor Kulm in Pruisen.
Chelmsford, het oude Cxsaromagus, stad in
het engelsche graafschap Essex, aan den Chelmer,
12 uren gaans benoordoosten Louden ; 6000 inw.
In de nabijheid, op de Halley-Common, jaarlijks beroemde wedrennen.
Chelonis, dochter van den spartaanschen koning Leonidas, vrouw van Cleombrotus, vergezelde
eerst haren vader, toen haren gemaal in de ballingschap.
Chelsea9 1) vroeger dorp, thans eene voorstad van
Louden, op den linker-oever van den Teems ; 57,000
inw. Het prachtige verpleeghuis voor invaliden
(Chelsea-hospital) is 1682 gesticht door Karel II;
beroemde plantentuin. — 2) vroeger stad in den
n.-amerik. staat Massachusetts, is tegenw. een der
voorsteden van Boston.
Chelt, rivier in het engelsche graafschap Gloucester, vormt een schilderachtig dal, en valt na eenen
loop van 5 mijlen bij Tewkesbury in den Severn.
Cheltac, een der voornaamste eilanden van de
1499 door Vasco de Gama ontdekte Laccadivengroep, 20 mijlen van de trust van Malabar. Ze behooren alien tot britsch Indie.
Cheltenham, stad en badplaats in het engelsche graafschap Gloucester, aan den Chelt, 3 uren
gaans benoordoosten Gloucester; slechts 3000 inw.
in 1801, thans (1865) circa 36,000 inw.
Che–lung–kiang, d. Rivier van den Zwarten Draak, dezen naam geven de Chinezen aan de
rivier Amur, die, om de donkerbruine kleur van haar
water, door de Tartaren genoemd wordt Karamoeren,
d. Zwarte rivier.
Chelva, stad met 4500 inw. in de spaansche
prov. Valencia, aan de rivier C., die zich outlast in
den Guadalquivir.
ChOly, naam van twee fransche steden:
1) St..Chely-d'Apcher, dept. Lozere ; 1700 inw. —
St..Chely-d'Aubrac, dept. Aveyron ; 3000 inw.
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Chemelum

Chènier

Chenaiina, een der zonen van Bilban , was
Chemelum, oude naam van het dorp Hemekrijgsoverste der Benjameniten. I Chron. 7 : 10.
lum in Friesland.
Che–nan, of Ho-nan, d. bezuiden de Gele
Chemi, naam voor Egypte. Zie CRAM 1).
Rivier, provincie van China, in het midden des rijks,
Chemille, stad in het fransche dept. Mainetusschen 37 en 311 Braden noorderbreedte, wordt
Loire, 2 uren gaans beoosten Beaupr6au ; 4000 inw.
Cheminon, vlek in het fransche dept. Marne ; in hare geheele breedte doorstroomd door den
Hwang-ho, en is een der door de natuur meest geze1200 inw.; geboortepl. van Richelet.
Chemmis, of Chemmo, stad in Opper-Egypte, gentle provincien van het Hemelsche rijk. De hoofdplaats is Kai-fang-fo, eene stad, die reeds II belegewaarvan thans nog ruiners bestaan nabij Akhmin ;
ringen en 15 overstroomingen doorstaan heeft (bij
zie het volgende art.
Cheinmis, in opschriften Khem, een der acht een Bier overstroomingen kwamen ruim 300,000
menschen om bet leven). De prov. C. is 3060 vierk.
goden van den eersten rang bij de oude Egyptenaren,
werd als teelgod vereerd onder het zinnebeeld van
mijlen groot, en telde 1842 eene bevolking van ruim
29 millioen zielen.
een bok. De, twee voornaamste tempels van die eereChenango, rivier in den n.-amerik. staat Newdienst vond men in de steden Mendes en Chemmis.
Aan laatstgenoemde stad gaven de Grieken den naam York, valt na eenen loop van 18 mijlen in den Susquehanna ; de rivier C. geeft Karen naam aan een
van Panopolis, omdat zij deze godheid der Egyptegraafschap C., dat nagenoeg midden in den staat
naren vereenzelvigden met god Pan. Er bestond ook
een drijvend eilandje C. in het meer Buto in NederNew-York ligt, tamelijk bergachtig, doch in de dalen
Egypte, met een Apollo-tempel.
zeer vruchtbaar is. — Eene stad C. in den staat
New-York, graafschap Broome, heeft 9000 inw. en
Chemnitz, met 41,000 inw., is de e3rste fabriekstad en tweede koopstad van Saksen, waarvan
ligt 21 mijlen bezuidw. Albany. — Eene andere stad
het een der oudste steden is. Aanvankelijk was C.
C. in den n.-amerik. staat Pennsylvania, graafschap
eerie nederzetting der Sorben-Wenden ; in de 12e
Lawrence, heeft 1800 inw.
eeuw (1125) werd hier eene abdij gesticht, en werd
Chenani, een der Leviten. Neh. 9 : 4.
C. door Lotharius II tot stad verheven, onder keizer
Chenanja, overste der Leviten. 1 Chroniken
15 : 22, 27; 26 : 29.
Rudolf van Habsburg rijksstad. De Zweden, onder
Banner, vernietigden 4 April 1639 nabij C. het sakChendi, of Chandi, stad in Nubia. Zie SJENDI.
sische leger in een moorddadigen slag. Het is de geChenedolle (Charles Lioult de), fransch dichboortepl. van Puffendorff, G. Fabricius, Heyne, enz.
ter, geb. 1769 te Vire, bragt het tijdvak der omwenDoor spoorweg-verbinding staat C. thans in regtteling in Holland en Duitschland door, keerde onder
streeksch verkeer met Riesa en Zwickau, en ligt
het keizerrijk terug in Frankrijk, en stierf 1833 als
(7 mijlen bezuidwesten Dresden) aan de rivier C.,
inspecteur-genl. der universiteit.
die in het saksische Ertsgebergte ontstaat, de stad
ChenOe, dorp met 2000 inw. in de belgische
C. doorstroomt, en na eenen loop van 11 mijlen prov. Luik.
tusschenWechselburg en Luntzenau in de Mulde valt.
Chenerailles, stad in het fransche departem.
Chemnitz, of Chemnitius (Martin), benoemd Creuse, 4 uren gaans benoorden Aubusson; 1200
protestantsch godgeleerde, geb. 9 Nov, 1522 te
inw.; vroeger vesting.
Treuenbrietzen in Brandenburg, eerst predikant te
Chenier (Marie Joseph de), fransch dichter,
Brunswijk, 1567-85 superintendent aldaar, gest.
geb. 28 Aug. 1764 te Constantinopel, waar zijn va8 April 1586, blank na Melanchthon's dood door
der C., Louis de (geb. te Montfort 1723, gest.
zijne geleerdheid en scherpzinnigheid nit haven al
25 Mei 1796, bekend als schrijver van verscheidene
zijne tijdgenooten. Van zijne werken noemen wij inwerken over Marokko en Turkij6), fransch consulzonderheid Examen concilii Tridentini (4 dln. Lpz.
generaal was, diende eel! paar jaren in de armee,
1565 ; herdrukt Frankf. 1707), en de na C.'s dood
doch verliet de krijgsdienst, om zich geheel aan de
in het licht verschenene Theologia Jesuitarum (La
letterkunde te wijden. Republikein met hart en ziel,
Rochelle 1589). — C. (Martin), zoon van den
dragen al zijne pennevrucbten het kenmerk van
vorige, geb. 15 Oct. 1561, eerst raad van hertog
gloeijenden haat tegen bet despotismus en blakende
Bogislaw XIII van Pommeren, sedert 1618 geheimliefde voor de vrijheid, Zijne dramaas Charles IX
raad en kanselier van hertog Frederik van Holstein(1789), Henri VIII en La mart de Calas (1791),
Cottorp, stierf 26 Augustus 1627 te Sleeswijk. —
Gracchus (1792), Fenelon (1793), Timoleon (1794),
C. (Philipp Bogislaw van), een der vijf zonen van
enz. maakten meest allen een verhazenden opgang.
laatstgenoemden, geb. 9 Mei 1605 te Stettin, trad
Behalve zijne tooneelstukken schreef C. ook vele
in zweedsche krijgsdienst, werd door koningin
andere poezien, waaronder zijn Chant du depart, dat,
Christina tot raad en rijkshistoriograaph benoemd,
op muziek gebragt door What, een volkslied is ge1648 in den adelstand verheven, en stierf 1678 op
warden. C. was lid van de Conventie, en legde van
zijn landgoed te Hallstad in Zweden. Onder den
1792 tot 1802 ook in het staatkundige eenen ongefingeerden naam •Hippolytus a Lapide" schreef
vermoeiden ijver aan den dag ten algemeenen nutte.
hij De ratione status in imperio nostro RomanoTegen de aantijging, als zoude hij niets hebben beGermanico (1640 2e druk Freystadt 1647), met
proefd om zijnen broeder van het schavot te redden,
welk werk hij den weg opende tot eene vrijere beheeft C. zich met verplettende welsprekendheid verhandeling van het staatsregt. Met de uitgave van
dedigd in zijn Epitre sur la Calomnie. Hij was lid
zijne •3eschiedenis van den zweedsch-duitschen
der Acad6mie, en stierf 10 Jan. 1811. Zijne dramaoorlog" werd 1855 een begin gemaakt te Stokholrn.
tische werken verschenen bijeen onder den titel
Chemnitzer (Iwan Iwanowitsj), de naifste
Theatre (3 dln. Parijs 1818) ; eene complete editie
fabeldichter der Russen, geb. 1744 te Petersburg uit
van zijne werken zag het licht in 8 dln. (Parijs
saksische ouders, studeerde de geneeskunde, werd
1823-26). — C. (Marie André de), oudste braena vele lotswisselingen russ. consul-generaal te
der van den vorige, insgelijks dichter, geb. 29 Oct.
Smirna, en stierf aldaar 20 Maart 1784. De jongste
1762 te Constantinopel, was de oprigter van het
editien van zijne fabelen zijn : die van Ponomarew
Journal de Paris, trad daarin op als verdediger eerst
(Moskou 1836) en van Smirdin (Petersburg 1847).
van de vrijheid, toen van het koningschap, werd, als
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opsteller van des XVIden Lodewijk's Beroep op het
Cher, lat. Canis, 1) rivier in Frankrijk, outspringt bij Merinchal, dept. Creuse, in bet gebergte
yolk, voor den regter gebragt en 24 Julij 1794 gevan Auvergne, en ontlast zich, na eenen loop van
guillotineerd. Eene verzameling van zijne gedichten
45 mijlen (waarvan ruim 36 bevaarbaar) beneden
(2 dln. 1834) en van zijne proza-geschriften (1840)
Tours in de Loire. Deze riv. geeft haren naam aan een
verscheen als herdruk te Parijs.
departement (zie het volgende art.). — 2) riviertje
Chenit (le), dorp in het zwitsersche landschap
in Bretagne, outlast zich een weinig boven Redon in
van dien naam, kanton Waadtland, aan de uitwatede Vilaine.
ring van de Orbe in het zuid-einde van het weir
Cher (departement du), het middelste departeJoux, 8 uren gaans bewestnoordwesten Lausanne.
ment van geheel Frankrijk, groot ruim 134 vierk.
Chennab, de oude Acesines, rivier in Indie.
mijlen, bevolkt niet 315,000 zielen, is ingedeeld in
Zie TSJENNAB.
Chenonceaux, kasteel bij B16ve in het Fran- 3 arrondissementen (Bourges, St.-Amand en Sancerre), en heeft tot boofdpl. Bourges. De witte wijnen
sche dept. Indre-Loire, werd bewoond door Diana
uit dit departement zijn bekend ander den naam van
van Poitiers.
Chablis.
Chenove, dorp in het fransche dept. Cote-d'Or,
Cheran, zoon van Dison, die een kleinzoon was
met beroemde wijnbergen, iets vender van Dijon dan
van Seir in het land van Edoin. Genesis 36 : 26;
Chamberlin.
I Chron. I : 41.
Chennaputten, of Chinapatam, stad in Mysore (engelsch Indie), 15 uren gaans benoordoosten
Cherange, verbastering van Kerschen. De
dorpen Ober- en Nieder-C. in bet Luxemburgsche
Seri ngapata m.
heeten eigentlijk Ober- en Nieder-Kerschen.
Chenu (Jean Charles), fransch natuurkundige,
geb. 30 Augustus 1808 te Metz, studeerde te Parijs
Cherasco, fransch Qudrasque, stad in Piêmont,
aan den Tanaro, 9 uren gaans benoorden Mondavi ;
de geneeskunde, en beyond zich als officier van ge10,000 inw. Tot in de 13e eeuw eene vrije stad, bezondheid in het zuiden van Frankrijk bij de eerste
hoorde C. vervolgens (1260) aan de koningen van
uitbarsting van de cholera, en woonde later den
Napels, aan Frankrijk, en kwam eindelijk (1814)
veldtogt in de Krim bij. Van zijne zeer vele verdienaan Sardinie.
stelijke geschriften noemen wij Rapport sur le cholera
Cherfiskoff (Michael Mattheusz.), russisch
morbus (Perpignan 1835) ; Encyclopedic d'histoire
dichter, geb. 1733, gest. 1807 als curator der uninaturelle (22 dln. in 4°.1850-1858). Hij schreef
versiteit van Moskou. In zijne Rossiada bezingt hij de
ook de Souvenirs (run Voyage dans l'Inde, naar de
verovering van Kazan, en in zijn Wladimir de beaanteekeningen van Adolphe Delessert (1841).
Cheops, een der oudste koningen van Egypte, keering van Rusland tot het Christendom.
regeerde te Memphis, deed de groote pyramide opCherbonneau (Jacques Auguste),geb.28 Arig.
1813 te Chapelle-Blanche, sedert 1846 professor te
rigten, om welk werk te voltooijen hij van zijn yolk
Constantine, mede-oprigter van de . Societe archeolozware belastingen en drukkende heerendiensten
gigue aldaar (1852), is een grondig kenner van het
vergde. Men plagt zijne regering te stellen in de
Arabiscb, en hoogst verdienstelijk door zijne oud12e eeuw (1178-22 v. Cbr.); doch nieuwere naheidkundige nasporingen betreffende Noord-Afrika.
sporingen in de oude gedenkteekenen geven regt tot
het vermoeden, dat C. reeds geregeerd heeft voor Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij
slechts zijn Essai sur l'histoire de la litterature arabe
den tijd van Abraham.
Chepawayans, of Cheppeyans, een tot den an Soudan (1855);zijn uitvoerigNotice sur Constantine
et ses antiquites ; zijn Itindraire de Tombouctou aux
athapaskischen stam behoorend Indianen-volk in
monts de la Lune; beide laatstgenoemden geplaatst
britsch N.-Amerika, tusschen het Slavenmeer en het
in bet le deel (1853) van bet 1852 door de ijverige
A thapaska-meer.
Chephar—haammonai, stad in den stam bemoeijingen van C. opgerigte Archeologisch genootschap te Constantine.
Benjamin ; Jozua 18 : 24.
Cherbourg, stad en vesting, waarschijnlijk 't
Chephira. Zie CHEFIRA.
Coriallum der ouden, heette in de 10e eeuw Carusbur,
Chephrem, koning van Egypte, broeder en
en is de sterkste der vijf groote oorlogshavens van
opvolger van Cheops, regeerde 56 jaren (volgens
Frankrijk, heeft buitendien eene haven voor koopHerodotus), en deed de tweede pyramide oprigten
vaardijschepen, en is met zijne hoofden en dokken
(zijnde op de eerste na de grootste).
een toonbeeld van al wat de hedendaagsche waterChepillo, eiland in den Stillen Oceaan, aan de
bouwkunde grootsch heeft gewrocht. Het ligt aan de
zuidkust der landengte van Panama.
uitwatering van de Divette in eene diepe baai van
Chepo, rivier en stad in Nieuw-Granada (Zuidhet britsche Kanaal, in het Kanaal-dept. (departeAmerika), departement Panama, op het smalste gement de la Manche), en telt ruim 38,000 inw. Door
deelte der landengte. De rivier valt 7 uren gaans beEngeland's koning Edward III te vergeefs belegerd
oosten Panama in de Stille Zuidzee, en een weinig
1346, werd C. in later tijd (1418) door verraad overhooger op, waar zij bevaarbaar is, ligt de stad, zijnde
geleverd aan de Engelschen ; doch heroverd door de
eerie stapelplaats voor den handel met de MandingoFranschen in 1450. De Engelschen maakten zich
Indianen.
1758 andermaal van C. meester, en verwoestten de
Cheppe (la), dorp in het fransche dept. Marne,
arr. Chalons; 400 inw.; in de nabijheid de vlakte voornaamste werken. De tegenwoordige haven van
C. dagteekent van 1808.
genaamd •Camp d'Attila", waar men nog sporen aantreft van eene legerplaats van Attila.
Cherbro, rivier in Upper-Guinea, ter kuste van
Sierra-Leone, besproeit vruchtbare landstreken,
H EPAWAYANS.
Cheppeyans. Zie CH
stroomt langs de stad C., verdeelt zich in drie arCHEPHREM.
Cheprem. Zie CH
men (Boem, Deong en Bagroe) en valt in den Atl.
Chepstow, stad in het engelsche graafschap
Oceaan tegenover het eiland C. De rivier C. neemt
Monmouth, 4 uren gaans bezuiden Monmouth, aan
ook de namen aan van Rio-das-Palmas en Riode zee, drie kwartier gaans voor de uitwatering van
Selboda.
de Wye in den Severn; 4300 inw.; goede haven ;
Zi H
(1 d1Zie
HERBERT.
heeft van alle zeesteden in Europa den hoogsten
vloed.,.or_,.
Cherbury

Cherchell

Chersonesus

Cherchell, of Sjersjell, het oude /o/, later

Chêron (Amddee Paul), fransch bibliograaph,
geb. 11 Mrt. 1819 te Parijs, bewerkte voor den uitgever Jannet den Catalogue general de la librairie
(rancaise au 19e sikle, waarvan echter slechts 9 afl.
het licht zagen.
Cheronea, aanvankelijk genaatnd Arne, tegenw.
Caprene of Capoerna, versterkte stall aan den Cephissus, in het noordwesten van Beotie, bij de grens van
Phocis, is beroemd als de geboorteplaats van den geschiedschrij verPlutarchus,zoomede door verscheidene
overwindingen, in deszelfs nabijheid behaald, als :
1) door de Beotiers op de Atheners, 447 v. Chr.;
2) door Philippus van Macedonie op de vereenigde
grieksche armee, 338 v. Chr.; 3) door Sylla op Archelaus, den veldheer van Mithridates, 87 v. Chr.
Cherrier (Claude Joseph de), fransch officier
en geschiedschrijver, geb. 6 Mrt. 1785 te Neufchatel,
dept. Vogesen, diende als aide-de-camp onder generaal Bertrand in Calabrie en Italie, en maakte later
de veldtogten mede in Saksen, Duitschland en den
slag bij Waterloo. Onder meer heeft men van hem
eene Histoire de la little des pages et des empereurs
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Julia- Cwsarea genaamd, stad in Algerie,aan de Mid-

dell. Zee, 12 mijlen bewesten Algiers, in de prov.
Mascara; 3500 inw. Deze stad maakte onder de Romeinen deel uit van Mauritania Cwsariensis en behoorde aan koning Juba den Jonge, die Naar, ter eere
van Augustus, zijnen beschermheer, den naam gaf
van Caesarea. In Maart 1840 viel C. in handen der
Franschen.
Chereas (Cassius), tribuun van eene pretoriaansche krijgsbende, verloste de wereld van Caligula,
door hem te vermoorden ; doch Claudius had naauwelijks den troon beklommen of hij liet C. ter flood
brengen (41 v. Chr.).
Cherebert, koning van Parijs. Zie CARIBERT.
Chereth, een bosch in het land van Juda
(I Sam. 22 : 5) met aangrenzende landstreek aan
de zee, bewoond -door de Cherethiten (I Sam. 30 : 14 ;
Ezech. 25 : 16; Zephanja 2 : 5).
_.
J ORDAAN
n Zi__e
Cheri'a ((el).
Cheribon, ook Tjeribon, hollandsch residentschap op de noordkust van Java, naar de kust een
vlak land, zuidwaarts daarentegen tamelijk bergachtig (de vuurspuwende berg Tjermai of Piek van C.
is 10,323 vt. hoog). De bevolking, omstr. 824,000
zielen, bestaat half uit Soendanezen, half uitJavanen.
Vroeger was C. een koningrijk. Hoofdplaats van het
residentschap is de stad C., aan de uitwatering van
den Ribon in de Zee van Java, met eene goede haven en omstr. 15,000 inw.; werd 17 Aug. 1821 geteisterd door een fellers brand. Een uurgaans benoorden de stad ligt op den Goenong-Dzjati het heilige
graf van sheik Ibnoe-Molana, den verspreider (1406)
van den Islam op bet eiland C. Den 7 Jan. 1681
stelde Sapoh, sultan van C., zich onder de bescherming van de nederl. 0. I. Compagnie, omdat de keizer van Java hem een zijner vrouwen ontnomen had;
later kwam nagenoeg geheel C. onder nederl. gezag.
Oproerige bewegingen 1806-1812, eindigende toen
de muiter Bagoes Bandon gevangen genomen werd
door de Engelschen. Oproerige bewegingen 1817
onder aanvoering van den muiter Bagoes Seroes, die
gevat en 17 Nov. op last van resident Servatius
opgehangen werd, zoodat de opstand reeds in het
begin van 1818 gedempt was.
Cherne, een meir in Friesland. Zie SENSMEER.
Cherokezen, engelsch Cherokees, de minstonbeschaafde van alle noord-amerikaansche Indianenstammen, behoorende tot de Appalachien-groep,
bewoonde vroeger eene landstreek van 5000 vierk.
mijlen in het binnenland van Carolina, Georgie en
Alabama, leefde eerst op vreedzamen voet met de
europesche kolonisten, en erkende 1730 het gezag
van Engeland. Later geraakten zij met de Engelschen
in oorlogen, die met de grootste wreedaardigheid
gevoerd werden, totdat de C. zich 1785 aan het gezag der noord-amerikaansche Unie onderwierpen.
In 1819 toog een gedeelte der C. naar Arkansas,
terwijl een gedeelte achterbleef in Georgie, tot welken staat hun gebied in naam behoorde. Doch ook
deze laatsten zagen zich 1838 genoodzaakt te verhuizen naar het Indianen-gebied bewesten den Mississippi, waar hun ten N. en ten O. der rivier9,776,000
acres land werden aangewezen, en waar hun lot, bij
dat van vroeger, in menig opzigt veel verbeterd is.
Zij Leven hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt,
hebben een geregeld bestuur, scholen en eene hoekerij. In hunne taal, voor welke 1826 een halfIndiaan (Gues genaamd) een eigen letterschrift
uitgedacht heeft, verschijnt reeds sedert jaren een
da gblad .

de la maison de Souabe, de ses causes et de ses effets

etc. (dl. I--111,1841--45).
Cherry, zooveel als Beeren-eiland.
Cherso, of Kherso, lat. Crepsa, eiland van Illyrie (Triest) in de golf van Quarnero (Adriatische
Zee), groot 6 vierk. mijlen, door eene brug verbonden met Lussin ; bevolking 7000 zielen, waarvan
4000 in de hoofdpl. C., die eene goede haven heeft.
Cherson, of Kberson, 1) grieksche stad in
Tauris, op de westkust, waarschijnlijk niet ver van
de tegenw. stad Sebastopol, was eene volkplanting
van pontisch Heraclea, en bleef Lang magtig. Door
de Barbaren verontrust, stelde C. zich onder bescherming van Mithridates, en kwam later onder het
romeinsche juk. — 2) goed versterkte stad met ruim
40,000 inw. aan den Liman van den Dnieper, is de
hoofdplaats van het aan de Zwarte Zee gelegene
gouvernement C. in Zuid-Rusland (groot 1349
vierk. mijlen ; bevolkt met 1,084,000 zielen). Deze
stad, C. genoemd naar de hierboven onder n o. 1 vermelde, is op Odessa na de voornaamste stapelplaats
van Zuid-Rusland. In deze stad werd 1787 door
Jozef II en Catharina II een plegtig verbond gesloten
tegen de Porte.
Chersonesus, d. i. Schiereiland. Dezen naam
gaven de Grieken en Romeinen aan verscheidene
kapen en steden, waaronder inzonderheid volgende :
1) C. thracica, tusschen de golf Melas en den Hellespont, zijnde het tegenwoordige schiereiland
Gallipoli ; de voornaamste steden waren Sestos,
Callipolis, Lysimachia. Door Miltiades werd deze
C. aan Athene onderworpen, doch ging in den
Peloponnesischen oorlog weder voor de Atheners
, verloren.
2) C. taurica, ook C. scythica, en ook C. cimmeria,
tegenwoordig de Krim, strekte zich uit tusschen
den Pontus Euxinus (Zwarte Zee) en den Palus
Montis (Meotis-meer). Daze C. droeg den eerstvermelden naam naar de Tauri, een woest en
ongastvrij yolk, dat de vreemdelingen, die daar
kwatnen aanlanden, vermoordde.
3) C. aurea, d. i. Gouden C., in Indie, aan gene zijde
van den Ganges, heat thans schiereiland van Malakka.
4) C. cimbrica, het cimbrische schiereiland tusschen
de Germaansche Zee en den Codanus sinus (de
Oostzee), werd dus genoemd, omdat de Cimbren
er woonden; het is het tegenwoordige Holstein,
Sleeswijk en Jutland.
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Cherta, stad in de spaansche prov. Tarragona,
Chesil, stad in den stain. Juda. Jozua 15 : 30.
aan den Ebro ; 2400 inw.
Chesnel de la Charbouclais (markies
Chertsey, stad in het engelsche graafschap
Louis Pierre Francois Adolphe de), fransch letterSurrey, aan den Teems, 6 mijlen bewesten Londen ;
kundige en oud hoofd-officier der infanterie, gebo2800 inw; oudtijds residentie der saksische koningen.
ren 24 Sept. 1791 te Parijs. Van zijne vele werken
Cherub, een der babyionische steden, waar de
noemen wij : Histoire de la rose chez les peoples anciens
Israeliten geinterneerd waren. Ezra 2 : 59; Neh. 7 : 61.
et modernes (1820); Coutumes, moeurs et superstitions
Cherubini (Maria Luigi Carlo Zenobio Salvades provinces de France (1846) ; L'Egypte ancienne
dor, beroemd componist, geb. 8 Sept. 1760 te Floet moderne (1847); enz.
rence, gest. 15 Maart 1842 als directeur van het
Chesne–populeux (le), stadje in het franConservatoire te Parijs, schreef de muziek voor versche dept. der Ardennen, aan het kanaal der Ardenscheidene operaas, waarvan de meest bekende is
nen, 3 uren gaans benoorden Vouziers; 1300 inw.
(1800) Les deux Journees(duitsch: DerWassertrager).
Een der vijf veeren over de Argonne.
Doch vooral beroemd werd zijn naam door zijne
Chesney (Francis Rawdon), engelsch generaal,
kerkmuziek en toonstukken van ernstigen aard, en
geb. 1789 te Ballyvea in Ierland, eerst eenige jaren
door zijne uitstekende verdiensten als directeur van
luitenant der artillerie, 1815 kapitein, diende eenihet conservatoire.
gen tijd te Gibraltar, nam toen een onbepaald verlof,
Cheruel (Pierre Adolphe), fransch geschiedbezocht al de slagvelden, die vermaard zijn door de
schrijver, geb. 17 Jan. 1809 to Rouaan, en professor
oorlogen van Frederik den Gr. en Napoleon I; 1829
der geschiedenis aldaar. Van zijne vele verdienstelijke
voornemens de Turken te helpen in hunnen strijd
werken noemen wij den Dictionnaire historique des
tegen de Russell, werd hij door den vrede, die tot
institutions, moeurs et coutumes de la France (2 dln.
stand kwam, daarin verhinderd. Nu ging hij reizen,
1855).
en vatte het stoute plan op, om de nederzettingen in
lat.
Cherusci, een germaansch
Cherusken,
Indie door middel van de stoomvaart, hetzij langs
yolk, tusschen de Weser en de Elbe, in de brunswijkden Euphrates, hetzij door de Roode Zee, in regtsche hertogdommen en in de prov. Luneburg. Toen
streeksche gerneenschap te brengen met Europa.
de Romeinen hen zochten te onderwerpen, sloten
Na ongehoorde bezwaren doorworsteld te hebben
de C. een verbond met andere germaansche volkezag hij zijn plan met den schoonsten uitslag beren (den Cherusken-bond), en onder aanvoering van
kroond ; en de eerste indische brievenmaal arriveerde
Arminius (Hermann) versloegen zij de legioenen van
langs den nieuwen weg in Engeland 1837. Hij beYarns in het Teutoburger woud, en hielden zich
schreef zijne togten, ter verwezentlijking van dat
nog fang staande tegen de wapenen van Germanidoel gedaan, in : Survey of the Euphrates and Tigris
cos. Verzwakt door de gedurige aanvallen der Lom(2 dln. Londen 1850). Hij is ook de schrijver van
harden, verdwijnen de C. als afzonderlijk yolk in het
een werk over de vuurwapenen : Observations on the
begin der 4e eeuw, en lost hun naam zich op in dien
past and present state of the fire arms (1852), en van
der Saksen.
nicer andere boeken.
Cherwell, of Charwell, rivier in het engelsche
Chester, I) C., of Cheshire, graafschap ter
graafschap Northampton, vereenigt zich bij Oxford
westkust van Engeland, groot 52 vierk. mijlen,thans
met de 'Psis, die van hier of den naam van Teems
bevolkt met circa 510,000 zielen, was oudtijds beaanneemt.
woond door de Cornaviers, en maakte onder de RoChesalon, berg aan de grenzen van den stain
meinen deel uit van Flavia Ccesariensis. Willem de
Juda; Jozua 15 : 10. '
Veroveraar verhief het tot een paltsgraafschap ten
Chesapeak–baai, de grootste en belangrijk- behoeve van zijn neef Hugo, en verleende aan hetste golf van den Atl. Oceaan aan de oostkust der
zelve groote privilegien, die later door Hendrik VIII
Vereenigde Staten van N.-Amerika, 42 mijlen lang,
werden ingekrompen. Sedert Edward III heeft de
en in hare grootste breedte ruim 7 trajlen breed,
oudste zoon des konings steeds den titel gevoerd van
bevat verscheidene eilanden, ontvangt de wateren der
>>Grelf van C". De rivieren van C. zijn : Dee, Weaver,
rivieren Susquehannah, Potomac, Rappahannock,enz.
Dane, Tame en Mersey. — 2) C., het oude Deva
Onder de oever- en havenplaatsen aan de C. zijn Batof Cestria, aan de Dee, met 28,000 inw. en haven,
timore en Annapolis de gewigtigste.
is de hoofdpl. van het engelsche graafschap C.; deze
Chesed, een der zonen, bij IViiika verwekt door
stad is gesticht door Willem den Veroveraar. In
Nahor, Abraham's broeder. Gen. 22 : 22.
1645 (23 Sept.) deed koning Karel bier eenen aanCheselden (William), engelsch heelmeester,
val op de parlementstroepen ; loch zijne armee werd
geb. 1688 te Burrow, graafschap Leicester, gest. 1752 geheel verslagen, op de vlugt gedreven en verstrooid.
te Londen, schreef geachte verhandelingen over de
—3) stad in Pennsylvanie, graafschap Delaware, aan
ontleedkunde (1713), over het snijden van den steen
de riv. Delaware, 1700 inw.; werd in 1643 gesticht
(1723), over de beenderen (1732) ; maar verdient
door zweedsche kolonisten, en heette aanvankelijk
inzonderheid genoernd als de eerste, die, door de
Upland.
kunst, aan blindgeborenen het gezigt wedergegeven
Chesterfield, I) stad in het engelsche graafheeft Over een knaap van 14 jaren, aldus door hem
schap Derby, 7 uren gaans benoorden Derby; 7000
genezen 1728, deelde hij merkwaardige bijzonderinw.; gothische kerk. Naar dit C. wordt de titel gebeden mede in de ' Philosophical Transactions".
voerd van graaf van C. — 2) de naam C. wordt in
Chesham, engelsche stad, graafschap BucN.-Amerika gevoerd door een graafschap in Virginia,
kingham, 9 uren gaans bezuidoosten Buckingham ;
een district in Zuid-Carolina, eene stad met 1800
6000 inw.
inw. in New-Hampshire, eene stad met 1200 inw.
Cheshire, het engelsche graafschap Chester.
in Massachusetts, eene stad met ruim 5000 inw. in
Cheshunt, engelsche stad, graafschap HertNew-Jersey, en eene stad met circa 3000 inw. in
ford, 3 uren gaans bezuidoosten Hertford; 4000 inw.;
den staat New-York, op den west-oever van het
was aanvankelijk eene legerplaats der Romeinen. Te
Champlain-meir. — 3) Chesterfield-inlet noemt men
C. zocht Richard Cromwell de afzondering na zijne
eene lange, smalle golf der Hudsonsbaai, noordelijk
a.
bdicatie
van dezelve.
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Chesterfield (Philipp Dormer Stanhope, graaf
van), geb. 22 Sept. 1694 te Londen, gest. 24 Maart
1773, nam reeds jong zitting in het parlement,
waar hij opzien verwekte door zijne welsprekendheid. Na eerst zijn vaderland als gezant gediend te
hebben (o. a. te 's Gravenhage), klom hij onder
George II op tot onderkoning van Ierland en secretaris van staat. Hij stond in betrekking met de uitstekendste mannen in Engeland en Frankrijk, inzonderheid met Voltaire en Montesquieu. Om zich
aan de letteren te kunnen wijden, keerde hij tot het
ambteloos levee terug. Onder zijne talrijke werken
verdienen vooral melding zijne Letters to my son
(2 din. Londen 1774; 3 dln. 1810-12), waarin
hij zijnen zoon (een natuurlijk kind, door hem verwekt bij eene fransche vrouw) raad geeft hoe in den
omgang met menschen niet te werk te gaan volgens
de christelijke zedeleer, maar volgens de regelen
van een welberekend eigenbelang.
Chester–le–Street, fabriekdorp in het engelsche graafschap Durham, met 2600 inw. en eene
indrukwekkende gothische kerk.
Chester–River, rivier in de n.-amerik. staten Delaware en Maryland, valt in laatstgenoemden
staat bevaarbaar in de Cheseapeak-baai.
Chestertown, stad in den n.-amerik. staat
Maryland, aan den Chester-River; 1500 inwoners
en haven.
Chesulltith, een der landpalen van den scam
Issaschar ; Jozua 19 : 18.
Chevagnes, stadje met 1000 inw. in het fransche dept. Allier, 4 uren gaans beoosten Moulins.
Chevalier (Michel), fransch staathuishoudkundige, geb. 13 Jan. 1806 te Limoges, ingenieur
en ijverig socialist, was op veelzijdige wijze werkzaam als dagbladschrijver, bereisde 1833-35, op
last van het gouvernement, eerst Noord-Amerika,
daarna Engeland, en gaf daarvan verslag in twee
werken, nl. Lettres sur l' Amerique du Nord (2 din.
Parijs 1834; 4e druk 1842) en Les intéréts materiels
en France (1838). Tot staatsraad en professor aan
het College de France benoemd (1840), werkte hij
als afgevaardigde en anderzins voor de handelsvrijheid. Door de Februarij-omwenteling verloor hij
zijnen post, doch werd na den staatsgreep van 2 Decemb. 1851 daarin hersteld. Lezenswaardig zijn C.'s
Lettres sur l'organisation du travail (Parijs 1818),
Cours d'economie politique (3 din. 1842-1850),
Question de l'or (1853), enz. — C. (Paul), fransch
teekenaar; zie GAVARNI.
Chevalier (Nicolas), geb. te Sedan in Frankrijk, verliet na de herroeping van het edict van Nantes zijn vaderland, en vestigde zich omstr. 1685 te
Amsterdam (later te Utrecht, van waar hij echter
weer naar Amsterdam terugkeerde) als boekverkooper, drukker, kunstkooper en stempelsnijder, en
stierf te Amsterdam in bekrompene omstandigheden.
Hij was echter een man van veel talent, die door de
uitgave van menig werk, alsook door zijne nasporingen, veel voor de oudheid- en penningkunde van
Nederland heeft verrigt. Van zijne vele werken noemen wij slechts : Recherches curieuses d'antiquites,
venues d'Italie, de la Gréce, d'Egypte et trouvees et
Nimêgue, 4 Xanten, dans le Château de Brittenproche
de Leyde, et et Tongres etc. (Utr. 1709 en 1712,

in fol.).
Chevalier, d. i. ridder; zie het art. RIDDERS.
— C. de Bouffiers ; zie BOUFFLERS (Stanislas).
— C. d'Eon ; zie EON de Beaumont.
Chevas, een tot den grooten zuid-afrikaanschen
yolk- en taalstatn behoorend yolk in het hinnenland

Chezib
van Zuid-Afrika, woont tusschen de landen der
Marawen, het rijk van den Moekanda, dat van den
Moewassa en het portugesche gebied Marambo.
Chevy (Emile Joseph Maurice), gob. omstr. 1800
te Douarnenez, in het fransche dept. Finisterre, was
eerst officier van gezondheid bij de marine, werd
1836 geneesheer te Parijs, doch werd later muziekmeester aldaar, en maakte veel naam door eene
nieuwe metbode om muziek te onderwijzen.
Chevy (C. F.), fransch dagbladschrijver, geb.
omstr. 1810, vooral bekend door zijn streven om
Catholicismus en Democratie te vereenigen. Van
zijne werken noemen wij : Le Rêgne du Christ (1842),
en Simples notes sur la base historique et le principe
constitutif du catholicisme (1851).
Cheverny. Zie CHIVERNY.
Chevert (Francois de), dapper fransch generaal, geb. 1695 to Verdun nit behoeftige ouders,
gest. 1769, kwam als gerneen soldaat in dienst. Bij
het beleg van Praag (1741 door den graaf van Saksen) was hij luitenant-kolonel, en grootendeels aan
C. was de inname van de stad te danken. Het volgende jaar verdedigde hij de zelfde plaats gedurende
18 dagen met 1800 man tegen de gansche oostenrijksche armee, en capituleerde slechts op de meest
eervolle voorwaarden. Tot luitenant-generaal bevorderd, droeg hij krachtdadig bij tot het winnen van
den slag van Hastenbeck 1757.
Cheviot–Hills, bergketen tusschen Engeland
en Schotland, strekt zich nit van het noordoosten
naar het zuidw., van de oevers van den Glen tot die
van den Liddel. De berg Cheviot is 2684 vt. boog.
Zie CHEVY-CHASE.
Chevreuil (Michel Eugene), uitstekend fransch
scheikundige, geb. 31 Aug. 1786 te Angers, van
1824 tot 1830 directeur der verwerij in de fabriek
der Gobelins te Parijs, sedert professor der toegepaste scheikunde aan het museum van natuurlijke
historie, is bekend door verscheidene verdienstelijke
scheikundige werken.
Chevreuse, stad in het fransche dept. SeineOise, aan de Yvette, 3 uren gaans bezuidw. Versailles; 1900 inw. en een oud kasteel. De baronie
C. werd 1545 tot een hertogdom verheven,
Chevreuse (Marie de Rohan-Montbazon, hertogin van), geb. 1600, gest. 1679, beroemd door
Naar verstand en door hare schoonheid, was eene
dochter van Hercules van Rohan, hertog van Montbazon. In 1617 trouwde zij met Charles d'Albert,
hertog van Luynes, connetable van Frankrijk ; en na
diens flood trail zij 1622 in den echt met Claudius
van Lotbaringen, hertog van Chevreuse. Gehecht
aan koningin Anna van Oostenrijk, haatte zij kardinaal Richelieu, die haar dit betaald zette door haar
te verbannen. Toen Anna van Oostenrijk regentes
was geworden, keerde de hertogin van C. terug aan
het hof, en behield steeds een grooten invloed bijd
koningin.
Chevy-Chase, een der beroemdste engelsche
balladen ; de strijd van Otterburn (Aug. 1388) in de
Cheviot-Hills wordt daarin bezongen.
Cheyennes, noord-amerik. Indianen-stam ; ze
wonen naast de Arapahoes, noordelijk aan den boven
Arcansas.
Cheylard (le), stad in het fransche departem.
Ardeche, aan de Dorne, 9 uren gaans bezuidwesten
Tournon; 2700 inw.
Cheynow, marktvlek in den boheemschen
kreis Tabor; 1000 inw. en kasteel.
Chezib, hier was Juda toen zijne huisvrouw Sua
beviel van hun derden zoon. Gen. 38 : 5.

Chezy
Chezy (Antoine Leonard de), fransch orientalist, geb. 15 Jan. 1773 te Neuilly, gest. te Parijs
31 Aug. 1832 als prof. van het Sanskrit aan het
College de France, gaf o.a.in het Licht (Parijs 1830)
Kalidasa's Sacontala. — C. (Wilhelmine Christiane
de), geb. von Klencke, eene kleindochter van Karschin, was sedert 1805 de echtgenoote van den
vorige, en 1810 vrijwillig van hem gescheiden en
naar Duitschland teruggekeerd ; maakte zich 1813
vooral bekend door haren ijver in het verplegen
van gewonde krijgslieden, hield vervolgens afwisselend verblijf te Heidelberg, Berlijn, Dresden, Weenen,
Munchen, Parijs, en stierf nagenoeg geheel blind te
Geneve 30 Jan. 1856 (zij was geb. 26 Jan. 1783 te
Berlijn). Onder den naam AHelmina von Chezy" in
de duitsche letterkunde bekend, leverde zij de vGedenkschriften" van haren man aan de pers,benevens
verscheidene romans, gedichten, enz.; het meest
heeft zij echter naam gemaakt door Weber's opera
Euryanthe, waarvan zij den tekst had gescheiden.
C. (Wilhelm von), zoon der vorigen, geb. 21 Mrt.
1806, verdienstelijk novellen-schrijver en publicist.
— C. (Max von), broeder van Wilhelm, geb. 1808,
kunstschilder, gest. 1846 te Heidelberg.
Chiaauw, eiland en golf. Zie CHIAw.
Chiabrera (Gabriello), dichter, geb. te Savona
in het Genuesche 8 Junij 1552, gest. 14 Oct. 1637.
Zijne Opere zagen het licht in 5 dln. (Venetie 1782).
Chiana, de Clanis der Romeinen, rivier, die uit
verscheidene beeken der Apennijnen ontstaan is,
splitst zich aan de grensscheiding tusschen Toskanen en den Kerkelijken Staat in twee armen ; de eene
(Chiana Toscana) is gecanaliseerd en bevaarbaar, en
stroornt ten noordwesten van den Arezzo in den
Arno; de andere arm (Chiana Pontificia) valt bij
Orvieto in de Paglia. Sedert de canalisatie van eerstgenoemden arm is het Chiana-dal een der vruchtbaarste en digtst bevolkte streken van Italie.
Chianzino, vlek in Toskanen, arr. Arezzo ;
2000 inw.; warme bronnen.
Chiapa, 1) C., of Las Chiapas, een der staten
van Mexico, ligt tusschen Tabasco, Yucatan, Guatemala, Veracruz en Oaxaca, is ruim 906 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 166,000 zielen, grootendeels hoog
tafelland, goed besproeid door rivieren, zeer vruchtbaar, heeft een gezond klimaat en tot hoofdplaats
San-Cristobal; de vroegere hoofdplaats was :
2) Chiapa-de-los-Esparioles, ook Ciudad-Real genaamd , 50 mijl. benoordw.Guatemala,met (toen 3800)
thans 1600 inw.— 3) Chiapa-de-los-Indios, tijdens de
spaansche overheersching de hoofdplaats der provincie Chiapa, ligt aan den Tabasco, en is bijna nitsluitend bewoond door Indianen.
Chiaramonte, stad in de siciliaansche prov.
Syracuse, gesticht in de 15e eeuw, ligt 7 mijlen bewesten de stad Syracuse, en heeft 7500 inw.
Chiaramonti (Barnabas). Zie Pius VII.
Chiarenza(fransch en engelschClarence,cluitsch
Clarenza), het oude Cyllene, stad op Morea, ruim
2 uren gaans benoordwesten Gastuni, werd in de
13e eeuw ten behoeve van het huis van Henegouwen
ver haven tot een hertogdom, dat door h uwelijk overging op Lionel, den tweeden zoon van Edward III ;
vandaar de »Hertogen van Clarence".
Chiari, stad in de Lombard. prov. Brescia, aan
den Oglio; 8000 inw.; de fransche maarschalk Villeroi
werd hier 1701 verslagen door prins Eugenius.
Chiari (Pietro), geb. in het begin der 18e eeuw
te Brescia, gest. aldaar 1788, was hofpoeet van den
hertog van Modena, en bragt te Venetie, meer dan 60
blijspelen ten tooneele in minder dan 12 jaren tijds.
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Chiaromonte, stad in de napolit. prov. Basilicata, 10 uren gaans beoosten Lagonegro ; 2400 inw.
Chiasso, vlek in het zwits. kanton Tessino,
grensplaats aan de zijde van Lombardije ; 1300 inw.
Chiautlo, stad in den metric. staat Puebla ;
4500 inw.
Chiavari, arr.-hoofdpl. in de ital. prov. Genua,
4 mijlen bezuidoosten Genua, aan de uitwatering van
de Stura in de golf van Rapallo ; 11,000 inw. en
haven ; geboortepl. van pans Innocentius IV.
Chiavenna, duitsch Ckeven, het Clavenna der
ouden, stad in de Lombard. prov. Sondrio, aan de
Maira en aan den voet van den Spliigen ; 4000 inw.
In de 12e eeuw was C. onderworpen aan de republiek
van Como ; in 1512 kwam het in de magt van Graauwbunderland, waartoe het bleef behooren tot 1797,
toen het geenclaveerd werd in de Cisalpijnscherepubliek ; in 1815 kwam het aan Oostenrijk.
Chiaw, eilandje in ned. 0. I., benoordoosten
Celebes ; het behoort tot de Sangir-eilanden. —
C. (golf van), golf in den molukschen archipel, aan
de noordzijde van het eiland Gilolo.
Chicacole, of Cicacole, ook Sikabol, stad in
het britsch-ind. presidentschap Madras, aan den
Naglandi, niet ver van deszelfs uitwatering in de
golf van Bengalen ; 50,000 inw.; tegenwoordig een
militair station der Engelschen, was C. eertijds de
hoofdstad der noordelijke Circars.
Chicago, de grootste stad in den n.-amerik.
vrijstaat Illinois, en een der belangrijkste koopsteden
van de Vereenigde Staten, aan de uitwatering der
rivier C. in het zuidwestelijkst gedeelte van het
Michigan-meir, werd eerst in 1831 gesticht, en 1837
als stad erkend, telde 1850 reeds 30,000, en 1860
reeds circa 110,000 inw.
Chichen, dorp in Yucatan, 7 uren gaans bezuidwesten Valladolid, met trotsche rumen van eerie
oude Indianen-stad.
Chichester, hoofdplaats van het engelsche
graafschap Sussex, aan de rivier Lavant, nabij de zuid kust ; 8700 inw. en kleine haven, gothische kathedraal en een monument ter gedachtenis van den
dichter Collins. Oudtijds een romeinsch station, later
residentie der saksische koningen van Sussex.
Chichimeken, een yolk, dat zich in den overouden tijd uit het noordwesten van Amerika kwam
nederzetten in het tegenwoordige Mexico, van waar
de C. de toenmalige bewoners (nl. de Tolteken) verjoegen. De C. worden (als yolk) uitgeroeid door de
Spanjaarden. De Mecos, die thans het district Durango bewonen, worden voor afstammelingen van
de C. gehouden.
Chickasaws, een naauw aan de Chocktaws
verwante n.-amerik. Indianen-stam ; ze bewoonden
het noorden der staten Mississippi en Alabama, kwamen 1736-1740 herhaaldelijk in botsing met de
Franschen, en sloten 1786 een verbond van vrede
en vriendschap met de n.-amerik. Unie. In 1837 en
1838 verhuisden de C., met de Chocktaws, naar het
Indianen-gebied, waarvan ze thans het zuidwestelijk
gedeelte bewonen.
Chickopee, rivier in Massachusetts, outlast
zich in den Merrimack.
Chiciana, of C.-de-la-Frontera, stad in Spanje,
4 uren gaans bezuidoosten Cadix ; 7800 inw ; veldslag 1811 tusschen de Engelschen en Franschen.
Chidon (de dorschvloer van), hier werd de
wagenmenner Uza (volgens I Chron. 13 : 9) door
God doodgeslagen, omdat hij de hand had durven
slaan aan de verbonds-ark, om die niet te laten vallen teen de ossen, die den wagen trokken, struikelden.
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Chiem-meir

Chiem—meir, duitsch Chiemsee of Bairisches
Meer, vischrijk meir in Opper-Beijeren, bekoorlijk
gelegen aan den voet der Alpen, is ruim 3 vierkante
mijlen groot, ontvangt de wateren der rivieren Prien,
Achen en Roth, en outlast zich door de Altz. In dit
meir liggen de Brie bewoonde, goed bebouwde en
druk bezochte eilandjes Herrenworth, Frauenworth
en Krautinsel.
Chienti, rivier in de italiaansche Marken, ontspringt op den Barco di Colfiorito in de romeinsche
Apennijnen, en valt na eenen loop van 10 mijlen bij
Civita-nuova in de Adriatische Zee.
Chieri, fransch Quiers of Chiers, het Carea of
Carium der ouden, stad in de piemontesche prov.
Turijn, ruim 2 uren gaans bezuidoosten Turijn, aan
den Tepice; 14,000 inw. In de middeleeuwen eene
vrij gewigtige stad, vormde toen een klein onafhankelijk gemeenebest, dat in de 6e eeuw gesticht was
door een Romein, met name Balbus; door diens afstammelingen (de Balben) werd het geregeerd tot
in de 14e eeuw; loch hunne aanhoudende verdeeldheden werken eindelijk zoo drukkend voor de bevolking van C., dat deze zich 1347 vrijwillig onderwierp aan het gezag van Amedeus VI, graaf van
Savooije.
Zie ook PORTO-CHIERI.
Chiers, 1) fransche naam voor Chieri. —2) rivier in Belgie en in het noorden van Frankrijk, ontspringt in het Luxemburgsche (zie Koa), en valt
na een loop van 12 mijlen in de Maas, 2 uren
gaans bezuidoosten Sedan.
Chiese, de oude Clesius of Clusius, rivier in
Lombardije, ontspringt op de Vedretta di Lavio in
de Orteler-Alpen, besproeit het Val Bona, doorstroomt
het meir Idro, bewatert dan het Val Sabbia, en ontlast zich na eenen loop van 18 mijlen in den Oglio.
Chieti, hoofdpl. der napolit. prov. Abruzzo
citeriore, aan de Pescara, 8 mijlen beoosten Aquila,
is eene sterke vesting, heeft 14,000 inw., en vele
overblijfselen nit den tijd der Romeinen, toen het
Teate heette ( Teate Marrucinorum, een der voornaamste steden van de Marrucinen). Na lang aan het
romeinsche .fijk onderworpen te zijn geweest, werd
C., na den ondergang van dat rijk, eene prooi der
Gothen, en vial vervolgens in handen der Lombarden, aan wie het ontweldigd werd door Pepijn, koning van Italie, die het :verwoestte ; later werd het
wader opgebouwd door de Noormannen. De Franschen maakten zich van C. meester in 1802.
Chietinen. Zie THEATIJNEN.
Chievres, het oude Cervia, stad in de belgische prov. Henegouwen, 4 uren gaansbenoordwesten
Bergen (fr.Mons), aan de uitwatering van den Hanel
in den Dender; 4000 inw.
Chièvres (Guillaume de Croy, hear van), nit
een oud geslacht uit Picardie, maakte op eervolle
wijze de veldtogten in Italie merle onder Karel VIII
en Lodewijk XII (1506). Hij werd tot gouverneur
en voogd benoemd over den jongen Karel van Oostenrijk; en toen deze keizer werd onder den naam van
Karel V, benoemde hij C. tot eersten minister. Door
C.'s onbekwaamheid en knevelarij ontstond er 1520
een opstand te Valladolid ; hij stierf 1521 te Worms,
aan vergiftiging.
Chiffa, rivier in Algerie, prov. Algiers, outspringt even benoorden Medeah, en vereenigt zich
met den Wed-zjer (Oued-Ger) om den Mazafran
te vormen. Aan den C. menigvuldige gevechten tusschen de Franschen en Arabieren, inzonderheid
merkwaardig dat van 31 Dec.1839, toen de geregelde
infanterie van Abd-el-Kader door de fransche troepen
vernietigd werd.

Childebrand
Chiffiet, naam eener familie uit FrancheComte, die in de 16e en 17e eenw verscheidene
geleerden heeft voortgebragt,waaronder:C.(Claude),
geb. 1541 te Besancon, professor der regtsgeleerdheid te Mlle, gest. 1580 ; behalve vele andere werken
schreef hij : De Ammiani Marcellini vita et libris
(Leuven 1627). — C. (Jean Jacques), een broederszoon van den vorige, geb. 1588 te Besancon, geneesbeer aldaar en verdienstelijk oudheidkenner, werd
benoemd tot lijfarts van koning Filips IV van Spanje,
en schreef o. a.: Vesuntio (Lyon 1618), zijnde eene
geschiedenis van Besancon ; Portus Iccius Julius
Cwsaris (1627), waarin hij die haven te Mardick
plaatst ; le Mason des chevaliers de la Toison d'Or
(1632) ; enz. — C. (Pierre Francois), broeder van
den vorige, geb. 1592, gest. 1682, behoorde tot de
orde der Jezuiten, en schreef o. a. een verdienstelijk
werk, getiteld : Scriptores veteres de fida catholica
(Dijon 1656).
Chigi (Fabio), pans. Zie ALEXANDER VII.
Chignolo, vlek in Lombardije, 6 uren gaans
bezuidoosten Pavia; 3200 inw.
Chihuahua, of Chihuagna, een der Staten van
Mexico, is, sedert bij het Gadsden-traktaat (1854)
een gedeelte daarvan werd afgestaan aan de noordamerik. Unie, nog 4888 vierk. mijlen groot, met
164,000 zielen, meest van indiaansche afkomst, die
hoofdzakelijk in landbouw en veeteelt, maar vooral
ook in het mijnwezen hun bestaan vinden. C. is een
bergland (de Sierra-Madre loopt er doorheen), besproeid door den Rio-del-Norte, en de zich in dezen
ontlastende rivieren Conchos en Pecos. De hoofdplaats C. heeft 14,000 inw.
Chikanga, landschap in het zuiden van Monomotapa, bevat de prov. Manica, benoemd door de
vele goudmijnen.
Childebert I, derde zoon van Clovis, ontving
als erfdeel het koningrijk Parijs, en begon te regeren
in 511. Hij verbond zich met zijne broeders Clodimir en Clotarius I tegen Sigismond, koning van
Burgundie, bragt diens geheele familie en hem zelven om het levee (524), en verbrokkelde zijn rijk
(534). Hij had de hand in het vermoorden van zijne
neveii, de zonen van Clodomir, die het koningrijk
Orleans moesten erven, en deelde hun erfgoed met
Clotarius. Vervolgens keerde hij zijne wapenen
tegen Spanje, en veroverde Pampeluna ; te vergeefs
echter belegerde hij Saragossa. Hij stierf te Parijs in
558 zonder mannelijk oir na te laten, en liet dus
zijnen broader Clotarius alleen koning der Franken.
— C. II, zoon van Sigebert en Brunehaut, volgde
575 zijn varier op als koning van Austrasie. Bij den
flood van zijnen oom Gontran, hechtte hij aan zijn
rijk de koningrijken Burgundie en Orleans en een
gedeelte van het koningrijk Parijs. Hij stierf 596,
pas 26 jaren oud, vergeven door zijne moeder Brunehaut, of (volgens anderen) door Fredegonde. —
C. III, bijgenaamd de Regtvaardige, zoon van Diderik (Thierri) III, en broader van Clovis III, volgde
op twaalfjarigen leeftijd dezen laatsten op (695) op
den frankischen troon. Gedurende 16 jaren regeerde
hij in naam, want hij was slechts de speelpop van
den schier alvermogenden majordomos Pepijn den
Dikke, en stierf 711.
Childebrand, zoon van Pepijn den Dikke en
broeder van Karel Martel, vergezelde dezen op zijne
krijgstogten tegen de Sarracenen, en blonk uit door
zijne dapperheid. Enkele geschiedschrijvers hebben
beweerd, dat deze prins nooit bestaan heeft; anderen
hebben hem voorgesteld als den stamheer van het
geslacht der Capetingers.

Ghilderic I
Childeric I, koning der Franken, volgde 457
zijnen vader Meroveus op, doch werd om zijne buitensporige levenswijze weggejaagd uit zijne landen
(Vlaanderen en Picardie), en nam de wijk naar Turingen, waar hij als Bast werd ontvangen door eenen
koning, wiens gemalin Basina hij vervolgens verleidde. Eenigen tijd daarna keerde hij in zijne bovengenoemde landen terug, met de door hem ontvoerde
Basina, en trouwde haar. Zij schonk hem een zoon,
namelijk Clovis. In 481 stierf C. te Doornik. —
C. tweede zoon van Clovis II, ontving als zijn
erfdeel het koningrijk Austrasie, en aanvaardde 656
de regering. Bij den dood (670) van zijnen oudsten
broeder Clotarius III, hechtte hij de koningrijken
Burgundie en Neustrie aan zijne kroon, in weerwil
van de tegenwerking van Ebroin, majordomus van
Neustrie, die als opvolger van Clotarius III Wilde
stellen Diderik (Thierri), derden zoon van Clovis II.
Gedurende eenigen tijd volgde C. de verstandige
-raadgevingen van zijnen minister, den deugdzamen
Leger, bisschop van Autun ; maar ten laatste diens
vermaningen mocde wordende, wees hij hem het
klooster van Luxeuil tot verblijfplaats aan, en begon
nu aan zijne opvliegende en wreede inborst den vrijen
teugel te geven. Hij werd 673 vermoord door Bodillon, een edelman, dien hij mishandeld had. —
C. III, laatste frankische koning uit de 1e dynastie, was een zoon van Chilperic II, en werd 742 op
den troon geplaatst door Pepijn den Korte, destijds
majordomus; doch het duurde niet lang of deze liet
C. III in een klooster opsluiten, en beklom zelf den
troon(752); eenige jaren later stierf C. in het klooster.
Chile. Zie CHILI.
Chileab, zoon van David, door hem verwekt
bij Abigail, de huisvrouw van Nabal. II Sam. 3 : 3.
Chili,of Chile, republiek in Zuid-Amerika, strekt
zich, bij eene gemiddelde breedte van 35 mijlen,
ongeveer over eene lengte van 300 mijlen nit langs
de westkust, tussehen den Grooten Oceaan en de
Cordilleras, die het ,van de Argentijnsche republiek
scheiden. Ten N. begi.ensd door Bolivia, ten Z. zich
met onafgebakende grenzen uitstrekkende tot in
Patagonie, is C. (met inbegrip van Araucania) 6635
vierk. mijlen groot (volgens latere berekeningen
slechts 2260 vierk. mijlen), en telde 1 Jan. 1858
eene bevolking van 1,560,000 zielen, voor verreweg
het meerendeel van indiaansche afkomst (slechts
ongeveer 400,000 zoo Europeanen, meest Duitschers,
als Creolen en kleurlingen zijn in dat zielental begrepen). De inlanders stammen of van twee geheel
verschillende rassen, nl. de Araucos of Araucaniers,
en de meestal de berglanden bewonende, rijzig van
gestalte zijnde Puelchen. De voornaamste haven en
koopstad van C. is Valparaiso; de andere voornaamste havenplaatsen zijn: Valdivia, Coquimbo, Copiapo,
Talcahuana, Ancud, Huasco en Constitucion. De
hoofdstad van C. is Santiago, met eene 1842 gereorganiseerde universiteit. De heerschende taal in C. is
bet Spaansch ; en van al de republieken van voormalig spaansch Amerika is C. ontegenzeggelijk de
best geordende en de welvarendste.Administratief is
C. ingedeeld in 13 provincien, nl.: Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago, Colchagua,
Talca, Maule, Noble, Concepcion, Arauco, Valdivia
en Chiloe; daarbij zijn in den jongsten tijd nog gekomen drie kolonien, t. w.: Llanquihue (bezuiden
Valdivia), Magelhaens (in Patagonie) en Juan Fernandez (op het eiland van dien naam). Over het geheel is C. een bergachtig land, met vele altijd rookende vulkanen ; C. is dan ook rijk aan delfstoffen,
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maar wordt ook vaak geteisterd door aardbevingen.
Het klimaat is er gezond, wel zeer beet, doch de
hitte wordt getemperd door de zeewinden en door
overvloedige regens. De grond, besproeid door een
aantal rivieren (Biobio, Guasco, Maypo, Maule, QuilIota, Valdivia, enz.) is bij uitstek vruchtbaar; prachtige en onmetelijke cederbosschen, eikenwouden, enz.
treft men in C. aan; en in den laatsten tijd schijnt
zich een gedeelte van den stroom der europesche
landverhuizers meer en meer naar C. te rigten. De
eerste Europeanen, die in C. doordrongen, waren de
Spanjaarden (1536). Voor dat tijdstip was C. aan
het gezag der incaas onderworpen, en maakte deel
uit van het keizerrijk Peru. In 1535 gaf Pizarro last
aan Diego Almagro, om uit Peru door te dringen in
C.; doch deze eerste togt viel niet uit naar wensch.
Een tweede togt werd 1540 ondernomen door Valdivia ; hij stichtte de steden Santiago, Concepcion
en Valdivia, maar werd eindelijk verslagen en ter
dood gebragt door de A raucaniers (1550). De Spanjaarden waren teen reeds voorwaarts gedrongen tot
aan den Biobio, die als grensscheiding werd beschouwd van het onder spaansch gezag staande en
bij het onderkoningrijk Peru ingelijfde gedeelte van
C., ofschoon aanhoudende oorlogen met de inlanders
de eigentlijke onderwerping van C. aan Spanje vertraagden tot in 1773. in dat jaar werd C. een
spaansch capitanaat-generaal, doch Arauco behield
deszelfs onafhankelijkheid (zie ARAUCANIe). Door de
gebeurtenissen in Venezuela en aan de Plata-rivier
aangemoedigd, stak men 18 Sept.1810 ook in C. de
vaan der vrijheid op; wel werd C. 1814 weder aan
het spaansche juk onderworpen, doch die toestand
was slechts van korten dour; in 1817 kwam C. op
nieuw in opstand onder de leiding van generaal
Saint-Martin, en door den voor Spanje zoo noodlottigen veldslag aan den Maypo (5 April 1818) verkreeg C. voor goed deszelfs onafhankelijkheid, en
constitueerde zich als republiek. Generaal Freyre
werd 1820 aan het hoofd geplaatst van het uitvoerend bewind, dat 2 Maart 1827 overging in handen
van den vice-president Pinto ; 5 April 1831 volgde
president Prieto. Eene poging, 1836 ondernomen
door Freyre, om met de hulp van Obregoso de bestaande orde van zaken in C. omver te werpen, had
den 1837 uitbarstenden oorlog van C. met Peru en
Bolivia ten gevolge, waaraan eerst in Maart 1839
een einde kwam. In 1844 werd de onafhankelijkheid
van C. formeel door Spanje erkend. Sedert is de
handelsbeweging en de welvaart in C. verbazend
toegenomen, vooral onder het presidentschap van
don Manoel Montt, die, voor het eerst opgetreden
18 Oct. 1851, herkozen werd in 1856, en in 1861
is opgevolgd door José Joaquin Perez.
Chiliarch, gr. Chiliarchos, bij de oude Grieken de bevelhebber over eene chiliarcha, bestaande
nit 1024 man, die zoo tot eenen phalanx geformeerd
werd, dat 64 man in het front stonden. In de vroegste
editien van Tacitus wordt van een C. Volusius Proculus op de misenische vloot gewag gemaakt ; met
dezen C. zal zeer waarschijnlijk wel bedoeld wezen
een navarch.
Chiljon, een der zones van Elimelech en Naomi.
Ruth 1 : 2.
Chillambaram, beroemde bedevaartplaats in
het britsch-ind. presidentschap Madras, prov. Karnatic, op de kust, 5 mijlen bezuiden Pondichery.
Chillan, stall met 5000 inw. in bet 63,000
zielen tellende departement C. van de chilenische
prov. Nuble, aan den voet van den vuurspuwenden
berg C.
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Chillianwalla

Chillianwalla, dorp in den Pendzjab, 2 uren
gaans van den oost-oever van den Thelum, bekend
door de overwinning der Engelscben onder lord
Gough (Jan.1849) op de Sikhs.
Chillingworth (William), beroemd controversist, geb. 1602 te Oxford, werd in de anglicaansche kerkleer opgevoed, ging op zijn 17e jaar tot de
roomsche Kerk over, doch verliet die weder, om
een harer vinnigste bestrijders te worden. In den
burger-oorlog koos hij de partij van Karel I, vergezelde dien vorst bij het beleg van Gloucester, en werd
door de opstandelingen gevangen genomen en ter
flood gebragt 1644.
Chillon, 1) stad in Spanje, prov. Ciudad-Real ;
2000 inw. — 2) sterk kasteel in het zwits. kanton
Waadtland, anderhalf uur gaans bezuidoosten Vevay,
aan het meer van Geneve, herbouwd door Peter van
Savooije, die in dit kasteel(1530-36)Frans Bonniy ard gevangen hield, den onverschrokken verdediger
van de onafhankelijkheid van Geneve tegen den druk
der savooische en bisschoppelijke overheersching.
Het beroemde gedicht van Byron DThe prisoner of C."
heeft den naam van dien martelaar op nieuw verheerlijkt.
Chiloas. Zie LUYA.
een in 1558 door Mendoza ontdekte
archipel in de golf van Ancud, aan de zuidkust van
Chili, waarvan C. eene afzonderlijke provincie vortint,
bestaat nit 25 bewoonde eilandjes en ruim 300 onbewoonde dito, omvat eene uitgestrektheid van omstreeks 200 vierk. mijlen, bevolkt met 62,000 zielen,
deels Spanjaarden, deels Indianen. De hoofdplaats
der prov. C. is San-Carlos op het vruchtbare eiland
C., of Isla Grande (zijnde het grootste der geheele
groep), op welk eiland ook nog de havenplaatsen
Chacao, Castro en Delcahue.
Chilon,l)een der zoogenaamdeZevenWijzen van
Griekenland, uit Lacedemoniè, leefde omstr. 600 v.
Chr.; bij stierf van blijdschap, toen hij zijnen zoon
zag bekroonen als overwinnaar in de Olympische
spelen. — 2) mededinger van den spartaanschen
wetgever Lycurgus, behoorde tot het oude geslacht
der Procliden, en beweerde dus meer geregtigd tot
den troon te zijn dan Lycurgus, die niet van vorstelijken bloede was. Doordien C. een groot gedeelte der burgers door beloften voor zich had weten to winners, moest Lycurgus, om niet vermoord
te worden, zijn behoud zoeken in de vlugt ; doch hij
keerde later terug, toen C. door de burgers zelf genoodzaakt werd om zich door de vlugt te redden.
Chilperic I, jongste zoon van Clotarius I, werd
561, voor zijn erfdeel, koning van een gedeelte van
Neustriê, en had tot residentie Soissons; 567 werd
hij koning van geheel Neustrie. Zijne regering was
slechts eene aaneenschakeling van misdaden. Zijne
gemalin Audovera werd door hem verstooten, toen
hij reeds in overspel leefde met Fredegonde. Deze
sluwe bijzit werd echter voor eenigen tijd door hem
verwijderd, omdat hij een tweede huwelijk wenschte
aan te gaan. Doch het duurde niet fang of Fredegonde
hernam al hare heerschappij op zijn hart, en C. liet
zijne tweede gemalin (Galasuinda, dochter van Athanagild, den koning der Visigothen van Spanje) vermoorden, om met zijne bijzit te kunnen trouwen.
Vandaar de onverzoenlijke haat tusschen Brunehaut
(Galasuinda's zuster) en Fredegonde, uit welken
haat nieuwe misdaden worden geboren. In 575 werd
C., die met zijn broeder Sigebert (Brunehaut's gemaal) in oorlog was, ingesloten in Doornik en tot
het uiterste gebragt ; met behulp van Fredegonde
echter redde C. zich uit den nood, door zijnen ge-

Chimham
noemden broeder verraderlijk van kant te laten maken. In 584 werd C. zelf vermoord, nabij Chelles ;
en degene , op wier aanstoken deze moord volvoerd
werd, was de zelfde Fredegonde, om wier wille hij
zooveel gruwels op zijn geweten had, want (zeggen
sommige geschiedschrijvers) zij was voor zijne wraak
beducht, omdat hij Karen geheimen minnehandel ontdekt had met zekeren edelman, Landry genaamd. —
C. II, koning van Frankrijk 715-720, zoon van
Childeric II, was in een klooster opgevoed onder
den naam van Daniel, en werd 715 op den troon geplaatst door Rainfroi, majordomus van Neustriö. Hij
was onvoorzigtig genoeg Karel Martel aan te vallen,
werd overwonnen en gevangen genomen, en behield
van zijn koningschap niets dan den blooten titel.
Chiltern—Hills, bergketen in het engelsche
graafschap Buckingham.
Chimaar, eiland. Zie SEMAO.
Chimaltenango, aan den Rio-Grande liggende hoofdplaats van het 57,000 zielen tellende
dept. C. in den staat Guatemala (Centraal-Amerika.)
Chimara, stad in het turksche ejalet Janina,
met 2000 inwoners, hoofdplaats der roofzuchtige
Chimarioten.

Chimay, stad in de belgische prov. Henegouwen, aan de Blanche, 11 uren gaans bezuiden Charleroi ; 3800 inw., kasteel der prinsen van C., ijzersmelterijen en beroemde marmergroeven. In de 13e
eeuw was C. eene heerlijkheid, toebehoorende aan de
familie Nesle-Soissons, kwam vervolgens in handen
der heeren van Beaumont, later van de Chatillons,
graven van Blois, en werd toen verkocht aan de
familie Croy. Ten behoeve van deze familie werd
C. 1470 door Karel den Stoute tot een graafschap,
en 1546 door den roomschen keizer tot een prinsdom verheven. In 1612 Niel dit prinsdom als erfdeel
toe aan de familie van Ligne-Aremberg, die het behield tot 1686 ; vervolgens behoorde het tot 1750
aan de familie Hennin, en kwam toen door huwelijk
aan de familie Caraman, die het thans nog bezit.
Chimay (prinses van). Zie TALLIEN (mevrouw).
Chimbo, stad in de republiek Ecuador, aan de
rivier C. en in de nabijheid van den Chitnborasso ;
2000 inw.
Chimborasso, een der hoogste bergen van
de Andes-keten, in de zuid-amerikaansche republiek
Ecuador, werd lang voor den hoogsten berg op den
ganschen aardbol gehouden, en verheft zich tot eene
hoogte van 21,148 vt. hoven den spiegel der zee.
Tot 12,600 vt. is de C. begroeid met Alpenkruiden,
tot 14,150 voet met Alpen-gras en cryptogamen ; ter
hoogte van 15,700 vt. begint de streek van het
eeuwige ijs, in weerwil dat de C. nagenoeg onder
den equator ligt. Deze berg geeft zijnen naam aan
eene prov. C. van den vrijstaat Ecuador.
Chimenti (Giacomo), bijgenaamd da Empoli,
geb. te Empoli 1554, gest. 1640, florentijnsch schilder uit de school van Tommaso da San-Friano.
Chimera, fabelachtig monster, geboren in
Lycie, uit Echidna,bij wie Typhon het verwekt had.
Volgens Hesiodus was de C. van goddelijken oorsprong, had den kop van een leeuw, het ligchaam
van eene geit en den staart van een draak. Dit monster braakte vuur en vlammen uit ; het werd op bevel
van Iobates bevochten en gedood door Bellerophon.
Men houdt de C. voor eene personificatie van eenen
vuurspuwenden berg (zie het volgende art.).
Chimera, een berg in Lycie, een der toppers
van het Cragus-gebergte. Zie ACROCERAUNII MANTES.
Chimham, of Chimhan, toog met David naar
Gilgal ; II Sam. 19 : 37, 38, 40.
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China

China, ook wel Sina, door de inboorlingen genaamd Tsjang-hoa, d. i. Bloem van het midden, of
ook Taj-tsing-koen, d. i. het rijk der volmaakt zuivere dynastie of het Hemelsche rijk, is het Katay of
Catay van de reizigers uit de middeleeuwen. Het
grootste rijk in Azie is C., op Rusland na tevens het
grootste rijk der aarde ; algemeen gesproken kaii men
de uitgestrektheid van C. aldus bepalen : het ligt
tusschen den 22sten en 40sten graad noorderbreedte
en tusschen de meridianen van den 99sten en 120sten
graad oosterlengte. Men schat den vlakte-inhoud
van dit reusachtige rijk op een kwart millioen vierk.
mijlen, terwijl men het digtst bij de waarheid komt
als men de bevolking op 415 millioen zielen schat
(zie blz. 718), rtienschen van de meest verschillende
volkstammen, doch alien behoorende tot het mongoolsche ras.
Daar het eigentlijke C. van die verbazende uitgestrektheid slechts ongeveer een vierde gedeelte beslaat, dienen wij aan te stippen, dat daarin is begrepen : I . . het aan C. verblevene gedeelte van Mandzjoerie ; 2. . het zoogenaamde Westland (Si-ju) of
Turkestan (Thian-sjan-pe-loe en Thian-sjan-nanloe) ; 3. . het in de laatste jaren gedeeltelijk door de
Russen in bezit genomene Dzongarie (Ili) ; en 4 .. een
gedeelte van Mongolie. Schatpligtig aan de chinesche
keizers zijn: het eigentlijke Mongolie en het land
aan den Khoekhoe-Noor, wijders ook Thibet, en
(ofschoon deze in naam) Corea, Annam en de
Lieoekioe-eilanden.
Het eigentlijke C., tusschen 60 en 75 duizend
vierkante mijlen groot, wordt ten zuiden en ten
oosten bespoeld door de Gele Zee met de golf van
Petsjili, de Oost-Chinesche Zee, en de Zuid-Chinesche Zee met de Golf van Ton-king. Is de trust, in
het groot beschouwd, niet in geledingen gesplitst ,
in het klein is zulks in hooge mate het geval door
eene menigte bogten en limanen, landtongen en kleine
schiereilanden, waarbij nog te voegen zijn de twee
groote kust-eilanden Hai-nan in het zuiden en
Tai-wan of Formosa in het oosten, en eene menigte
kleine dito, waaron'der bijzonder vermeld dienen de
eilandgroepen der limanen van Canton (met Macao
en Hongkong) en Hang-tsjeeoe (met Tsjeeoe-sjan of
Tsjoe-san). Het land is in het westen en noordwesten hoog bergland, in het zuidoosten en oosten
terras- en laagland; in het zuiden behoort het tot
de tropische en subtropische hemelstreek, en in het
noorden tot de warm-gematigde zona. Het hoogland
paalt aan twee groote bergketenen, nl. den Nanling bezuiden den Yan-tse-kiang, en den Pe-ling
benoorden die rivier, zijnde beide bergketenen slechts
oostelijke vertakkingen van het ontzagwekkende gebergte-systeem van oostelijk Hoog-Azie. Het eigentlijke laagland van C., het middelpunt zoowel van
het gansche rijk als van eene allezins opmerkelijke
en eigenaardige beschaving, en tevens de digtst bevolkte en meest bebouwde landstreek van den ganschen aardbol, strekt zich uit fangs en tusschen den
beneden-loop der rivieren Hoang-ho (Gele-rivier) en
Yan-tse-kiang (Blaauwe rivier), welke laatste in de
wandeling kortweg Kiang wordt gedoemd. Deze
beide rivieren, die als de hoofd-aderen des rijks te
beschouwen zijn, komen uit de gebergten van HoogAzie, en doorstroomen in nagenoeg gelijke rigting
naar het oosten het land, van alle kanten gevoed
wordende door de wateren van kleinere rivieren, op
vele punten met elkander verbonden door kanalen
(zooals bet groote Keizerskanaal), en zoodoende een
reusachtig net van waterwegen vormende, In gemeenschap met hetzelve staat het kleine rivier-

systeem van het noordoosten, nl. dat van den Pei-ho ;
geheel afgescheiden is het systeem van bet zuiden,
dat in bet westen (in Yun-nan) behoort tot bet
boven-gedeelte van het stroomgebied der groote
achter-indische rivieren Salwen, Me-khong en Songka, en in het oosten het aanzienlijke bekken omvat
van den Si-kiang of Canton-rivier. Met de hoofdrivieren in gemeenschap staan vele waterbekkens,
waarvan de voornaamste zijn : het Toengthing-meir
in Hoe-nan, bet meir Pho-jang in Kiang-si, het meir
Thai-hoe in Kiang-soe en Tsje-kiang, de meren
Kao-jang en Hong-tse in Kiang-soe.
Het klimaat van C. is verschillend naar gelang van
de breedte-graden, doch over het algemeen warm ;
de winters zijn er droog, de zomers regenachtig. De
bij uitstek vruchtbare grond brengt in overvloed
alle keerkrings-produkten voort, inzonderheid thee,
rijst, bamboes, katoen, suikerriet, peper, tabak, betel, enz.; in de zuidelijke provincien kweekt men
palm-, moerbezie-, kokos-, ceder-, mast-, kaneelen eene menigte andere soorten van boomen. In
C. vindt men olifanten, rhinocerossen, tartaarsche
koeijen, tapirs, buffels, beeren, tijgers, luipaards,
panters en het muskusdier. Onder het pluimgedierte
merkt men op fazanten en paradijsvogels. De verscheidenheid van visscben is groot ; de goudvisch is
in C. inheemsch. Rijk is C. aan mijnen, uit welke
goud, zilver, koper, ijzer, lood, kwikzilver, steenkool
en zout wordt gewonnen ; ook aan lei-, marmer-,
lapis-lazuli-, kristal-, jaspis- en andere edelsteengroeven.
De Chinezen zijn over het algemeen klein van gestalte, zij hebben een breed, weinig uitdrukking
teekenend, geel van kleur zijnde aangezigt met hoog
vooruitstekende kaakbeenderen, lang-gesplitste kleine oogen,met hoog daarboven staande wenkbraauwen,
en een kleinen neus. Ze zijn onderhevig aan eene
besmettelijke huidziekte, die zij niet weten te
genezen. In C. wordt de veeiwijverij gehuldigd. Het
vrouwelijk geslacht is ondergeschikt en bekrompen
van verstand. De vrouwen der aanzienlijken zijn in
hare toilet-kamer gebannen ; die der geringen zijn
gedoemd om hard te werken. Het huiselijk leven is
stijf en koud in vormen,even als het openbaar leven.
Om de afgestorvenen wordt Brie jaren lang rouw gedragen, in bet wit. Ms een punt van vrouwelijke
schoonheid beschouwt men kleine voeten, die dan
ook van jongs of aan worden zaamgedrukt en belemmerd in hunnen groei. Het hoofd der mannen
wordt kaalgeschoren, op eene kuif na, dien ze tot
eenen staart vlechten. Lange nagels aan de vingers
worden beschouwd als een teeken van aanzienlijken
stand. De armen leggen hunne kinderen niet zelden
te vondeling, of brengen hen om het leven ; inzonderheid is het laatste het geval met de meisjes, die
veelal dadelijk na de geboorte verdronken worden.
Als godsdienst van den staat geldt de leer van
Confucius (Kong-foe-tse); dit is de godsdienst der
ambtenaren, aanzienlijken en geleerden ; ze erkennen
een opperwezen, en hebben 1515 tempels, maar Been
priesters : de keizer alleen (als hoogepriester) verrigt de tempeldienst voor het geheele yolk ; jaarlijks
worden ruim 62,000 dieren en 17,000 stukken zijde
in de tempels van Confucius geoflerd. Deze godsdienst schrijft als pligt voor: kinderlijk ontzag jegens
de ouders, eerbied jegens de ouden van dagen en
eerbied jegens de dooden. Eene andere godsdienst,
met de vorengenoemde in regten gelijkstaande, is de
godsdienst der rede, of godsdienst van Tao-tse of
Da-ots, gesticht door Lao-tseeoe of Lao-tsjoe (d. 1.
het grijze kind), zijnde een voorlooper en tijdgenoot
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van Confucius, tot wien hij ongeveer in de verhouding stand als,volgens het Evangelie der Christenen,
Johannes de Dooper tot Jezus; volgens de priesters
(zie blz. 208, kol. 2, reg. 16 v. o.) is deze Lao-tsjoe
de mensch geworden God, geboren uit eene maagd,
die in haren slaap door het Opperwezen bezwangerd
werd zonder hare maagdelijke reinheid te verliezen.
De priesters geven zich af met tooverij en sterrewigchelarij, en deze godsdienst is allengs ontaard
tot een geloof aan het veelgodendom. Met eene derde
godsdienst, die van Boeddha (bij de Chinezen Fo-tho,
of kortweg Fo) is het niet veel beter gesteld: luije
priesters, die een lekker leven leiden ten koste van
den gemeenen man; van zulke priesters wemelt het
in C., doch bij de aanhangers der leer van Confucius
worden ze veracht. Deze priesters moeten het celibaat
bewares; zoo ook de vele nonnen, die in kloosters
zamenwonen, en die almede van de giften der geloovigen leven, alsook van hetgeen ze trekken uit het
verhuren van de klooster-lokalen, die menigmaal
verhuurd worden tot de onzedelijkste, schandelijkste
doeleinden. De staats- en burgerlijke instellingen
zijn aan strenge regelen gebonden ; zelfs de wetenschap ligt aan den band van onveranderlijke vormen.
Geleerdheid staat bij de Chinezen in hooge achting ;
in alle plaatsen bestaan scholen, en in de voornaamste steden inrigtingen voor hooger onderwijs ; doch
bij het slaafsch vasthouden aan alle overleveringen
en vastgestelde vormen, kan de wetenschappelijke
ontwikkeling der Chinezen wet nooit eene inderdaad
verhevene vlugt nemen. De ambtenaren der Justitie
en van het openbaar bestuur worden mandarijnen
of kwangs genoemd. Wat de taal der Chinezen betreft, zie men hierachter het art. CHINESCHE TAAL en
letterkunde. De landbouw staat in C. in hooge eere,
en wordt sterk aangemoedigd door het gouvernement. In de kunstvlijt staan de Chinezen op eenen
vrij hoogen trap ; vooral in het bakken van porselein
munten zij uit; het kompas, de drukkunst, het buskruid, en meer Bingen hadden zij reeds uitgevonden
tang vOOr de Europeanen ; doch even als in alles, is
ook hierin lion vasthouden aan het oude een schier
onoverkomelijk beletsel, dat alien vooruitgang tegenhoudt. Niettemin is in de 19e eeuw voor C. het tijdperk van ontwikkeling aangebroken, sedert zij, huns
ondanks, in veelvuldiger aanraking zijn gebragt met
andere beschaafde volken (zie hieronder in het historisch overzigt).
De regeringsvorm in C. is onbeperkt monarchaal.
De keizer noemt zich ))Zoon des Hemels", en kiest
uit zijne zonen zelf zijnen opvolger, naar willekeur.
De keizerlijke residentie is Peking. De hoogste staatsmagt is de ministerraad, zamengesteld uit de twaalf
presidenten der ministerièn, en uit de opperbevelhebbers der armee. Afgescheiden van de ministeriên
bestaan twee ligchamen van toezigt, nl. de hooge
staats-controle in 25 sectien, en des keizers kabinetsraad. Het bestuur der provincien staat ander collegien,
die gepresideerd worden door eenen gouverneur of
stadhouder. De armee, op geheel anderen voet ingerigt dan in de europesche rijken, wordt geschat
op anderhalf millioen soldaten; de vloot bestaat uit
ruim 800 schepen, bemand met ruim 58,000 koppen,
onder twee admiralen.
Administratief is C. ingedeeld in de onderstaande
18 provincien. De bevolking wordt sedert het begin
der tegenwoordige dynastie, dus reeds sedert 1644,
om de tien jaren in registers opgeschreven, en van
deze tienjaarlijksche yolks-telling levert het ministerie in het daaropvolgende jaar een tabellarisch overzigt in aan den keizer. Blijkens die volks-tellingen
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had C. in 1761 eene bevolking van 201,013,344 zielen, in 1812 geklommen tot 361,993,179 zielen, en
in 1842 bedroeg bet zielental als volgt :
Zielental.
Provincien.
36,879,838
1. Tsji-li (Pe-tsji-li)
29,529,877
2. Sjan-doen (Sjan-tong)
17,056,925
3. Sjan-si
29,069,771
4. Chenan (Ho-nan)
39,646,924
5. Kiang-sae
36,596,988
6. An-choi (An-howei)
26,513,889
7. Kiang-si
25,799,556
8. Fo-kiang
30,437,974
9. Tsje-kiang
28,584,564
10. Choe-boewi (Hoe-pe)
20,048,969
11. Choe-nan (Hoe-nan)
10,309,769
12. Sjen-si
19,512,716
13. Gan-soe (Kan-soe)
22,256,964
14. Soei-tsjoean (See-tsjoean) . . .
21,152,603
15. Guann-doen (Kwang-tong) . .
8,121,327
16. Guann-si (Kwang-si) .....
5,823,670
17. Juun-nan (Yun-nan) .....
5,679,128
18. Goei-tsjsoe (Koewei-tsjeeoe)
1,665,521
Mandzjoerie (Chinezen in) . . .
te zamen . . 414,686,994
Daarbij komen nog de tangoetische volkstammen in
de provincien Gan-sae en Soei-tsjoean, bestaande
in het jaar 1812 uit 99,018 familien. In China vindt
men Musulmannen, Joden en sedert de laatste 30 jaren een steeds toenemend getal Europeanen, vooral
Engelschen en Russen, alsook Amerikanen.
De Geschiedenis van C. is aanvankelijk slechts
eene fabel; wilde men op hunne eigene jaarboeken
afgaan, dan zou het chinesche rijk reeds om en bij
de honderd duizend jaren bestaan hebben, aanvankelijk zou het geregeerd zijn geworden door goden,
en vervolgens door van die goden afstammende
vorsten, waaronder de voornaamste zijn : Fo-hi en
de hooggevierde Yao. De eigentlijk historische tijd
neemt eerst eenen aanvang met de eerste keizerlijke
dynastie (keizers uit het geslacht Hia), die regeerde
van 2207 tot 1767 v. Chr.; doch in dit tijdvak, zoomede in dat der volgende dynastic (keizers uit het
geslacht Sjang of In), die regeerde tot 1122 v. Chr.,
is waarheid en verdichtsel, werkelijkheid en mythe
nog aanhoudend dooreengeweven, zoodat het onmogelijk is ze van elkander te onderscheiden. Duidelijk
op den voorgrond treedt in C.'s maatschappelijke en
staatkundige ontwikkeling zekere Woewang, die de
stichter werd van de dynastie Tsjeeoe (1200-258
v. Chr.), of Tsjeeoe-kue, d. i. strijdende koningen;
onder deze dynastie werd C. verbrokkeld in eene
ontelbare menigte onafhankelijke rijkjes, die aanhoudend met elkander in oorlog waren. Eindelijk
trad 249 v. Chr. Tsin-sji-hoang-ti als stichter op
van de dynastic Tsin, bragt geheel C.weder onder
66n schepter, sloeg de gedurige invallen der Mongolen af, en liet den zoo merkwaardigen Grooten Muur
bouwen, dat wonder van China, waardoor het afgesloten werd van Mongolie (zie CHINESCHE MUUR). Deze
dynastic werd 206 v. Chr. vervangen door de dynastie Han, die tot 229 na Chr. regeerde; en toen splitste C. zich in drie afzonderlijke rijken, die echter
weder vereenigd werden in het jaar 280 na Chr. door
Woe-ti, den stichter van de dynastic Tzin, 'mar
welke het rijk dan ook zijnen naam ontving. Anna
386 veroverden de Mongolen het noordelijk gedeelte
van C., en stichtten daar een afzonderlijk rijk ; de
weder-vereeniging had plaats 589 door Yang-kien,
den stichter van de dynastic Soei, die 619 vervangen werd door de dynastie Tang, uit welke de beroemde keizer Lin-yuen in 622 den troon beklorn,
• , ..
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1839 eene aanzienlijke chinesche legermagt in en
die in het korte tijdsbestek van 7 jaren geheel China
onderwierp aan zijnen schepter, eene hoogeschool om Canton bijeen getrokken, en al de aldaar aangestichtte, en eene bibliotheek oprigtte van 200,000 voerd liggende opium (ter waarde van 4 a 5 millioen
boekdeelen. Onder de regering van dezen grooten ponden sterling) werd aan de Engelschen ontnomen
keizer, die in 645 stierf, bereikte C. eenen hoogen en vernietigd. Hierop verklaarde Engeland aan C. den
oorlog (den Opium-oorlog), die na de inname van
trap van beschaving, in vergelijking althans bij den
Tsjing-kiang-fo (21 Julij 1842) eindigde met het
staat van halve barbaarschheid, waarin destijds de
traktaat van Nanking (26 Aug. 1842). Bij dit trakvolken van hedendaagsch Europa nog verkeerden.
Maar zwakke vorsten waren de 19 volgende keizers taat werd bepaald, dat voortaan,behalve Canton, ook
nog de havens Amoy, Fo-tsjoe,Ning-po en Sjang-hai
uit deze dynastie, die eindigde in 907. Nu volgden
zouden worden opengezet voor alle natien ; bovenzes verschillende dynastien, de eene al zwakker dan
lien werd aan Engeland afgestaan het eiland Hongde andere, zoodat de tartaarsche volkeren hoe Ianger hoe meer aan invloed wonnen. De laatste Bier 6 kong, terwijl tevens eene schadevergoeding voor de
dynastien (18 keizers uit het huis Song) regeerde gemaakte oorlogskosten aan de Engelschen zou worden uitbetaald tot een bedrag van 21 millioen dolvan 960 tot 1279, toen de dynastie Yuen optrad,
lars. Zoo zag C. zich dus eindelijk genoodzaakt zijn
zijnde de mongoolsche dynastie, die gesticht werd
gedurende zoo vele eeuwen hardnekkig volgehouden
door Kublai (of Chubilai), den khan der Mongolen.
stelsel van afzondering te laten varen, en aan
Sedert de optreding van den veroveraar Genghiseen christenvolk (een barbaren-volk) de eer te
khan, die zich 1205 van een gedeelte van China
geven een traktaat met hetzelve te sluiten als van
meester gemaakt had, en na wiens dood (1227) zijn
gelijke tot gelijke. Reeds 3 Julij 1844 verkregen de
veroveringswerk door zijne zonen werd voortgezet,
Vereenigde Staten van Noord-Amerika,door dreigend
was China van lieverlede geheel in hunne handen
tegen C. op te treden, nog voordeeliger traktaat dan
gevallen. De verovering van Keei-fong-fo, de hoofddat door Engeland gesloten; en 24 October 1844
stad van noordelijk China, leverde een schouwspel van
volgde het sluiten van een traktaat van koophandel
menschenslagting, gelijk er geen tweede in de geen vriendschap met Frankrijk. Met de troonsbeklimschiedenis der wereld te vinden is; ruim een millioen
ming (26 Febr. 1850) van Hien-fong (eigentlijk
menschen werden daarbij omgebragt door het zwaard,
terwijl nog bijna een millioen anderen omkwamen genaamd Inzjoe, geb. Aug. 1831, zijnde de vierde
door pest en hongersnood. De keizers nit de mon- zoon van Tao-kwang) namen de binnenlandsche
goolsche dynastie (1279-1368) eerbiedigden de woelingen in C. een gevaarlijk karakter aan (zie
zeden en gewoonten van het overwonnene yolk, TAJ-PINGS)en breidden zich meer en meer uit. Daarbij rees I 856 een nieuw geschil met Engeland ; in
bragten kunsten en wetenschappen tot eenen hoogen
dat jaar, namelijk, werd door de chinesche ambtetrap van bloei, verleenden het eerst aan vreemden
naren een schip opgebragt wegens smokkelarij : het
den tot dusverre steeds gesloten geweest zijnden
schip, ofschoon chineesch en uitsluitend bemand met
toegang tot het chinesche rijk (nl. aan den beroemChinezen, voer onder engelsche vlag, en daarop
den reiziger Marco Polo); loch het was en bleef met
dat al eene vreemde dynastie, die zich dan ook grondde Engeland eenen eisch om voldoening, die
door het chinesche gouvernement werd geweigerd.
naauwelijks eene eeuw staande hield, en 1368 van
In bondgenootschap met Frankrijk, tastte Engeland
den troon werd gestooten door Tsjoe, later genaamd
nu de stad Canton aan, die gebombardeerd en 28 Dec.
Tai-tsong, die de chinesche dynastie Ming stichtte,
1857 door de geallieerden ingenomen werd. Nadat
welke 17 keizers aan C. heeft geleverd (tot 1645), en
de forten aan den mond van den Pei-ho stormenonder welke dynastie voor het eerst de Europeanen
derhand waren vermeesterd (20 Mei 1858) verkeerde
(zoo reeds 1 522 de Portugezen te Macao) met C. in
voortdurende handelsbetrekking kwamen. Op deze de hoofdstad van het Hemelsche rijk in gevaar ; en
de keizer haastte zich nu gezanten aan de geallieerdynastie volgde de door Sjoen-tsji gestichte rnandden of te zenden, en 26 Junij 1858 kwam het traktaat
zjoe-dynastie Tai-tsing of kortweg Tsing (1645)
van Tien-tsin tot stand, dat 3 Julij daaraanvolgend
welke het tot op dit oogenblik nog regeert. Eerst
door den keizer werd geratificeerd. Bij dit traktaat
onder dit stamhuis heeft C. de groote uitgebreidheid
werd bepaald, dat (hehalve de ITV havens Canton,
erlangd, welke het tegenwoordig heeft. Toen SjoenAmoy, Fo-tsjoe, Ning-po en Sjang-haj) nog voor
tsji 1662 stierf, werd hij opgevolgd door zijnen zoon
den wereldhandel wierden opengesteld : de hoofdKang-hi, een uitstekend vorst, die de Mongolen oversteden der eilanden Thaj-wan en Haj-nan ; de door
won, Formosa en Tibet veroverde, en aan de sedert
1583 door den Jezmt Matthias Ricci en anderen tot de Engelschen Swa-tau genoemde havenplaats der
stad Tsjao-tsjoe in het oostelijk gedeelte der prohet Christendom bekeerde Chinezen vrijheid van
vincie Guann-doen; en de steden Tsjing-kiang (aan
godsdienst toestond. Reeds1724 echter, onder zijnen
den Kiang), Han-khoe (aan den Kiang, tegenover
zoon Yoen-tsjing, werden deze chinesche Christenen
Woe-tsjang), Niu-tsjoewang (aan de golf van Pegebannen, en onder diens opvolger Kien-long (den
tsji-li)en Teng-tsjoe (op het schiereiland Sjan-tong).
veroveraar van Cashgar, Jarkand, Klein-Bucharije,
De verdere bedingen van genoemd traktaat waren :
het land der Dzongaren, Tibet en Miao-tse) stonden
dat de scheepvaart op de rivier Kiang geopend zou
ze van 1746 tot 1773 aan de hevigste vcrvolgingen
bloot. Onder Kien-Long's zoon Kia-king (1796 tot
zijn voor alle natien ; dat vreemdelingen vrijelijk door
China zouden mogen reizen ; dat de europesche mo2 Sept. 1820) had in 1815 de algemeene verdrijving
van de Roomsch-Katholieken plaats.
gendheden vaste vertegenwoordigers zouden zenden
Na den dood van Kia-king beklom 1821 diens
naar Peking, en dat het hof van Peking die vertegenwoordigers zou erkennen ; dat het Christendom in
t weede zoon Mian-ning (geb. 1784) den chineschen
China zou warden toegelaten, en dat de christelijke
troon,en nam den eernaam aan van Tao-kwang. Onder diens bewind rezen er 1834 ernstige geschillen
zendelingen door de autoriteiteu zouden worden
met Engeland, daar de Engelschen aanhoudend
beschermd ; en eindelijk, dat het chinesche gouveropium in C. invoerden, in weerwil van het uitdruknement aan Engeland 44 millioen nederl. guldens en
kelijke keizerlijk verbod. Toen de keizer van C. zag aan Frankrijk 16 millioen guldens schadevergoeding
dat geen vertoogen daartegen baatten,werd in Maart
zou betalen voor de gemaakte oorlegskosten. haus-
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schen bestonden al deze bepalingen wel op papier,
maar ze kwamen niet eer tot uitvoering, dan nadat
eerst de kracht der europesche wapenen zich nogmaals aan de Chinezen had does voelen. In dezen
laatsten oorlog vermeesterden de geallieerden 21 Aug.
1860 de Takoe-forten; bijTsjang-kia-wang (18 Sept.)
en bij Pali-kiao (21 Sept.) werden de Chinezen totaal
verslagen, en 13 Oct. 1860 werd Peking door de
troepen der verbondene mogendheden bezet. Terwig C. dus van de zeezijde voor het wereldverkeer
werd geopend door Frankrijk en Engeland, had Rusland (dat reeds sinds lang eene zoogenaamde geestelijke missie te Peking gevestigd had) ook niet stil
gezeten, en zich aan de landzijde meester gemaakt
van menig stuk chineesch grondgebied ; als zoodanig
vermelden wij voornamelijk het grootste gedeelte
van Mandzjoerie (het Amurland), dat bij het traktaat van Aigoen 28 Mei 1858 formeel aan Rusland
werd afgestaan. Rusland, dat sedert insgelijks een
gezant bij het hof van Peking geaccrediteerd heeft,
regelde bij een nailer traktaat 14 Nov. 1860 de handelsbetrekkingen met China ; een handelstraktaat
met Pruisen en met het Duitsche Tolverbond kwam
tot stand in Oct. 1861,kort voor den dood van Hienfong ; en wanneer de binnenlandsche beroeringen
(zie het art. TAJ-PINGS) eenmaal een einde zullen
hebben genomen, zal bet chinesche rijk weldra eene
nieuwe toekomst van welvaart te gemoet gaan door
het toenemend verkeer met de beschaafde wereld.
Dynastien en souvereinen van China.
omstr. 3000 v. Chr.
Fo-hi
2838
Yuen-ti, of Sjing-nong ..
2698 »
Hoewang-ti
2598
Tsjao-hao
2514 .
Tsjoewén-hio
2436 .
Ti-ko
2357
Yao
2255 »
Sjoen
»
1e dynastie, Hia, ..... 17 souv., 2207
Sjang . . . . 28 — 1767 .
2e
1200 .
Tsjeeoe . . . 36
3e
249 .
' Tsin ..... 3
4e
206 »
Han ..... 25
5e
229 na Chr.
Tsj eeoe-han . 9
6e
280 .
Tzin ..... 14
7e
419 .
Song ..... 7
8e
479 .
Tsi ...... 6
9e
502
Li-ang . . . . 4
10e
556
Tsjin ..... 4
11e
589 .
12e
Soei . . . . 3
619 .
Tang ..... 21
13e
907
Heeoe-li-ang . 3
lie
923
Heeoe-tang . 4
15e
936
Heeoe-tzin .. 2
16e
947
17e
Heeoe-han .. 3
951
18e — Heeoe-tsjeeoe 3
960
19e — Song ..... 18
1279
20e —(mongoolsche)Yuent4
1368
21e —(chinesche) Ming 17
22e — (mandzjoe) Tsing
of Tai-tsing
1645 .
Uit de dynastie Tai-tsing hebben geregeerd :
1644-1662
1. Sjoen-tsji
2. Kang-hi
1662-1723
3. Yoen -tsj ing 1723-1736
4. Kien-long 1736-1796
1796-1820
5. Kia-king
6. Tao-kwang 1821-1850
7. Hien-fong 1850-1861
8. de thans regerende keizer.
Chinapatam. Zie C_HENNAPUTTEN.

Chinesche muur beet de aanvankelijk tegen
de invallen der Tartaren opgerigte, thans ten deele
bouwvallig gewordene, verbazend groote muur, die
in het westen van China bij Soe-tsjeeoe aanvangt,
onafgebroken voortloopt over bergen en door dalen
en diepe ravijnen, en zich uitstrekt naar het noordoosten tot aan de oostelijke zee, over eene lengte
van omstreeks 300 geogr. mijlen. Deze muur, opgetrokken van quadersteen, gebakken steen en rotsblokken; heeft eene hoogte van tusschen 18 en 25
geometriscbe voet, en is voorzien van ontelbare
wachttorens, tot 40 vt. hoog, op korte afstanden van
elkander. Men komt door den muur been door een
aantal deuren, die ten deele van ijzer zijn. Eigentlijk
zijn bet twee gemetselde muren, die parallel loopen,
terwijl de daartusschen liggende ruimte is opgevuld
met aarde. Omstreeks 2 eeuwen v. Chr. werd dit
werk van ongeloofelijke inspanning voltooid, zoodat
dit bouwkunstige wonder der Chinezen thans ruim
2 duizend jaren oud is.
Chinesche taal en letterkunde. De
Chinesche taal behoort tot die talen van Oost-Azie,
die gewoonlijk de een-lettergrepige genoemd worden.
leder woord drukt op zich zelven een denkbeeld of
een voorwerp uit, en eindigt of met eene 4okaal, of
met een tweeklank, of met een neusklank. Vele
woorden worden echter op vier- of vijfderlei wijze
uitgesproken, en verschillen naar gelang van de uitspraak in beteekenis. Daarbij komt nog, dat een en
het zelfde woord met de zelfde uitspraak menigmaal
verscheidene geheel verschillende beteekenissen
heeft. Voor de zuiverste en meest juiste uitspraak
houdt men het Chineesch zooals het in Nanking algemeen gesproken en verstaan wordt, de zoogenaamde Mandarijnen-taal. — Het Chinesche schrift
is geen letterschrift, maar een schrift dat bestaat nit
teekens, die elk op zich zelven een woord vormen ;
hunne geheele schrijfwijze is slechts eene tot meer
volkomenheid gebragte methode, ontleend aan het
hieroglyphen-schrift der oude Egyptenaren. Het
aantal dezer teekens of sinogrammen in de chinesche
schrijfwijze is verbazend groot; in den Theeoe-wei
dictionnaire komen er ruim 33 duizend, in andere
woordenboeken tot bij de 40 duizend voor. De historiographen der keizerlijke akademie zijn verpligt
9 duizend van die teekens te kunnen, en de geleerden
maken tegenwoordig in hunne geschriften ongeveer
van 3 duizend verschillende sinogrammen gebruik.
Wie echter de 2500 teekens kent, die in de werken
van Confucius en zijne leerlingen voorkomen, kan
zich in staat achten om alle geschriften op het gebied van geschiedenis en wijsbegeerte te verstaan.
Daar het aanleeren van zulk een ontzaggelijk aantal
teekens (33 a 40 duizend) zelfs voor de Chinezen
zelven een schier onoverkomelijk struikelblok zoo
wezen, om hunne geschrevene taal te leeren verstaan,
volgt men sedert lang (ook in alle chineesch-europesche woordenboeken)let stelsel, om al die teekens
under grondwoorden of zoogenaamde sleutels te
brengen. Zulke sleutels heeft men er 214 aangenomen, die in zekeren zin te beschouwen zijn als het
chinesche alphabet. Door aan zulk eenen sleutel een
klankteeken of phonogram toe te voegen, krijgt men
een ander woord ; en daar men zich van ongeveer
vijf bonderd zulke phonogrammen in het Chineesch
bedient, kan ieder grondwoord 500-voudig worden
gewijzigd, ongerekend de zamengestelde woorden
(2 sleutels bijeen gevoegd), die insgelijks de zelfde
wijzingen ondergaan kunnen, zoodat het getal woorden of teekens eigentlijk zou kunnen worden uitgebreid in het oneindige. Daar intusschen in de woor-
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Chinesche Zee
denboeken al de wijzigingen, die het groiidwoord
ondergaat, gerangschikt staan onder het grondwoord
(d. i. den sleutel), heeft men 214 rubrieken, onder
welke men ieder woord op zijne plaats vindt, zooals
men in een woordenboek der met letterschrift geschrevene talen ieder woord vindt staan op zijne
alphabetische plaats. — De Chinesche letterkunde is
ontegenzeggelijk de meest omvattende en tevens de
gewigtigste van geheel het Oosten. De oudste gedenkstukken van chinesche poezij, geschiedenis,
wijsbegeerte en wetgeving zijn vervat in de King,
of vijf kanonieke boeken, in de 6e eeuw v. Chr.
bijeengebragt door Confucius. Dit zijn : I) Y-king
of het boek der gedaante-verwisselingen (latijnsche
vertaling van Mohl, 2 din. Stutgart 1832) ; 2) *eking, het boek der annalen, slechts in fragmenten
aanwezig (Chineesch en. Engelsch van Medhurst,
Sjanghai 1846) ; 3) Sji-king, het bock der liederen
(Latijn van Mohl, Stutg. 1830 ; Duitsch van Ruckert,
Altona 1833) ; 4) Tsjuun-tsieeu, geschiedenis der
afzonderlijke rijken, van 770 tot op den tijd van
Confucius; en 5) Li-ki, het bock der cereawnien
of zedenspiegel. De overige werken van Confucius
en van Lao-tse en van beider leerlingen onvermeld
latende, volstaan wij met te zeggen, dat de chinesche
letterkunde zeer rijk is aan werken over geneeskunde, natuurlijke historic, sterrekunde, uranographie, geometric, landbouw, krijgskunde, muziek en
alle takken van werktuigkunde en kunstvlijt. Verscheidene chinesche woordenboeken zijn in wezen;
maar de voornaamste plaats in China's letterkunde
wordt ontegenzeggelijk ingenomen door de werken
over historic en geographic. Ook vooral romans en
vertellingen zijn talrijk ; poezij en dramatische produkten insgelijks. De rijkste verzameliiigen van
chinesche boeken in Europa vindt men te Parijs,
Londen, Berlijn, Munchen en Petersburg. Eene geschiedenis der chinesche letterkunde bestaat er nog
niet. Vergelijk Schott's Beschreibung der chines.
Literatur (Berlijn 1852) en Bazin's Le siècle des
Youen (2 dln. Parijs 1853).
Chinesche een gedeelte vaii den Grooten Oceaan, waardoor China ten Oosten begrensd
wordt onder den naam van Oost-Chinesche Zee of
Tonghai, die zich uitstrekt tot de Lieeukieeueilanden in Japan, en door de Foekian-straat of
straat van Formosa in gemeenschap staat met de
Zuid-Chinesche Zee of Nanhai. Deze laatste wordt
begrensd door China, Achter-lndie, Borneo en de
Philippijnsche eilanden, en bezat de twee groote
zeeboezems van Tongking en Siam.
Chingleput, of Tsjingleput, stad en vesting
in het 125 vierk. mijlen groote, circa 600,000 zielen
tellende district C. van het britsch-indische presidentschap Madras.
Chiniac de la Bastide (Pierre), geleerde,
geb. 1741 nabij Brives, gest. 1802, bekleedde verscheidene posters in de magistratuur, en heeft zich
vooral bezig gehouden met nasporingen over kerkelijk regt en rationale oudheden. Men heeft vau hem
een Discours sur la religion gauloise (1769), eene
geleerde editie van Pelloutier's Histoire des Celtes
(1770), enz.
Chinon, stad in het fransche dept. Iiidre-Loire,
aan de Vienne, 5 mijlen bezuidw. Tours; 7000 inw.;
eertijds eene vesting, die verscheidene belegeringen
doorstaan heeft. Hendrik II van Engeland stierf te
C. en Karel VIII hield er eenigen tijd zijn hof; op
het kasteel, waarvan nog rumen in wezen zijn, kwam
Jeanne d'Arc Karel VII aanmanen om Frankrijk te
redden ; C. is de geboortepl. van Rabelais.
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Chinsoora, of Tsjinsoera, stad in Bengalen
aan den Hoegly, 4 mijlen boven Calcutta ; 14,000
inw.; voornaam militair station der Engelschen.
Chiny (Bosch van), groot Bosch in belgisch
Luxemburg, tusschen Arlon en Neufchateau, dus
genoemd naar de stad C., aan den Semoy, met
1200 inw.
Chioggia, of Chiozza, het oude Fossa Claudia,
havenstad op het eiland C. behoorende tot de prov.
Venetie, ligt aan de Adriatische Zee, telt 27,000
inw. en was het tooneel van menigen strijd tusschen
Venetic en Genua (1369-81).
Chion, uit Heraclea aan de Zwarte Zee, leerling van Plato, verloste zijn vaderland van den tiran
Clearchus, [mar verloor daarbij zelf het leven. Hij
wordt genoemd als schrijver van 17 brieven (Leipzig 1816), die echter geschreven zijn door een neoplatonisch redenaar in de 4e eeuw.
Chios, tegenw. Chio of Skio, lat. Chius, turksch
eiland in de Egeische Zee, tusschen Samos en Lesbos, is ruirn 18 vierk. mijlen groot, bevolkt met
38,000 zielen, deels Grieken, deels Turken, is zeer
bergachtig (o. a. den Eliasberg) en beroemd om
zijne vvijnen. De hoofdpl. van C. is Castro. Aanvankelijk gecoioniseerd door de Pelasgen en de Cariers,
later door de bewoners van Creta en van Eubea,
veranderde dit eiland verscheidene malen van naam
(het beetle eerst Ophiussa, Pithyusa, PEthale, Macris
en eindelijk C.). Het beroemde zich, den grooten
Homerus te hebben voortgebragt; overigens waren
op C. geboren de treurspeldichter Ion, de geschiedschrijver Theopompus, de wijsgeer Metrodorus, en
verscheidene beroemde kunstenaars, o. a. Bupalus,
Anthermus, enz. Reeds vroeg bezat C. eene geduchte
oorlogsvloot. Tijdens de medische oorlogen werd C.
gedwongen contingenten te leveren aan den grooten
koning ; maar na de nederlaag van Xerxes sloot C.
zich aan Cimon aan. Bondgenoot van Athene in den
Peloponnezischen oorlog, kwarn C. met die stad onder bet spartaansche juk, later onder dat der koningen van Macedonia. Na den dood van Alexander
verviel C. aan de koningen vaii Pergamus ; het werd
de bondgenoot van Rome, door zich te verklaren tegen den macedonischen koning Philippus ; maar later
huip verleend hebbende aan Mithridates, werd C.
herschapen in een romeinsch wingewest, en verloor
van dat tijdstip of al deszelfs gewigt. In den tijd der
kruistegten werd C. veroverd en heroverd door de
Geiiuezen, door de grieksche en latijnsche keizers,
door de Turken en Venetianen ; maar 1694 kwamen
de Turken weder in het bezit van C., en hebben dat
sedert behouden. In 1821 beproefden de Chioten
eenen opstand um hunne onafhankelijkheid te herkrijgen ; maar daarop werd C. door de Turken deerlijk geteisterd, en de grieksche bevolking vaii al hare
tot dusverre genotene voorregten voor goed beroofd.
Chioten, bewoners van het eil. Chios.
Chiozza. Zie C—HIOGG1A.
r HEPAWAYANS.
Chippaways. Zie —
Chippenham, stad in het engelsche graafschap Wilts, aan den Avon ; 6000 inw.; ijzerhoudende bronnen.
Chipping, of High-Wycombe, stad in het engl.
graafschap Buckingham, aan den Wick ; 7000 inw.
Chipping—Norton, stad in het engl. graafschap Oxford; 2500 inw.
Chiquimula, stad in de prov. C. van den
staat Guatemala in Centraal-Amerika ; 6000 mw. De
Landengte van C. heeft ()Instr. 30 mijlen breedte, en
loopt tusschen de golf van Honduras en den Grooten
Oceaan.
46

Chiquitos

Chlumetz

Chiquitos, prov. van het boliviaansche depart.
Santa-Cruz, beoosten bet Andes-gebergte, is wel
5000 vierk. mijlen groot, en schier uitsluitend bewoond door Indianen, die ook Chiquitos heeten.
Chiral, of Sjiraz, stad in Iran, prov. Fars, gesticht omstr. 700 door de Musulmannen, is de geboortepl. der dichters Saadi en Hafiz, en werd in de
19e eeuw door aardbevingen geteisterd 1813, 1824
en 1853.
Chirignano, vlek in de prov. Venetie, 1 miji
van Mestre; 2000 inw.
Chiriqui, rivier in het noordwestelijkst gedeelte van den staat Isthmo in Midden-Amerika, ontlast zich in de golf van C. in de Caraibische Zee.
Vótir die golf liggen de Chiriqui-eilanden; en aan de
uitwatering der rivier is in den laatsten tijd eene
stad C. aangelegd.
Chiron, een centaur, zoon van Saturnus (die
zich in een paard had veranderd) en van Philyra,
woonde op den berg Pelion in Thessalie, en was zeer
bedreven in het jagen, alsook in de sterrekunde en
geneeskunde. Hij was de leermeester van iEsculapius,
van Hercules, van Achilles, enz. In den strijd van
Hercules tegen de Centauren ongeneeslijk gekwetst
door eene vergiftigde pijl, bad hij Jupiter om door
een spoedigen flood een einde aan zijn lijden te maken ; hij werd onder de sterren verplaatst, waar hij
het sterrebeeld van den Boogschutter vormde.
Chirvan. Zie S—1IRWAN.
Chislon, varier van Elidad. Zie ELIDAD.
Chisloth—Thabor, een der landpalen van
den stain Zebulon; Jozua 19 : 12.
Chiswick, engelsch dorp, aan den Teems, 4
uren gaans bewesten Londen ; 6000 law.; prachtige
buitenplaatsen; te C. zijn Fox en Canning gestorven.
Chitlis, stad in den scam Juda; Jozua 15 : 40.
Chitore, of Chittor, stad in het oost-indische
vorstendom Odeypoor of Mewar, aan den Peirasa ;
circa 25,000 inw.; vroeger residentie van den radzja
van Odeypoor.
Chittagong, of Islamabad, stad in het britschindische prestidentschap Bengalen, nabij de uitwatering van den Koerroemsoeli in de golf van Bengalen ;
16,000 inw.; was reeds in de 15e eeuw bekend aan
de Portugezen, die het Porto-Grande noemden.
Chitteidroog, stad in de britsch-ind. prov.
Mysore, in Decan.
Chittim, of Cethim, onder dezen naam words
Macedonia bedoeld in het 0. T. (Jezaia 23 : 1, 12 ;
Daniel 11 : 30).
Chiusa, d. i. bergpas, naam van verscheidene
steden in Italie : 1) in de piemontesche prov. Cuneo,
aan den Pesio ; 6000 inw. — 2) in de sardische prov.
Susa, 7 uren gaans benoordw. Turijn, aan de DoraRiparia en aan den voet van den berg Picheriano, op
welken de beroemde, eertijds zeer rijke abdij van
San-Michele-della-C., die tegenw. als hospitium
voor reizigers dient, en waar de grafkelder is der
koninklijke familie van Sardinie. — 3) stad in de
Bid. prov. Palermo, 4 uren gaans bezuidw. Corleone;
6000 inw. — 4) versterkte bergpas in de Carnische
Alpen, in de venet. prov. Udine, aan de Fella,op den
weg van Villach over Pontafel naar Friuli.
Chiusi, het oude Clusium, vlek in Toskanen,
8 mijlen bezuidoosten Siena; 3000 inw.; ligt nabij
de Chiana en het door deze rivier gevormd wordende
Meer van C.; het is een der oudste steden van Italie.
Zie CLUSIUM.
Chiva, of Tsjiwa, stad met 3000 inw. in de
spaansche prov. Valencia, — C., of Khiwa (khanaat
van). Zie KaiwA.

Chivas, fransche naam voor Chivasso.
Chivasso, stad in de piemontesche prov. Tu-
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rijn, nabij de Po, 6 uren gaans benoordoosten Turijn ;
8500 inw.
Chiverny (Philippe Hurault, graaf van), geb.
1528 te Chiverny in het landschap Blesois (fransch
dept. Loire-Cher), gest. 1599, was raadsheer in het
parlement van Parijs, en woonde de veldslagen van
Jarnac en Moncontour bij. Door Hendrik III werd
hij benoemd tot zegelbewaarder 1578, luitenantgeneraal van bet Orleansche en van het landschap
Chartrain 1582. Na den Barricaden-dag viel hij in
ongenade en kwam niet meer aan het hof. Hendrik 1V riep hem terug, en herstelde hem in de
waardigheid van zegelbewaarder.
Chizerots, een naar bet beet van de Mooren
afkomstige volkstam in Frankrijk. Zie BURINS.
Chladni (Ernst Florens Friedrich), geb. 30
Nov. 1756 te Wittenberg, gest. 3 April 1827 te
Breslau, bragt zijn gansche leven door met reizen,
en heeft zich door zijne natuurkundige nasporingen
zeer verdienstelijk gemaakt jegens de gehoor- en
klankleer. Van hem heeft men Akustik (Leipzig 2e
druk 1830); Beitrage zur praktischen Akustik and
zum Instrumentenbau (Lpz. 1822) ; enz.
Chlapowski (Desiderius), geb. 1788 in het
Posensche, poolsch generaal, had van 1807 tot 1813
onder Napoleon gediend, nam 1831 deel aan den
opstand tegen Rusland, en drong na den slag bij
Grochow met eene leger-divisie naar Litthauen, om
aldaar den opstand te ondersteunen. Door de nederlaag der poolsche hoofd-armee bij Wilna, zag C. zich
genoodzaakt de wijk te zoeken op pruisisch grondgebied, en bleef daar geruimen tijd in gevangenschap.
Zijnen veldtogt beschreef hij in zijne Lettres sur les
dvenements militaires en Pologne et en Lithuanie

(Parijs 1839).

Chlodwig. Zie CLODWIG.
Chloe, d. i. de ontkiemende, de ontluikende,

bijnaam van Ceres.
Chloe (Ilet huisgezin van), vermeld I Cor. I :11.
Chlopicki (Jozef), geb. Maart 1772 in Galicia,
poolsch generaal, diende reeds onder Kosciuszko, en
ging na Polens ondergang in fransche dienst over,
waarin hij op de slagvelden in Italie, bij Eylau en
Friedland, in Spanje en Rusland steeds roemrijk
vocht. Bij eene bevordering overgeslagen, nam hij
zijn ontslag, en werd 1814 door keizer Alexander
benoemd tot divisie-generaal. Doch door grootvorst
Constantijn beleedigd, nam C. ook hier zijn ontslag,
en stond 1830 aan het hoofd van den opstand; reeds
spoedig echter legde bij het hem opgedragene dictatorschap neder, stelde zich aan het hoofd der troepen, bewerkte door zijne geestdrift de overwinning
bij Wavre en Grochow, loch 25 Fehr. 1831 zwaar
gekwetst, ward hij 10 Maart naar Crakau vervoerd,
waar hij 30 Sept. 1854 stierf.
Chloris, vrouw van Zephyrus, was bij de Grieken de godin der bloemen, zooals dat Flora was bij
de Romeinen. — C., naam die gegeven werd aan
Melibea, eene dochter van Niobe ; met hare zuster
Amycla (zie dat art.) gespaard, toen al de andere
kinderen van Niobe werden omgebragt, verbleekte
zij zoo van schrik, dat men haar deswege C., dat is
de bleeke, noemde.

Chlotariu.s. Zie CLOTAR1US.
Chlotilde. Zie C-LOT1LDE.
Chlumetz, naam van drie boheemsche steden:

1) aan de Czidlina, kreis Gitschin; 3000 inw. —
2) met 1250 inw. in den kreis Budweis ; bedevaartplaats. — 3) in den kreis Tabor, met 600 inw.

Chmel

Choiseul-Amboise

Chmel (Joseph), duitsch geschiedschrijver,
geb. 18 Maart 1798 te Oltniitz, gest. 28 Nov. 1858,
heeft vooral veel nagespoord en geschreven over de
geschiedenis van Oostenrijk.
Chmelnick, of Chmielnik, stad in het russ.
gouvernement Podolia, aan den Bog; 5000 inw.
Chmelnicki, of eigentlijk Chmielnicki (Bogdan), zoos van een naar Ukraine verbannon poolsch
edelman, werd hetman der ukrainsche kozakken in
hunnen opstand 1637, en bijgestaan door den khan
der Tartaren beoorloogde hij de Polen. Van den dood
van koning Wladislaw trok hij partij om eenen inval
in het hart van Polen te does, en door zijne bemoeijingen werd nu (1648) Johan Casimir tot koning verkozen, die hem dan ook erkende als hetman
der kozakken, doch zich weldra tegen hem keerde.
Wel was de zegevierendt C. nogmaals magtig genoeg om den koning de wet voor te schrijven ; maar
hij begreep toch dat hij zich Diet op den duur zou
- kunnen handhaven, waarom hij 1654 een traktaat
sloot met Rusland, waarbij de ukrainsche kozakken
de souvereiniteit erkenden van den tsaar. Drie jaren
later (1657) stierf C.; na zijnen dood werd zijn
broeder George in zijne plaats benoemd tot hetman,
doch nam 1663 zijn ontslag en ging in een klooster.
Chmelnitzki (Nicolaas lwanszoon), geb. 11
Aug. 1789 te Petersburg; na verscheidene andere
posten bekleed te hebben, 1829 gouverneur van
Smolensk, later te Archangel, gest. 1846 te Petersburg, is bekend als russisch blijspeldichter. Al zijne
werken bijeen verschenen te Petersburg (3 dln.
1849).
Choa, land in Abyssinia. Zie SJOA.
Choaspes, 1) C. of Eulams, tegenwoordig
Kara-Soe en Abzal, rivier gevormd door twee armen, waarvan de eene komende uit het land der
Uxiërs (van het N. naar het Z.) en de andere uit
Paretacene (van het W. naar het 0.), bespoelde Susiana, en ontlastte zich in een der monden van den
Euphrates. — 2) -rivier in India, ontlastte zich in
den Cophes.
Chocimirz, nidrktvlek in den galicischen kreis
Colomea ; 2000 inw. en kasteel.
Choco, vroeger eene prow. van Nieuw-Granada
(toen met de hoofdpl. Novita), maakt sedert 1858
deel uit van den bondstaat Cauca, omvat in het algemeen het stroomgebied van den Atrato (die ook
Choco genoemd vvordt ; zie AMATO) en dat van den
San Juan, en heeft eene bevolking van 44,000 zielen,
meest Negers en Mulatten ; C. is rijk aan good, doch
sedert de vrijlating van de slavers (1853) is de opbrengst aan edel metaal zeer gering. De tegenwoordige hoofdpl. van C. is Quibdo. De Baai van C. is
een zeeboezem van den Grooten Oceaan aan de
westkust van Nieuw-Granada.
Choetaws, een Indianen-stam, die, ten Z. van
de Chickasaws, in het midden .- en zuidergedeelte
van den staat Mississippi, alsook in het W. van Alabama woonde, doch sedert 1839 verhuisd is naar
het Indianen-gebied aan gene zijde van den Mississippi.
Choozim, of Khotin, Chotin, Chocym, stad in
Bessarabia (europ. Rusland), aan den Dniester, 15
uren gaans benoordoosten Czernowitz ; 13,000 inw.;
is een der gewigtigste vestingen van Rusland, waaraan het door Turkije werd afgestaan bij den vrede
van Bukarest ; werd verscheidene malen veroverd en
heroverd door de Polen, de Turken en de Russen.
De Turken werken er geslagen 1673 door den Pool
Sobiesky en 1739 door de Russen.
Chodorlahomor, Zie KEDOR LAOMER.

Chodzko (Jacques Leonard Boreykow), geb.
6 Nov. 1800 te Oborek bij Oszmiana in Litthauen,
poolsch geschiedschrijver, sedert 1826 gevestigd te
Parijs, waar hij, na andere bibliothecaire betrekkingen bekleed te hebben, benoemd werd tot bibliothecaris bij het ministerie van openbaar onderwijs. Onder zijne talrijke geschriften zijn vooral op te merken : Tableau de la Pologne ancienne et moderne
(2 dln. Parijs 1830) ; Histoire politique de Lithuanie
(1831); La Pologhe historique,littdraire,monumentale,
etc. (3 dln. 1834-47) ; Histoire de Pologne (1855).
Choiseul, vlek in het fransche dept. HauteMarne, 5 uren gaans benoordoosten Langres ; 400
inw. Naar di t plaatsje voert de aanzienlijke familie
C. haren naam.
Choiseul, aanzienlijk geslacht uit Champagne,
stamt of van de graven van Langres, en heeft tot
stamheer Raynard III, graaf van Langres en beer van
C., die 1182 trouwde met Alice de Dreux, kleindochter van Lodewijk den Dikke. Het geslacht C. telt
verscheidene maarschalken onder deszelfs leden,
t. w.: Karel van C., graaf du Plessis-Praslin (1563
—1626), die onder Hendrik IV en Lodewijk XIII
diende; Cesar, hertog van C. (1598-1675); die
1650 bij Retbel eene overwinning bevocht op Turenne, toen deze bevel voerde over de spaansche
armee ; Claudius, graaf van Choiseul-Franciêres
(1632-4711), die zich onderscheidde in het gevecht bij Senef tegen de Hollanders, en tot maarschalk werd verheven in 1693. — In de 16e eeuw
splitste het geslacht C. zich in drie hoofdlinie'n:
1) De eerste linie werd gesticht door Francois Joseph de Choiseul-Beauprd, gest. 1711 als gouverneur-generaal van St.-Domingo ; sedert zijn huwelijk (1680) met de erfdochter van den oostenrijkschen
generaal Stainville, voerde hij den naam van graaf
van Choiseul-Stainville. De aangeerfde baronie Stainville werd onder zijnen kleinzoon Etienne de C.Amboise (zie dat art.) tot een hertogdom verheven.
Met de broeders van laatstgenoemden, Leopold Karel
(geb. 6 Dec. 1724, gest. 1781), aartsbisschop van
Kamerijk, en Jacques, maarschalk van Stainville
(gest. 1785), is deze linie van het geslacht C. uitgestorven. 2) De tweede hoofdlinie, sedert 1593 van
de eerstgenoemde gescheiden, splitst zich in drie
staken: a) Choiseul-Gouffier, ontstaan door het
huwelijk 22 Sept. 1771 van graaf August de C. (zie
dat art.) met de dochter van markies Gouffier; b) de
staak der graven Choiseul-Daillecourt ; en c) die der
graven Choiseul-Stainville, op welke het pairschap
en de hertogs-titel der eerste hoofdlinie overgegaan
was; doch ook deze staak is 1838 uitgestorven.
3) de derde hoofdlinie vormen de (eerst markiezen)
sedert 1672 hertogen van Praslin (zie PRASLIN).
Choiseul—Amboise (Etienne Francois,
hertog van), eerst bekend onder den naam van graaf
van Stainville, geb. 18 Junij 1719, diende eerst in
de armee, later onder het patronaat van madame de
Pompadour als gezant (te Rome, te Weenen), werd
1758 hertog van C. en minister van buitenlandsche
zaken, gaf 1761 daze portefeuille over aan zijnen
neef den hertog van Praslin, en werd zelf minister
van oorlog, terwijl hem 1763 ook de portefeuille van
marine opgedragen werd. Na den dood van madame
de Pompadour zich geen vleijer toonende van 's konings nieuwe bijzit gravin du Barry, vial C. 1770 in
ongenade. De hertog van C. mag gerangschikt worden onder de bekwaamste ministers, die Frank*
ooit gehad heeft : hij reorganiseerde het leger,
stichtte de Militaire school, beurde de fransche marine op, en deed de kolonien bloeijen ; hij bragt den
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Familie-bond tot stand, waardoor al de vorsten nit
het huis van Bourbon zich aaneen sloten (1761) tegen Engeland, hij lijfde (1769) Corsica in bij Frankrijk, en werkte krachtdadig de eerzuchtige plannen
tegen, die Rusland beoogde ten aanzien van Polen.
Door dat alles, en voornamelijk ook door de opheffing van de Jezuiten-orde in Frankrijk (1762),
genoot C. de hoogste mate van populariteit, toen hij
1770 bij den koning in ongenade viel (zie boven),
waarop hij zijn prachtig buitengoed Chanteloup ging
hewonen. Door Lodewijk XVI menigmaal geraadpleegd, stierf C. 7 Mei 1785.
Choiseul–Gouffier (Marie Gabriel Auguste
Laurent, graaf van), geb. 27 Sept. 1752, maakte
inzonderheid naam door zijne reis (1776) door Griekenland (Voyage pittoresque de la Grêce, Parijs 1782,
nieuwe druk in_ 3 din. Parijs 1841) ; hij was 1784
—92 fransch gezant te Constantinopel, nam 1792
als Bourbonschgezinde de wijk naar Rusland, keerde
echter 1802 naar Frankrijk terug, werd 1815 pair,
en stierf 20 Junij 1817 te Aken, waar hij de baden
gebruikte.
Choisy (abbe de), prior van St.-LO, en aartsdeken der kathedraal van Bayeux, lid der fransche
Académie, geb. te Parijs 1644, gest. 1724. Zijn vader was kanselier van hertog Gaston van Orleans, en
zijne moeder eene achterkleindochter van kanselier
de L'Hospital. In weerwil dat hij begiftigd was met
verscheidene abdijen, droeg C. tot zijn dertigste jaar
vrouwenkleeren en liet zich gravin van Barras noemen, onder welken naam hij zich overgaf aan de
liederlijkste schandalen. In 1676 begaf hij zich naar
Rome; aldaar door eene ernstige ziekte aangetast
kwam hij tot inkeer, en nam zich voor een beter
leven te Leiden. In 1685 vertrok hij als missionaris
naar het koningrijk Siam, en ontving onderweg de
priesterwijding. In Frankrijk teruggekeerd 1687, begon hij een aantal werken voor de pers te schrijven,
waaronder melding verdienen : Journal du voyage de
Siam (1687) ; Histoire de France sous les régnes de
Saint Louis, de Philippe de Valois, du roi Jean, de
Charles V et , de Charles VI (5 din.); Hist. de l'Eglise
('11 din.) ; enz.

Choisy–le–Roi, of Choisy-sur-Seine, fabriekplaats met 3300 inw. en verscheidene buitenverblijven ; ligt 2 uren gaans bezuidoosten Parijs.
Chokier, kasteel in de belgische prow. Luik
met vermaarde spelonken, in welke beenderen liggen
van dieren nit de voorwereld.
Cholet, of Chollet, stad in het fransche dept.
Maine-Loire, aan de Maine ; 10,000 inw. In den
oorlog der Vendee werden bij C. verscheidene gevechten geleverd; 17 Oct. 1793 werden de Vendeers hier verslagen.
Cholm, arrondissementsstad in het russische
gouvernement Pskow, aan den Lowat ; 5000 inw.
Cholmogory, russ. stad, gouvt. Archangel,
aan de Koeroepolka ; 1100 inw.
Cholojow, marktvlek in den galicischen kreis
Zloczow ; 2800 inw. en kasteel.
Cholon. Zie HOLON.
Cholos, afstammelingen der Zambos onder
elkander, in Zuid-Amerika.
Cholui, dorp in het russ. gouvt. \Vladimir;
600 inw., die, even als de bevolking van den ganschen ointrek, hun hestaan vinden door het schilderen van heiligen-beelden op lindenhout.
Cholula, stad met 10,000 inw. in den mexicaanschen staat Puebla, was tijdens de verovering
van Mexico door Cortez eene heilige stad der Azteken. Ter eene van hunnen god Quetzalcoatl werd

Chorley
bier bet kolossaalste wonder van bouwkunst gevonden in geheel Nieuw Spanje, een teocalli of mexicaansch tempel-voetstuk, dat 44 morgen gronds besloeg, en welks stompe oppervlakte 12,600 vierk.
voet in uitgestrektheid had, waarop zich verscheidene tempelgebouwen verhieven.
Choluteca, departement van den centraalamerikaanschen vrijstaat Honduras, met de hoofdplaats C., die circa 3000 inw. telt en aan de rivier
C. ligt,.die zich in de Fonseca-baai outlast.
Chonanja, de opperste leviet ; 11 Chron. 31:
12, 13 ; 35 : 9.
Chond, naam van een overschot der niet-arische
volkeren uit den tijd vOOr de immigratie der brahmanische Indianen, woont in het bergland tusschen
Orissa en Nagpoor, is nog heidensch, heat een aartsvaderlijken regeringsvorm, en spreekt eene eigene
nog weinig bekende taal.
Chonia, in den oudsten tijd heette aldus de
landstreek, die zich in Neder-Italie uitstrekte om de
tarentijnsche golf, ongeveer van Taras of tot boven
Croton.
Chonia, zoon van Jojakim, den koning van
Juda; Jeremia 22 : 24, 28; is de zelfde als Jechonia
(zie dat art.).
Chonos–eilanden, archipel in de Stille
Zuidzee, bezuiden den Chiloe-arehinel, en even als
deze onderhoorig aan Chili ; het zip alien slechts
kleine eilandjes.
Chons, of Khoensoe, egyptische godheid van
den tweeden rang, door de Grieken vereenzelvigd
met hunnen Heracles (Hercules). De uitwatering
van den Nip bij Canopus, door de Grieken genaamd
Heracleotische Nijl-mond, was aan C. gewijd.
Chontales, district in Nicaragua (een der
stater' van midden-Amerika); de bewoners, meest
Indianen, worden ook Chontales genoemd.
Choper, rivier in het zuidoosten van Rusland,
ontspringt bij het dorp Koetsjak in het arr. Pensa ,
en valt na een loop van 100 mijlen bij Jelanskaja in
den Don. Het is eene echte steppen-rivier, die alleen
in het voorjaar eenige weken bevaarbaar is.
Choptank, rivier in de amerik. staten Delaware en Maryland, valt na een loop van 20 mijlen
bevaarbaar in de Chesapeak-baai.
Chora, hoofdpl. van het turksche eiland Samos;
1000 inw.; een uur gaans van daar lag het oude
Samos.
Chor–Asan, stad in Juda, waar David geweest
was; I Sam. 30 : 30.
Chorasmiers, yolk van scytischen oorsprong
in Opper-Azie, tusschen den Ochus en den Oxus,
woonde langs de oevers van het Chorasmische sneer,
dat naar hen genoemd werd.
Chorasmisch meer, lat. Chorasmias laces,
oude naafi] van het meer Aral. Zie ARAL.
-.
Choreb, berg.
h 7iZie
H OREB
Chorges, lat. Caturiges, fransch stadje, dept.
Hautes-Alpes, 4 uren gaans bewesten Embrun ; 1600
inw.; lei- en marinergroeven ; vele rumen der oudheid.
Chorier (Nicolas), advokaat uit Vienne in Dauphine, geb. 1609, gest. 1692, schreef verscheidene
goede hist. en regtsgeleerde werken, waaronder inzonderheid Histoire du Dauphine (2 dln. 1661-72).
In het Latijn schreef hij sierlijk ; maar hij misbruikte zijn talent om onder de gefingeerde namen
Aloisia (of Louise) Sigee de Tol&le en Meursius liederlijke zamenspraken te schrijven.
Chorley, engelsche fabriekstad, graafschap
Lancaster ; 9000 inw.
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Chor61, stad in het russ. gouvt. Poltawa, met
5000 inw., ligt aan de rivier C., die zich in den
Psel ontlast, eer deze in den Dnieper valt.
Chorostkow, marktvlek in den galicischen
kreis Czortkow ; 5000 inw., kasteel en uitmuntende
stoeterij van graaf Lewicki.
Chortitz, of Chortitzkaja, hoofdplaats van al
de duitsche nederzettingen in bet russische gouvt.
Jekaterinoslaw.
Chosehoten, een van de vier hoofdstammen
der Kalmukken.
Chosroes I, bijgenaamd de Groote, koning
van Perzie, uit het geslacht der Sassaniden, volgde
531 zijn vader Cabades (of Cobad) op, herstelde de
rampen, aan zijn land veroorzaakt door den oorlog
lien zijn vader gevoerd had tegen de Romeinen, en
sloot 533 met keizer Justinianus een voordeelig
verdrag, dat hij echter zelf reeds spoedig brak. Gedurende tien jaren rigtte hij verwoestingen aan in
Syrie, Mesopotamie, Cappadocie; na een langdurigen
oorlog noodzaakte hij (562) keizer Justinianus een
voor de Romeinen weinig vereerend verdrag te teekenen, naardien daarbij aan Perzie verscheidene provincien werden afgestaan en gedurende vijftig jaren
eene j p arlijksche schatting van 30,000 goudstukken
werd toegezegd. Hij onderwierp tevens verscheidene
vorsten in Indie, die bet handelsverkeer van Perzie
belemmerden ; sloeg de Hunnen en de Turken af, die
zijne grenzen verontrustten; en breidde zijn rijk
aanmerkelijk nit naar het °aster'. Toen Justinus, de
opvolger van Justinianus, weigerde de bedongene
schatting op te brengen, ondernam C. op nieuw
eenen veldtogt, rigtte ontzettende verwoestingen aan
op het grondgebied der Romeinen, en dwong Tiberius H, die inmiddels Justinus had vervangen, om
(579) den vrede te verzoeken. De regering van dezen koning werd verontrust door verscheidene opstanden van zijne zonen tegen hem. De Perzen geven
hem de bijnamen van Regtvaardige en Grootmoedige ;
de Christenen, die door hem vervolgd werden, stellen
hem voor als een wieedaardig vorst, die geen andere
uitstekende deugden bezat dan zijne dapperheid. Op
last van C. I werd het vermaarde boek Kalilah en
Dimnah uit Indie gehaald en in bet Perzisch overgezet. — C. II , bijgenaamd de Grootmoedige, beklom den troon van Perzie in 590, in de plaats van
zijn vader Hormisdas III, die door het y olk in de
gevangenis was geworpen. Eenigen tijd later werd
hij zelf weggejaagd, en ging eene wijkplaats zoeken
bij keizer Maurits, die hem grootmoediglijk ontving
en hem behulpzaam was om weder op den troon te
kornen. Toen Maurits later was omgebragt door Phocas, deed C. (604) eenen inval in het rijk, onder
voorwendsel den dood van Maurits te willen wreken,
rigtte met eene talrijke legermagt groote verwoestingen aan in Klein-Azie, en versloeg de Romeinen
in verscheidene gevechten. Maar eindelijk (622) werd
hij zelf verslagen door Heraclius, en gedwongen om
naar zijn eigen land terug te keeren. In 628 werd hij
in den kerker geworpen door zijnen zoon Siroes, die
hem liet doodhongeren.
Chouans, naam, in de oorlogen der Vendee
gegeven aan de boeren van Bretagne en NederMaine, die, onder bet voorwendsel, dat ze streden
voor de belangen van het koningschap, de wegen
on veilig maakten, dorpen en vlekken platbrandden
en allerhande daden pleegden van roof en geweld.
Ze werden C. genoemd naar hunnen eersten aanvoerder Jean Cottereau, een klompenmaker uit Laval,
die in de wandeling Jean Chouan (Chat-huant, d. i.
nachtuil) genoemd werd, omdat hij een berucht

smokkelaar was. Na een paar jaren eenen voor het
land verderfelijken guerilla-oorlog te hebben gevoerd, werd de bende van Jan den Smokkelaar
2 Febr. 1794 door de troepen der Republiek verslagen, waarbij hij zelf sneuvelde. Onder den naam
C. verstond men overigens weldra al de Vendeers,
en hun strijdvoeren tegen de troepen der Republiek
werd bestempeld met den naam vanChouannerie.
Generaal Hoche, opperbevelhebber der republikeinsche armee, die tegen de Chouannerie moest ageren,
wist bet, deels door het behalen van overwinningen ,
deels door verstandige onderhandelingen met de
Vendee-boa:len (de voornaamste waren Cormatin,
Charette, George Cadoudal, Scepeaux, Frotte, Stofflet, enz.), zoo ver te brengen, dat de Chouannerie
eindelijk van zelfs te niet ging. In 1799 stak zij andermaal het hoofd op, (loch werd door generaal
Brune bedwongen ; in 1814 en 1815 vertoonden zich
de woelingen der C. op nieuw, doch eindigden toen
van zelfs met den ommekeer van zaken in Frankrijk.
Chouzê, stad in het fransche dept. Indre-Loire,
aan de Loire, 2 uren gaans benoordw. Chinon ;
4000 inw.
Chowan, rivier in Noord-Carolina, ontstaat
uit de vereeniging van den Nottoway en den Meherrin, en valt beneden Edenton in de Albemarlesand.
—.
Chowbent, enge lsche
I h.e stall.
a 7i _.e
A THERTON
Chramne, bastaard van Clotarius I, kwam tegen hem in opstand, en verbond zich met den graaf
van Bretagne; maar Clotarius overwon hem, en deed
hem met zijn gansche gezin levend verbranden (560)
in een oud gebouw, waarin C. zich gered en veilig
waande.
Chrestiens, van Troyes, oud fransch dichter,
in de laatste helft der 12e eeuw, gest. 1191.
Christburg, stad in het pruis. reg.- distr.
Marienwerder ; 2800 inw. en oud kasteel.
Christchurch, 1) stad in het engelschegraafschap Hants, aan de zamenvloeijing van Stour en
Avon ; 7500 inw. — 2) hoofdpl. der nieuwzeelandsche prov. Canterbury, 2 mijlen van de zeestad Lyttleton ; 2000 inw.
Christendom, de christelijke godsdienst,
(zie CHRISTUS), die zich ten tijde van keizer Augustus onder de Joden began te verspreiden, en weldra
ook bekeerlingen maakte ander de Heidenen. Reeds
in de eerste eeuw van hare ontwikkeling verbreidde
de christelijke godsdienst zich niet alleen onder de
Grieken en Romeinen, maar ook in Arabie, Palestina,
Phenicte, Syrie, Klein-Azie, Egypte, en langs de
noordkust van A frika. Later heeft bet C. zich allengs uitgebreid over den ganschen aardbol tot in
de moest afgelegene oorden (zit MISSIONARISSEN,
ZENDELINGEN, enz.). Hadden de Christenen aanvartkelijk slechts te kampen met de vervolgingen, waaraan zij van de zijne der Joden blootstonden, en
waarvan Stephanus en de beide apostelen Jacobus
als slagtoffers vielen, veel erger waren de vervolgingen die het C. te verduren had van de Heidenen,
waarbij de romeinsche keizers zich op den voorgrond
stelden. Gemeenlijk neemt men tien zulke vervolgingen aan, nl.: onder Nero (64-68), Domitiaan (95),
Trajanus (106), Marcus Aurelius (166-177), Septimins Severus (199-204), Maximinus (235-238),
Decius (250-252), Valerianus (258-260), Aurelianus (275), en eindelijk Diocletiaan (303-311).
Laatstgenoemde en Nero en Decius worden de
wreedaardigste vervolgers van het C. genoemd. Een
edict ter begunstiging van bet C. werd 312 uitgevaardigd door Constantijn den Groote, die vervolgens
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zeif tot de nieuwe leer overging ; en bij het edict van
313 nit Milaan werd het C. door hem verheven tot
staatsreligie van het romeinsche rijk, waarop in 325
het concilie van Nicea volgde, dat tie leer van den
Godmensch Christus handhaafde tegen de ketterijen
van Arius (zie ARIANEN). Van de verschillende scheurmakers, die in den loop der tijden opstonden om het
God-zijn van Christus te loochenen, hetgeen zelfs
reeds plaats had in de le eeuw van het C., kunnen
wij bier niet in het breede mededeeling doen. Zooveel is zeker, dat de godheid van Christus, zonder
welke natuurlijk het geheele Christendom (als zaligmakende godsdienst) in duigen moest vallen, steeds
het groote dogma is gebleven, waaraan alle belijders
van het C. zich hebben vastgehouden, in weerwil
van de vele en groote scheuringen, die de christelijke
Kerk in verscheidene onderdeelen hebben gesplitst.
De eerste -flier scheuringen greep plaats omstreeks
de helft der lie eeuw, toen de strijd over de oppermagt tusschen den bisschop van Rome (den pans)
en dien van Constantinopel hiermede eindigde, dat
laatstgenoemde zich geheel onafhankelijk verklaarde
en zich opwierp als hoofd der grieksch-katholieke
Kerk, zooals eerstgenoemde, in stede van zich als
bet hoofd der gansche Christenheid erkend te zien,
slechts het hoofd bleef van de roomsch-katholieke
Kerk. Deze laatste onderging reeds weinige eeuwen
later (in de 16e eeuw) een nieuwen geweldigen
stoot, waartoe 1517 het sein werd gegeven door
Luther, die, door de Hervorming te prediken, verscheidene tot het C. beboorende nation van de roomsche Kerk afscheurde. Veel overeenkomst met de
leerstellingen van Luther hadden die van Zwinglius
(1519) en Calvinus (1536), en in weerwil van de
pogingen, door het concilie van Trente (1563) aangewend om de Kerk weder tot eenheid te brengen,
was het getal groot dergenen, die voortaan in zake
van geloof geen ander gezag meer wilden erkennen,
dan dat van den Bijbel, en die, voor het pausdom
verloren, -allen te rangschikken zijn onder den naam
van Protestanten. Omstreeks den zelfden tijd (1534)
scheurde zich geheel Engeland van Rome los (zie
AIGLICAANSCHE KM) en vormde zich daar een nieuw
kerkgenootschap, dat, ofschoon in vele opzigten meer
dan andere protestantsche kerkgenootschappen in
den uiterlijken vorm overeenkomst behouden hebbende met het Roomsch-katholicismus, niettemin,
als wezentlijk daarvan verschillend, mede gerekend
wordt deel uit te maken van het Protestantismus.
De woelingen der Jansenisten, de zoogenaamde
duitsch-katholieke Kerk in de 19e eeuw ontstaan
door de woelingen van Johannes Ronge en volgelingen, zijn niet van overwegenden invloed op het
lot van Rome's kerkleer, gelijk ook de strijd over
's pausen wereldlijke magt niets af- of toed9et aan
het groote beginsel van bet Christendom, namelijk
het al of niet God-zijn van Christus. Van veel meer
invloed op dat beginsel is de scheuring, die zich in
den boezem van het Protestantismus begint te openbaren door de zoogenaamde ,>moderne rigting", welke
de godheid van Christus als eene uitvinding van
priesterbedrog verwerpt, zooals die reeds verworpen
werd door vele deswege met den naam van scheurmakers bestempelde christen-leeraars nit de eerste
eeuwen van het C., en die in Christus niets anders
willen zien dan een verheven-denkend zedemeester;
volgens hen moet het C. eene zuivere, den mensch
tot geluk brengende zedeleer zijn, en geen geloof
aan dingen, die het gezond verstand als onmogelijkheden verwerpt. Het Protestantismus is in een aantel sekten gesplitst, waaromtrent men het noodige

Christiaan
op ieder artikel zeif zal vinden. Wij hebben bier nog
slechts, wat het C. in het algemeen betreft, te spreken van de vervolgingen, die het ondergaan helft:
343 en 414 in Perzie ; van 437 tot het begin der
6e eeuw in Noord-Afrika onder de overheersching
der Vandalen ; herhaaldelijk door de Mahomedanen ;
in lateren tijd (1587 tot de helft der 17e eeuw) in
Japan ; in 1750, 1815 en 1839 in China ; 1837-39
in Cochinchina en Tonkin ; en in den jongsten tijd
in Syrie. Wijders zie men voor de bittere vervolgingen, die Christenen van Christenen hebben te
lijden gehad, de artt. DERTIGJARIGE OORLOG, BARTHOLOMEUSNACHT, INQUISITIE, en meer andere in dit werk ;
en wij besluiten dit art. met de opgave, dat er in
ronde getallen thans op den ganschen aardbol 335
millioen Christenen zijn (waarvan 170 millioen
Roomsch-katholieken, 76 millioen Grieksch-katholieken en 89 millioen Protestanten), tegenover ruim
5 millioen Joden, 160 millioen Mahomedanen en
800 millioen Heidenen, zoodat van de bevolking der
gansche aarde slechts even het voerde gedeelte tot
het C. behoort.
Christiaan, of Christiern, naam van verscheidene deensche koningen: t. w.: C. I, volgde
1448 Christoph van Beijeren op den deenschen troon,
en deed zich 1449 ook als koning van Noorwegen
verkiezen, en 1456 zelfs als kouing van Zweden ; in
dit laatste land was hij echter slechts koning in
naam, zonder eene schaduw van gezag, en 1463 werd
hij voor goed nit Zweden verdreven door Karel Canutson ; hij stierf in Denemarken 1483. — C. II,
bijgenaamd de Wreedaard of de Slechte, zoon van
koning Jan, volgde zijnen vader op den deenschen
troon 1513, en deed zich 1524 kroonen als koning
van Zweden. Door zijne wreedheden verafschuwd,
zag hij de Zweden in opstand komen onder Gnstaaf
Wasa ; om de zelfde reden kwam ook Jutland tegen
hem in opstand, en C. nam in allerijl de vlugt (1523)
naar de Nederlanden, zoodat hij ook ophield over
Denemarken koning te zijn. Eene poging 1531, om
zich weder van het gezag meester te maken in Noorwegen, mislukte ; zijne krijgsmagt werd 1532 bij
Aggerhuus verslagen en hij zeif gevankelijk naar
Sonderburg gebragt. Na 12 jaren daar gevangen te
hebben gezeten, deed hij formeel afstand van alle
aanspraken op den troon, waarop Christiaan III hem
op vrije voeten stelde, en hem met het teen Kallundborg begiftigde, waar hij 20 Jan. 1559 stierf. —
C. III, koning van 1539 tot 1559, zoon en opvolger van Frederik I, werd eerst erkend na een bloedigen oorlog, voerde het luthersche geloof in Denemarken in, beschermde knnsten en wetenschappen, en
bragt zijn rijk tot een hoogen trap van bloei. —
C. IV, geb. 1577, zoon van Frederik II, Wiens opvolger hij werd als koning van Denemarken en Noorwegen (in 1588 onder een regentschap en 1593 zelfstandig), streed 1610-13 met tamelijk veel krijgsgelnk tegen Zweden, was echter minder voorspoedig
als aanvoerder der Protestanten in den Dertigjarigen
oorlog; hij werd bij Lutter geslagen door Tilly, en
teekende 1626 een vernederenden vrede te Lubeck.
Niettemin behield hij zijnen roem als uitstekend
veldheer; bij was een wijs en goed koning, en deed
veel voor de zeemagt, den handel, de financien, de
wetgeving, de wetenschap, en stichtte verscheidene
steden. Door de Zweden aangevallen, stak hij 1643
zelf met de vloot in zee, en versloeg den overmagtigen vijand. Hij stierf 28 Febr. 1648. — C. V, kleinzoon van C. IV, geb. 1646, gest. 1699, volgde 1670
zijn vader Frederik III op den deenschen troon ;
1673 sloot hij een verbond met de Nederlanden te-
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gen Lodewijk XIV, en verklaarde den oorlog aan
Zweden, aan welk rijk hij Pommeren ontnam, hetwelk echter bij den vrede van 1679 werd teruggegeven. Te midden van de woelingen van den oorlog
gaf hij aan Denemarken een wetboek, dat er tot in
onze eeuw van kracht is gebleven. — C. VI, geb.
1699, gest. 1746, volgde 1730 zip vader Frederik IV op. Onder de regering van dezen C. genoot
Denemarken eene volmaakte rust. Kopenhagen, in
1728 gedeeltelijk vernield door een fellen brand,
werd veel prachtiger dan te voren weder opgebouwd.
— C. VII, geb. 29 Jan. 1749, volgde 1766 zijnen
vader Frederik V op, en trouwde in het zelfde jaar
Carolina Mathilda, de zuster van George III van Engeland. Door de bekrompenheid zijner geestvermogens werd hij een blind werktuig van zijnen lilfarts
Struensee, wien het weldra gelukte graaf Bernstorff
van den ministerielen zetel te verdringen ; maar
Struensee was nog Been twee jaren minister, toen
hij, beschuldigd van ongeoorloofden omgang met de
jonge koningin, in ongenade viel en ter dood werd
gebragt. Al de magt kwam nu in handen der koningin-moeder Julia Maria van Brunswijk, die regentes werd, en Bernstorff werd weder minister. Het
einde der regering van C. VII was zeer ongelukkig ;
1807 werd Kopenhagen gebombardeerd en vermeesterd door de Engelschen, en C. werd in veiligheid
gebragt naar Rendsburg in Holstein, waar hij 13
Maart 1808 stierf, na de laatste jaren zijns levens
volslagen kindsch te zijn geweest. — C. VIII, geb.
18 Sept. 1786, zoon van erfprins Frederik van Denemarken, den stiefbroeder van C. VII, trail 1806 in
den echt met prinses Charlotte van MecklenburgSchwerin ; en, na 1812 wettig van haar te zijn gescheiden, trouwde hij Carolina Amalia van Holstein
uit het huis Augustenburg. Hij was sedert 1813 stadhouder van Noorwegen, toen tot den afstand van hetzelve aan Zweden werd besloten. Om daartegen op
te kornen riep hij- eenen rijksdag hijeen te Eidsholm,
nam daar de ingediende grondwet aan, en werd
19 Mei 1814 als koning van Noorwegen uitgeroepen.
Nergens steun vindende, sloot hij echter 14 Aug.
een wapenstilstand met Zweden, deed 10 Oct. afstand van den noorvveegschen troon, en stak naar
Denemarken over, waar hij een beschermer van kilnsten en wetenschappen werd. Den deenschen troon
beklom hij 3 Dec. 1839. Zijn Open brief" van 8 Julij
1846 was de aanvang van de beroeringen ter zake
van de hertogdommen Sleeswijk en Holstein, te
midden van welke verwarring hij 20 Jan. 1848 stierf.
— C. IX, uit het geslacht Sleeswijk-HolsteinSonderburg-Glucksburg, geb. 8 April 1818, beklom
den troon 16 Nov. 1863 krachtens de wet van 31
Julij 1853, waarbij de troon-opvolging is geregeld ;
al spoedig zag hij zich door Pruisen en Oostenrijk
berooven van het grootste gedeelte van zijn grondgebied. Zie DENEMARREN.
Christiana, stad in den n.-amerik. staat Delaware, gesticht door landverhuizers uit Zweden 1640,
ligt 15 uren gaans benoorden Dover, en telt 10,000
inw. Ile rivier Christiana-Creek ontspringt in het
Z. 0. van Pennsylvanie, en valt bij Wilmington in den
Delaware.
Christiana, de heilige, volgens de legende
onder de regering van Constantiju den Groote eene
bekeerde slavin, die, door haren vromen en kuischen
levenswandel en haren ijver voor het Christendom,
onder de Imerethiêrs aan de Zwarte Zee velen tot
bekeering bragt, waaronder zelfs de koningin des
lands en haren gemaal; gedenkdag 15 Dec.
Christiania, h9ofdstad van Noorwegen, ge-
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sticht 1624 door den deenschen koning Christiaan IV,
ter plaatse waar de afgebrande stad Opslo gestaan
had, heeft 40,000 inw. en sedert 2 Sept. 1811 eene
universiteit ; C. ligt aan het noordeinde van den 18
mijlen langen Christiania-fjord.
Christiansand, stad in Noorwegen, gesticht
1641 door Christiaan IV, aan de uitwatering der
Torrisdal-Elv in de bogt van C., is eene nette, versterkte koopstad; met eene goede (en door het fort
Christiansholm en het versterkte Langmansholm
verdedigde) haven,..marine-werven, en 10,000 inw.
Christians-0, bet grootste van eene groep
deensche eilandjes in de Oostzee, nabij Bornholm.
Christianstad, goed versterkte hoofdplaats
van het 114 vierk. mijlen groote en 202,000 zielen
tellende Ian C. in bet zuiden van Zweden, aan de
Helge, met haven en 6000 inw.; gesticht 1614 door
den deenschen koning Christiaan IV; door de Zweden te vergeefs belegerd 1644, maar later door hen
vermeesterd ; 1676 bemagtigd door de Denen, maar
reeds 1677 heroverd door Karel XI.
Christianstadt, stad met 1000 inw. en een
kasteel, aan den Bober, in het pruisische reg.-district
Frankfort.
Christiansted, versterkte hoofdpl. van het
deensche eiland Sainte-Croix, op de noordoostkust,
heeft 10,000 inw. en eene haven ; is de zetel van
den gouverneur over de deensche Antillen.
Christiansund, stad in het noorweegsche
amt Romdalen, op drie in de Noordzee liggende
eilandjes, 16 mijlen bezuidw. Drontheim, gebouwd
in 1734 door den deenschen koning Christiaan VI;
heeft 4500 inw. en eene goede haven.
Christiern, deensche koningen. Zie het art.
CHRIST1AAN.

Christina, de heilige, geb. te Tyrus in het
Toskaansche, was de dochter van Urbanus, stadsvoogd aldaar en een ijveraar voor het Heidendom.
Ziende dat zij door niets van het Christendom was
of te brengen, liet haar vader haar tot mikpnnt stellen voor eene bende boogschutters, en door een aantal pijlen doorboord, stierf zij (omstr. 300) als
maagd en martelares voor het geloof. Haar lijk word
overgebragt naar Palermo, waar zij alt beschermheilige der stad wordt vereerd ; gedenkdag 24 Julij.
Christina, koningin van Zweden, geb. 6 Dec.
1626, werd onder een regentschap de opvolgster
van haren vader Gustaaf Adolf, die 1632 in den slag
bij Lutzen was gevallen. In 1644 aanvaardde zij zelfstandig de teugels van het bewind, en regeerde met
wijsheid en niet zonder roem tot omstreeks 1649,
vooral gesteund door een bekwaam minister, graaf
Oxenstiern. Maar toen zij hare bekwaamste ministers
door andere had vervangen, openbaarden zich weldra
allerlei moeijelijkheden in het regeringsbeleid, zoodat zij er spoedig afkeerig van word en 1654, op
28-jarigen leeftijd, afstand deed van den troou, ten
behoeve van den verdienstelijksten onder hare minnaars, namclijk baron neef paltsgraaf Karel Gustaaf.
Zij begat zich nu naar Brussel, waar zij in het geheim
en vervolgens naar Insbruck, waar zij opentlijk de
luthersche leer afzwoer en tot de roomsche Kerk
overging. In Rome ontving zij het vormsel, waarbij
zij den naam Alessandra aan den hare toevoegde. In
1656 en andermaal 1657 ging zij naar Frankrijk,
waar zij zich bezoedelde door haren opperstalmeester Monaldeschi, met wien zij in liefdebetrekking
stond, 10 Nov. 1657 to Fontainebleau te doen vermoorden. In 1660 bezocht zij Zweden, naar het
schijnt niet vreemd van het denkbeeld den troon
weder to zullen beklimmen ; doch zij begreep weldra,
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dat zij wijzer deed onverrigterzake heen te gaan.
Nog korter was haar bezoek in 1666; toen deed zij
ook te vergeefs eene poging om op den troon van
Polen geplaatst te worden. Naar Italie teruggekeerd
leefde zij voortaan geheel voor wetenschap en kunst,
en stierf te Rome 19 April 1689.
Christinehamn, koopstad in het zweedsche
16n Carlstad, aan het Wener-meir; 2000 inw.
Christinestad, zeestad in Finland, gouvt.
Wasa; 2200 inw. en goede haven.
Christinos heetten in Spanje onder het regentschap van koningin Maria-Christina (zie dat art.)
hare aanhangers, die te gelijk de nieuwe troon-opvolging en het liberate stelsel verdedigden, terwijl
de Carlisten voor don Carlos streden.
Christoffel, de heilige, lat. Christophorus, d. i.
Christus-drager, geboortig nit Syrie of nit Palestina,
anderging in Klein-Azie den marteldood, men vermeent omstr. 250 onder Decius; gedenkdag 25 Julij.
Een kolossaal beeld van dezen heilige, in de vorige
eeuw vernield, plagt aan den ingang van de kerk
Notre-Dame te staan. Hij werd voorgesteld met
Christus op zijne schonders, en men verhaalt een
aantal wonderlijke dingen van den heiligen C., die
in het Christendom ongeveer eene rol speelt zooals
Hercules in de fabelleer.
Christophe (Henry), geb. op het eiland Grenade 6 Oct. 1767, kwam als negerslaaf naar Haiti
(St.-Domingo), nam 1793 deer aan den opstand
tegen de Blanken, werd spoedig door Toussaint bevorderd tot brigade-generaal, werd 1805 president
der republiek, en liet zich 1811 onder den naam
van Hendrik I als koning van Haiti kroonen, en regeerde met veel beleid en kracht gedurende negen
jaren. Toen er echter 1820 een opstand van zijne
onderdanen tegen hem uitbarstte, schoot hij zich
zelven doocl, ten einde niet vermoord te worden
door de opstandelingen. De europesche vorsten naapende, had hij eenen adel ingesteld met titels, die
slechts de .spotternij van den vreerndeling konden
gaande maken.
Christophe, Brie koningen van Denemarken,
nl: C. I, zoon van Waldemar II, volgde 1252 zijn
broeder Abel op den troon. Hij was aanhoudend in
strijd met de bisschoppen in zijn rijk, inzonderheid
met den bisschop van Lunden. Hij stierf 1259 te
Riben, waarschijnlijk vergeven op een feestmaal. —
C. zoon van Erik VII, volgde 1320 zijn broeder Erik VIII op, en werd 1326 weggejaagd, na al
zijne onderdanen tegen zich verbitterd te hebben
door zijne wreedheid en trouweloosheid. Het gelukte hem echter een gedeelte van zijne staters weder
te bemagtigen ; maar hij werd in den kerkeban gedaan, en stierf algemeen veracht 1334. — C. III,
zoon van Jan van Beijeren en neef van Erik IX,
werd tot koning van Denemarken verkoren in 1440,
van Zweden in 1441 en van Noorwegen in 1442.
Hij gaf aan Denemarken en Zweden wetten, die in
laatstgenoemd land van kracht zijn gebleven tot omstreeks de helft der 18e eeuw. Hij stierf 1448.
Christus, d. i. de Gezalfde, bijnaam van Jezus
van Nazareth, waarnaar bet Christendom en de
Christenen genoemd zijn. Zie JEZUS.
Christus (K idders van). Zie ZWAARDRIDDERS.
Christus—orde, geestelijke en militaire orde,
ingesteld 1318 door Dionysius I koning van Portugal, om de grenzen der Algarven te beveiligen tegen
de invallen der Moores. Deze orde was eigentlijk
eene vernieuwing van de 1312 opgehevene orde der
Tempelheeren. — De pauselijke C. is slechts eerie
orde van verdiensten.

Chrudim, stad met 7800 inw. in Bohemen,
12 mijlen bewesten Praag, aan de Chrudimka, die
haven Hlinsko ontspringt, en na eenen loop van 11
mijlen bij Pardubitz in de Elbe valt.
Chrysels, dochter van Chryses, eenen priester
van Apollo; in den trojaanschen oorlog werd zij gevangen genomen, en viel als buit ten deer aan Agamemnon, die haar niet terug wilde geven aan haren
vader, in weerwil dat deze hem daarom kwam verzoeken. Apollo wreekte deze teleurstelling van zijnen
priester door de grieksche armee te teisteren met
eene verschrikkelijke pest, die niet eer ophield te
woeden, dan nadat C. door Agamemnon aan Karen
vader terug was gegeven (zie de Blade van Homerus).
Chrysippus, 1) zoon van Pelops en de nimf
Axioche, werd door zijne stiefbroeders Atreus en
Thyestes vermoord. — 2) stoicijnsch wijsgeer, geb.
290 v. Chr. te Soli in Cilicie, gest. omstr. 208, was
een zoon van Apollonius uit Tarsus, die naar Soli
verhuisd was.
Chrysoaspiden, Zie onder ARGYRASP1DEN.
Chrysoloras (Emmanuel), grieksch geleerde
uit de 14e eeuw, werd naar Europa gezonden door
Johannes 11 Paleologus, keizer van Constantinopel,
om den bijstand der christenvorsten in te roepen
tegen de Turken. Na vervolgens leerstoelen bekleed
te hebben te Florence, Venetie, Pavia en Rome, stierf
hij te Constans 1415.
Chrysopolis, 1) versterkte stad in Bithynie
aan den Bosporus, tegenover Argyropolis (de voorstad
van Constantinopel) ; tegenw. Scutari ; dit was de
gewone plaats van overvaart tusschen Azle en Europa ;
de Tien duizend Grieken gingen bier scheep.
2) Amphipolis in Thracie.
Chrysothemis, een der kinderen van Agamemnon en Clytemnestra.
Chrysostomus. Zie 1) Dio CHRYSOSTOMUS, en
2) de heilige JOHANNES CHRYSOSTOMUS.
Chrzanowsky (Adalbert), eerst poolsch, later
piernonteesch generaal, geb. omstr. 1788 in het
Crakausche, maakte de veldtogten van 1812 en 1813
mede, streed 1829 in den russ. generalen staf tegen
de Turken, nam deer aan de poolsche omwenteling
1830, werd chef van den generalen staf, divisiegeneraal, doch haalde zich bet wantrouwen der
democratische partij op den hats, doordien hij later
alle krachtige maatregelen tegenwerkte. Door hem
mislukte de verdediging van Warschau, en bij den
intogt der Russen bleef hij ongedeerd aldaar achter.
Later met een russischen pas naar Parijs gekomen,
naar het heette om de uitgewekene Polen te bewegen naar hun vaderland terug te keeren, vond hij
echter bij zijne landgenooten weinig vertrouwen. In
1849 werd hij naar Turijn geroepen en belast met
de reorganisatie van het piemontesche Leger. Hij
stierf 2 Maart 1861 te Parijs.
Chucuito, stad met 5000 inw. in Peru, in de
75,000 zielen tellende prov. C. van bet dept. Puna,
aan het Titicaca-meer.
Chudleigh, stad in het engelsche graafschap
Devon, aan den Teign ; 2400 inw.
Chulucanas, plaats in Peru, dept. Libertad,
digt aan de grenzen van Peru, met merkwaardige
overblijfselen uit den tijd der incaas.
Chumba, in den Pendzjab, aan den Himalaya ;
5000 inw.; hoofdpl. van een klein leenvorstendom.
Chun, stad van Hadar-ezer, den koning van
Zoba, waar David veel koper nano ; I Chron. 18 : 8.
Chunargurh, stad in Oost-Indiê, aan den
Ganges, tusschen Benares en Mirzapoor ; 11,000 inw.
en citadel.
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Chunkiar-Iskelessi
Chunkiar-Iskelessi, buitenverblijf der
turksche sultans op den aziat. oever van den Bosporus; 26 Junij 1833 werd hier het gewigtige traktaat met Rusland geteekend.
Chupparah, stad in het indische landschap
Gondwana, aan den Wyneganga ; 7000 inw.
Chuquisaca, of Charcas, ook genaamd la
Plata (naar de vele zilvermijnen), en ook Sucre, de
24,000 inw. tellende hoofdplaats van de (1379 vierk.
mijlen groote, 224,000 zielen sterke) prov. C. en
hoofdstad van de zuid-amerik. republi .!k Bolivia. In
de prov. C., waar men vele hooge bergen vindt,
drong Pizarro door in 1538; maar de Spanjaarden
hebben altijd moeite gehad om zich er staande te
houden.
Chur, lat. Curia Rhwiorum, ital. Coira, fr. Coire,
hoofdplaats van het zwits. kanton Graauwbunderland, aan den Plessur, gelegen in een schilderachtig
dal; 6000 inw.; geboortepl. van Angelica Kaufmann.
In de 4e eeuw gesticht, werd C. reeds spoedig vergroot door Constantius. Toen de drie eedgenootschappen van Graauwbunderland werden gevormd,
in de 15e eeuw, was C. de hoofdplaats van den tweeden Bond. Zie CADEE.
Churchill, ook Missinnippi genaamd, en ook
English-River, rivier in britsch N.-Amerika, komt
uit het Methy-meer, doorstroomt de meren Buffalo,
La-Crosse en Nelson, en valt na eenen loop van circa
150 mijlen nabij het engelsche fort C. in de Hudson sbaai
Churchill (John). Zie MARLBOROUGH.
Churchill (Charles), hekeldichter, geb. Febr.
1731 te Westminster, eerst domind ten platten
lande, later koopman in appelwijn, ging bankroet,
begaf zich toen naar Londen, en stierf, na een zeer
ongeregeld !even te hebben geleid, arm en ellendig
te Boulogne in Nov. 1764. Zijne Works verschenen
bijeen in 2 dln. (Louden 1804).
Churubusco, eene plaats die eenige dagreizen
noordelijk van Mexico ligt ; 20 Nov. 1847 overwinDing der Noord-Anierikanen op de Mexikanen.
Churwelsh (Koeterwaalsch), duitsche benaming voor de Romanische taal, zooals die nog door
het yolk hier en daar in Graauwbunderland gesproken wordt.
Chus. Zie Kus.
Chusan, chineesch eiland. Zie TSJUSAN.
Chutuchtu, titel der geincarneerde la maitische
patriarchen in China. Die te Urga in Mongolie staat
in rang gelijk met de twee tibetaansche pausen,
heeft 20,000 monniken onder zich, en beleeft reeds
de 16e incarnatie; aanvankelijk was hij een zoon van
den Altan-Khakhan der Chalkas.
Chylten. Zie SJY1TEN.
Chypre, fransche naam y our Cyprus.
r HABLAIS.
Ciablese. Zie —
Ciacconius, door de Franschen ook Chacon
genoemd, naam van twee spaansche geestelijken. —
C. (Pedro), geb. 1525 te Toledo, gest. te Rome
1581, vooral bekend door zijne geleerde geschriften,
waaronder : De ponderibus, mensuris et nummis
Grtecorum et Romanorum (Rom. 1608). — C. (Alfonso), geb. 1590 in Granada, gest. te Rome 1590,
heeft een aantal werken geschreven over romeinsche
en kerkelijke geschiedenis.
Cialdini (Enrico), italiaansch generaal, geb.
omstr. 1815 te Modena, nam 1831 deel aan den opstand in de Romagna, en studeerde vervolgens te
Parijs scheikunde en geneeskunde, doch ging weldra
in spaanscl.e krijgsdienst. Aldaar bevorderd (1848)
tot luitenant-kolonel, kwam hij in Italie in het korps
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van generaal Durando, en werd bij Vicenza zoo gevaarlijk gekwetst, dat men schier wanhoopte aan zijn
behoud. Ms generaal nam hij in den Krim-oorlog
deel aan den slag aan de Tsjernaja. In 1859 begon
hij den oorlog tegen Oostenrijk met den overtogt
over de Sesia te bewerkstelligen, in weerwil van den
vijandelijken tegenstand. Nadat hij bij Castelfidardo
18 Sept. 1860 de pauselijke armee uiteen had gedreven, rukte hij (25 Sept.) de napolitaansche grenzen over, dwong Capua tot overgaaf (2 Nov.), en begon daarop Gaeta in te sluiten, welke sterke vesting
zich moest overgeven 13 Febr. 1861. Reeds eene
maand daarna (13 Mrt.) bezette C. de citadel van
Messina ; tot 1 Nov. was hij stadhouder-generaal
van Napels, en nam krachtdadige maatregelen ter
onderdrukking van de rooverijen ; toen werd hij opperbevelhebber over het 4e militaire departernent
te Bologna.
Ciamberi, het zelfde als Chambdry.
Ciambi (Sebastiano), italiaansch geleerde, geboren 30 Oct. 1769 te Pistoja, professor sedert 1803
te Pisa, 1818-22 te Warschau, gest. in de nabijheid van Florence 14 Dec. 1847, heeft zich verdienstelijk gemaakt door verscheidene, geschriften over
de geschiedenis van kunst en letteren, zoomede
door de Bibliografia critica Belle antiche reciproche
corrispondenze dell' Italia colla Russia, Polonia, etc.
(3 dln. Florence 1834-43).
Cianus sinus, tegenw. golf van Moedania,
aan de zuidoostkust der Propontis, ten W. van Nicea,
en ten Z. W. van Nicomedie ; droeg zijnen latijnschen naam naar het bij de kust gelegene Cius of
Cionte. Zie CIONTE.
Ciara, prov. van Brazilie. Zie CEARA.
Ciarlo (Rafaello), nit Urbino, een majolicaschilder in de 16e eeuw. Men heeft hem dikwijls
verward met den beroemden Rafael.
Cibalis, tegenw. Swilei, stad in Illyrie, op de
grenzen van Pannonie, aan de Save ; geboortepl. van
Valentinianus en Valens. In 323 werd Licinius bier
verslagen door Constantijn.
Cibao, bergketen (met pieken van 6000 voet
hoogte) op het eiland Haiti.
CibotOS (Apamea). Zie APAMEA.
Cibrario (Luigi, cavaliere), ital. staatsman en
geschiedschrijver, geb. 23 Febr. 1802 te Turijn.
Van zijne werken verdienen vooral melding : Della
economia politica del Media Evo (3e druk, 3 din.
Turijn 1842) ; Storia della monarchia di Savoia
(Turijn 1840); Storia di Torino (2 dln. Turijn
1847); Studj storici (2 dln. 1851-52) ; enz.
Cibyrrha, fr. Cibyre, tegenw. Boeroez, stad
in het Z. W. van Phrygie, op de grenzen van Lycie,
Carle en Pisidie ; eertijds groat en magtig; in 83
v. Chr. onderworpen aan de Romeinen ; door eene
aardbeving verwoest, en weder opgebouwd door
Tiberius.
Cicacole. Zie —HIGACOLE.
Cicero (Marcus Tullius), de beroemdste van
alle romeinsche redenaars, geb. 3 Jan. 106 v. Chr.
te Arpinum in Latium, uit eene weinig bekende
ridderfamilie, werd gezamentlijk met zijn broeder
Quintus C. te Rome opgevoed in het huis van
Aculeo, en was 26 jaren oud, toen hij voor het eerst
in het openbaar als redenaar optrad. Na vervolgens
eenigen tijd te hebben doorgebragt in Athene, om
zich verder in de welsprekendheid te bekwamen,
werd hij in 77 v. Chr. aangesteld als questor in
Sicilie, en maakte zich aldaar zeer bemind. In 63
v. Qtr. benoemd tot consul, ontdekte en verijdelde
hij de zatnenzwering van Catilina, en oohing den
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eernaam van .Varier des Vaderlands"; maar eenige
jaren later (in 58), toen de aanhangers van Catilina
met Clodius aan het hoofd de overhand kregen, werd
C. uit Rome gebannen, onder het voorwendsel, dat
hij de zaamgezworenen had doen teregtstellen, zonder dat zij gelegenheid hadden gehad zich voor den
regter te verdedigen. Zestien maanden later evenwel
werd hij ternggeroepen, en in zegepraal ingehaald.
Toen Milo 4 jaren later (53) den woelzieken Clodius
gedood had, belastte C. zich met de moeijelijke taak
den dader te verdedigen, dock het mogt hem niet
gelukken Milo vrij te pleiten. Vervolgens benoemd
(52 v. Chr.) tot stadhouder van Cilicie, behaalde
C. in dat wingewest zoovele krijgslauweren op de
Parthen, die hij beoorloogde, dat zijne soldaten hem
den titel gaven van .imperator". Gedurende den
burgeroorlog tnsschen Pompejus en Cesar, bleef
C. getrouw aan de partij van eerstgenoernden, loch
wist zich na diens val ook de gunst van Cesar waardig te maken. Toen deze vermoord was geworden,
koos C. de partij tegen Antonius, tegen wien hij
(44 v. Chr.) zijne Philippwce in de wereld zond, en
sloot zich meer aan bij den jongen Octavius, lien hij
minder gevaarlijk voor de vrijheid beschouwde. Van
C. gingen al de senaatsbesluiten nit, krachtens welke
namens de republiek oorlog werd gevoerd tegen
Antonius ; maar toen de jonge Octavius bet beruchte
verbond met Antonius en Lepidus had gesloten, dat
bekend is onder den naam van Triumviraat (d. i.
Driemanschap) had hij de karakterloosheid C. prijs
te geven aan den haat van Antonius, op wiens drijyen C. vogelvrij verklaard en kort daarna (7 Dec.
44 v. Chr.) door gehuurde moordenaars om bet
leven werd gebragt. Behalve eene dochter (Tullia),
die reeds voor hem was gestorven, had C. een zoon
(Marcus Tullius C.), die, door Augustus op velerlei
wijzen begunstigd, dezen eenigen tijd ter zijde stond
als consul, en vervolgens tot proconsul in Azie werd
benoemd. .7.-- De weisprekendheid van C. wordt nog
heden ten dage bewonderd, en hij bekleedt den
eersten rang onder de romeinsche klassieken. Behalve eene ontelbare menigte editien en overzettingen van afzonderlijke geschriften van C., zijn ook
van zijne complete werken eene menigte drukken
in het licht verschenen, waaronder de uitgave van
Ernesti cum clave (8 dln. 1776), van Lemaire (19
din. 1827-32), van Orellius (8 dln. Zurich 1826-7;
2e druk 1845). Eene uitmuntende fransche vertaling, met den latijnschen tekst er bij en geleerde
kantteekeningen, leverde J. V. Leclerc (30 dln. in 8,
Parijs 1821-25, en 36 din. in 18, Parijs 1823-27).
Ciceruacchio, bijnaam van Angelo Brunetti.
Ciceter, stad. Zie C IRENCESTER.
Cicognara (graaf Leopold), geb. te Ferrara
26 Nov. 1767, was een verlicht voorstander der
kunst. Na in de Cisalpijnsche republiek hooge ambten te hebben bekleed, werd hij 1818 aangesteld als
directeur der akademie van schoone kunsten te Venetie, in welke betrekking hij, na den val van Napoleon, door het oostenrijksche gouvernement werd
bestendigd. Doch 1823, aan Oostenrijk mishaagd
hebbende, begaf hij zich naar Rome, werd daar directeur der kunstschatten van het Vaticaan, en stierf
5 Maart 1834. Van zijne geschriften over kunst is
het voornaamste Storia della Scultura (3 din. Venetiè
1813-18, met 181 koper-gravures ; 2e druk, 9 dln.
Prato 1823).
Ciconen, yolk in Thracie, aan den Hebrus,
meer bekend in de mythologie dan in de historie ;
hunne hoofdplaats was Ismarus. Bij de C. verloor
Orpheus het leven.

Cimabue
Cid (de), van het arabische Seid, d. beer, ook
met den bijnaam el Campeador, d. i. de kampvechter,
een castiliaansch held, geb. omstr. 1030 te Burgos,
beette eigentlijk Rodrigo of Ruy Diaz, en wordt ook
wel graaf van Bivar genoemd. Hij blonk uit door
zijne heldendaden onder de regeringen van Ferdinand, Sancho II en Alfons VI, koningen van Leon
en Castilie. Hij verbond zich aan Sancho II, koning
van Castilie, die in oorlog was met zijn broeder Alfons, koning van Leon. Nadat Sancho vermoord en
door Alfons vervangen was, viel de Cid in ongenade.
Daarop verzamelde hij zijne vrienden en vasallen,
trok ten strijde tegen de Mooren, en versloeg hen in
verscheidene gevechten ; hij maakte zich meester van
Toledo, (1094) van Valencia en Murviedro, en door
zijne schitterende wapenfeiten werd de koning genoopt hem terug te roepen en hem zijn voile vertrouwen te schenken. Nadat hij vijf moorsche koningen overwonnen had, werd hij door de gezanten,
die deze koningen tot hem zonden, begroet met den
titel van seid (of cid), onder welken naam hij sedert
bekend is gebleven. Hij stierf in Julij 1099. Door
zijne dochters Christina en Maria werd de C. de
stamheer der spaansche koninklijke dynastien.
Cid (Rio del), rivier in de spaansche prov. Logrew, ontspringt op de Sierra-Madera, en valt beneden Calaborra in den Ebro.
Cidariten. Zie HUNNEN.
Cidevants, benaming waaronder in de fransche revolutie verstaan werden lieden van adel en
vorstelijke personen; van ci-devant, d. voorheen,
dus zooveel als : kleingemaakte grooten.
Ciempozuelos, stad in de spaansche prov.
Madrid ; 3000 inw. en spoorwegstation.
Cieza, het oude Catina of Cartela, stad in de
spaansche prov. Murcia, aan den Segura, in het bekoorlijke Ricote-dal ; 9000 inw.
Cigliano, vlek in de piemontesche prov. Vercelli, 8 uren gaans bewesten Vercelli, aan het kanaal
van Santia ; 5000 inw.
Cigoli (Ludovico Cardi da), geb. 1559 te Cigoli,
schilder uit de latere florentijnsche school, gest. 1613
te Rome.
Cilenorum aquae, stad in Hispania ; tegenw.
Caldas-de-Rey.
Cilicie, landschap in het Z. 0. van Klein-Azie
(ongeveer het tegenwoordige pachalik Adana),
grensde ten Z. aan de Middell.-Zee, ten N. aan
Cappadocie, ten 0. aan Pamphylie en Pisidie, ten W.
aan Syrie ; het was ingedeeld in twee provincien:
Noord-C., het boschrijke en vruchtbare vlakke land,
Cilicia campestris (hoofdpl. Tarsus) en Zuid-C., het
bergachtige gedeelte, Cilicia aspera of C. Trachea,
Later als romeinsch wingewest (65 v. Chr.) werd
bet ingedeeld in C. prima en C. secunda. Omstreeks
100 v. Chr. waren de kusten van C. het voornaamste
schuilnest der destijds meer en meer geducht wordende zeeroovers, die de vaart op de Middell. Zee
onveilig maakten, en later door Pompejus werden uitgeroeid. In de Handelingen der Apostelen
wordt C. dikwijls vermeld ; ook Galaten 1 : 21.
Cilley, of Cilly, het oude Celeia, oostenrijksche
stad in Stiermarken, aan den Weener-triester spoorweg ; 3000 inw.; vermoedelijk gesticht anno 41 door
keizer Claudius, was C. tot het jaar 400 de hoofdstad van Noricum.
Cilley (Barbera van). Zie SIG1SMOND. - C. (Ulrik, graaf van). Zie ULRIK.
Cimabue (Giovanni), schilder en bouwEneester,
geb. te Florence 1240, gest. 1310, wordt beschouwd
als de herschepper der schilderkunst in Italie.

Cimarosa
Cimarosa (Domenico), componist, geb. 17 Dec.
1749 te Aversa, gest. 11 Jan. 1801 te Venetia in de
gevangenis, als betrokken in staatkundige woelingen.
Cimbesasiö, landstreek in Zuid-Afrika, strekt
zich tangs de westkust uit ten zuiden van ZuidGuinea, en is enkel bewoond door de Cimbebaas,
een yolk, waarnaar C. genoemd wordt.
Cimbren. lat. Cimbri, een teutonisch yolk, dat
aanvankelijk Jutland en het zuiden van Denemarken
bewoonde, en dat tot den zelfden stam schijnt te
behooren als de Cimmeriers der Grieken en de Kymris in Gallie. Omstreeks 120 v. Chr. verhuisden de C.
en vereenigden zich met de Ambronen en met de
noordelijke Teutonen, sleepten de Tigurijnen mede,
en kwamen omstr. 112 v. Chr. in Gallie vallen. Gedurende zes jaren (tot 106 v. Chr.) sloegen zij verscheidene romeinsche veldheeren, togen in 105 naar
Spanje, en keerden gezamentlijk terug 102 v. Chr.,
maar scheidden zich toen, om een inval te doen in
het noorden van Italie, van de Teutonen en Ambronen af, die de Rhone overtrokken om in Italie te
komen van de westzijde. Te Vercelli stieten zij echter op Catulus en Marius, die reeds de Ambronen
en Tentonen overwonnen hadden, en die nu ook
het werk der verdelging aanrigtten onder de C.
(Aug. 101 v. Chr.).
Cimbrisch Schiereiland. Zie het artikel
CHERSONESUS CIAIBR1CA.

Cimbrische Kaap, latijnsche benaming
Cimbroruni, promontorium, tegenw. kaap Skagen.
Ciminus mons, in Italie, tegenwoordig de
berg Viterbo.
Cimmeriers, lat. Cimmerii, een barbaarsch
yolk in het oosten van Europa; ze bewoonden een
tijd lang de omstreken van den Pains Meotis (zee
van Azof) ; naar hen is waarschijnlijk de Krim aldus
genoemd. Door de aziatische Scythen verdreven,
vlugtten zij eerst naar de oostkusten der Zwarte Zee,
namen vervolgens hunnen loop west- en zuidwestwaarts, en drongen door in Pontus, Cappadocia, enz.
Zij veroverden zelfs Lydia, en maakten zich meester
van Sardes; Alyattes verdreef hen van daar omstr.
610 v. Chr., en daarop verdwijnen zij uit de geschiedenis (zie CIMBBEN). In de mythologie wordt bet
land der Cimmeriers genoemd het verblijfoord van
den Slaap.
Cimmerisehe bergen in bet zuidelijk gedeelte van de Krim.
Cimmerisehe Bosporus, tegenw. straat
van Ienikaleh. Zie BOSPORUS en IENIKALEH.
Cimolo, tegenw. eil. Kimolo. Zie ARGENTAR1A.
Cimon, atheensch veldheer, zoon van Miltiades,
onderscheidde zich eerst in den slag van Salamis,
en werd al spoedig benoemd tot opperbevelhebber
over de zeemagt der Grieken tegen de Perzen. Hij
begaf zich naar Klein-Azie, en behaalde op eenen
dag op de Perzen twee overwinningen, een ter zie
en een te land, aan de uitwatering van den Eurymedon in Pamphylie (470 v. Chr.). Vervolgens werd
hij aan het hoofd der republiek geplaatst, die hij
met zeer groote onbaatzuchtigheid bestuurde. Zijn
mededinger en tegenstander Pericles bragt het in
461 zoo ver, dat C. werd gebannen ; doch in 456
v. Chr. teruggeroepen, ondernam hij eenen krijgstogt
tegen Cyprus. Hij mogt daarvan evenwel het einde
niet beleven, want hij stierf 449 v. Chr. bij het beleg
van Citium.
7i S INALOA.
M
in Mexico.
Zie
Cinaloa, stad
Cinca, lat. Cinga, rivier in Spanje, komt uit de
Pyreneen, besproeit Puertolas, Ainsa, Barbastro,
Fraga, neemt den Alcanadre en eenige andere rivie-
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ren in zich op, en valt na eenen loop van 21 mijlen
in den Segre, een uur gaans boven de zamenvloeijing
van dezen met den Ebro.
Cinchon (gravin van), eene spaansche dame,
was de vrouw van eenen onderkoning van Peru. In
Europa terugkeerende 1632, bragt zij de kina mede,
en maakte de koortswerende kracht daarvan bekend.
Cincinnati, stad in den n.-amerik. staat Ohio,
aan den Ohio, een der voornaamste koop- en fabrieksteden van de Unie, werd gesticht 1789, tot city
verbeven 1819, en telde in 1860 reeds 160,069 inw.
Cincinnatus (Lucius Quinctius), een toonbeeld van romeinsche burgerdeugd, was een warm
kampvechter voor de privilegien der patriciers tegenover de plebejers. In 460 v. Chr. plaatsvervangend
consul, werd hij 4r8, toen de romeinsche armee ingesloten was door de Equen en Volsken, tot dictator
benoemd: toen men hem zijne aanstelling kwam
brengen, vond men hem bezig als Landman achter
den ploeg. Hij schreef onverwijld eerie nieuwe ligting van krijgsvolk uit, bevrijdde de omsingelde
armee, bragt den vijand eene volslagene nederlaag
toe, en hield zijn triomferenden intogt in Rome; dit
volbragt hebbende in 16 dagen tijds, legde bij uit
eigen beweging zijn dictatorschap weder neer, en
keerde terug tot het stille landleven. Op zijn 80ste
jaar nogmaals tot dictator gekozen um de woelingen
der plebejers te onderdrukken, volbragt hij door
doortastende en doeltreffende maatregelen deze taak
in 21 dagen, en legde andermaal nit eigen beweging
de oppermagt neder, en verlangde zelfs geen nationale
belooning (440 v. Chr.),
Cincinnatus—orde, een patriotistisch genootschap (1783) in de Vereenigde Staten van
N.-Amerika, bestaande uit alien, die zich in den bevrijdings-oorlog verdienstelijk hadden gemaakt ; aan
het hoofd stond Washington. Door het daarbij aangenomene beginsel van erfelijkheid ging deze orde
weldra te niet, naardien de erfelijkheid van titers
onbestaanbaar was met den republikeinschen yolksgeest.
Cineas, minister en gunsteling van Pyrrhus,
den koning van Epirus, ried dezen veroveraar aan
om naar rust te zoeken; hij werd dan ook naar Rome
gezonden met vredesvoorstellen (279 v. Chr.), doch
keerde onverrigterzake terug. Cineas had een verbazingwekkend geheugen.
Cinesi, stad in de sicil. prov. Palermo, aan de
zee; 3000 inw.
Ciney, vlek in de belgische prov. Namen, arr.
Dinant ; 2300 inw.
Cingoli, of Cingolo, stad in de ital. prov. (vro(1ger pausel. delegatie) Macerata, aan den Musone ;
2300 inw.; geboortepl. van pans Pius VIII.
Cinna (Lucius Cornelius), uit een oud patricisch
romeinsch geslacht, consul 87 v. Chr., was een aanhanger van Marius, en Wilde, in weerwil dat zijn
ambtgenoot Octavius zich daartegen verzette, genoemden veldheer, die in ballingschap was, terugroepen ; om die reden werd hij door den senaat nit
zijn ambt ontzet en uit de stad gebannen. Woedend
over deze behandeling, verzamelde C. een Leger, en
rukte, vergezeld van Marius, Carbo en Certorius, op
Rome aan, bemagtigde de stad, riep het yolk tot
eene algemeene vergadering bijeen, en deed bet besluit aannemen, waarbij Marius op plegtige wijze
werd teruggeroepen. Drie jaren later werd C., in
eenen opstand, door zijne eigene soldaten vermoord.
Hij was vier jaren achtereen (87-84 v. Chr.) consul geweest. — C. (Lucius Cornelius), zoon van
den vorige, moest, als betrokken in staatkundige woe-
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lingen, de vlugt nemen, en begaf zich naar Spanje.
Cesar, die met C.'s zuster gehuwd was, schonk hem
amnestie, hetgeen niet belette dat C. deel nam aan
de zamenzwering tegen Cesar. — C. Magnus (Cnejus Cornelius), de zoon eener kleindochter van Pompejus ; ofschoon door keizer Augustus met weldaden
overladen, nam C. toch deel aan eene zamenzwering
tegen hem ; Augustus schonk hem gratie, en van dat
oogenblik of bleef C. hem getrouw.
Cinnamomifera regio, landschap in het
zuiden van Ethiopic (Abyssinia), dus genaamd naar
de vele Cinnamomen (kaneel-laurierboomen), die er
groeiden.
Cinnamus, grieksch geschiedschrijver, geb.
1153, vergezelde keizer Manuel Comnenus op de
meeste van diens _reizen. Men heeft van hem eene
»Geschiedenis der regeringen van Johannes en Manuel Comnenus", gedrukt 1670 op bet Louvre te
Parijs (Grieksch en Latijn), met kantteekeningen
van Ducange.
Cinnereth, 1) landstreek aan de Galilesche
Zee; Num. 34 : 11; Dent. 3 : 17; Jozua 13 : 27. —
2) stad in Nafthali ; Jozua 19 : 35.
Cinnereth, landschap vermeld Jozua 11 : 2;
12 : 3; I Kon. 15 : 20.
Cino da Pistoja, eigentlijk Guittone, ital.
regtsgeleerde en dichter, geb. 1270 te Pistoja, bekleedde zijn laatsten leerstoel , te Florence, waar hij
Bartholus onder zijne leerlingCn telde. Hij was bevriend met Dante en Petrarca ; hij stierf te Pistoja
24 Dec. 1336.
Cinq—Eglises, fransche naam voor de stad
Fiinfkirchen.
Cinq—Mars, fransch vlek, dept. Indre-Loire,
4 uren gaans bezuidwesten Tours; 1400 inw.
Cinq—Mars (Henri Cornier de Ruze, markies
van), gunsteling van Lodewijk XIII, geb. 1620, werd
ook hegunstigd door Richelieu, die hem als een
werktuig dacht te gebruiken. Door eerzucht verleid
nam C. deel aan eene zamenzwering tegen den kardinaal, werd kswege, gezamentlijk met zijnen vriend
en medepligtige de Thou, te Narbonne gevat 13 Junij
1642, en 12 Sept. onthoofd.
Cinquecentisten, de groote kunstenaars en
dichters, die Italie heeft voortgebragt van 1500 tot
1600.
Cinque—Ports, naam waaronder verscheidene
havens ter zuidkust van Engeland te verstaan zijn.
Aanvankelijk, ten tijde van Willem den Veroveraar,
waren ze (gelijk de naam aanduidt) slechts vijf in
getal, t. w.: Dover, Sandwich, Romney, Hithe en
Hastings; tegenw. behooren ook daartoe: Rye, Seaford en Winchelsea. De C. hebben bijzondere privilegien en staan onder een afzonderlijken gouverneur.
Cintegabelle, fransche stad, dept. HauteGaronne, aan de Ariége, 3 uren gaans bezuidoosten
Muret; 4000 inw.
Cintra, stad in de poring. prov. Estremadura,
6 uren gaans benoordw. Lissabon, aan den voet van
het Cintra-gebergte ; 4500 inw.; oud koninklijk
kasteel, waar Alfons VI gevangen heeft gezeten, en
vele buitenplaatsen. Den 30 Aug. 1808 teekende de
fransche generaal Junot bier eene overeenkomst met
den engelschen genl. Dalrymple, krachtens welke de
fransche troepen Portugal ontruimden.
Cintra (Pedro de), portugeesch zeevaarder, bereisde 1462 de kust van Guinea tot kaap Mesurado,
en kwam 1482 met eene andere expeditie tot aan
La-Mina. — C. (Goncalo de), een andere Portugees,
gest. 1445, onderscheidde zich eerst als krijgsman,
en ondernam vervolgens (1441 en 1442) twee ont-
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dekkingsreizen naar de westkust van Afrika. Naar
hem genoemd is de baai Angra de Goncales de Cintra, waar hij door de Mooren verslagen werd.
Cinyras, koning van Cyprus, of van Syria,
pleegde onwetend bloedschande met zijne eigene
dochter Myrrha, en verwekte bij haar Adonis.
Cionte, lat. Cius, tegenw. Ghio of Kemlik, stad
in het Z. W. van Bithynie, aan eene golf der Propontis, die naar deze stad genoemd wordt Golf van C.
De naam Cionte wordt alleen in fransche werken
aangetrotren.
Ciotat (la), lat. Citharista, versterkte middellandschezee-haven in het fransche dept. der Monden
van de Rhone, 6 uren gaans bezuidoosten Marseille;
6000 inw.
Cipango, of Zipangi, vermoedelijk Japan, een
eiland, waarvan Marco Paolo spreekt als liggende
tegenover Cathay ; de wonderen, die van C. verhaald
werden, waren almede een spoorslag voor Christophorus Columbus om zijne ontdekkingsreis te ondernemen.
Cippico (Coriolanus), bekend onder den latijnschen naam Cepio, venetiaansch geschiedschrijver,
geb. 1425 te Trau in Dalmatia, diende in de armee,
en onderscheidde zich bij de verdediging van Scutari (1470-74), Hij schreef de geschiedenis van
lien oorlog onder den titel van : De Bello Asiatic°
libri 1I1 (Venetie 1594).
Circars (Het land der Noordelijke), oude provincie van Indic, op de westkust der golf van Bengalen, tusschen de provincien Bengalen, Orissa, Karnate, Gondwana en Haiderabad. Deze landstreek, in
1757 door lord Clive bij britsch Indic ingelijfd, is
tegenwoordig ingedeeld in 5 circars of districten
(vandaar de benaming), met eene bevolking van
ruim 3 millioen zielen, alien Hindoes, doch uit twee
geheel verschillende natien zameugesteld, nl. de
Telinga en de Orissa, die vroeger van elkander waren afgescheiden door de Godavery, doch thans ineen
zijn gesmolten.
Circassi6, under dezen naam verstaat men de
landstreek van eirop. Rusland, tusschen de Zwarte
Zee ten W. en de Caspische Zee ten 0., bewoond in
het oostelijk gedeelte door de Tsjetsjenzen en in het
westelijk gedeelte door de Tsjerkessen (Circassiers),
waarnaar het land den naam C. draagt. In het zuiden zeer hooge bergen, langs het meer Koeban en de
rivier Terek groote vlakten en weidevelden. De bevolking, nog weinig beschaafd, beleed tot het laatst
der 15e eeuw het Christendom, waar is sedert geheel mahomedaansch geworden. De circassische
manner] worden voor de schoonste mannen van den
ganschen aardbol gehouden ; de circassische vrouwen
(die veel als slavinnen verkocht worden) zijn urn
hare uitstekende schoonheid van vormen zeer gewild
bij de Turken. Zoo goad als slechts in naatn is C.
aan Rusland onderworpen, want de bevolking is in
altijddurenden opstand tegen het juk van den overh eerscher.
Circe, vermaarde tooveres, dochter van Helios
(de Zon) en de nimf Perseis, woonde volgens somrnigen op het aan de westkust van Italie gelegene
eiland lEa (of volgens anderen in /Ea in Colchis.
aan de uitwatering van den Phasis). Door middel
van een tooverdrank werden de medgezellen van
Ulysses, die op hare kust was geland, door haar veranderd in zwijnen. Ulysses zelf, gewaarscbuwd door
Mercurius, was tegen haren tooverdrank op zijne
hoede, en bewerkte zelfs, dat zijne medgezellen weer
olittooverd werden. Circe boezemde hem echter
eenen sterken hartstogt in, zoodat hij een jaar bij
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haar bleef doorbrengen, en eenen zoon bij haar verwekte, genaamd Telegonus.
Circeii, of Circeium, tegenw. Monte Circello,
berg en stad in Latium, op de kust, was volgens
sommigen de woonstede van Circe.
Circello, of Circeo, voorgebergte bewesten. Terracina. Zie CIRCEII.
Circensische spelen, volksvermakelijkheden in het oude Rome, dus genoemd naar den Circus
maximus, waarin ze plaats hadden. Deze spelen (wedrennen, wagenmennen, worstelstrijden, spiegelgevechten te paard, gevechten tusschen wilde dieren
of van veroordeelde misdadigers tegen wilde dieren,
en — tot welk einde de circus dan onder water werd
gezet — nagebootste zeegevechteH), waren zoo geliefkoosd bij het yolk, dat ieder tevreden was als
hij maar een stuk brood had, en van tijd tot tijd zulk
eene uitspanning. (Vandaar : Panem et Circenses !)
Cireeo. Zie C—IRCELLO.
Circesium, tegenw. Kerkisia, het Karchemis
nit het 0. T. (II Citron. 35 : 20; Jezaia 10 : 9;
Jerem. 46 : 2), stad in Mesopotamie, bij de zamenvloeijing van den Chaboras en den Euphrates. Diocletiaan maakte van C. een der bolwerken van het
romeinsche rijk. Zie NECHO.
Circleville, hoofdplaats van het graafschap
Pickeway in den n.-amerik. staat Ohio, ligt aan
den Scioto, heeft 4500 inw.
Circus, renbaan. Zie CIRCENSISCHE SPELEN.
Cirencester, veelal verkort Cicester, het oude
Corinium, stad in het engl. graafschap Gloucester,
aan de Churn ; 6000 inw.; romeinsche oudheden.
Cirey, naam van twee fransche dorpen:1) dept.
Meurthe, 11 our gaans beoosten Blamont ; 2400 inw.
— 2) dept. Haute-Marne, 4 uren gaans bezuiden
Vassy, aan de Blaise ; 800 inw.; fraai kasteel, waar
Voltaire 5 jaren gewoond en geschreven heeft.
Ciria, of Cirie, ook Ciri, lat. Ciriacum, vlek in
de piemontesche prov. Turijn, 4 uren gaans benoordw.
Turijn ; 3400 inw.
Ciro, stad in do napolit. prov.Calabria citeriore,
aan de rivier C., 1 uur gaans van de lonische Zee;
4000 in w.; geboortepl. van den sterrekundige Gigli.
Cirolo, italiaansch vlek en kasteel bij Ancona,
met een wonderen doende kruisbeeld. Vandaar het
spreekwoord : wie de bedevaart naar Loretto gedaan
heeft, maar niet naar C., heeft de Moeder gezien,
maar den Zoon niet geteld.
Cirrha, stad in Phocis, op de kust, bezuiden
Amphissa, in de nabijheid van Crissa, waarvan C. de
haven was.
Cirta, stad in Afrika, aan den Ampsagas, was
ten tijde van Masinissa en Jugurtha de hoofdstad
van Numidie, vervolgens onder de Roineinen hoofdpl.
van Mauritania Cesariensis. In de nabijheid van C.
overwon Jugurtha (114 v. Chr.) Adherbal, en bemagtigde in het volgende jaar de stad C. na eene
langdurige belegering; in eenen tweeden veldslag
bij C. (107 v. Chr.) werd Jugurtha verslagen door
Marius. Gedeeltelijk verwoest omstr. 311, werd C.
op last van keizer Constantijn weder opgebouwd, en
ontving naar hem den naam van Constantina. Zie

dom Modena, de prinsdommen Massa en Carrara, en
de drie legatien Bologna, Ferrara en de Romagna.
Daaraan werd nog een gedeelte van Graauwbunderland toegevoegd. De C.-R. was ingedeeld in 10 departementen, en had tot hoofdstad Milaan. Na den
vrede van Campo-Forrnio werd daze republiek door
Oostenrijk erkend, loch reeds in 1798 ging zij te
niet. Na den slag van Marengo werd de C.-R. hersteld, en bij den vrede van Luneville was Oostenrijk
verpligt haar andermaal te erkeisnen (1802). Zij
nam nu den naam aan van Italiaansche republiek ;
maar in 1805 kwam eene deputatie uit daze republiek am Napoleon den titel aanbieden van koning van
Italie, en van dien tijd of tot 1814 heeft dat land
den naam gedragen van Koningrijk Italie.
.e AA RELAS.
Cisjuraanseh Burgundie. Zie
Cispadaansch Gallia. Zie GALLIe.
Cispadaansehe republiek, een gemeenebest, 20 Sept. 1796 door generaal Bonaparte gesticht
na den slag van Lodi; het bevatte Modena, Reggio,
Ferrara en Bologna, en was van de Transpadaansche
republiek afgescheiden door de Po (lat. Padus; vandaar de benaming). Acht maanden later loste de
C.-R. zich op in de Cisalpijnsche republiek (zie dat
art.).
Cisplatijnsche republiek. De tegenwoordige zuid-amerik. republiek Uruguay, van 1821 tot
Oct. 1828 onder den naam van Cisplatijnsche pro vincie deal uitgemaakt hebbende van Brazilie, nam
Oct. 1828 den naam C.-R. aan, en verwisselde dien
18 Julij 1830 tegen den tegenwoordigen (Uruguay).
Cisrhenaansehe republiek.I111797, toen
de linker-oever van den Rijn, door de krijgsbewegingen der Franschen, zoo goad als in een staat van
regeringloosheid verkeerde, werd tusschen de groote
duitsche steden aan die zijde van den Rijn het plan
beraamd, om zulk eene republiek te stichten. Dit plan
verviel echter, toen bij den vrede van Campo-Formio
(17 Oct. 1797) de linker-Rijnoever aan Frankrijk
afgestaan werd.
Cisse, stad in oud Afrika. Zie COLEAR.
Cistercitinser—orde, eene geestelijke orde,
dus genaamd naar het moederklooster Cistercium
(zie dat art.), nabij Dijon, in het bisdom Chalons.
Daze door den benedictijner abt Robert van Molemes
met 20 monniken gestichte orde (1098), kwam vooral
in aanzien sinds Bernardus van Clairveaux (1113)
zich cc in liet opnemen en aan de orde zijuen naam
schonk (Bernardijner-orde ; zie BERNARDUS 2) ; eene
dan ook reeds over de
eeuw later bezat de C.O.
1800 andijen of kloosters in Frankrijk, Engeland,
Duitschland, Denemarken en Zweden. De Bernardijnen of Cistercienser monniken verslapten echter
al spoedig in tucht, en de meer en meer toenemende
misbruiken in daze orde maakten gedurige hervormingen noodzakelijk. — Er zip ook Cistercienser
nonnen, die Bernardinen of Clairetten genoemd worden ; daze geestelijke zusterschap werd ingesteld
1120, in de abdij Tart, in het fransche bisdom Langres.
Cistercium, latijnsche naam voor Citeaux.
Zie CiTEAUX.
Cisterna, 1) vlek in de pauselijke delegatie
Velletri, aan het noordeinde der Pontijusche moerassen ; '2500 inw. — 2) vlek met 2000 inw. in
Piemont, 9 urea gaans bezuidoosten Turijn. —
3) vlek in de napolit. prov. Terra-di-Lavoro, 4 uren
gaans benoordoosten Napels.
Cisternino, stad in de napolit. prov. Terra di
Bari, 8 mijlen bezuidoosten Bari; 4600 inw.
Citara, stad met 2500 inw. in de napolit. prov.
Principato citeriore, awl de golf van Salerno.

CONSTANTINE.

Cisalpijnsch Gallia. Zie GALLIe.
Cisalpijnsche republiek, een gemeenebest, dat 28 Junij 1797 door generaal Bonaparte
gesticht werd door de bijeenvoeging van de Cispadaansche en Transpadaansche republieken. Het nieuwe gemeenebest bevatte oostenrijksch Lombardije
met Mantua, de venetiaansche provincien Bergamo,
Brescia-en-Cremona, Verona en Rovigo, het hertog-
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Citeaux

Meaux, lat. Cistercium, dorp in het fransche
dept. COte-d'Or, aan de Vouge, 4 uren gaans benoordoosten Beaune; 800 inw.; beroemde benedictijner
abdij (zie CISTERCIeNSER-ORDE), en niet minder beroemde wijnberg Clos-Vougeot (zie dat art.).
Citharista, stad in transalpijnschlie ; tegenw. la Ciotat, of volgens anderen Ceyreste.
Citheron, Cithceron, kleine bergketen in Beotie,
strekte zich uit westwaarts tot den Parnassus en
oostwaarts tot Megaris. Tot den C. behoorde ook de
Helicon.
Citium, tegenw. Chiti, of Larnaka, stad op de
zuidkust van het eiland Cyprus, ten N. O. van Amathonte (zie AMATHUS) ; geboortepl. van Zeno den
stoicijn. In 449 v. Chr. werd C. belegerd door Cimon,
die gedurende dat beleg stierf.
Citta, d. stad, aanvangswoord in den naam
van verscheidene italiaansche steden, nl. :
C.-della-Pieve, met 3000 inw.,in de umbrische prov.
(vroegere pausel. delegatie) Perugia, 6 mijlen bezuidwesten Perugia.
C.-di-Castello, lat. Tifernum, met 5500 inw., insgelijks in de prov. Perugia, 5 mijlen benoordw. Perugia; 1798 ingenomen door de Franschen.
C.-Ducale, met 3400 inw., aan den Velino, in de
napolit. prov. Abruzzo ulteriore II.
C.-nuova, met haven en 1400 inw., in het oostenrijksche arrondissement Istrie, aan de uitwatering
van den Quieto in de zee.
C.-San-Angelo, met 6000 inw., in de napolit. prov.
Abruzzo ulteriore, nabij de Adriatische Zee.
C.-Vecchia, d. Oude stad, 1) eertijds sterke, maar
thans in verval zijnde vesting op het eiland Malta,
waarvan het vroeger de hoofdpl. was; 7000 inw.;
onder de groote kerk eene grot, waar de apostel
Paulus (zoo luidt de overlevering) zich 3 maanden
schuil heeft gehouden, nadat hij schipbreuk had
geleden. — 2) vlek met haven en 3000 inw. op
de noordkust van het dalmatische eiland Lesina.
Cittadella, stad in de venet. prov. Padua, 5 uren
gaans benoordoosten Vicenza; 7000 inw.
Cittadella, (Giovanni; graaf), geb. 1806 to
Padua, ital. letterkundige, heeft zich een geachten
naam gemaakt als geschiedschrijver door zijne Storia
della dominazione Carrarese (2 dln. Padua 1842).
Cittenius mons, tegenw. de berg Cenis.
Ciudad, d. stad, staat voor den naam van
verscheidene steden in Spanje en in landen,die door
Spanjaarden gecoloniseerd zijn, nl. :
C.-Bolivar. Zie ANGOSTURA.
C.-Real, 1) met 9000 inw., hoofdpl. der 368 vierk.
mijlen groote en 245,000 zielen tellende prov.
C.-R. in Spanje. In 1809 werden de Spanjaarden
hier geslagen door de Franschen onder Sebastiani.
— 2) zie CHIAPA 2).
C.-Rodrigo. lat. Rodericum, stad en vesting in de
spaansche prov. Salamanca, op 3 mijlen afstands
van de portugesche grenzen, aan de Agueda,
gesticht in de 13e eeuw ter plaatse van het oude
Lancia transcudana ; 5000 inw. In Julij 1810 werd
deze vesting ingenomen door de Franschen ; in
1812 (19 en 20 Jan.) voor de Spanjaarden heroverd door de Engelschen onder Wellington, die
daarvoor door de spaansche tortes werd verheven
tot hertog van Ciudad-Rodrigo.
C.-de-Felipe. Zie SAN-FEL1PE.
C.-de-las-Palmas. Zie LAS-PALMAS.
Ciudadela, het oude Iamma, stad op de west-

kust van het eiland Minorca, 8 uren gaans benoordwesten Mahon ; 7500 inw. ; was vroeger de hoofdpl.
van het eiland.

Civray
Civeaux, fransch dorp, dept. Vienne, 2 uren
gaans benoorden Lussac ; 800 inw.; C. is een der
plaatsen, waar meu wil dat de slag geleverd werd
tusschen Clovis I en Alarik, den koning der WestGothen. Zie VouiLLE.
Cividale, het oude Forum Julii, of volgens anderen Bedriacum, stad met 7000 inw. in de venet.
prov. Udine, 4 uren gaans benoordoosten de stad
Udine.
Civilis (Claudius), de heldhaftige aanvoerder
der Batavieren in hunnen opstand tegen de romeinsche overheersching. In bet jaar 69 naar den Rijn
opgerukt, tastte hij de Romeinen aan, behaalde twee
overwinningen op eenen overmagtigen vijand, belegerde Castra Vetere, en bezette dat in het jaar 70.
Door de legioenen van Cerealis werd hij echter over
den Rijn teruggedreven, waarop een nieuw verbond
van vrede en vriendschap met de Romeinen werd
gesloten. Claudius Civilis had slechts den oog.
Civita, d. stad, aanvangswoord in den naam
van een aantal italiaansche steden, nl. :
C.-Acquana, of C.-a-Mare, met 2000 inw., aan de
Adriatische Zee, in de napolit. prov. Capitanata.
C.-Campomarano, met 4000 inw., in de napolit. prov.
Molise.
C.-Castellana (het oude Falisca), met 3300 inw., aan
de Treja, 7 uren gaans bezuidwesten Viterbn in
den Kerkelijken Staat. De fransche generaal Macdonald versloeg bier in 1798 den oostenrijkschen
generaal Mack. Ten onregte heeft men bier de
pleats van het oude Veji willen zoeken.
C.-di-Penna (bet oude Pinna-Vestina), met 9000
inw., in de napolit. prov. Abruzzo ulteriore I,
5 uren gaans benoordw. Chieti. Door Sylia verwoest, beurde het zich onder de romeinsche keizers
weder op. Tijdens de verovering van het koningrijk
Napels door de Noormannen, nam Roger I bier
den titel van koning aan, en maakte van dit C.
zijne hoofdstad. Alexander de Medicis werd verheven tot .hertog van Civita-di-Penna".
C.-Ducale, met 3400 inw.,in de napolitaansche prov.
Abruzzo ulteriore II.
C.-Nuova, I) in de italiaansche provincie (vroeger pausel. delegatie) Macerata, aan den Chieti ;
2700 inw. en haven. 2) in de napolit. prov.
Molise; 2800 inw.
C.-Santo-Angelo, met 4500 inw., in de napolit. prov.
Abruzzo ulteriore I, 4 uren gaans benoordoosten
Civita-di-Penna, en 1 uur gaans van de Adriatische Zee.
C.-Vecchia, het oude Centumcellw, badplaats en
hoofdplaats van de delegatie C.-V. in den Kerkelijken Staat, 7 a 8 mijlen benoordwesten Rome, aan
de Middell. Zee ; versterkte oorlogshaven, tevens
vrijhaven ; 9500 inw. In 553 bemagtigd door Totila en heroverd door Narses.
Civitas aquensis, oude naam van Aken.
Civitella, stad in de napolitaansche provincie
Abruzzo ulteriore I, ligt in de nabijheid en ten noord oosten van de stad Benevento. Leo IX werd hier in
1053 gevangen genomen door de Noormannen.
Civitella—del—Tronto, stad in de napolit.
prov. Abruzzo ult. I, aan den Salinello ; 6500 inw.
en eene citadel, die zich nog tang staande hield nadat Napels door Garibaldi en Cialdini tot onderwerping was gebragt ; eerst 20 Maart 1861 gaf de bezetting dier citadel zich over.
Civola (Punta della), kaap. Zie ACTIUM.
Civray, zeer oude fransche stad, aan de Charente, dept. Vienne, 6 mijlen bezuiden Poitiers;
2200 inw.

Clackmannan

Clarendon

Clackmannan, bet kleinste graafschap van
Schotland (2 vierk. mijlen, met 23,000 zielen), met
de hoofdpl. C., die aan de uitwatering ligt van den
Devon in den Forth, en 1500 inw. telt. Bij deze stad
bet oude kasteel Clackmannan-Tower, gesticht door
koning Robert Bruce.
Clafen, of Clmven, duitsche naam der lombardische stad Chiavenna.
Clain, rivier in het fransche dept. Vienne, valt
na eenen loop van 14 mijlen bij Chatellerault in de
Vienne.
Clairac, vlek in bet fransche dept. Lot-etGaronne, aan den Lot ; 4500 inw.; C. was de eerste
stad in Frankrijk, die de Protestantsche leer omhelsde ; bet had dan ook in de religie-oorlogen onder
Lodewijk XIII veel te lijden, en werd herhaalde
malen ingenomen en in brand gestoken, voornamelijk
in 1621.
Clairaut (Alexis Claude), beroemd mathematicus, geb. 13 Mei 1713 te Parijs, gest. aldaar 17 Mei
1765, nam 1736-37 deel aan de graadmeting in
Lapland, en scbreef verscheidene geachte werken.
Claire (Sainte). Zie -rLARA.
Clairetten, of Bernardinen. Zie CITEAUX.
Clairfayt, oostenrijksch veldmaarschalk. Zie

Clara, de heilige, maagd en abdis, geb. 1193 te
Assisi uit aanzienlijke ouders, gest. 1253, verliet
hare familie en deed afstand van hare fortuin, om
zich geheel aan de godsvrucht te wijden. Met de
p ulp van Franciscus van Assisi stichtte zij 1212 in
hare geboortepl. eene geestelijke orde, de znsterschap
van Sinte-Clara (of der Clarissen ; zie dat art.), met
eenen uiterst strengen regel. Deze orde verspreidde
zich uit Italie over Duitschland, Frankrijk, enz. en
had in de 18e eeuw over de 900 huizen. Gedenkdag
der heilige C. 12 Augustus.
Clare, 1) graafschap in de iersche prov. Munster, aan den Atlantischen Oceaan, grout 61 vierk.
mijlen, bevolkt met 213,000 zielen ; hoofdpl. Ennis.
— 2) rivier in het graafschap C. — 3) dorp met
900 inw. aan de uitwatering van den Fergus in den
Shannon ; naar dit dorp draagt het graafschap C.
deszelfs naam. — 4) marktvlek met 1700 inw. aan
den Stour in het engelsche graafschap Suffolk, 5 uren
gaans bezuidw. Bury-St.-Edmunds; naar dit C. heet
de hertog van Newcastle markies van C.
Clare—Island, eiland aan de iersche kust,
behoort tot het graafschap Mayo.
Claremont, kasteel of buitenplaats in de nabijheid van Windsor, werd 1816, na de echtvereeniging van prinses Charlotte van Wallis met prins
Leopold van Saksen-Coburg, bestemd tot woonplaats
van het jonge paar ; en toen de prinses 1817 stierf
werd C. aan den weduwnaar (die later koning van
Belgie werd) voor zijn leven lang in eigendom afgestaan. Sedert 1831 gebruikte koning Leopold het
slechts om er verblijf te houden als hij eens in Engeland kwam ; en 1848 stelde hij het ter beschikking
van zijnen tweeden schoonvader,den toen verdreven
franschen koning Lodewijk Filips ; en na diens dood
(26 Aug. 1850) is zijn gezin er blijven wonen.
Clarence, 1) C., of Willinck, stad in den
n.-amerik. staat New-York, 44 mijlen bewesten Albany ; 4000 inw. — 2) stad in Nieuw-Griekenland;
zie CHIARENZA.
Clarence (George, hertog van), broeder van
Engeland's koning Edward IV, dong buiten toestemming van Edward naar de hand van hertogin Maria
van Burgundie, en werd deswege ter dood veroordeeld. Daar de veroordeelde de keus bad welken
dood hij wilde sterven, liet hij zich 1478 in een vat
Malvasie-wijn verd rin ken.
Clarendon, stad in het engelsche graafschap
Wilts, 2 uren gaans beoosten Salisbury, met ruinen
van een paleis, dat eertijds het geliefkoosde verblijf
was der koningen van Engeland. In 1164 hield
Hendrik II daar eene groote rijksvergadering, en
liet de baronnen en prelaten de acte onderteekenen
genaamd Constitutions of Clarendon, waarbij de
geestelijkheid onder het bereik werd gesteld van de
wereldlijke regtsmagt, en waaruit de langdurige twist
ontstond tusschen Hendrik II en Thomas Becket.
Clarendon (Edward Hyde, graaf van),engl. magistraat en geschiedschrijver, geb. 18 Febr. 1608 te
Dinton in Wiltshire, lid van het parlement onder
Karel 1, vlugtte toen de omwenteling zegevierde, en
werd een bekwaam agent van den eveneens gevlugten Karel II, inzonderheid bij de onderhandelinken
met generaal Monk, die de herstelling der Stuarts
ten gevolge hadden. Toen werd hij 1657 opperkanselier van Engeland, 1660 kanselier der universiteit
Oxford, 1661 pair en baron Hyde, viscount van
Cornbury en earl (graaf) van C. Eindelijk uit zijne
ambten ontslagen en gebannen, nam hij de wijk
naar Frankrijk, waar zijne beiiijders en belagers hem
nog niet met rust lieten ; hij stierf in Dec. 1674 te

CLERFAYT.

Clairon (Claire Josephine Leyris de Latude,
meer bekend onder den naam van Mademoiselle),
fransche tooneelspeelster, geb. 1723 te St.-Vanon
bij Conde, debuteerde te Parijs 1743, blonk uit in
het treurspel, verliet 1765 het tooneel ten gevolge
van kibbelarijen achter de schermen, en begaf zich
naar Duitschland, bragt daar den markgraaf van
Anspach in verrukking, en wist 17 jaren lang meesteres te blijven van zijn hart, totdat zij werd verdrongen door lady Craven (zie de artt. ANSPACH).
Toen keerde zij naar Frankrijk terug, en stierf in
armoede te Parijs 18 Jan. 1803.
Clairvaux, 1) het oude Clara Vallis, vlek in
het fransche dept. Aube, in een dal, bij een fraai
bosch, ruim 2 uren gaans bezuidoosten Bar-surAube ; 2000 inw.; eens beroemd door de 1115 aldaar
door den heiligen Bernardus gestichte benedictijner
abdij, een der schoonste en rijkste, die Frankrijk
ooit gehad heeft, doch die later is ingerigt tot gevangenis. — 2) Clairvaux-les-Vaux-d Ain, kantonshoofdpl. in bet fransche Jura-dept., 4 uren gaans
bezuidoosten Lons-le-Saulnier ; 1400 inw.
Clamecy, stad met 5500 inw. aan de Yonne,
in het fransche dept. Niévre, 7 mijlen benoordoosten
Nevers ; geboortepl. van Marchangy en van de familie
Dupin.
Clanis, oude naam van twee rivieren: 1) in
Etrurie ; tegenw. de Chiana. — 2) in Campanie ;
tegenw. de Agno.
Clanum, stad in het oude Britannia ; tegenw.
Gloucester.
Clapperton (Hugh), engelsch reiziger, geb.
1788 te Annan in het schotsche graafschap Dumfries, was eerst zee-of/icier, doch ondernam 1820
met Oudney en Denham eene ontdekkingsreis naar
de binnenlanden van Afrika, van welken togt hij
1825 in Engeland terugkeerde. Toen tot kapitein
bevorderd, ging hij Aug. 1825 scheep naar Benin,
van zijn gouvernement in last hebbende, den loop
van den Niger te onderzoeken. Hij bragt het tot
Sakatoe, nabij welke stad hij 13 April 1827 bezweek
aan buikloop. Zijn bediende Lander bragt zijne papieren in Engeland terug. Het verhaal dier tweede
refs verscheen in het licht te Londen 1829; dat der
eerste was reeds vroeger gedrukt (Londen 1826).
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Clarens

Claudia

Rouaan. Klassiek is 2iine History of the rebellion
and civil wars in England (3 dln. Oxford 1702; vol-

Rusland, de Krim, Circassie, Klein-Azie,Griekenland
en Turkije, enz. In Engeland teruggekeerd, werd
hij te Cambridge professor der mineralogie, over welk
yak hij geleerde werken heeft geschreven. Hij stierf
9 Mrt. 1822. Van de beschrijving zijner reizen verscheen een 2e druk, getiteld Travels in various parts of
Europe, Asia and Africa (11 dln. Londen 1819-24).
Clarke (Henri Jacques Guillaume), graaf van
Huneburg, hertog van Feltre, maarschalk van Frankrijk, geb. 17 Oct. 1765 te Landrecis in Henegouwen.
hehoorde tot een adellijk iersch geslacht ; hij onderscheidde zich als krijgsman en alsdiplomaat.In 1793
chef van den generalen staf der fransche Rijn-armee,
viel hij echter onder verdenking, en werd in zijne
betrekking geschorst. Toen Napoleon op den troon
kwam, werd C. weder in dienst gesteld, en genoot
het vertrouwen des keizers; 1807 werd hij minister
van oorlog ; door zijne waakzaamheid deed hij de
landing der Engelschen op het zeeuwsche eiland
Walcheren mislukken, en ter belooning daarvoor
werd hij 1809 tot hertog van Feltre verheven, na
reeds vroeger tot graaf van Huneburg te zijn benoemd.
In weerwil van dat alles stemde C. voor de afzetting
van Napoleon, eer deze nog afstand had gedaan van
den troon ; en door Lodewijk XVIII werd C. 1814
verheven tot pair, 1815 benoemd tot minister van
oorlog ; 1817 werd hij als minister vervangen door
St.-Cyr, en stierf als maarschalk 28 Oct. 1818.
Clarke's-eilanden. ZieA_LCIAT-EILANDEN.
Clarke's—River, of Clark's Fork, een der
voornaamste rivieren, die zich in de Columbia ontlasten, in het n.-amerik. gebied van Washington. De
C. ontstaat uit de vereeniging van den Flathead en
den Bitteroot, vormt het meer Pendoreille, en is 150
—160 mijlen lang. Zie CLARKS-RIVER.
Clarkesville, stad in den n.-amerik. staat
Georgia, graafsch. Habersham, verrukkelijk gelegen
nabij den Chattahooche ; verblijfpl. der aanzienlijkste
familien uit Georgia en Z.-Carolina. Zie CLARKSVILLE.
Clarksburg, stad in den n.-arnerik.staat Virginia, graafschap Harrison, aan den westelijken arm
van den Monongahela : 1600 inw.
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ledigste editie Londen 1826). Ter aanvulling op dat
werk dienen : The history of the civil wars in Ireland
(Londen 1721) ; Clarendon's state papers (Oxford
1767-86) ; The life of Edward, Earl of C. (3 dln.
Oxford 1761). Zijne oudste dochter Anna Hyde trad
in November 1659 te Breda in den echt met den
hertog van York (naderhand koning Jacobus H)
en werd de moeder der koninginnen Maria en Anna.
Zij stierf 10 April 1671. C. (George William
Frederic Villiers, graaf van), kleinzoon van Thomas
Villiers, die een zoon was van den graaf van Jersey,
die, 1752 getrouwd met de erfdochter van den laatsten C. uit het huis Hyde, 1756 baron Hyde en 1776
graaf van C. werd. Gehoren 26 Jan. 1800 werd
George opgeleid_ voor de diplotnatie ; Mei 1839 benoemd tot grootzegelbewaarder, en sedert Oct. 1840
tevens kanselier van bet hertogdom Lancaster; in
Sept. 1841 trad hij met de andere Whigs nit het
ministerie, was van 1846-47 president der kamer
van koophandel, vervolgens tot Febr. 1852 lordluitenant van lerland, en van 28 Dec. 1852 tot
Febr. 1858 minister van buitenlandsche zaken.
Clarens, dorpje in 't zwits. kanton Waadt, aan
't meer van Geneve, met schoone villaas en bekoorlijken omtrek ; C. is bekend geworden door Rousseau.
Clarisse (Johannes), geb. 19 Oct. 1770 te
Schiedam, predikant der Hervormden 1792 te Doorn,
1797 te Enkhuizen, 1804 hoogleeraar der theologie
te Harderwijk ; na de opheffing der hoogeschool aldaar, werd C. 1812 predikant te Rotterdam, 1815
hoogleeraar te Leyden, waar hij 29 Nov. 1846 stierf;
hij was een man van ongemeene geleerdheid, en even
nederig als opregt. Van het groote aantal door hem
geschrevene werken noemen wij alleen zijne Verklaring der aardrijkskundige, plaatsbeschrijvende en geschiedkundige kaart van Palestina.— C. (Theodorus

Adrianus), zoon van den vorige, geb. 18 Febr. 1795
te Amsterdam, ving even als zijn vader zijne loopbaan aan te Doorn als predikant (1819), werd 1823
professor der theologie en kerkelijke historie aan de
hoogeschool te Groningen; bij gelegenheid dat hij
een bezoek bragt ten huize zijns vaders te Leyden
door eene ziekte overvallen 6 Sept. 1828, werd hij
25 dier maand aan de wetenschap ontrukt.
Clarissen—kloosters, nonnenkloosters der
orde, gesticht door de heilige Clara ; deze orde, in
Italie, Spanje, Frankrijk, Duitschland, enz. verbreid,
telde tot 2000 kloosters. Iii oils land bestonden er
elf, nl. : 1) te Amsterdam, in de Nes, achter uitkomende aan de Grim ; 2) te Amsterdam, op den Heiligen weg, gedeeltelijk that's het huis van arrest ;
3) te Boxtel in N.-Braband; zie ELIZABETH. - 4) te
Brielle, in de Brigittenstraat. - 5) te Delft, aan de Paardenmarkt. — 6) te Dordrecht, aan den Nieuwenweg.
— 7 te Enkhuizen, aan de Westerstraat. — 8) te
Haarlem, op de Oude gracht, over de Jacobijnenbrug. — 9) te Hoorn, op het Kleine Noord.-10) te
Megen, pros,. N.-Braband. —11) op het zeeuwsche
eiland Walcheren, buiten de stad Veere.
Clarke (Samuel), engelsch godgeleerde en philosooph, geb. 11 Oct. 1675 te Norwich, gest. 17 Mei
1729, stond in betrekking met de voornaamste geleerden van zijnen tijd, inzonderheid met Newton.
In 1716 had hij geleerde twisten met Dodwell, Collins en Leibnitz. Zijne philos. geschriften verschenen
bijeen in 4 dln. (Londen 1738-42).
Clarke (Edward Daniel), engelsch reiziger,geb.
5 Junij 1767 te Wilmington in Sussex, bereisde Denemarken, Noorwegen, Zweden, Lapland, Finland,

Clarks—eilanden. Zie A LC1AT -ElL ANDEN.
Clarks River, rivier in het westen van Kentucky,valt bij Paducah in den Ohio. Zie CLARKE 'S RIVER.
Clarksville, stad in den n.-amerik. staat Virginia, graafschap Mecklenburg, aan den Raonoke:
1800 111w. Zie CLARKESVILLE.
Clary, fransche stad, Noorder-dept., 4 wren
gaans bezuidoosten Kamerijk ; 1400 inw.
Classicus, een der aanzienlijksten onder de
Treviren, streed in den strijd tusschen Otto en Vitellius voor laatstgenoemde in Gallie (74 na Chr.),
sloot echter te Xanten een verbond met Claudius
Civilis tegen de Romeinen. Zie CEREALIS.
Clastidium, tegenw. Casteggio, stad in Italie,
in het N. O. van Ligurie. De romeinsche veldheer
Marcellus doodde bier eigenhandig Viridomarus,
den aanvoerder der Galliers (221 v. Chr.).
Claude le Lorrain, d. i. Claudius de Lotharinger, eigentlijk genaamd Claude Gelde, voornaam
schilder, geb. 1600 te Château-de-Charnagne in Lotharingen, gest. te Rome 1682, heeft vooral uitgemunt in landschappen en zeestukken.
Claudia, dochter van koning Lodewijk XII van
Frankrijk en Anna van Bretagne, geb. 1499 te Romorantin, gest. 1524 op bet kasteel Blois, werd
1506 verloofd aan den dauphin Frans van Valois
(later koning Frans I) en trouwde met hem 1514.
Om hare deugden werd zij door het yolk genoemd
de ,goede koningin".

Clauzel

Claudianus
Claudianus (Claudius), latijnsch iichter, geb.
omstr. 365 te Alexandria in Egypte, kwam reeds
vroeg naar Italie, verbond zich aan Stilico, den eersten minister van Honoriu9,en viel met hem in ongenade (408). Zijne tijdgenooteu stelden hem gelijk
met Homerus en Virgilius ; wat van zijne dichtstukken tot ons gekomen is, kan ons niet gaaf met dat
gunstige oordeel doen instemmen.
mAMERT.
Claudianus Mamert. Zie —
Claudiopolis, 1) C., of Bithynium, stad in
Klein-Azie ; tegenw. Bastan. — 2) stad in Dacia;
tegenw. Koloswar.
Claudius, de heilige, bisschop van Besancon
in de 7e eeuw, behoorde tot een der oudste geslachten van Burgundie, legde 692 zijne waardigheid
neder en ging in een klooster, waar hij omstr. 697
stierf. Gedenkdag 6 Junij.
Claudius, de Lotharinger, een schilder. Zie
CLAUDE.

Claudius Civilis. Zie Clvms.
Claudius, of Clodius, een oorspronkelijk sa-

bijnsch geslacht, kwam zich in de 6e eeuw v. Chr.
te Rome vestigen (zie hieronder no. 1), waar het
onder de patriciers opgenomen werd, en zich bijzonder onderscheidde door trots en hardheid tegenover
de plebejers; het heeft eene groote menigte mannen
voortgebragt, die eene voorname plaats bekleeden
in de geschiedenis van Rome. Later splitste zich de
familie C. in eenige takken, waaronder inzonderheid die, welke den bijnaam Pulcher voerde, en die
met den bijnaam Nero, melding verdienen. Onder
de plebeische familien, die tot het geslacht C. behoorden, komt vooral in aanmerking, die met den
bijnaam Marcellus. — 1) Atta Clausus verliet met
zijne cheater' 504 v. Chr. zijne landsheden de Sabijnen, met wie hij aanhoudend in twist leefde, en
kwam zich te Rome vestigen, waar hij zich 493 v. Chr.
bij gelegenheid van eenen hongersnood zeer gehaat
maakte. — 2) Appius Claudius Sabinus, zoon van
den vorige, 471 - v. Chr. consul, maakte door zelfmoord een einde, aan zijn leven, om de woede te
ontgaan van het vOlk, dat hij tegen zich verbitterd
had door het woord te voeren tegen eene voorgestelde akkerwet. — 3) C. Claudius Sabinus, een
ijverig verdrukker van de plebejers; om niet tot hen
zijne toevlugt te nemen, bediende hij zich van vreemde
huurtroepen om den opstand van Herdonius te dempen. — 4) Appius Claudius, neef van den vorige,
deed het voorstel dat de Tienmannen zouden worden
gekozen ; zie APPIUS CLAUDIUS (blz. 271). — 5) Appius Claudius Ctecus, censor in 311 v. Chr., liet den
Appischen Weg leggen, waarvan nog heden ten dage
de overblijfselen worden bewonderd ; ook eene waterleiding had Rome aan hem te danken. Op zijnen
ouden dag werd hij blind ; vandaar zijn bijnaam
Ccecus. Toen Pyrrhus, om over den vrede te onderhandelen, Cineas naar Rome had gezonden, liet Appius Claudius Crocus zich naar den senaat dragen en
hield daar eene welsprekende redevoering, waarop
de vredesvoorslagen van den koning van Epirus werden verworpen.-6) Publius Claudius Pulcher, consul in 249 v. Chr., verloor een zeeslag in Sicilia tegen
de Carthagers, voor de haven van Drepanum. De
vijandelijke vloot, aangevoerd door Adherbal, boorde
verscheidene romeinsche schepen in den grond,veroverde er 93, en vervolgde de overige tot bij Lilybwum. Het bijgeloof schreef de nederlaag van C. toe
aan zijne minachting voor de wigchelaars ; toen de
slag begon kwam men hem zeggen, dat de heilige
hoenderen niet wilden eten : Welnu, antwoordde
hij, smijt ze dan over boord, dan kunnen ze drin-
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ken — 7) Tiberius Claudius Nero Drusus, keizer
Claudius I, bijgenaamd Germanicus en ook
Britannicus, vierde romeinsche keizer, zoon van Drusus, was geb. te Lugdunum (Lyon) in bet jaar
10 v. Na den dood van zijnen neef Caligula,
werd C. anno 41 na Chr, door het leger als keizer
uitgeroepen. Zijne regering begon onder de gelukkigste voorteekenen ; maar hij werd alras de speelbal
van zijne vrouw Messalina en van zijne vrijgelatenen,
die allerlei mitdaden en bedriegelijke afpersingen
pleegden in zijnen naam. Na lang de schandelijke
buitensporigheden van Messalina, die ook de aanzienlijkste romeinsche vrouwen tot navolging van
hare walgelijke gedragingen wilde dwingen, te hobben gedoogd, liet hij haar (anno 48) ter dood brengen, en trouwde kort daarop met zijne nicht Agrippina,
de weduwe van Domitius Anobarbus. Deze vrouw
regeerde hem nog erger dan de eerste ; zij dwong
hem om Nero, den zoon uit haar eerste huwelijk, te
adopteren en tot troonopvolger te benoemen, ten
nadeele van Britannicus (zijn eigen zoon bij Messalina). Toen hij op dezen maatregel terug dacht te
komen, ruimde Agrippina hem uit den weg door middel van vergif (anno 54). Hij was een zwak en ijdel
man, die ook als schrijver en als redenaar wilde
schitteren, maar zich slechts belagchelijk maakte.
— 8) Marcus Aurelius Flavius Claudius, keizer
Claudius II, bijgenaamd Gothicus, wegens zijne
overwinningen op de Gothen, was geboortig nit lilyrid, een uitstekend veldheer onder de keizers Decius
en Valerianus, en ook onder Gallienus in den strijd
tegen den opstandeling Aureolns, die door hem verslagen. werd. Na Gallienus' dood werd hij (268) door
de armee als keizer uitgeroepen, dreef de Alemannen
over de Alpen terug, en voerde vervolgens uit Rome
de heerschappij over het ontzaggelijk groote rijk, met
strengheid doch regtvaardigheid. Toen de Gothen
over den Donau drongen en groote verwoestingen
aanrigtten, worden zij bij Naissus door C. verslagen ;
hij stierf echter reeds anno 270 aan de pest te Sirmium, te vroeg voor het in verval zijnde romeinsche rijk, dat hij slechts twee jaren met vaste hand
had mogen regeren. Welverdiend is de bijnaam van
tweede Trajanus, lien men hem gegeven heeft om
zijne dapperheid, regtvaardigheid en verdere voor
treffelij ke hoedanigheden.
Claudius (Matthias), genaamd Asmus of de
Wandsbecker Bode, geb. 2 Jan. 1740 te Rheinfeld
in het Holsteinsche, was met der woon gevestigd te
Wandsbeck, en stierf 21 Jan. 1815 te Hamburg. Een
aantal zijner liederen, vooral het Rheinweinlied, zijn
populair geworden in Duitschland. Van 1770 tot 1775
gaf hij het zoo bekende tijdschrift DerWandsbeckerBote
uit, terwijl hij tevens eene complete editie bezorgde
van al zijne werken, onder den titel Asmus omnia
sua secum portans (8 din. Hamburg 1774--1812;
nieuwste druk 1844).
Clausen, of Klausen, eene voorstad der stad
Luxemburg; 1000 inw.; in 1541 op last van keizer Karel V afgebroken, opdat de Franschen, die het,
land met eenen inval bedreigden, zich niet aldaar zouden kunnen nestelen. Graaf Mansfeld liet daar 1545
beginnen met het bouwen van een paleis, dat wegens
zijn dood onvoltooid bleef en voor afbraak verkocht
werd.
Clausenburg, stad in Zevenbergen. Zie
KOLOSWAR.

Clauzel (Bertrand, grad), fransch tnaarschalk,
geb. 12 Dec. 1772 te Mirepoix, gest. 21 April 1842,
trad bij de uitbarsting der fransche omwenteling
in krijgsdienst, was reeds 1804 divisie-generaal,
47
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en streed op de roemvolste wijze sedert 1810 in
Spanje, waar hij 1812 het opperbevel aanv8srdde
over het korps van maarschalk Marmont, en den terugtogt door Portugal meesterlijk bestuurde. Ofschoon hij tot het laatste oogenblik gestreden had
voor Napoleon, werd hij door Lodewijk XVIII benoemd tot inspecteur-generaal der infanterie; bij
den terugkeer van Napoleon in 1815 evenwel vatte
C. dadelijk weder voor hem de wapenen op, en was
een der krachtdadigste bestrijders van de Bourbons.
Deswege na Napoleon's val van hoog veraad beschuldigd, nam hij de vlugt naar Noord-A merika, en werd
1816 bij verstek ter dood veroordeeld. In 1819 bekwam hij evenwel vergunning om in Frankrijk terug
te keeren, werd herhaalde malen tot afgevaardigde
gekozen, en nerving 1830 Bourmont als opperbevelhebber in Algerie, waar hij door zijne krijgsdaden
den maarschalksstaf verdiende, doch ten gevolge van
eenige misgrepen reeds 1831 terug werd geroepen.
In 1835 echter andermaal (als gouverneur-generaal)
naar Algerie gezonden, werken de tegenheden der
Franschen te Constantine gedeeltelijk aan hem te
laste gelegd, zoodat hij in Jan. 1837 naar Frankrijk
terugging om zich te regtvaardigen ; intusschen werd
reeds in Fehr. van dat jaar generaal Damremont tot
zijn opvolger benoemd. In 1838 weder tot afgevaardigde gekozen, nam C. zitting op de banken der oppositie.
Clavareau (Auguste), op ruim 70-jarigen leeftijd gest. 6 Maart 1864 te Maastricht, waar hij het
grootste gedeelte van zijn leven gewoond en Lang de
betrekking van verificateur der belastingen vervuld
had. Behalve door verdienstelijke fransche gedichten
van eigene vinding, heeft hij vooral naam gemaakt
door op verdienstelijke wijze in fransche versmaat
over te brengen een aantal meesterstukken van hollandsche poezij, waaronder .De HollandscheNatie" van
Helmers, ' De Overwintering op Nova-Zembla" van
Tollens, de .Kindergedichtjes " van Van Alphen, enz.
Zie C_HIAVENNA.
Cheven. _.e
Clavenna. Zie C—H1AVENNA.
Clavier (Etienne), geleerd hellenist, geb. 1762
te Lyon, gest. 1817 te Parijs, bekleedde verscheidene
regterlijke ambten, en deed zich door zijne onafhankelijkheid kennen in het proces van Moreau. Vervolgens professor aan het College de France, schreef en
vertaalde hij verscheidene geachte werken, waaronder van hem oorspronkelijk : Histoire des premiers
temps de la Grke (2 dln. Parijs 1809).
Claviers (Etienne), geb. 27 Jan. 1735 te Geneve, was eerst bankier aldaar, doch verliet zijne
geboortestad om de aldaar heerschende verdeeldheden, en kwam naar Parijs, knoopte betrekkingen aan
met Mirabeau, en werd 1792 benoemd tot minister
van financien. Na 10 Aug. werd hij lid van het uitvoerend bewind ; doch daar hij Robespierre's magt
had durven bestrijden, werd hij 2 Junij 1793 in hechtenis genomen, en zes dagen later (8 Junij) stak hij
zich zelven dood, ten einde het schavot te ontgaan.
Zijne vrouw volgde zijn voorbeeld door zich insgelijks
zelve van het leven te berooven twee dagen daarna
(10 Junij).
Clavigero (Franciscus Xaverius), een omstr.
1720 in Mexico geboren Jezuit, kwam na de opheffing van zijne orde naar Europa, en vestigde zich te
Cesena in den Kerkelijken Staat, waar hij onder den
titel Storia antica del Messico etc. (4 dln. 1780) een
merkwaardig boek in het licht gaf over de geschiedenis, de zeden en gewoonten, de kunsten en wetenschappen en de taal van zijn geboorteland voor en
sedert de overweldiging door de Spanjaarden.

Clearchus
Clavijo y 4 Fajardo (don Jose), geb. omstr.
1730 op de Canarische eilanden, hield verblijf te
Madrid, vertaalde o. a. de werken van Buffon in het
Spaansch, en stierf 1806. Hij is huiten Spanje vooral
bekend geworden door zijn duel met Beaumarchais,
over eene minnerij met diens zuster.
Clay (Henry), amerikaansch staatsman, geb. 12
April 1777 in het graafschap Hanover in Virginie,
gest. 29 Junij 1852 in Washington, eerst advokaat
te Lexington, 1803 volksvertegenwoordiger in de
Wetgevende vergadering, 1807 tot senator gekozen
your het congres; 1811 woordvoerder van het congres, 1814 commissaris bij den vrede van Gent. Hij
streed voor de onafhankelijkheid der zuid-amerikaansche verkiezingen en' bragt het Missouri-traktaat tot stand, volgens hetwelk de slavernij slechts
geoorloofd is bezuiden den 36sten graad noorderbr.
Bij de presidentskeuze 1824 verliet hij de democratic, en bevorderde de verkiezing van John Quincy
Adams ; hij werd daarvoor benoemd tot secretaris
van staat voor buitenlandsche zaken. Onder Jackson
was hij het hoofd der oppositie in den senaat ; 1847
trail bij weder op als bemiddelaar van de slavernijkwestie, en ofschoon zijn voorstel niet werd aangenomen, werd toch eindelijk in zijnen geest gehandeld.
Claye, fransch stadje, dept. Seine-Marne, drie
uren gaans bewesten Meaux, aan het kanaal der
Ourcq ;1000 inw.
Clayette (la), fransch stadje, dept. Saone-Loire,
4 uren gaans bezuiden Charolles; 1000 inw.; geboortepl. van den natuurkundige Lametherie.
Clayton, stall in den n.-amerik. staat NewYork, graafschap Jefferson, aan de Laurentius-rivier;
4000 inw. en haven.
Clayton (John Middleton), geb. 24 Julij 1796
te Dagsborough in den n.-amerik. staat Delaware,
eerst advokaat, toen lid van het wetgevend ligchaam
van Delaware, 1829 lid van het congres,onder Taylor
secretaris van staat, joeg echter door zijne bonding
in de slavernij-kwestie, door zijne staatkunde van
non-interventie,door hetNicaragua-traktaat(genaamd
Clayton-Bulwer-traktaat), door de zaak van Crawford, enz., enz., zoovele tegenstanders tegen zich in
het harnas, dat hij zich bij Taylor's dood genoodzaakt
zag of te treden. Hij stierf 9 Nov. 1856 te Dover.
Clazomene, een der 12 steden van de Ioniers
in Klein-Azie op het schiereiland genaamd Eiland C.,
op de kust, tusscben Smirna en Teos. Geboorteplaats
van Anaxagoras en Hermotimus.
Cleanthes, stoicijnsch wijsgeer, geb. omstr.
300 v. Chr. te Assus in Eolie, was een leerling van
Zeno ; hij leefde uiterst matig, verdiende den kost
met waterhalen, hetgeen hij des nachts deed, om
over dag de lessen van Zeno te kunnen bijwonen.
Toen C. 80 (volgens anderen 90) jaren oud was,
liet hij zich doodhongeren.
Clearchus, 1) lacedemonisch veldheer, in zijn
vaderland ter dood veroordeeld, omdat hij misbruik
van magt had gemaakt te Byzantium, werwaarts
hij als bondgenoot was gezonden, nam de wijk naar
Perzie bij Cyrus den Jonge, en wierf voor hem
eene hulpbende Grieken, met welke hij verscheidene
voordeelen behaalde op Artaxerxes, den koning van
Perzie. Na den slag bij Cunaxa, waarbij Cyrus sneuvelde, lokte Tissaphernes, de veldheer van Artaxerxes, hem verraderlijk in zijne legerplaats en bragt hem
om het leven (401 v. Chr.). Hij werd als bevelhebher vervangen door Xenophon.— 2) tiran van Heraclea
in Pontus, bezoedelde zich met allerlei misdaden, en
werd, na 12 jaren geregeerd te hebben, 352 v. Chr.
gedood door Chio, een platonisch wijsgeer.

Cleef
Cleef (Jan van), vlaamsch schilder, geb. 1646
te Venlo, gest. 1716 te Gent. — C. (Joost van),
verdienstelijk schilder nit de vlaamsche school, geb.
1480 te Antwerpen, krankzinnig gest. 1529. — C.
(Hendrik en Martijn van), twee broeders nit Antwerpen, geb. omstr. 1520, verdienstelijke landschapschilders.
Clee–Sills, bergketen in het engelsche graafschap Salop, vormt de oostelijke grens van het dal
der Severn.
Cleguerec, fransche stad, dept. Morbihan, 4
uren gaans benoordwesten Pontivy ; 4000 inw.
Clelia, romeinsche maagd, als gijzelares overgeleverd aan Porsenna, koning der Etrusken, die Rome
belegerde, redde zich door den Tiber over te zwemmen onder eenen regen van werpspiesen, en kwam
behouden in de stad aan 507 v. Chr. De Romeinen
vonden zich verpligt haar aan Porsenna terug te
zenden; maar deze koning bewonderde haar stout
bestaan derwijze, dat hij haar op vrije voeten stelde
en haar nog bovendien een prachtig getoomd paard
ten geschenke gat
Clellan (Mac), noord-amerikaansch generaal.
Zie MAC-CLELLAN.
Clemenges. Zie r–L-MENGES.
Clemence Isaure, eene maagd uit Toulouse,
geb. 1440, gest. 1513 als non, wordt gezegd in hare
geboortestad de Jeux Floreaux hersteld te hebben.
Zij heeft eene verzameling provencaalsche liederen
en gedichten nagelaten (Toulouse 1505).
Clemenges (Matthieu Nicolas de), schrijver
uit de 14e eeuw, wiens naam (verlatijnscht Clemangins of Clemangiis) ontleend is aan een dorpje Cidmenges of Clamenges in Champagne, waar hij omstr.
1360 was geboren. Geestelijke geworden, was hij
eenigen tijd geheimschrijver van den tegenpaus Benedictus XIII ; en verdacht de steller te zijn van
diens excommunicatie-bul tegen koning Karel VI
van Frankrijk, die den tegenpaus niet had willen
erkennen, zag C. zich genoodzaakt te vlugten, en
hield verscheidene jaren verblijf in Toskanen ; later
keerde hij in Frankrijk' terug, en kwam weder in het
genot van zijne geestelijke beneficien. Hij stierf
omstr. 1435. Zijne werken zijn uitgegeven door
Lydius (Leyden 1613).
Clemens, een der medewerkers van den apostel
Paulus ; Philipp. 4 : 3.
Clemens, pausen. Zie CLEMENTINUS.
Clement (Jacques), dominicaner monnik, was
25 jaren oud toen hij zich door de Ligue als werktuig liet gebruiken en 31 Julij 1589 van Parijs naar
St.-Cloud ging, waar hij koning Hendrik III vermoordde, hetgeen hij dadelijk bekocht met den dood.
Sommige dwaze dweepers beschouwden hem als een
martelaar, en deden zelfs pogingen bij den pans om
hem te doen canoniseren.
Clement, een staatkundig gelukzoeker uit
Neusohl in Hongarije, eerst secretaris van prins Ragoczy, ging, toen diens opstand gedempt was, als
Baron van Rosenau naar het congres van Utrecht.
verliet vervolgens Ragoczy, en begaf zich naar Dresden, bij minister Flemming. Partij trekkende van de
gezindheid van Oostenrijk en Saksen tegen Pruisen,
wist hij den koning van Pruisen het verdichtsel op
de mouw te spelden, dat de hovers van Weenen en
Dresden het plan hadden beraamd om hem op te
ligten en den kroonprins in de roomsche Kerk te
doen opvoeden. Weldra echter kwam het bedrog
aan den dag, en C. werd met den dood gestraft te
Berlijn 18 April 1720.
Clement (J. Marie Bernard), een vinnig criti-
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co, door Voltaire spottenderwijs genoemdl'Incldment,
d. i. de Onbarmhartige, geb. 1742 te Dijon, gest. te
Parijs 1812, hekelde Voltaire zonder verschooning,
en werd daarvoor wederkeerig overladen met smaadredenen. Toen C. tegen Saint-Lambert geschreven
had, liet deze hem deswege in de gevangenis werpen.
Clement (Knut Jungbohn), deensch taalgeleerde en geschiedschrijver, geb. 4 Dec. 1803 op het
eilandje Amram; 1835 doctor in de wijsbegeerte, ondernam hij op kosten van het deensche gouvernement eene wetenschappelijke reis door Schotland,
Ierland, Engeland, Frankrijk, de Nederlanden en
Duitschland. Onder veel meer schreef hij: Veber den
Ursprung der Theudisken (d. i. der Teutonen), Altona 1836; Die Lebens- and Leidensgeschichte der
Friesen, Kiel 1845 ; Reisen durch Friesland, Holland,
enz., Kiel 1847.
Clement de Ris (Dominicus, graaf), geboren
1750 te Parijs, gest. 1837, was eerst advokaat, 1792
lid van het bestuur van het departement Indre-Loire,
daarna lid der commissie belast met de reorganisatie
van het openbaar onderwijs in Frankrijk, 1800 senateur, 1814 pair. Omstr. 1800 werd hij opgeligt door
de Chouans, die hem 19 dagen gevangen hielden
en hem toen weder op vrije voeten stelden, zonder
dat hij ooit geweten heeft wat de re gen van een en
ander geweest is.
Clementinus, naam van 17 pausen, waaronder er drie zijn, die door de Roomsch-katholieken
niet als pausen worden medegeteld, namelijk de
tegenpausen C. III (zie GUIBERT), C. VII (zie ROBERT
VAN GENEVE), C. VIII (zie GILLES MUNOZ). De 14 erkende zijn : C. I, de heilige, stierf als bisschop van
Rome den marteldood voor het geloof omstr. 102 ;
gedenkdag 23 Nov.; onder meer geschriften bestaan
van hem twee zendbrieven aan de Corinthen. —
C. II, te voren genaamd Suidger, was bisschop
van Bamberg, toen hij tot paus werd verkoren door
het concilie van Sutri (1046), dat bijeen was geroepen onder Hendrik den Zwarte ; hij hield een concilie te Home, en stierf 1047 ; hij is ook als geleerde
bekend. — C. III, vroeger genaamd Paolo Scolaro,
geb. te Rome, 1187 verkoren tot opvolger van Gregorius VIII, stierf 1191, na ijverig gewerkt te hebben
voor den grooten kruistogt tegen Saladijn. —
C. IV, vroeger geheeten Guido Fulcodi of Guido
de Foulques, geb. te Saint-Gilles aan de Rhone, eerst
militair, vervolgens regtsgeleerde, toen secretaris
van den heiligen Lodewijk. Na den dood van zijne
vrouw omhelsde hij den , geestelijken staat, werd
aartsbisschop van Narbonne , kardinaal-bisschop
van Sabina en legaat in Engeland ; eindelijk werd bij
te Perugia tot paus verkoren (1265), en stierf te
Viterbo 1268. Door met den hell. Lodewijk de Pragmatieke Sanctie te teekenen maakte hij een einde
aan de geschillen tusschen Rome en Frankrijk. —
C. V, vroeger genaamd Bertrand de Goth, geb. te
Villandraud, in 1300 aartsbisschop van Bordeaux,
werd 1305 te Perugia tot paus verkoren, en stierf
21 April 1314 te Roquemaure in Languedoc. Sedert
1309 resideerde hij te Avignon, en toonde zich in
alles bereidvaardig om Filips den Schoone te believen : de tegen lien koning door pans Bonifacius VIII
uitgevaardigde bullen werden door C. V ingetrokken,
en 1310 hield hij een algemeen concilie te Vienne,
waarbij de orde der Tempelheeren werd opgeheven,
zoodat Filips de Schoone zich toen in staat zag gesteld om zich van hunne rijke bezittingen meester
te maken. — C. VI, vroeger genaamd Pierre Roger, geboortig uit Limousin in Frankrijk, eerst benedictijner monnik, toen aartsbisschop van Rouaan
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weder in het bezit van Avignon en Benevento, aan
eindelijk kardinaal, werd hij vervolgens 1342 tot
pans verkoren, resideerde te Avignon, en stierf 1352.
zijnen voorganger ontnomen. Als bevorderaar van
kunst en wetenschap stichtte hij het Clementijnsche
Hij maakte een einde aan het schandaal der GeeselMuseum (Museo Pio-Clementino). Na jaren lang gebroeders (Flagellanten), loch trachtte te vergeefs
eene vereeniging tot stand te brengen van de griektemporiseerd te hebben, zag hij zich door den
sche met de roomsche Kerk. — C. VII, Julius aandrang van verscheidene hoven eindelijk genoodzaakt 21 Julij (16 Aug.) 1773 de beruchte bul
van Medici, neef van Leo X, werd na den dood van
Dominus ac redemptor noster nit te vaardigen, waarbij
Adriaan VI tot pans verkoren (1523), en stierf 1534,
kort nadat hij den banvloek had uitgesproken over
de orde der Jezurten werd opgeheven. Reeds kort
koning Hendrik VIII van Engeland, hetgeen de
daarna'(22 Sept. 1774) stierf hij, volgens sommigen
omgebragt door vergif.
scheuring in de Kerk ten gevolge had, die de Anglicaansche Kerk in het aanzijn riep. Deze pans had
Clementijnsche Vrede. Zie in het vorige
art. CLEMENTINUS IX.
ook te vergeefs het Protestantismus in Duitschland
bestreden ; en door het sluiten van het zoogenaamde
Clementijnsch Museum. Zie het artikel
CLEMENTINUS XIV.
Heilig Verbond (met Frans I, de vorsten van Italit
en den koning van Ertgeland, tegen keizer V) had
Cleobis en Biton, twee broeders nit Argos.
hij zich niets dan rampen op den hals gehaald : want
Op zekeren dag waren de stieren niet te vinden om
hij werd gedurende 7 maanden gevangen gehouden
den wagen van hunne moeder Cydippe, die priesteres
in Rome, dat belegerd werd door den conndtable
was van Juno, in optogt naar den tempel te brenvan Bourbon, ontkwam slechts vermomd uit de begen. De twee zonen trokken nu zelven den wagen
legerde stad, die bij de bestorming in handen van
45 stadien ver. Getroffen door dit voorbeeldeloos
den vijand viel, en geplunderd werd (1527). Reeds
blijk van kinderlijke liefde, smeekte Cydippe de
in 1529 echter verzoende hij zich met den keizer,
godin om aan C. en B. datgene te schenken, dat de
die daarop (1530) door hem gekroond werd. —
grootste weldaad voor hen zou zijn. Na afloop van
C. VIII, vroeger genaamd Hippolytus Aldobranhet offerfeest vond zij C. en B. in elkanders armen
dini, geb. 1536 te Fano in den Kerkelijken Staat,
dood liggen : voorzeker een treffend zinnebeeld, dat
werd 1592 tot pans verkoren, ontnam 1598 bet herer geen grooter weldaad voor den mensch is dan te
mogen sterven.
togdom Ferrara aan het huis Este, verzoende zich
Cleobulus, tiran van Lindus, een der zeven
met Hendrik IV van Frankrijk, wiens echtscheiding
van de kinderlooze Maria van Valois hij goedkeurde,
wijzen van Griekenland, zoon van Evagoras, koning
en deed eene betere editie vervaardigen van de Vulvan Rhodus, wiens opvolger hij werd ; hij was 70 j.
gata. — C. IX, vroeger genaamd Julius Rospioud toen hij omstr. 560 v. Chr. stierf.
gliosi, geb. 27 Jan. 1600 te Pistoja in Toskanen,
Cleombrotus, drie koningen van Sparta :
verkoren 1667 en gest. 1669, verleende aan de Jan1) regeerde slechts als voogd over zijnen neef Plissenisten den zoogenaamden Clementijnschen Vrede, tarchus 480-479 v. Chr. — 2) C. I, zoon van
bierin bestaande, dat hij hen niet vender vervolgde.
koning Pausanias, regeerde van 380 tot 371 v. Chr.
---C. X, vroeger genaamd Emilius Altieri, geb.
beoorloogde de Thebanen, en sneuvelde in den slag
13 Julij 1590 te Rome, verkoren 1670, nadat de
van Leuctra (8 Julij 371 v. Chr.), waarin Epaminonpauselijke stoel, ten gevolge van de kuiperijen der das overwinnaar bleef. -- 3) C. II, regeerde van
kardinalen, verscheidene maanden ledig had gestaan.
243 v. Cbr., toen hij zijnen schoonvader Leonidas 11
van den troop had gestooten, tot 239 v. Chr., toen
Hij stierf 1676, in den ouderdom van 86 jaren. Zijn
hooge leeftijd had hem belet iets zelf te doen als Leonidas hem de kroon weer ontweldigde en hem
in ballingschap zond.
pans, het gansche beleid der Kerk was door hem
toevertrouwd aan kardinaal Antonius Paluzzi.
Cleomedes, geleerde Griek nit de le eeuw
C. XI, vroeger genaamd Johannes Franciscus Alv. Cbr., schreef eene verhandeling over de sterrekunde.
bano, geb. 22 Julij 1649 te Pesaro, verkoren 1700,
gaf eerst de bul Vineam Domini Sabaoth, waarbij
Cleomenes, bekwaam beeldhouwer, leefde
de vijf stellingen van Jansenius werden veroordeeld,
omstr. 180 v. Chr.; van hem is de beroemde Venus,
genaamd de Medicis. — C. nit Naucratis in Egypte,
en toen (10 Sept. 1713) de beruchte bul Unigenitus,
waarbij 101 stellingen van pater Quesnel veroordeeld
werd door Alexander, toen deze Egypte had verwerden. Hij was 72 jaren oud toen hij 1721 stierf.
overd, belast met de heffing der belastingen en het
— C. XII, vroeger genaamd Lorenzo Corsini, toezigt over het bouwen der stad Alexandrie. De
geb. 7 April 1652, verkoren 1732, sprak 1738 den
knevelarijen van C. waren ongeloofelijk ; hij kwam
banvloek over de vrijmetselaars nit, en stierf (88 j.
dan ook in het bezit van een kolossaal vermogen.
oud) in 1740. — C. XIII, vroeger Carlo de la
Alexander strafte hem niet; maar toen Egypte aan
Torre di Rezzonico, een Venetiaan, geb. 17 Mrt.
Ptolemeus was toegedeeld, werd C. op last van
1693, tot pans verkoren 1758, beleefde de verdrijdezen in den kerker geworpen en ter dood gebragt.
ving van de Jezurten nit Portugal, Frankrijk, Spanje
Zijn rijkdom eigende Ptolemeus zich toe. — C.,
en Napels, ofsehoon hij al het mogelijke deed om
uit Syracuse, werd door pretor Verres bekleed met
hen staande te houden. Zijn pausschap werd overihet opperbevel over de romeinsche vloot bij Sicilie.
gens beroerd door de aanrandingen van Hontheim
Cleomenes, drie koningen van Sparta : C.I,
op de regten van den pans; hij was genoodzaakt toe
regeerde van 519 tot 491 v. Chr., deed zijn medete geven aan de eischen der dissidenten in Polen ;
koning Demaratus afzetten, versloeg die van Argos,
1768 verloor hij het graafschap Avignon en het heren hielp de Atheners eerst Hippius en vervolgens
togdom Benevento, ten gevolge van geschillen met Clisthenes verdrijven. Toen het priesterbedrog nitden jongen hertog van Parma nit het huis van Bourkwam, waardoor hij de afzetting van Demaratus bebon. Hij stierf 1769. —C. XIV, vroeger genaamd
werkt had, werd C. zelf weggejaagd; later teruggeLorenzo Ganganelli, geb. 31 Oct. 1705 te San-Arcroepen, werd hij kort daarna krankzinnig,en beroofde
zich zelven op de afschuwelijkste wijze van het leven.
angelo bij Rimini, was de zoon van een geneesheer.
Zijne verkiezing, ondersteund door Frankrijk, had
Hij werd opgevolgd door zijn broeder Leonidas I. —
plaats 1769, na den dood van C. XIII. Hij kwam C. II, zoon van Cleombrotus I, regeerde vreedzaam

Cleon
gedurende zestig jaren en tien maanden (370-309
v. Chr.). — C. III, zoon van Leonidas II, regeerde
van 238 tot 219 v. Chr., bragt eene omwenteling in
Sparta tot stand, met bet doel om de instellingen van
Lycurgus weder in werking te brengen. De ephoren,
die zich daartegen aankantten, liet hij ter dood brengen ; hij deed den senaat te niet, verordende eene
nieuwe verdeeling van bet grondbezit, vernietigde
alle schuldvorderingen, en verbande de weelde. Hij
voerde oorlog tegen de Acheers, en lithaalde aanvankelijk groote voordeelen op hen ; maar nadat hun
aanvoerder A ratus de hulp had ingeroepen van Antigonus, werd C. overwonnen in den bergpas van
Sellasia. Nu begaf hij zich naar Egypte om hulp te
vinden ; maar koning Ptolomeus Philopator, die bang
voor hem was, liet hem in den kerker werpen, en C.
zag zich genoodzaakt zelf zich van het leven te berooven (219 v. Chr.)
Cleon, atheensch redenaar en veldheer, was
eerst leerlooijer geweest; hij verschafte zich een
grooten invloed bij bet yolk, door het te vleijen. Hij
beoorloogde de Lacedemoniers, veroverde Torone,
kende zich zelven de eer der verovering van het eiland
Spbacteria toe, welke eer intusschen toekwam aan
Demosthenes. In 422 v. Cbr. werd C. voor Amphipolis door den spartaanschen veldheer Brasidas verslagen, en verloor in dien slag het leven.
CleOnEe, 1) stad in het noorden van Argolis,
tusschen Argos en Corinthe. In de omstreek van deze
stad doodle Hercules den leeuw van Nemea. — 2)
stad in Chalcis, op den Athos.
Cleonymus, zoon van den spartaanschen koning Cleomenes II, uitgesloten zijnde van de troonopvolging, maakte zich meester van Tarenturn, en
trachtte vervolgens met de hulp van Pyrrhus meester
te worden van Sparta (273 v. Chr.), doch dit mislukte hem.
Cleopas, een der twee Emmaus-gangers; Lucas
24 : 18.
Cleopatra, I) dochter van Boreas; zie ZETES.
— 2) dochter van Idas ; zie MELEAGER. - 3) dochter
van Tros en Callirrhoe. — 4) vrouw van Philippus
van Macedonia, werd reeds kort na zijnen dood op
aanstoken van Olympias vermoord. — 5) dochter van
Philippus en Olympias, was eene zuster van Alexander den Groote, en trouwde met koning Alexander
van Epirus, die 326 v. Chr. stierf, waarna zij (322 v.
Chr.) in het buwelijk trad met den rijksbestuurder
Perdiccas. Toen deze vermoord was, werd zij ten huwelijk gevraagd door verscheidene macedonische
veldheeren ; doch Antigonus liet haar 308 v. Chr. om
het leven brengen, opdat zij niet de vrouw zoude
worden van den door haar uitverkorenen Ptolemeus
Lagus, koning van Egypte. Ten einde alle verdenking van zich of te leiden, liet Antigonus baar vervolgens op luisterrijke wijze ter aarde bestellen.
6) koningin van Syrie, dochter van den egyptischen
koning Ptolemeus Philometor. Zij trouwde eerst met
den usurpator Alexander Bala (149 v. Chr.), vervolgens met Demetrius Nicanor, die haar verstiet, um
Rodoguna, de dochter van eenen koning der Parthen,te
kunnen trouwen. Toen bood zij bare hand aan en hare
kroon aan Antiochus, den broeder van Demetrius,
en ontdeed zich van dezen laatste. Vervolgens liet zij
ook Seleucus, zijnde haar oudste coon bij Demetrius,
om het leven brengen, omdat deze meerderjarig was
geworden en den troon wilde beklimmen. Ten einde
het misnoegen te stillen, dat de bevolking liet blijken
over dezen moord, plaatste C. baren tweeden zoon,
met name Antiochus, op den troon. Het duurde
echter niet lang of zij zocht zich van hem te ontslaan ;
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maar Antigonus was steeds verdacht op hare sluwe
streken, en dwong haar zelve het vergif te drinken,
dat zij voor hem bad klaar gemaakt (120 v. Cbr.)
7) koningin van Egypte, even beroemd door hare
schoonheid als berucht door hare misdaden, was de
dochter van Ptolemeus Auletes en de zuster van den
jongen Ptolemeus, beiden door hunnen vader bestemd om hem op,te volgen, na alvorens zamen getrouwd te zijn. Toen hun vader stierf (52 v. Cbr.)
was C. 17 jaren oud, en haar broeder was nog veel
jonger, zoodat namens hem geregeerd werd door
Achillas (onder wiens oogen later Pompejus werd
omgebragt) en door eenige andere ministers, door
wie de van eerzuchtige plannen betichte C. al spoedig van den troon werd verdreven (48 v. Chr.) ; doch
zij werd er op hersteld (47 v. Chr.) door Cesar, die
in den hoogsten graad verliefd op haar was, aan welken hartstogt zij beantwoordde. Na den dood van
den dictator, ontbood Antonius haar naar Tarsus, ten
einde zij zich zoude verantwoorden wegens ettelijke
tegen hear gerezene beschuldigingen; maar hij werd
smoorlijk op baar verliefd, en om haar te kunnen
trouwen verstiet hij zijne vrouw Octavia, de zuster
van Octavius ; hij schonk haar zelfs (33 v. Chr.) eenige
rorneinsche wingewesten in het Oosten. Dit gedrag
gaf aanleiding tot den oorlog tusschen Octavius en
Antonius. Na den slag bij Actium op de vlugt, maakte
Antonius (zie dat art.) een einde aan zijn leven ; en
C., die te vergeefs getracht had den overwinnaar
te verleiden, liet zich door eene adder in den arm
steken (30 v. Chr.) en vond zoo den dood. Met baar
eindigde de dynastie der Lagiden en de onaf hankelijkheid van Egypte. Evenzeer door haar verstand had
C. uitgeblonken als door hare schoonheid.
Cleopatris, stad. Zie ARSINOe 1).
Clephten. Zie ARMATOLEN.
Clerfayt, of Clairfayt (Francois Sebastien Charles Joseph de Croix, graaf van), oostenrijksch veldmaarschalk, geb. 14 Oct. 1733 op Bruille in Henegouwen, had zich reeds in den Zevenjarigen oorlog
en in dien tegen de Turken (1788 en 1789) onderscheiden, toen hij 1792 aan het hoofd van 12,000
Oostenrijkers werd gesteld, om gezamentlijk met de
pruisische armee tegen Frankrijk te ageren. Hij rukte
het landschap Champagne in, maakte zich van Stenay meester, en bewerkstelligde na den slag van
Jemmapes eenen verstandigen terugtogt. In 1793
noodzaakte hij de Franschen het beleg voor Maastricht op te breken, 1794 verdedigde hij West-Vlaanderen, 1795 werd hij maarschalk en opperbevelhebber aan den Rijn, waar hij bij Hechst eene overwinning bevocht op Jourdan, Maintz ontzette, en een
voor Oostenrijk voordeeligen stilstand van wapenen
sloot. Na zijn terugkeer te Weenen zeer geeerd, werd
hij lid van den hofkrijgsraad en stierf 21 Julij 1798.
Clericus (Johannes), of Jean le Clerc, geb. 29
Mrt. 1657 te Geneve uit aanzienlijke ouders, werd
predikant, kwam 1683 naar Holland, werd 1684
beroepen als hoogleeraar aan het remonstrantsch
seminarium te Amsterdam, en stierf 8 Jan. 1736,
na legio van werken in het licht te hebben gegeven,
die evenzeer van zijnen onvermoeiden werkijver als
van zijne veelomvattende geleerdheid getuigen.
Clermont, 1) marktvlek in de belgische prov.
Luik; 3000 inw. — 2) stad in den n.-amerik. staat
New-York, graafschap Columbia, 2 uren gaans van
den regteroever der Hudson-rivier, 18 uren gaans
van Albany. De engelsche generaal lord Cornwallis
behaalde hier 1780 eene overwinning op de Amerikanen, bij welken slag hun aanvoerder baron Kalb
sneuvelde. Zie ook het volgende artikel.
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Clermont, behalve de reeds genoemde (zie vorig art.) de volgende fransche steden :
Clermont, arr.-hoofdpl., dept. Oise, op eene hoogte,
nabij de Brêche, 8 mijlen benoorden Parijs, met
5500 inw. en een oud kasteel. Dit C. werd 1415 in
brand gestoken door de Engelschen, en 1434 nogmaals door hen genomen. Het lag in het landschap
Beauvoisis, en was de hoofdpl. van een graafschap,
dat dagteekende van 1054, en dat door Frans I
aan de kroon werd getrokken.
Clermont-de-Loddve, of C.-d'Hdrault, in bet dept. Herault, aan de Ergue, 3 uren gaans bezuidoosten
Lode ve ; 6000 inw. en eene fraaije St.-Paulus-kerk,
die dagteekent uit de 13e eeuw.
Clermont-en-Argonne, in het Maas-dept., nabij de
Aire, 6 urea gaans bezuidw. Verdun ; 1900 inw.;
oudtijds vesting, ontmanteld na 1648 ; tot 1789
hoofdplaats van bet graafschap Clermontais.
Clermont-en-Beauvoisis. Zie CLERMONT.
Clermont-en-Dauphine, vlek in het oude Dauphine,
domein van 't geslacht Clermont-Tonnerre, in het
tegenw. dept. Isere. Zie MONESTIER-DE-CLERMONT.
Clermont–Ferrand,bet Nemossus, Nemetum
en Augustonometum der ouden, in de middeleeuwen Clams Mons, ligt in het dept. Puy-de-Dome,
tusschen de rivieren Arrier en Bredat ; 38,000 inw.
en vele romeinsche oudheden. Oudtijds was C. de
hoofdstad der Arvernen ; het werd aanmerkelijk
vergroot door Augustus, die er den naam Augustonemetum aan gaf. Later verwoest, werd het door de
bewoners weder opgebouwd, en toen door hen genoemd naar het kasteel Clarus Mons, waardoor het
verdedigd werd ; het werd toen de hoofdstad van
Auvergne, en werd door Filips August aan de kroon
getrokken. Het is de geboortepl, van Pascal, Thomas,
Chamfort, enz. Te C. werden verscheidene concilien
gehouden (535, 549, 587, 1095, 1110,1124,1130);
in dat van 1095 predikte paus Urbanus II den eersten kruistogt. Karel V riep in 1374 te C. de algemeene staten van Languedoc bijeen.
Clermont (Robert, graaf van), zesde zoon van
den heiligen Lodewijk, geb. 1256, gest. 1318, trouwde
1572 Beatrix, erfdochter van Bourbon, en werd dus
bet hoofd van een nieuw huis van Bourbon, dat sedert
Hendrik IV over Frankrijk regeerde.
Clermont (Louis de Bourbon-Conde, graaf
van), geb. 1709, gest. 1770. De kruinschering ondergaan hebbende op zijn negende jaar en begiftigd
met verscheidene abdijen, verkreeg hij 1733 eene
dispensatie van den paus, waarbij hem vergund
werd de militaire loopbaan in te treden, zonder
zijne geestelijke beneficien te verliezen. Hij werd
1754 lid der Academie, zonder eenigen titel daartoe
te bezitten, hetgeen aanleiding gaf tot eene menigte
kwinkslagen en puntdichten. In 1758 verving bij
maarschalk Richelieu bij de armee van Hanover,
dock beging zulke groote fouten, dat hij zijn ontslag
moest nemen en voortaan niet meer ten hove verscheen.
Clermont–Tonnerre. De graven van dit
geslacht beginnen met Sibaud, heer van Clermonten-Dauphine, die in het begin der 12e eeuw leefde,
en die paus Calixtus II verdedigde tegen den tegenpaus Maurice Bourdin (Gregorius VIII). Het graafschap Tonnerre kwam in dit geslacht door het huwelijk (1496) van Bernardin de Clermont, vicomte
van Tallart, met Anna de Husson, erfgename van
het graafschap Tonnerre, hetwelk 1571 door Karel IX
tot hertogdom werd verheven. De voornaamste
personen uit dit geslacht zijn geweest: C.–T.(Francois de), bissehop en graaf van Noyon, geb. 1629,

gest. 1701; hij was staatsraad, kommandeur der
orde van den Heiligen Geest en lid der Academie.—
C.-T. (Gaspard, markies de), deken der maarschalken van Frankrijk, geb. 1688, gest. 1781, onderscheidde zich bij de armee van Bohemen 1741,
bij de verdediging van den Elzas, bij bet beleg van
Freiburg, en kommandeerde den linkervleugel in den
slag van Fontenay. — C.–T. (Stanislas, graaf van),
kleinzoon van den vorige, geb. 1747, werd 1789
door den adel van Parijs gekozen tot afgevaardigde
bij de staten-generaal, waar hij de monarchale beginselen verdedigde, en 10 Aug. 1792 het slagtoffer
werd van zijne staatkundige denkwijze : hij werd
door het yolk vermoord. Eene verzameling van zijne
staatkundige geschriften (4 dln.) verscheen in het
licht 1791. — C.–T. (Aime Marie Gaspard, hertog
van), geb. 1780 te Parijs, maakte de veldtogten in
Italie, Duitschland en Spanje merle, werd 1808
adjudant van koning Jozef van Napels, in wiens
dienst hij voortaan bleef, en 's konings vertrouwen
genoot. Na den tweeden terugkeer des konings werd
hij pair; in Dec. 1820 minister van marine, en 1823
minister van oorlog; na de Julij-omwenteling keerde
hij tot het ambtelooze leven terug.
Clermontais, klein graafschap in Frankrijk.
Zie CLERMONT-EN-ARGONNE,
Clerval, kantonshoofdpl. met 1300 inw. in het
fransche dept. Doubs, ruim 2 uren gaans beoosten
Baume-les-Dames; werd 1195 gesticht door keizer
Otto van Zwaben.
Clary (Notre–Dame–de–), kantonshoofdpleats in het fransche dept. Loiret, 4 uren gaans
bezuiden Orleans: 2700 inw.; graf van Lodewijk XI.
Clary, kamerdienaar van Lodewijk XVI, bleef
zijnen koninklijken meester in al diens engeluk onveranderlijk getrouw ; hij stierf te Weenen 1809.
Men heeft van hem een Journal de ce qui s'est passé
a la tour du Temple pendant la captivitd de Louis XVI
(Louden 1798). De beste editie treft men aan in
de Collection des Memoires sur la Revolution Irancaise".
Clesius, rivier in Cisalpijnsch Gallia; tegenw.
de Chiese.
Cletus, de heilige. Zie ANACLETUS.
Cleve. Zie KLEEF.
Cleveland, stad in den n.-amerik. staat Obio,
aan de uitwatering van de Cuyahoga in bet Eriemeir, met haven en bloeijenden handel en nijverheid ; in 1840 slechts 6000 inw.; in 1860 reeds
bevolkt met 44,000 zielen.
Clichy–la–Garenne, fransche stad in het
Seine-dept., 2 uren gaans benoordwesten Parijs, aan
de Seine ; 6500 inw. en een oud kasteel, waar in
636 een concilie werd gehouden, en waar koning
Jan in 1351 de orde van de Ster instelde. In den
tijd der omwenteling was C. de vergaderplaats van
de naar C. genoemdepartij der Clichiens,die de herstelling van het koningschap verlangde en zich gevormd had na 9 Thermidor jaar II (27 Julij 1794).
Deze partij werd door het Directoire omvergeworpen
18 Fructidor jaar V (4 Sept. 1797).
Clifford, een der oudste familien in Engeland,
waarvan de stamheer is : Walter, de zoon van een
normandischen baron met name Richard-Fitz-Ponce;
deze Walter nam onder Hendrik II den naam C.
aan, naar de burgt C. in Hertfordshire. Een zijner
a fstammelingen, met name Robert, was de eerste
die als lord C. in het Hoogerhuis zitting nam (1299).
De achtste lord C. (Thomas) en de negende lord
C. (John) waren warme Lancasterianen, en onderscheidden zich in de oorlogen der Roode en Witte
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Rozen. De kleinzoon van John (nl. Henry C.) werd
1523 tot graaf van Cumberland benoemd. Een
kleinzoon van dezen, namelijk C. (George), graaf
van Cumberland, geb. 1558 op Brougham-Castle in
Westmoreland, gunsteling van koningin Elizabeth,
diende in de marine, rustle op zijne eigene kosten
verscheidene kaperschepen uit, droeg veel bij tot
het vernielen van de .Onoverwinnelijke vloot", en
deed elf zeetogten tegen de Spanjaarden en Portugezen. Hij was een der peers, die Maria Stuart ter
dood veroordeelden ; hij had ook de hand in de
gevangenneming van den graaf van Essex. Hij stierf
30 Oct. 1605; en met zijn neef Henry stierf 1643 de
titel van graaf van Cumberland uit. De baronie C.
met den peers-titel ging echter op de vrouwelijke
linie over, en kwam aan de familie Southwall. De
mannelijke linie bestaat nog voort in het geslacht
Clifford van Chudleigb, uit Welke linie vooral bekend
is : C. (Thomas), geb. 1 Aug. 1630, staatkundig
intrigant onder koning Karel II en lid van het
Kabaal-ministerie ; zie CABAL.
Clifton, voorstad van Bristol, in het engelsche
graafschap Gloucester, bekoorlijk gelegen op den
regter-oever van den Avon ; badplaats met warme
bronnen, druk bezocht door de aanzienlijke klassen;
18,000 inw.
Climax (de heilige Johannes), dus genoemd
naar het voornaamste zijner vele werken, getiteld
'Climax of de Ladder des Hemels". Geboren in Palestina omstr. 525, wijdde hij zich aan bet kluizenaarsleven, bragt 59 jaren door in de woestijnen van
den berg Sinai, en stierf 605.
Climberris, latijnsche naam der stad Auch.
Clinton, naam van verscheidene n.-amerik.
steden : 1) in den staat New-York, 12 mijlen bezuiden Albany ; 9000 inw. — 2) in Massachusetts,
graafsch. Worcester, aan de Nashna ; fabriekstad met
3700 inw. — 3) fabriekstad in New Jersey, graafsch.
Hunterdon ; 2800 inw. — 4) in Louisiana, aan den
spoorweg naar Port-, Hudson; 1300 inw.
Clinton (sir Henry), engelsch generaal. Na in
den amerikaanschen oorlog (1775) eerst gediend te
hebben onder Burgoyne en Howe, werd hij zelf met
bet opperbevelhebberscbap bekleed. Hij maakte zich
meester van New York, Rhode-Island en Charlestown,
maar ondervond vervolgens niets dan tegenheden,
en werd teruggeroepen 1781. Hij stierf als gouverneur van Gibraltar 24 Dec. 1795. — C. (George),
vice-president der Vereenigde Staten van N.-Amerika, geb. 1739, gest. 1812. Lid van den kolonialen
raad 1773, verzette bij zich tegen de eischen van
Engeland, en nam 1775 zitting in den senaat. Met
den titel van brigade-generaal trail hij in krijgsdienst,
voerde met veel geluk en beleid een verdedigenden oorlog tegen sir Henry C. en belette dezen zich met Burgoyne te vereenigen. In 1777 werd hij benoemd tot
gouverneur van den staat New York, en was gedurende 30 jaren werkzaam tot welzijn van dien staat.
In 1804 werd hij vice-president der Unie en president van den senaat. — C. (Henry Fynes), geb.
14 Jan. 1781 te Gamston in het engelsche graafschap
Nottingham, 1826 lid van bet parlement, gest. 24 Oct.
1852, heeft zijnen naam als oudheidkenner beroemd
gemaakt door zijne Fasti Hellenici (Londen 1824
—34) en Fasti Romani (Londen 1845-50).
Clio, een der negen zanggodinnen, is de muze
der gescbiedenis; hare attributen zijn : eene lauwerkroon, eene trompet in de regter- en een rol papier
in de linkerhand.
Chou, vlek in het fransche dept. Loire-Infdri cure,
arr. Paimboeuf , 2000 inw. en minerale bronnen.

Clitumnus

743

Clissa, duitsch Clutz, het oude Andetriutn,marktvlek in den dalmatischen kreis Spalato, 1200 inw.
en eene kleine bergvesting, die den bergpas Clapavizza bestrijkt. Herhaalde malen is C. veroverd en
heroverd door de Turken en door de Venetianen.
Clisson, stad in het fransche depart. LoireInfdrieure, aan de zamenvloeijing van de SévreNantaice en den Moine, 6 uren gaans bezuidoosten
Nantes; 3000 invv.; verblijfplaats van Heloise; het
heeft veel geleden in de burger-oorlogen der Vendee.
Clisson (Olivier de), conndtable van Frankrijk,
geb. 1336 in Bretagne, was een zoon van Olivier III
de Clisson, die op bevel van Filips van Valois 1343
onthoofd werd als verdacht van verstandhouding
met Edward III, die Jan van Montfort ondersteunde
tegen Karel van Blois. Aanvankelijk diende C. den
hertog van Bretagne, en onderscheidde zich 1364 in
den slag van Auray, waarbij de twist tusschen de familieu Montfort en Blois beslist werd ten voordeele
van den graaf van Montfort. Vervolgens (1368) overgegaan in dienst van Frankrijk, werd hij de wapenbroeder van den conndtable Du Guesclin, en was dezen
held behulpzaam de groOte Compagnien uit te roeijen,
die destijds het land beroerden. Na den dood van
Du Guesclin werd C. tot conndtable benoemd (1380)
en in 1382 droeg hij veel bij tot de overwinning, die
bij Rosebeke op de Vlamingen werd bevocbten. In
1392, tijdens de verstandsverbijstering van Karel VI,
werd hij van zijne waardigheid beroofd : hij ging
leven op zijn kasteel Josselin in Bretagne, waar hij
1407 stierf. De krijgsroem van C. werd beschaduwd
door zijne wreedheid : men noemde hem minachtenderwijze 'de Slagter". Hij bad vele vijanden, onder
anderen Craon, die een aanslag deed om hem van het
leven te berooven. Zie CRAON.
Clisthenes, een Athener uit het geslacht der
Alcmeoniden, zoon van Megacles en overgrootvader
van Pericles, stelde zich aan het hoofd der democratische partij, verdreef Hippias (510 v. Chr.), werd zelf
gebannen door de kuiperijen van Isagoras, het hoofd
der aristocratische partij, die geruggesteund werd
door Cleomenes, den koning van Sparta; maar hij
keerde weldra terug, en werd toen alvermogend.
Clitheroe, stad in het engelsche graafschap
Lancaster, aan de Ribble, en aan den voet van den
Pendil-Hill; in 1811 slechts 1800, thans 12,000
inwoners.
Clitomachus, carthaagsch wijsgeer, was een
leerling van Carneades, kwam naar Athene, en bestuurde daar de akademie van 140 tot 128 v. Chr.
Hij maakte zelf een einde aan zijn leven.
Cliton (Willem), zoon van Robert II, hertog
van Normandie, die van zip hertogdom beroofd was
geworden door Willem den Rosbaard en Hendrik II.
Door koning Lodewijk den Dikke van Frankrijk geruggesteund, deed C. vergeefs pogingen om zijne
regten te doen gelden (1116). In 1127 werd hij met
het graafschap Vlaanderen beleend, en stierf strijdende 1128.
Clitor, tegenw. Calivia-di-Carnese, stad in Arcadid, naar het noordwesten, merkwaardig door een
tempel van Castor en Pollux.
Clitumnus, tegenw. Clitunno, oudtijds eene
rivier in Umbrid, die bij Mevania in de Tinia viel.
Aan de bron van den C. stond een tempel, aan god
C. gewijd; het water dezer rivier moet de kracht
hebben bezeten om te maken,dat de dragtige koeijen,
die er van dronken, roode kalveren ter wereld bragten.
Clitus, macedonisch veldheer, broeder van Hellanice , de min van Alexander den Groote,vergezelde
dien monarch op zijne krijgstogten, en redde hem
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het Leven bij den overtogt van den Granicus. Bij gelegenhJid van een feestmaal had C. het ongeluk (misschien wel om Alexander te vleijen) de laden van
diens vader Philippus in waarde beneden die van
Alexander zelven te stellen ; waarop Alexander, verhit
door den wijn (of om het duidelijker uit te drukken
in eenen staat van beschonkenheid)eigenhandig zijnen
veldheer C. doodstak (326 v. Chr.). Nuchter gewor
den, voelde de groote koning berouw over hetgeen
hij gedaan had, beweende C., en liet diens lijk op
luisterrijke wijze begraven.
Clive (Robert, baron van Plassey, lord), geb.
29 Sept. 1725 op Styche in het engelsche graafschap
Shrop, ging 1743 naar Madras in 0.1., trail in krijgsdienst, en onderscheidde zich spoedig in de oorlogen
der Oost-iudische Compagnie tegen de Franschen en
de inboorlingen des" lands. Bevorderd tot luitenantkolonel, tuchtigde hij 1755 de Maharatten, en overwon den vijandig gezinden, hem met eene veel sterkere troepenmagt aantastenden nabob van Bengalen,
Soerajah Dowla, in den slag bij Plassey 26 Junij1757,
door welke schitterende overwinning het britsche
gezag in Indie voor goed werd gevestigd. Bij zijn
terugkeer in Engeland 1760 werd C. met onderscheiding ontvangen, tot peer van Ierland en tot
baron van Plassey verheven. In 1763 veroverde hij,
ten gevolge van nieuwe onlusten in 0. I., nieuwe
landstreken voor de Compagnie, trachtte bet financiewezen te regelen en het bestuur op betere grondslagen in te rigten. Wederom in Engeland teruggekeerd
werd hij beschuldigd van misbruik van rnagt ; wel
regtvaardigde hij zich volkoinen van die aantijging,
zoodat het Huis der Gemeenten hem onschuldig
verklaarde : loch dat hij deswege ter verantwoording was geroepen, trek hij zich derwijze aan, dat
hij, iu weerwil van het vorstelijk vermogen dat hij
bezat, door een pistoolschot zelf een einde maakte
aan zijn leven (22 Nov. 1774).
Clodia, zuster van Publius Clodius Pulcher, uit
het geslacht- Claudius, eene schoone, maar hartstogtelijke en ontuchtige vrouw, leverde tegen Marcus
Ca3lius Rufus, een harer minnaars, eene aanklagt in,
dat deze getracht had haar om bet leven te brengen door middel van vergif. De pleitrede van Cicero
Pro Buffo strekte ter vereeniging op die aanklagt.
Clodion, bijgenaamd de Ruigharige, wordt gehouden voor den tweeden koning van Frankrijk ;
men laat hem optreden omstr. 427, als opvolger van
Pharamond. Hij veroverde, zegt men, Doornik en
Kamerijk ; vervolgens werd bij verslagen door Aetius;
daarop maakte hij zich meester van het landschap
Artois en van Amiens. Na deze stad bemagtigd te
hebben, zond hij een zijner zonen om het beteg op
te slaan voor Soissons ; de jonge prins sneuvelde bij
dat beteg, en dit trok C. zich derwijze aan, dat hij
omstr. 448 stierf van verdriet.
Clodius Pulcher , (Publius), een even zedeloos als sluw en welsprekend romeinsch woelgeest,
veranderde zijn patricischen naam Claudius in C. en
werd plebejer, om naar het ambt van tribuun te kunnen dingen ; in 59 v. Chr. tot die waardigheid verheven, deed hij eene menigte wetten aannernen, die
het yolk aangenaam waren, vervolgde de uitstekendste burgers, en deed zelfs Cicero nit Rome bannen.
Hij werd om het leven gebragt (51 v. Chr.) door de
slaven van Milo, een der voornaamste bewerkers, dat
Cicero uit de ballingschap terug was geroepen.
Hierover verbitterd, zocht C. met Milo twist op den
openbaren weg, het kwam tusschen de partipn tot
dadelijkheden en, zooals gezegd, C. moest bet met
den dood bekoopen.

Clodius Maeer, romeinsch pretor in Afrika
onder de regering van keizer Nero, wilde zich onafhankelijk maken bij de troonsbeklimming van Galba
en had den toeleg Italie prijs te geven aan hongersnood ; maar Galba liet hem van kant maken
anno 68.
Clodoald, of Cloud, de heilige, zoon van Clodomir en kleinzoon van Clovis. Nadat zijn vader
gestorven was, en zijne twee oudste broeders door
Childebert 'en Clotarius vermoord waren (533) omhelsde hij het kloosterleven, en zocht de afzondering
in eene kluis, die naar hem den naam ontving van
St.-Cloud (zie SAINT-CLOUD). Daar stied hij in 560;
gedenkdag 7 Sept.
Clodomir, zoon van Clovis en Clotilde, bekwam het koningrijk Orleans (511), vereenigde zich
met zijne broeders om te oorlogen tegen den burgundischen koning Sigismond, lien hij gevangen nam
en ter dood liet brengen in 524 ; maar in bet zelfde
jaar sneuvelde C. in eenen veldslag tegen Gondemar,
den opvolger van Sigismond. C. liet Brie zonen na :
Gontarius, Theohald en Clodoald ; de twee oudste
werden 533 vermoord door Childebert en Clotarius,
maar de derde wist zich te redden.
Clodwig, of Chlodwig, dat is Lodewijk, naam
van eenige frankische koningen, de zelfde als Clovis
(zie dat artikel).
Clogher, zeer oude stad in het iersche graafschap East-Meath ; 1000 inw.
Clonakilly, stad in bet iersche graafschap
Cork, aan eene kleine baai ; 3300 inw.
Clonmel, hoofdpl. van het iersche graafschap
Tipperary, behoort gedeeltelijk tot het graafschap
Waterford, ligt aan den Suir, telt 15,500 inw., en is
de geboortepl. van Sterne.
Clontarf, stad in het iersche graafschap Dublin, aan de zee, een uur gaans benoordoosten de stad
nublin. In 1014 werden hier de Denen in de pan
gehakt door O'Brien.
Clootz (Johan Baptista du Val-de-Grace, baron
von), geb. 24 Junij 1755 nabij Cleve, ontving zijne
opvoeding te Parijs, bereisde onder den naam van
Anacharsis verscheidene landen van Europa, om den
weg te banen tot eene vereeniging van alle volkeren
op het voorbeeld van Athene en Sparta. Toen de fransche omwenteling uitbrak, dacht hij het oogenblik
gekomen om zijn droombeeld verwezentlijkt te mogen zien ; als genaturaliseerd Franschman werd hij
door de kiezers van het dept. Oise afgevaardigd ter
Conventie, en behoorde onder de ergste heethoofden. Dit nam niet weg, dat Robespierre wantrouwen
koesterde jegens een Sans-culotte met 00,000 francs
rente ; hij beschuldigde hem van verstandhouding
met het buitenland, en C. eindigde zijn leven op bet
schavot 23 Maart 1794.
Clopas, een oom van Jezus van Nazareth ;
Joh. 19 : 25.
Clopinet. Zie MEUNG (Johan de).
Clos-Vougeot. Zie VOUGEOT.
Clotarius, naam van vier koningen van Frankrijk, nl.: C. I, zoon van Clovis en Clotilde, geboren
497, was aanvankelijk (511) slechts koning van
Soissons, en werd 558 meester van geheel Frankrijk
door den achtereen plaats gegrepen hebbenden dood
van zijne broeders. Hij vermoordde de zonen van
zijnen brooder Clodimir, die erfgenamen waren van
het koningrijk Orleans, deed zijn eigen zoon Chramne,
die een oogenblik tegen hem in opstand was gekomen,
ter dood brengen, en overtrof al de vorsten van zijnen
tijd in ongebondenheid van levenswijze. Intusschen
ontbrak het hem ook met aan moed, en hij ondernam
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ettelijke welgeslaagde krijgstogten. Hij stierf 561.
— C. II, zoon van Chilperik en Fredegonde, was
vier jaren oud toen hij zijnen vader opvolgde (584)
als koning van Soissons. Hij werd door Fredegonde,
als regentes, verdedigd tegen Childebert II, zijnen
neef, die koning was van Austrasie. Na den dood van
Diderik II (Thierry H) maakte hij zich van Austrasie
meester (613), en liet Brunehaut op gruwelijke wijze
ter dood brengen. Meester van geheel Frankrijk,
tastte hij de Saksen aan, en doodle eigenhandig hunnen hertog Bertoalde. Na deze overwinning werd zijn
eenig streven regtvaardigheid en welvaart te doen
bloeijen in zijn rijk. Hij stierf 628, en liet twee zonen na, Dagobert en Aribert. Sedert de regering van
C. II dagteekent (614) de onafzetbaarheid van den
majordomus. — C. III, oudste zoon van Clovis II,
ontving als zijn aandeel Neustriê en Burgundie (656),
en regeerde onder de voogdij van zijne moeder Bathilde en van den majordomus Ebroin; deze eindigde
met al de magt aan zich alleen te trekken. CAI
stierf vermoedelijk omstr. 670, op 18-jarigen leeftijd.
— C. IV, koning van Austrasie 717, gest. 719,
had zijne verheffing te danken aan den majordomus
Karel Martel, die zich slechts van hem bediende als
een dekmantel om zijne usurpatie te verbloemen,
want C. IV regeerde slechts in naam.
Clotho, de jongste der drie Schikgodinnen ;
zij spint der menschen levensdraad.
Clotilde, de heilige, dochter van Chilperik,
den koning der Burgundiers, trad 493 in den echt
met Clovis, den koning der Franken, en droeg veel
bij tot diens bekeering. Na den dood van Clovis (511)
zag C. met smart den oorlog uitbarsten tusschen hare
kinderen ; en nadat zij te vergeefs beproefd had hen
met elkander te verzoenen, zocht zij de afzondering
te Tours bij het graf van den heiligen Martinus,
waar zij 545 stierf. Zij werd later heilig verklaard ;
gedenkdag 3 hint. Zij was de moeder van Clotarius 1,
van Clodomir en van Childebert.
Clotilde van . Surville, geb. omstr. 1405
op het kasteel van Vallon aan de Ardéche, behoorde
tot het adellijk geslacht Vallon-Chalis, trouwde 1421
met den jongen Berenger de Surville, dien zij innig
beminde: zij verloor hem 1428, toen hij sneuvelde
bij het beleg van Orleans, waaraan hij deel nam onder
Karel VII. Zij troostte zich in haren weduwstaat met
de beoefening der dichtkunst, en stierf ruim 90 jaren
oud. Een bundeltje gedichten onder haren naam, het
eerst in druk verschenen te Parijs 1813, en dikwijls
herdrukt, is waarschijnlijk niet van haar afkomstig.
Cloud (Sint). Zie CLODALD.
Clovis, naam van drie frankische koningen, nl.:
C. I. stichter van de frankische monarchie, geb.
465, volgde 481 zijn vader Chilperik I op. Het koningrijk, dat hij als erfdeel ontving, was ingesloten
aan de oost- en noordzijde door de zee en de Schelde,
aan de westzijde door de bisdomnien Thdrouane en
Boulogne, aan de zuidzijde door het bisdom Kamerijk. Maar het duurde niet lang of lit breidde zijn
grondgebied verder uit. Eerst overwon hij Syagrius,
die namens de Romeinen bewind voerde over het
bisdom Soissons (486), en toen hij zich van dit bisdom meester had gemaakt koos hij Soissons tot zijne
hoofdstad. Eenige jaren later (493) bemagtigde hij
ook Parijs, en nu werd dit zijne residentie. In 496
keerde C. zijne wapenen tegen de Alemannen, en
versloeg hen bij Tolbiac; na deze overwinning omhelsde hij het Christendom, op aandrang van zijne
vrouw Clotilde, en werd te Reims gedoopt en gezalfd
door den heiligen Remy. In 497 overweldigde hij
Armorica, en versloeg in 500 den burgundischen

koning Gondebald., In 507 won hij den slag bij
Vouilld tegen Alarik, den koning der Visigothen, dien
hij met eigen hand van bet 'even beroofde, waardoor
hij meester werd van Aquitanie. Toen, ten toppunt
van magt, ontving C. de waardigheid vary consul,
die hem verleend werd door keizer Anastasius% Maar
bij bezoedelde den laatsten tijd van zijne regering
door een aantel moorden verscheidene aanvoerthers,
die hem wantrouwen inboezemden, deed hij nit den
weg ruimen; koning Cloderik van Keulen, koning
Ragnacaris van Kamerijk en meer anderen deed hij
ombrengen. Hij stierf 511, zijn rijk nalatende aan
zijne vier zonen Thierri (Diderik), Clodomir, Childebert en Clotarius. — C. II, tweede zoon van
Dagobert, volgde dezen op in het bewind over
Neustrie en Burgundie (638) ; hij stond gedurende
zijne gansche regering onder de voogdij van zijne
moeder Nantilde, en van de majordomussen Egl en
Erchinoald ; C. 11 stierf in 656, pas 22 of 23 jaren
— C. III, koning van Frankrijk, zoon van
Diderik III, was 9 jaren oud toen hij zijnen vader
opvolgde, en regeerde vier jaren onder het regentschap van den majordomus Pepijn den Dikke.
Cloye, fransche stad, aan de Loire, dept. EureLoire, 3 uren gaansbezuidw. Chateaudun ; 1600 inw.
Cloyne, oude stad in het iersche graafschap
Cork, 6 uren gaans beoosten Cork ; 1700 inw. en
merkwaardige kerk.
Cluentius (Aulus C. Habitus), een burger te
Larinum in Samnium, werd door zijne moeder
Sessia valschelijk aangeklaagd, dat hij zijnen stiefvader, haren tweeden man, vermoord had. Hij werd
vrijgepleit door Cicero, wiens rede Pro Cluentio wij
nog bezitten.
Clugny. Zie CLUNY.
Clunia, tegenw. Coruna-del-Conde, stad in
Hispania Tarraconensis, bij de Arevaci. De Vaccwi
overwonnen bier Metellus Nepos (98 v. Chr.).
Cluny, of Clugny, lat. Cluniacum, stad in het
fransche dept. Saone-Loire, 5 urea gaans benoordwesten Macon, op den linkeroever van den Grosne ;
4400 inw.; beroemd door de prachtige benedictijner
abdij, die hier 910 werd gesticht door Berno uit het
geslacht der graven van Burgundie. De wijd verspreide congregatie der Cluniacensen stond regtstreeks onder den paus. De abt van C. voerde lang
den titel van .abt der abten"; mar bij het concilie
van 1126 te Rome werd die titel toegewezen aan
den abt van Monte-Cassino, en die van C. nam nu
den titel aan van ,,aarts-abt". In 1770 waren over
de 600 beneficien en 2000 kloosters in Europa onderhoorig aan de abdij van C. De rijkdom der orde
van C. deed echter van lieverlede de oorspronkelijken kloostertucht verslappen, en 1790 werd de abdij
van C. opgeheven.
Clubea, stad. Zie ASPIS.
Cluses, stad in Savooije, landschap Faucigny,
aan de Arve ; 1900 inw., meest horologiemakers.
Clusium, heette oorspronkelij k Camars, tegenw.
Chiusi, stad in Etrurie aan den Clanis (zie CHIANA)
was een der 12 steden van den etruskischen bond.
Door de Gathers belegerd 391 v. Chr., riep C. de
hulp der Romeinen in, en werd zoodoende oorzaak
dat de Galliers hunne wapenen tegen Rome keerden.
Clusius, rivier. Zie CH1ESE.
Clusius (Carolus), kruidkundige. Zie LECLUSE
(Charles de).
Clusone, stad in de Lombard. prov. Bergamo,
6 uren gaans benoordoosten Bergamo, in het ValSeriana ; 3200 inw.
Clutz. Zie CLISSA.
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Cluver (Philip), verlatijnscht Cluverius,beroemd
geograaph en oudheidkenner, geb. 1580 te Dantzig,
deed wetenschappelijke reizen door Engeland , Frankrijk, Duitschland en Italie, en bekleedde eenen leerstoel te Leyden, waar hij 1623 stierf. Als zijne voornaamste werken noemen wij : Germania antique
(Leyden 1616); Italia antiqua (2 dln. Leyden 1624);
maar hij heeft vooral naam gemaakt door zijn
Introductio in universam geographiam, tam veterem
quam novam (Leyden 1629 en Amsterdam 1729),

welk werk in verscheidene levende talen is overgezet.
Clyben, stad in Afrika. Zie ASPIS.
Clyde, de oude Glota, rivier in het zuiden van
Schotland, ontspringt in de bergen van Lanark, is
door het Clyde-kanaal (of Glasgow-kanaal) verbonden met den Forth, en ontlast zich, na eenen loop
van 15 mijlen, bij Port-Glasgow in eene golf van de
Iersche Zee, genaamd Frith-of-Clyde, welke zeeboezem, aan de zuidwestkust van Schotland gelegen,
door de Romeinen genoemd werd Glotce cestuarium.
De rivier C. neemt in haren loop de wateren op van
de rivieren Mouse, Calder, Douglas en Avon, en
bespoelt o. a. de steden Lanark, Hamilton, Bothwell,
Glasgow en Renfrew.
(lord)
Clyde (1
d). Zie
zi rCAMPBELL (sir Colin).
Clydesdale, graafschap in Schotland. Zie het
art. LAsNARE.
Clypea, tegenw. Aklib, stad in Afrika. Zie ASPIS.
Clytemnestra, doch ter van Tyndareus,koni ng
van Sparta, en van Leda, werd uitgehuwelijkt aan
Agamemnon. Terwijl deze prins zich bij de belegering
van Troje be yond, gaf C. zich aan ongeoorloofden
omgang over met Egisthus. Toen Agamemnon van
zijnen krijgstogt was teruggekeerd werd hij door de
twee overspelige gelieven vermoord, op het oogenblik tom hij een bad had genomen. Door Orestes,
den zoon van Agamemnon, werd diens dood later op
de moordenaars gewroken.
Cnemis, berg en stad der epicnemidische Locriers, bezuidoosten Scarphe.
Cneph,.9f Cnuphis. Zie KNEF.
Cnidus, bij de Romeinen Gnidus genaamd,stad
in Carie,hoofdstad van den dorischen bond, aan den
ingang van de ceramische golf, op de zuidkust, was
inzonderheid gewijd aan Venus. Te C. had men de
beroemde Venus van Praxiteles.Het was de geboorteplaats van Ctesias, Eudoxus en Agatharchides. In
394 v. Chr. versloeg Conon bier de lacedemonische
vloot. Opgravingen te C. omstreeks 1860 ; zie het
art. NEWTON (C. J.).
Cnossus, tegenw. Enadieh of Ginossa , hoofdstad van Creta onder Minos, op de noordkust van het
eiland, was de geboortepl. van Epimenides. In de
nabijheid van C. lag de beroemde Doolhof (het Labyrinth), aangelegd door Dedalus, waar de Minotaurus zich beyond.
Co, 1) stad in Egypte; zie SAMALHOET. - 2) eil.
in den archipel; zie Cos.
Coa, rivier in de portug. prov. Beira, ontspringt
op de Sierra Gardunha, en valt na eenen loop van
16 mijlen in deu Douro.
Coango, rivier in Afrika. Zie ZAiRE.
COanZa, rivier in het westen van Zuid-Afrika,
scheidt de koningrijken Angola en Benguela van
elkander af, neemt een aantal rivieren in zich op,
begint ongeveer 62 mijlen voordat zij in zee valt
verscheidene prachtige watervallen te vormen (de
watervallen van Cambambe), komt zoodoende in het
vlakkere kustland, wordt van daar af bevaarbaar,
vormt eene menigte eilanden, en ontlast zich in den
Atlant. Oceaan.

Cobden
Coary, eene oude comarca van Brazilie, prov.
Solimoens, had tot hoofdpl. Alvellos, en lag tusscben
de rivier Para ten 0. en de rivier C. ten W., welke
laatste riv., in de tegenwoordige prov. Alto-Amazonas, eenen loop heeft van 60 mijlen, en zich beneden
Alvellos in de Amazonen-rivier ontlast.
Coatzacoalco, de voornaamste rivier in het
noordelijke terrasland der landengte van Tehuantepec, ontspringt op de Sierra-Madre, en wordt voor
zeeschepen bevaarbaar bij het dorp Minatitian, 2 urn
gaans van de 1855 aangelegde,thans reeds bloeijende
koopstad C., die aan hare uitwatering in de golf
van Mexico ligt.
Cobad, perzisch koning. Zie CABADES.
Cobadonga, stad, de zelfde als Cavadonga.
Coban, stad in Centraal-Amerika, staat Guatemala, prov. Vera-Paz, aan de rivier C.; 14,000 inw.,
meest Indianen.
Cobbè, of Kobeyh, druk bezochte koopstad in
Darfoer, in oostelijk Soedan, benoorden Tendelty;
heeft 6000 inw.
Cobbett (William), engelsch demagoog, geb.
9 Maart 1762 te Farnham in Surrey, was de zoon
van een landbouwer, werd eerst soldaat, ging 1791
naar Frankrijk, vertrok van daar naar Amerika, hield
van 1792 tot 1800 verblijf te Philadelphia, waar hij
onder den gefingeerden naam van Peter Porcupine
(d. i. Stekelvarken) als publicist werkzaam was. In
Engeland teruggekeerd 1801, schreef hij een dagblad ter ondersteuning van het Tory-ministerie ;
doch later, beleedigd zijnde door Pitt, werd C. een
ijverend radicaal. Hij stierf 18 Junij 1835 op zijn
landgoed in Surrey. Behalve de Collection of State
trials (3 dln. Londen 1809-10) en Parliamentary
debates (20 din. Londen 1803-11) schreef bij een
aantal andere werken, waaronder eene verdienstelijke
engelsche spraakkunst.
Cobden (Richard), engelsch staatsman, geb.
1804 te Dunforn bij Midhurst, graafschap Sussex,
heeft zijn gansche leven toegewijd aan drie beginselen : de handelsvrijheid, de staatkundige vrijheid en
de vrede. In zijne jeugd zag hij zijn vader diens
kleine erfdeel verliezen, en hij zelf was genoodzaakt
het vee te hoeden : in de armoede heeft hij dus de
onregtvaardigheid leeren verfoeijen. Door een oom,
een katoenfabriekant te Londen, tot zich genomen,
leerde hij daar dat yak, en dacht zich beveiligd tegen
armoede; doch de firma van zijn oom moest failliet
gaan, en nu zag C. zich genoodzaakt zelf zich eenen
weg te banen door het leven. Met de opgedane kundigheden begaf hij zich naar Manchester, waar toen
nog maar grove katoenstoffen warden vervaardigd,
won er het vertrouwen van eenige groote industrielen, en rigtte er de eerste werkplaats op voor fijne
katoenstoffen, die weldra met de baste van Londen
wedijverden. Zoo werd C. rijk, en in 1835 was hij
rijk genoeg, en had inmiddels de hem aangeborene
talenten genoeg ontwikkeld, om zich met staatkunde
te kunnen bemoeijen. Hij vestigde de aandacht op
zich, door een paar vlugschriften in het Licht te gevan, waarin hij de voordeelen der groote beginselen,
hierboven genoemd, ontwikkelde. Daarna (reeds
vroeger had hij Frankrijk, Belgie, Zwitserland en de
Vereenigde Staten bezocht) deed hij eene reis, die
twee jaren duurde, door Egypte, Turkije, Griekenland en Duitschland. In Manchester teruggekeerd,
vormde hij den Vrijhandels-bond, die acht jaren
lang (1838-1846) Engeland in beweging bragt, en
spaarde geld noch moeite om zijne beginselen te doen
zegevieren. In 1841 zond het vlek Stockport hem
als afgevaardigde naar het Lagerhuis, waar hij nu
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meer afdoend kon strijden, om zijne beginselen ingang te doen vinden ; in 1843 evenwel een te krachtigen toon tegen sir Robert Peel aangeslagen hebbende, zag hij zich genoodzaakt zijn ontslag te nemen als lid van het parlement. Maar door de yolksvergaderingen, die nu gansch Engeland in rep en
roer bragten ter eere van den wakkeren verdediger
der handelsvrijheid, gingen aan zeer velen de oogen
open aangaande het waarachtige nut van dat groote
beginsel, en 1846 stelde sir Robert Peel zelf den
vrijen invoer der eetwaren voor. Door dezen triomf
in het ministerie geroepen, bedankte C. voor die
eer, en ging weder op reis. In Frankrijk, Italie,
Duitschland en Zweden werd hij overal hartelijk,
in Rusland als in triomf ontvangen. In 1847 werd
hij door Yorkshire gekozen tot lid van het parlement; krachtig ondersteunde hij het kabinet Russell om de scheepvaart te ontheffen van alle belemmerende banden; en tot op dit oogenblik is C. aan
zijne beginselen getrouw gebleven. In het parlement
is bij een der origineelste redenaars van zijn land.
Zijne belangrijkste redevoeringen verschenen in 1 dl.
getiteld Speeches (1850).
Cobentzl (Lodewijk, graaf van), oostenrijksch
diplomaat, geb. 21 Nov. 1753 te Brussel, zoon van
een in de Nederlanden met roem bekenden oostenrijkschen minister (Johannes von C., die 1770
stierf), werd 1779 benoemd tot oostenr. ambassadeur aan het hof van St.-Petersburg, sloot 1795
namens den duitschen keizer een traktaat van bondgenootscbap met Engeland en Rusland tegen Frankrijk, onderhandelde 1797 met Bonaparte te Udine
en sloot, als gevolg daarvan,17 Oct. het traktaat van
Campo-Formio, woonde daarna (9 Dec. 1797) het
congres van Rastadt bij, en teekende 1801 met Jozef
Bonaparte den vrede van Luneburg. Staatskanselier
en minister van buitenl. zaken, legde hij na den
vrede van Presburg (26 Dec. 1805) zijn ambt neder,
en stierf 22 Febr. 1809 te Weenen.
Cobequid—mountains, bergketen in de
engelsche kolonjen Nieuw-Brunswijk en NieuwSchotland in Noord-Amerika.
A
2).
Cobija. Zie –TACAMA
Coblentz, het Confluentes der ouden, stad in
de pruis. Rijn-provincie hoofdpl. van het 109 vierk.
mijlen groote regerings-district C., dat bevolkt is
met 130,000 zielen. De stad C., de sterkste vesting
van Pruisen, ligt aan de uitwatering van de Mosel in
den Rijn, over welke laatste riv. eene schipbrug ligt,
waarover men bet stadje Thalehrenbreitstein bereikt,
dat op den regter Rijn-oever ligt met de digt daarbij
op eene hooge rots gelegene vesting Ehrenbreitstein.
De stad C., tbans bevolkt met 29,000 zielen, zonder
de krijgsbezetting te rekenen, was eertijds een der
residentien van de carlovingische keizers ; later werd
C. de residentie der keurvorsten van Trier. Van 1796
tot 1814 was C. de hoofdpl. van het toen fransche
dept. Rijn-en-Moezel. In het begin der fransche omwenteling was C. de voorname wijkplaats der emigranten ; doch in 1794 werd het vermeesterd door
de fransche troepen. C. is de geboorteplaats van prins
Metternich.
Cobra, d. i. slangenrivier. Zie ANKOBER 3).
Coburg, hoofdstad van het hertogdom SaksenCoburg, aan de Itz en den Werra-spoorweg, 10 mijlen bezuidwesten Weimar ; 11,000 inw.; hertogelijk
kasteel (Ehrenburg), gedenkteeken van hertog
Ernst I; in de nabijheid van C. de historisch vermaarde sterkte C., thans gedeeltelijk tucht- en gekkenhuis, gedeeltelijk museum van oudheden.
Coburg(prinsdom Saksen-) .Zie SAKSEN-COBURG.
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CoCagne (Pays de), fransche benaming voor
Luilekkerland.
Coccajo (Merlino). Zie FOLENGO (Teofilo).
Coocejus (Johannes), eigentlijk Cock, duitsch
godgeleerde, geb. 9 Aug. 1603 te Bremen, gestorven
5 Nov. 1669, bekleedde leerstoelen eerst te Bremen,
toen te Franeker, 1649 te Leyden, en was de grondlegger van eene nieuwe uitlegkunde der Heilige Schrift,
die tot zeer veel twistgescbrijf aanleiding gaf. De
aanhangers van den (voor zijnen tijd inderdaad) zeer
geleerden C. werken Coccejanen genoemd. Hij stierf
aan de te Leyden beerschende pest 4 Nov. 1669. Zijne
werken bijeen verschenen 1673 te Amsterdam
(8 dln. in fol.).
Cocconato, marktvlek in de pi8mont. prov.
Asti; 2500 inw.
Cochabamba, belangrijke stad in de zuidamerik. republiek Peru, aan den Rio-de-Rocha;
40,000 inw.; is de hoofdpl. der prov. C. (1022
vierk. mijlen; 350,000 zielen).
Cocherel, fransch dorpje, dept. Eure, 3 uren
gaans beoosten Evreux ; vermaard door de overwinning, die Duguesclin bier in 1364 behaalde op den
Captal van Bach, den plaatsbekleeder van Karel den
Slechte, koning van Navarre.
Cochin, een rijkje met 290,000 zielen (waaronder vele Christenen en Joden) bevolkt, 94 vierk.
mijlen groot, en overvloedig begroeid met teakbosschen, op de kust van Malabar; het staat onder
protectoraat van Engeland, en heeft tot hoofdstad
C., gesticht in 1503, naar men wil door Albuquerque, veroverd 1663 door de Hollanders, in het bezit
der Engelschen sedert 1795, thans met 30,000 inw.,
een fort en eene haven.
Chochinchina, ook wel genaamd Zuid-Annam (zie ANNAM), was vroeger (sedert de middeleeuwen) een zelfstandig koningrijk in Achter-Indie,
en had tot hoofdstad Hue, dat tegenw. de hoofdstad
is van geheel Annam, waarvan C. het zuidelijk gedeelte uitmaakt. Onder den naam C. verstaat men
ook menigmaal het geheele koningrijk Annam. De
Portugezen hebben dit land C. genoemd, eensdeels
om deszelfs ligging nabij China, en anderdeels omdat zij vonden, dat het veel geleek op het landschap
Cochin op de malabarsche kust.
Cochrane (sir Alexander Forester-Inglis), engelsch admiraal, geb. 23 April 1758, kapitein 1782,
vocht 1795 in de baai van Chesapeak dapper en
roemrijk tegen een overmagtig eskader van vijf fransche oorlogschepen, vergezelde daarna lord Abercromby naar de Middell.-Zee, en werd belast met de
ontscheping van engelsche troepen in Egypte 1799.
In Engeland teruggekeerd, nam hij zitting in het
parlement. In 1804 tot schout-bij-nacht bevorderd,
droeg bij veel bij tot het vernielen van de fransche
vloot in de baai van St.-Domingo. In den oorlog met
Amerika 1813 trachtte bij te vergeefs zich meester
te maken van de stad Washington ; en in den veldtogt van 1815 verwoestte hij Louisiana en NieuwOrleans. In 1821 werd hij benoemd tot opperbevelhebber te Plymeuth. Hij stierf te Parijs 29 Junij
1832. — C. (Thomas), graaf van Dundonald en
markies van Maranhao, vice-admiraal, was een neef
van den vorige, en een zoon van den beroemden
scheikundige Archibald C., graaf van Dundonald,
geb. 1 Jan. 1749, gest. I Julij 1831. Lord Thomas
C., geb. 14 Dec. 1775, diende eerst tegen de Franschen, hield zich in het Lagerhuis bepaald bij de
radicalen, doch begaf zich, ten gevolge van eene bedriegelijke beurs-speculatie, naar buitenslands. In
1818 kommandeerde hij de vloot van Chili, sedert
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1822 die van Brazilid, en was 1827-28 opperadmiraal in Griekenland. In 1832 werd hij in Engeland aangesteld als schout-bij-nacht, 1842 bevorderd
tot vice-admiraal, en stierf 31 Oct. 1860 te Kensington. Even vermaard als zeeheld en als democraat, was hij een der krachtdadigste bevorderaars
van de vrijheid in Zuid-Amerika en Griekenland.
Men leze zijn Narrative of services in the liberation
in Chile, Peru and Brazil (Londen 1859) en zijne
Autobiography of a Seaman (2 dln. Londen 1860).
— C. (John Dundas), bijgenaamd de Voetreiziger,
insgelijks een neef van sir Alexander C., was geb.
1780. Hij bereisde te voet Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitschland, Rusland en Azle tot Kamtschatka,
gar 1824 te Londen in het licht zijn Narrative of a
pedestrian journey through Russia, begaf zich toen
naar Amerika, om eene voetreis to volbrengen door
Zuid-Amerika, en stierf 12 Aug. 1825 te Valencia
in Columbia. — C. (sir Thomas John), geb. 1789,
zoon van admiraal Alexander C., werd 1841 schoutbij-nacht, 1844 opperbevelhebber in Oost-Indie,
I 850 vice-admiraal.
Cock. Zie COCCEJUS (Johannes).
Cockburn, 1) eiland in Opper-Canada, in
britsch Noord-Amerika, een der Manitulin-eilanden,
in het noordwestelijk gedeelte van het Huron-meir.
— 2) eiland in arctisch Amerika, benoorden bet
schiereiland Melville, tusschen Foxkanaal, Baffinsbaai
en Prins-Regent's-invaart. — 3) zie ASCENSION, dat
(1816) een korten tijd C. werd genoemd, ter eere
van sir George (zie het volgende art.).
Cockburn (sir George), geb. 1772, trad in de
britsche marine, diende in 0. I. en in de Middell.Zee, 1809 bij Walcheren, nam deel aan de verovering
van Martinique, en werd 1815 belast met de taak
om Napoleon en diens gevolg over te brengen naar
St.-Helena. Teruggekeerd, werd hij lid van het Lagerhuis, onder het laatste bestuur van Peel eerste
lord der admiraliteit, en stierf Aug. 1853.
Cocker, - rivier in het engelsche graafschap
Cumberland, valt, bij Cockermouth in den Derwent.
Cockerill (John), geb. 3 Aug. 1790, soon van
een engelsch werktuigkundige, die in Zweden en in
Belgic gewerkt had, vestigde zich 1807 met zijn
oudsten broeder James te Luik, doch rigtte 1816
voor zich alleen de machinen-fabriek te Seraing op,
zijnde een der uitgebreidste inrigtingen van dien
aard in gansch Europa, waarin tijdens het toppunt
van bloei over de twee duizend menschen werk en
brood hadden. In 1839 evenwel, toen de belgische
Bank hare betalingen had geschorst, zag C. zich genoodzaakt te liquideren (bet actief bedroeg 26 millioen francs, het passief slechts 18 millioen). Daarop
ging hij naar Rusland, om te Petersburg eene nieuwe
fabriek op te rigten ; doch hij stierf 1840 te Warschau, op de terugreis.
Cockermouth, stad in het engelsche graafschap Cumberland, aan de uitwatering van den Cocker in den Derwent, 4 uren gaans benoordwesten
Keswick; 7300 inw.
Codes. Zie HORATIUS COCLES.
Coco (Isla de), of Cocos-eiland. Zie KOKOS-EILAND.
Cocosaten, een yolk in Novempopulanie, in
een hoek van het land der Tarbellen; hunne boofdplaats was Cocosa; hun landschap was ongeveer het
tegenwoordige arrondissement Dax in het fransche
dept. Landes.
Cocytus, beek in Epirus, ontlastte zich in het
weer Acherusia ; om haar zwart en troebel water
wordt deze beek door de mythologen gerangschikt
onder de rivteren der Onderwereld.

Cod (kaap). Zie CAPE-COD.
Codanus sinus, d e Oostzee. Zie BALTISCHE ZEE.
Codogno, stad in de lombard. prov. Lodi, tusschen de Po en de Adda, 5 uren gaans bezuidoosten
Lodi ; 9600 inw., de Oostenrijkers werden hier geslagen 1746 door de Spanjaarden, 1796 door de
Franschen.
Codomannus (Darius). Zie DARIUS.
Codrington (sir Edward), geb. 1770, trad
1783 in engelsche zeedienst, woonde den slag van
Trafalgar bij, diende in de Middell. Zee en in NoordAmerika, werd 1821 vice-admiraal, 1 Nov. 1826
opperbevelhebber in de Middell. Zee, en leverde
20 Oct. 1827 aan de Turken den slag bij Navarino.
In 1831 kommandeerde hij de vloot, die voor Lissabon kruiste, had 1832-40 (als Whig) zitting in
het Lagerhuis, en stierf 28 April 1851. — C. (sir
William John), zoon van den vorige, geb. 1800,
werd 1854 generaal-majoor, streed als brigade-genl.
in de Krim, aan de Alma en bij Inkerman, legde bij
de belegering van Sebastopol eene groote bedrijvigheid aan den dag, en werd, hoezeer zijn aanval op
den Redan met geen gelukkigen uitslag bekroond
werd, 12 Nov. 1855 opperbevelhebber van de engelsche operatie-armee. In Julij 1856 in Engeland teruggekeerd, nam hij 1857 zitting in het Lagerhuis
en werd 1859 gouverneur van Gibraltar.
Codroipo, marktvlek in de venet. prov. Udine,
aan den Tagliamento ; 4000 inw.
Codrus, 1) de zoon van Melantbus, was de
laatste koning van Athene, heeft door zijne zelfopoffering zijnen naam vereeuwigd. In den oorlog,
dien de Doriers tegen de Atheners voerden, verkondigde hem het orakel, dat de overwinning zou verblijven aan die der twee natien, wier vorst den flood
zou hebben gevonden: hierop begaf bij zich in de
legerplaats van den vijand, en vond zoo zijn einde.
De Atheners konden niemand vinden, waardig genoeg om C.'s opvolger te worden. waarom ze het
koningschap afschaften, en het hoogste gezag toevertrouwden aan eenen archon (zie dat art.) , die
benoemd werd voor levenslang. Codrus had 28 jaren
geregeerd (van 1160 tot 1132 v. Chr.). — 2) een
pruldichter nit den tijd van Domitiaan, is niet anders bekend dan nit een paar regels in Satire I
van Juvenalis.
Ccelesyria, d. het holle Syrie, sedert den
tijd der Macedoniers dat gedeelte van zuidelijk Syrie,
dat zich als een lang dal tusschen den Libanon en
den Antilibanon uitstrekt ; in den tijd echter toen
de Ptolemeen over het zuiderdeel van Syrie regeerden, wad de naam C. ook uitgestrekt tot Phenicie
en Palestina. Een der voornaamste steden van C. was
Heliopolis. In 112 v. Chr. vormde C. ten behoeve
van Antiochus Cyzicenus een afzonderlijk rijk, met
Damascus tot hoofdstad. Tegenw. maakt C. deel uit
van de pachaliks Tripoli en Damascus.
Ccelius mons, tegenw. St.-Jan-van-Lateraan,
een der seven heuvelen van Rome.
Coeur (Jacques), beroemd fransch koopman te
Bourges, was aldaar omstr. 1400 geboren. Hij zond
zijne schepen bijna naar alle oorden der destijds bekende wereld, en won zulke schatten, dat hij reeds
spoedig de rijkste man was in Europa. Karel VII
benoemde hem tot zilverbewaarder en thesaurier
zijuer bijzondere fondsen, vertrouwde hem verscheidene diplomatieke zendingen toe, en nam weer dan
eens zijne toevlugt tot de bears van C., die hem bijv.
in 1448 eene som leende van 200,000 gouden kroonen. Maar de vijanden en benijders van C. bragten
hem ten val; en Karel VII was onedelmoedig genoeg
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al C.'s vroegere diensten te vergeten, en hem prijs
te geven aan de hebzucht zijner hovelingen, die hem
(gelijk men dat noemt) verder uitkleedden. Beticht
van verscheidene uit de Iucht gegrepene misdaden,
werd C. 1453 in de gevangenis geworpen, waaruit
het hem echter gelukte te ontsnappen, en nu nam hij
de wijk naar Rome. Door Calixtus III werd hem
het kommando toevertrouwd over een gedeelte der
vloot, die deze pans tegen de Turken uitgerust had ;
maar op dien togt werd C. ziek, en stierf te Chio
in 1456.
Coehoorn (Menno, baron van), geb. 1641 bij
Leeuwarden in Friesland, doorliep in hollandsche
krijgsdienst alle rangen, en klom door zijne verdiensten op tot luitenant-generaal en inspecteur der
vestingen (16 Oct. 1695), na kort te voren (2 Sept.)
met meesterlijk talent de vesting Namen te hebben
veroverd op Vauban ; Sept. 1702 bestuurde hij het
beleg van Venlo, dat zich weldra moest overgeven ;
1702 werd grootendeels door zijn beleid en dapperheid de vesting Bonn tot overgaaf gedwongen. Under
de vele vestingen, die door C. versterkt zijn, verdienen de werken van Bergen-op-Zoom vooral geroemd als een meesterstuk. De uitmuntende geschriften van C. over vestingbouwkunde en andere
krijgskundige onderwerpen zijn meerendeels in verscheidene talen (zelfs in het Russisch) overgezet ;
en ofschoon C. 17 Mrt. 1704 te 's Hage aan een
aanval van beroerte stierf, blijft zijn roem voortleven
door de eeuwen heen.
Coel, stad in het noordwesten van britsch 0. I.
presidentschap Bengalen, aan den weg van Cawnpore
naar Delhi, 16 mijlen bezuidoosten Delhi, is een
militair station der Engelschen, en heeft 36,000 inw.
Coelemu, hoofdplaats van het 20,000 zielen
tellende dept. C. in de chilenische prov. Concepcion.
Coen° (Claudius), spaansch schilder, nit Madrid, waar hij hofschilder des konings was ; gest. 1693.
— C. (Alonzo . Sanchez), portugeesch schilder, geb.
1515, gest. 1590, vormde zich in Italie, schilderde
eerst te Lissabon; .werd 1557 hofschilder van koning
Filips II van Spanje, en verwierf den eernaam van
,,portugesche Titiaan".
Coen (Jan Pieterszoon), gouverneur-generaal
van nederl. Indie, geb. 8 Jan. 1587 te Hoorn, bragt
het grootste gedeelte van zijne jeugd door op het
aanzienlijke koopmanskantoor der firma Piscatori te
Rome. In het vaderland teruggekeerd met de opgedane kundigheden, deed hij 1607-1611 eene eerste
reis naar 0.-I. als onderkoopman aan boord van het
schip de Nieuwe Hoorn. Reeds 1613 werd hij daarop
tot raad van Indie en directeur van den handel benoemd, en werd reeds kort daarna president van
Bantam. In 1617 werd hij verheven tot gouverneurgeneraal van nederl. Indie, bewees als zoodanig groote
diensten aan de Compagnie, en werd 1623 op zijn
verzoek eervol ontslagen. In het vaderland teruggekeerd, werd hij echter van zoo vele zijden dringend
aangezocht om zich op nieuw de benoeming tot
gouv.-genl. te laten welgevallen, dat hij eindelijk
toegaf, en 1627 andermaal als opperste landvoogd
naar 0.-I. vertrok. In Aug. 1628 sloeg hij dapper
eenen aanval van den keizer van Java af, die zich bij
overrompeling van Batavia meester dacht te maken ;
in weerwil de vijand daarbij ontzaggelijke verliezen
Teed, werd de aanslag Sept. 1629 herhaald : doch C.
mogt ditmaal de overwinning der onzen niet beleven, want des nachts van 20 Sept.1629 stied hij aan
den rooden loop, en werd twee dagen later op luisterrijke wijze te Batavia begraven.
Coevorden, stad in Drenthe. Zie KOEVERDEN.

Coggeshall (Great-), engelsche stad, graafschap Essex, 5 uren gaans benoordoosten Chelmsford; 3500 inv.
Coggia-Effendi. Zie —
s AAD--F
.DYN
Cogliano, lat. Cosilinum, stad in de napoiit.
prov. Principato citeriore, 11 uren gaans beoosten
Salerno : 3000 inw.
Cognac, ket oude Condate, fransche stad, dept.
Charente-Inferieure, aan de Charente, 9 uren gaans
bewesten A ngoirleme; 7000 inw.; hoofd-stapelplaats
der fransche brandewijnen, die naar C. hunnen naam
dragen. In 1650 werd C. te vergeefs belegerd door
Conde. Op het kasteel, waarvan nog overblijfselen
in wezen zijn, was Frans I geboren, die daar 1526
met Hendrik VIII van Engeland, den Pans, Venetie
en Milaan een verbond sloot tegen keizer Karel V
(zie HEILIGE LIGUE).
Cogoletto, dorp in de piemont. prov. Savona,
aan de Middell. Zee; 2000 inw.; wordt door sommigen gehouden voor de geboorteplaats van Columbus.
Cohahuila, of Coahuila, 1) staat in het binnenland van noordelijk Mexico, door den Rio Grande
van Texas gescheiden, is 4423 vierk. mijlen groot,
waarvan de helft ingenomen wordt door de woestijn
Bolson de Mapimi ; de bevolking telt ruim 66,000
zielen, zonder de Comanches-Indianen merle te rekenen, die in het N. en W. des lands rondzwerven.
De hoofdstad van C. is Saltillo. — 2) stad ; zie
MONTELOVEZ.

Cohary, hongaarsch geslacht. Zie KOHARY.
Cohoos, of Cohoes, ook Cahoes, fabriekplaats
in den n.-amerik. staat New York, graafschap Albany, aan den Mohawk ; ruim 6000 inw.
Cohorte, bij de Romeinen eene krijgsbende,
het tiende gedeelte van een legioen.
Coimbatore, of Coimbatoer, hoofdplaats van
het 389 vierk. mijlen groote en 1,154,000 zielen
tellende district C. in bet britsch-indische presidentschap Madras, aan den Noyel; 17,000 Um.
Coimbra, het oude Conimbriga, hoofdpl. der
portugesche prov. Beira, op den regteroever van den
Mondego : 18,000 inw. De 1291 te Lissabon gestichte
universiteit, werd 1308 naar C. verplaatst, was eertijds beroemd, en is nog zeer rijk, terwijl het de
eenige universiteit is in Portugal. In het nabijgelegen klooster der heilige Clara rust het stoffelijk overschot der bier 1336 gestorvene Izabella, de gemalin
van koning Dionysius. In den tijd der Rorneinen was
C. eene zeer sterke stad ; zij werd veroverd door de
Gothen, daarna door de Mooren, en eindelijk door
de Christenen ; sedert was C. de residentie van verscheidene koningen van Portugal, wier graftomben
men dan ook bier vindt. In 1755 teed C. veel door
de aardbeving, die Lissabon verwoestte.
Coin, spaanscbe stad, prov. Malaga ; 10,000 inw.
Coira, italiaansche naam voor de zwits. stad
Chur ; de fransche naam is Coire.
Cojutepec, stad in Centraal-Amerika, staat
San-Salvador, 3 mijlen bezuiden de stad San-Salvador; 15,000 inw.; was van 16 Apri11854 tot 28 Junij
1858 de zetel van het staatsbestuur.
Coke (sir Edward), beroemd engelsch regtsgeleerde, geb. I Febr. 1551 te Mileham, graafschap
Norfolk, was onder Jacobus I opperregter en lid van
den geheimen raad, doch werd, na aan Jacobus I zoowel als aan Elizabeth gewigtige diensten te hebben
bewezen, van alle waardigheden en titels beroofd,
omdat hij den moed had zich tegen onwettige handelingen van den koning en diens gunsteling Buckingham te verzetten. Hij stierf 3 Sept. 1633. Zijn
mededinger en tegenstander was Francis Bacon.
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C01, zooveel als bergpas in de Alpen en Pyreneen;
de voornaamste zijn :
In de Alpen :
Hoog :
. (10,578 vt.).
C. du Gdant, op den 141ontblanc
C. Cervin, duitsch Matter-Joch
. (10,200 vt.).
C. Longet, op den Monte Viso
. (9708 vt.).
C. de Fenétre . . .
.. (8000 Vt.).
C. di Tenda
.. (5600 Vt.).
. ..
In de Pyreneen :
C. Rouge (8640 vt.),
C. de Jeganne (8868 Vt.),
C. de Douses (8719 Vt.),

C. de Jau (7800 vt.),

en C. d'Espitalet (5760 vt.).
Colaba, eil.bij Bombay, en daarmee verbonden.
Colapoor, of Colapoer, stad mer 14,000 inw.
in het britsch-ind. presidentschap Bombay, is de
hoofdstad van een schatpligtig vorstendom C., dat
162 vierk. mijlen groot is, en eene bevolking heeft
van een half millioen zielen.
Colar, stad in den 0. 1. staat Mysore ; 9000 inw.
en mahomedaansche hoogeschool; geboortepl. van
Hyder-Ali, wiens mausoleum men ook hier vindt.
Colares, stad nabij Lissabon, bekoorlijk gelegen
aan den voet van het Cintra-gebergte; 2000 inw.
Colberg, stad en vesting in het pruis. reg.distr. Küslin, een kwartier gaans van de uitwatering
der Persante in de Oostzee, met eene versterkte haven (Monde genaamd) aan de Oostzee ; 12,000 inw.
Vroeger was C. eene hanzestad. Verscheidene belegeringen heeft C. doorstaan, nl. 3 van de Russen
(1758, 1760 en 1761) en 1 van de Franschen (1807).
Colbert (Jean Baptiste), geb. '29 Aug. 1619
te Reims, was een koopmanszoon, en werd, 1648
geplaatst in een der bureaux van den secretaris van
staat Le Tellier, reeds kort daarna overgeplaatst in
die van kardinaal Mazarin. Door dezen 1661 op diens
sterfbed aanbevolen aan Lodewijk XIV, werd C. reeds
kort daarna beroemd tot minister van financiên, en
had als zoodanig, en later tevens als minister van
marine, een zeer groot aandeel aan den luister van
Lodewijk's regering. Hij stierf 6 Sept. 1683. —
C. (Charles Joachim), neef van den vorige, geb. 1667,
gest. 1738, werd 1697 bisschop van Montpellier,
doch toonde zich een ijverig Jansenist ; zijne geschriften zijn te Rome veroordeeld.
Colchagua, prov. der zuid-amerik. republiek
Chili, is 222 vierk. mijlen groot, bevolkt met 193,000
zielen, ingedeeld in 3 departementen (San-Fernando,
Caupolican en Enrico), en heeft tot hoofdpl. Enrico.
Colchester, lat. Colcestria, 1) oorspronkelijk
Canialodunum colonia, hoofdpl. van het engelsche
graafschap Essex, 10 mijlen benoorden Londen, aan
de Colne; goede haven en 20,000 inw.; geboortepl.
der heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn. In 1648 doorstond C. eene vermaard gewordene
belegering van de parlementairen. — 2) stad in den
n.-amerik. staat Connecticut, 8 uren gaans benoordwesten Nieuw-Londen; 2600 inw. — 3) stad in den
n.-amerik. staat Vermont, 9 mijlen bezuidw. Montpellier ; 2800 inw.-4) stad in den n.-amerik.staat
New York, graafsch. Delaware ; 2400 inw.
Coichis, vruchtbaar landschap in Azle, bewesten den Pontus Euxinus (Zwarte Zee), het latere
Imerethie en Mingrelie, ongeveer de tegenwoordige
russische prov. Koetais, was in de oudheid vooral
beroemd door het Gulden Vlies, dat de label in C.
plaatste, door den togt der Argonauten, en als het
vaderland van Medea. De hoofdstad was Dioscurias
(zijnde een der door de Grieken op de kust van C.
gesticbte kolonien) ; later werd Sebastopolis de hoofdstad. De voornaaroste rivier was de Phasis. De bewoners (de Colchi) waren oorlogzuchtig en roofziek.

Coldingham, stad in het schotsche graafschap
Berwick, '4 uren gaans benoordw. Berwick; 2900 inw.
Ruinen van een kasteel en een klooster, gesticht
(zegt men) door koning Edgard.
Coldstream, vlek in het schotsche graafschap
Berwick, aan den Tweed, digt bij de grens van Engeland ; 2200 inw. Het engelsche garden-regement
(Coldstream-Guards) werd het eerst hier geligt door
generaal Monk (1659-60), en draagt sedert dien
tijd dezen naam.
Cole (Thomas), geb. 1 Febr. 1801 te Boltonle-Moor in het engelsche graafsch. Lancaster, sedert
1819 in Noord-Amerika gevestigd, bezocht 1831
—32 en 1841-42 Italie, en stierf 11 Febr.1848 te
Catskill in den n.-amerik. staat New York. Hij is een
der voornaamste schilders van Noord-Amerika (inzonderheid landschappen).
Coleah, het oude Rapida Castra of Cisse, stad
in Algerie, 4 a 5 mijlen bezuidwesten Algiers, nabij
de zee ; 1500 inw.
Colebrookdale, engelsch fabriekdorp, graafschap Shrop, aan den Severn ; 5000 inw.
Colebrooke (Henry Thomas), geb. 1765, tot
1816 ambtenaar in britsch 0. I., gest. 10 Maart 1837
als president van het Aziatisch genootschap te Londen.
Verscheidene ind. regtsboeken vertaalde hij in het
Engelsch, gar belangrijke Sanskrit-werken in het licht,
en schreef een aantal verbandelingen over onderwerpen der ind. letterkunde en geschiedenis ; al die verhandelingen verschenen bijeen in de Miscellaneous
essays (2 dln. Londen 1837).
Coleone, of Coleoni (Bartolommeo), geb. 1400
op Solza, een der italiaansche veldheeren nit de
15e eeuw, die zich onderscheiden hebben door taktiek, list en trouweloosheid. Eerst diende hij Venetie
tegen Filippo Maria Visconti, hertog van Milaan,
in wiens dienst hij vervolgens overging ; doch de
hertog vertrouwde hem niet,en liet hem in hechtenis nemen. Uit den kerker bevrijd door de Milanezen,
die na bet nitsterven van het geslacht Visconti de
republiek wilden herstelden, werd C. door hen tot
aanvoerder gekozen ; als zoodanig overwon hij 1447
een fransch leger, dat kwam om Milaan te vermeesteren. Later trad hij weder in dienst van Venetie, en
kwam eindelijk met den titel en het pensioen van
generalissimus stil leven op zijn kasteel Malpaga,
waar hij 1475 stierf. De republiek rigtte hem een
ruiterstandbeeld op te Venetiè, op het plein der heiligen Johannes en Paulus.

Coleraine, havenstad in het iersche graafschap
Londonderry, aan den Bann, 1 mijl van deszelfs
uitwatering (bij de haven Port-Rush) ; 6000 inw.
Coleridge (Samuel Taylor), engelsch dichter,
geb. 20 Oct: 1772 te Ottery-St.-Mary in Devonshire, gest. 25 Julij 1834 te Highgate, heeft op de
hervorming in Engelands letterkunde eenen grooten
invloed uitgeoefend. Zijne Poetical works verschenen
in 3 dln. (Londen 1828).
Coles, spaansche stad, prov. Orense ; 3500 inw.
Coles, of Hos, een nog zeer onbeschaafde yolkstam in het N. van Orissa (in 0. I.), behoort tot de
overblijfselen der niet-arische eerste bevolking.
Colesberg, district in het Kaapland, grenst ten
N. aan de Oranje-rivier, is 11,654 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 9000 zielen, en heeft tot hoofdplaats C. (500 inw.).
Colette, de heilige, geb. 1380 te Corbie, dochter van een timmerman met name Boilet, trad in de
orde der Clarissen, en bragt die terug tot den oorspronkelijk strengen regel. Zij stierf te Gent 1447 ;
gedenkdag 6 Maart.
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Cate°, vlek in de lombard. prov. Como, aan
het noordoostelijk einde van het meer van Como;
2700 inw.; in de nabijheid van C. vereenigt zich de
weg, die over den Splugen loopt, met dien over het
Wormser Joch.
Coligny, fransch vlek, dept. Ain, 5 uren gaans
benoordoosten Bourg : 1800 inw.; naar deze plaats
draagt de beroemde familie C. haren naam.
Coligny (Gaspard de Chitillon, graaf van), admiraal van Frankrijk, geb. 16 Fehr. 1517 te Chitillonsur-Loing, was een zoon van C. (Gaspard de) maarschalk van Frankrijk onder Frans I, en had twee
broeders (de een bisschop, de andere krijgsman), die
even als hij de roomsche Kerk verlieten en de Hervorming omhelsden (zie hieronder). Reeds onder
Frans I onderscheidde zich -de jonge C. door dapperheid en krijgsbeleid, en na diens dood werd hij door
Hendrik II benoemd tot opperbevelhebber der armee,
later tot admiraal. In 1552 maakte hij aan 's konings
zijde den veldtogt in Lotharingen mede, waardoor
de drie bisdommen voor Frankrijk gewonnen werden, en twee jaren later hielp hij den veldslag bij
Renty winnen, waarvan de hertog van Guise zich
zoo gaarne de eer had gegeven, die echter toekwam
aan C., weswege Guise dan ook tegen C. een onverzoenlijken haat opvatte. Na de nederlaag, die de
fransche wapenen leden in het beleg van St.-Quentin
1557, werd aan C. de taak opgedragen de van yestingwerken beroofde stad te verdedigen, en de onwrikbare dapperheid, welke hier door hem ten toon
gespreid werd, heeft in de geschiedenis naauwelijks
hare wedergade. Maar na den dood van Hendrik II
legde C. alle ambten en waardigheden neder ; hij was
de kuiperijen en lage streken der hovelingen moede,
en ging stil 'even op zijn landgoed, waar hij zijnen
geest voedde met de geschriften der kerkhervormers ;
en het duurde niet lang, of hij en zijne beide broeders
verklaarden zich opentlijk als Hugenoten, hetgeen
nieuw voedsel gaf aan den haat, dien C. werd toegedragen door den hertog van Guise. Na den dood van
Frans II, dat is ondet . het regentschap van Catharina
de Medicis, kwamen de Guises en de roomsch-kathol.
partij weder overwegend op den voorgrond ; de Protestanten in Frankrijk werden vervolgd, en kozen
1562 den eenigen weg, die aan verdrukten overblijft,
wanneer ze zich niet willen laten vertrappen : zij
vatteden de wapenen op, en C. werd een hunner
aanvoerders in den strijd. Als luitenant-generaal onder Conde verloor hij met dezen den veldslag van
Dreux tegen den hertog van Guise. Toen deze onder
de muren van Orleans vermoord was geworden (eene
daad, waarvan men de blaam op C. heeft willen leggen ; doch die taster zinkt weg voor den toets der geschiedenis). Na een kortstondigen vrede werden de
wapenen hervat ; C. woonde den onbeslist blijvenden
slag bij van St.-Denis, ook de voor zijne partij noodlottige veldslagen van Jarnac en Moncontour (1569);
maar nadat C. 27 Junij 1570 bij Arnay-le-Duc in
Bourgogne eene scbitterende overwinning had bevochten op maarschalk Brissac, baastte zich bet hof
den vrede te sluiten (8 Aug.), waarbij aan de Hugenoten de regten werden gewaarborgd, waarvoor ze
gestreden hadden, doch die men weinig voornemens
was hen inderdaad te laten genieten. Men had een
plan beraamd om de Hugenoten gemakkelijker te
verdelgen: daartoe werden ze gevleid en oogenscbijnlijk begunstigd, en de voornaamste mannen van
hunne partij, vvaaronder vooral C., werden aan bet
hof gelokt, ter bijwoning van de feesten bij gelegenheid van het huwelijk van Hendrik van Navarre
(Hendrik IV) met Margarethe van Valois, de zuster

van Karel IX. Maar het was louter met het doel om
hen te kunnen vermoorden. In den nacht van 23 op
24 Aug. 1572, den voor eeuwig geschandvlekten
Bartholomeusnacht, was C. een der eersten, die verraderlijk werden omgebragt, en zijn lijk werd het
raam uitgeworpen, toen afschuwelijk mishandeld, en
vervolgens opgehangen aan de galg van Montfaucon.
Eerst in 1599 werd zijn gebeente, op verzoek van
zijne dochter, de prinses van Oranje, bijgezet in zijn
familie-graf te Chfitillon. — C. (Odet de), broeder
van den vorige, geb. 1515, was 1533 in de hierarehie
der roomscheKerk opgeklommen tot de hooge waardigheid van kardinaal ; maar hij omhelsde de Hervorming, en trad zelfs in bet huwelijk. Hij werd van zijne
kerkelijke titels en waardigheden vervallen verklaard,
en in den ban gedaan, en zag zich genoodzaakt,de
vlugt te nemen naar Engeland, waar hij 1570 stied. —
C.d'Andelot (Francois) ,broeder der beide vorigen,
meer bekend onder den naamvan d'Andelot of Dandelot,
geb. 1521, omhelsde reeds vroeg bet Protestantismus, en was daarvoor een der ijverigste strijders.
Met zijnen broeder verdedigde hij St.-Quentin (1557),
onderscheidde zich in den slag van Dreux (1562),
en in dien van Jarnac (1569) ; twee maanden na
laatstgenoemden slag stierf hij te Saintes.
Colima, een tot den mexicaanschen statenbond
behoorend gebied, groot 157 vierk. mijlen, bevolkt
met 62,000 zielen, aan de westzijde begrensd door
den Atl. Oceaan, is een laag liggend, zeer vruchtbaar
bergland. In het noordoostelijk gedeelte verheft zich
de nog steeds in werking zijnde Pico-de-C. Ten zuiden van dien 10,500 vt. hoogen vulkaan, ligt de
hoofdstad C. met 32,000 inw., aan de rivier C.,
6 mijlen van hare uitwatering in den Grooten Oceaan, waar de vrij goede havenplaats Puerto-de-C. of
Manzanillo ligt.
Coliseo. Zie COLOSSEUM.
COB, een der Hebriden-eilanden aan de westkust
van Schotland, behoort tot bet graafsch. Argyle, en
telt 1300 bewoners.
Collahuas, prov. van het dept. Cuzco in Peru.
Collatia, stadje in de nabijheid van Rome, aan
de oostzijde, aan een beekje, dat zich in den Anio
ontlast. Te C. werd Lucretia, de vrouw van Collatinus, verkracht door Sextus Tarquinius.
Collatinus (Lucius Tarquinius), een neef van
Tarquinius, en echtgenoot van Lucretia, werd C. bijgenaamd naar de uitgestrekte bezittingen,die hij had
te Collatia. Na de schanddaad, door Sextus aan zijne
vrouw gepleegd, stelde hij zich met Brutus aan het
hoofd der volksbeweging, waardoor Tarquinius en
zijne familie van den troon vervallen verklaard
en het koningscbap afgeschaft werd. Brutus en C.
werden tot consuls benoemd (509 v. Chr.); doch
reeds kort daarna vatte het yolk argwaan tegen C.
op, daar hij te naauw aan de verdrevene vorstelijke
familie verwant was, en C. zag zich genoodzaakt zijn
ambt neder te leggen en Rome te verlaten.
Collo, I) stad in de napolit. prov. Molise, 6 uren
gaans ten Z. 0. van Campobasso; 4500 inw. —
2) Colle-di-Val-d'Elsa, stad in bet toskaansche district Siena, aan de Elsa ; 4000 inwoners en warme
bronnen.
Collier (Jeremy), engelsch schrijver, geb. 1650
in het graafschap Cambridge, gest. 1726, was geestelijke en ijverig non-conformist. Van zijne vele geschriften noemen wij zijne 'Kerkelijke geschiedenis
van Engeland" (1708). — C. (John Paine), geb.
II Jan. 1789 te Londen, verdiensteljjk en vruchtbaar schrijver over de oude engelsche letterkunde,
inzonderheid over de werken van Shakespeare..
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Collin, stad in Bohemen. Zie KoLLIN.
Collin (Heinrich Joseph), geb. 26 Dec. 1772,
gest. als hofraad te Weenen 28 Julij 1811, verdienstelijk duitsch dicker, inzonderheid van trelirspelen. — C. (Matthews von), geb. te Weenen 3 Mrt.
1779, gest. 23 Nov. 1824, professor der wsthetica
en philosophie eerst te Crakau, toen te Weenen,
werd 1815 tot leermeester gekozen bij den hertog
van Reichstadt ; heeft zich ook als verdienstelijk
dichter doen kennen.
Collin d'Harleville (Jean Francois), verdienstelijk fransch tooneeldichter, geb. 30 Mei 1755
te Maintenon, gest. 24 Fehr. 1806 te Parijs.
Collin de Plancy, eigentlijk J. A. S. CollinDanton, geb. 28 Jan. 1793 te Plancy bij Arcis-surAube, neef van den conventioneel Danton, schreef
van 1812 tot 1835 een aantal werken in voltairiaanschen geest, wearonder zijn Dictionnaire infernal;
in 1837 verootmoedigde hij zich voor den pans, en
werd van dat oogenblik of een even vruchtbaar schrijver in echt roomsch-katholieken geest; zijn
infernal" werd in dien geest door hem omgewerkt.
Collingwood (Cuthbert, lord), engelsch adgeb. 26 Sept. 1748 te Newcastle-upon-Tyne,
onderscheidde zich in den slag van Bunkershill tegen
de amerikaansche kolonisten. In den oorlog tusschen
Engeland en Frankrijk kommandeerde C. een schip
onder schout-bij-nacht Bowyer, droeg 1805 veel bij
tot het winnen van den slag bij Trafalgar, waarop
hij verheven werd tot peer van Engeland en baron
-van Caldburne. Na den flood van Nelson werd C.
opperbevelhebber der britsche vloot in de Middell.
Zee, en stierf 7 Maart 1810 voor Minorca.
Collins (Anton), engelsch vrijdenker, geb. 1676
te Heston bij Londen, gest. 1729, leerling en vriend
van Locke, bragt zijn levee door in aanhoudend
twistgeschrijf tegen hen, die zijne gevoelens bestre{len, en was herhaalde malen genoodzaakt de wijk te
nemen naar Holland. Onder zijne voornaamste werken behooren: »Over de Grondslagen van en de Bewijzen voor de christelijke godsdienst" (1723) ; en
AOnderzoek der profetien" (1724). — C. (William),
engl. lierdiater, geb. 25 Dec. 1721 te Chichester,
gest. aldaar in het krankzinnigen-gesticht 1756.
Zijne Poetical works werden herdrukt (Londen 1858).
— C. (William), engl. landschap- en genreschilder,
geb. 18 Sept. 1787 te Londen, gest. 17 Febr. 1847.
— C. (William Wilkie), zoon van den vorige, geb.
1825, verdienstelijk romanschrijver.
Collioures, lat. Caucoliberis of Caucoliberuni,
fransche stad, dept. Oost-Pyreneen, aan de Middell.
Zee, 6 uren gaans beoosten Caret; 3500 inw. en
kleine haven; C. is goed versterkt ; werd 1642 ingenomen door Lodewijk XIII.
Collo, oudtijds Cullu, ook Collops, havenstad
in Algerie, prov. Constantine, aan den voet van het
voorgebergte Bugaroni of Seba-Roos; 2500 inw.
Collongue, of Simiane. Zie SIMIANE.
Colloquium, zoo noemt men de bijeenkomsten
-van geestelijken aard, waar over leerstellige punten
geredetwist en getracht werd de verschillende zienswijzen tot een te brengen. Onder de voornaamste
'Colloquien rangschikt men, uit de eerste tijden van
,het Christendom, dat van Cascar in Mesopotamia
tusschen bisschop Archelaus en Manes ; dat van Carthago,tusschen den heiligen Augustinus en de Donatisten. Vervolgens die van Marburg (1529), Regensburg (1541), Montbdliard (1586), Bern (1588), en
'vooral dat van Poissy (1561) onder Karel IX : dit
laatste had ten doel om de Calvinisten van Geneve
terug te brengen tot de roomsche Kerk. De kardinaal

van Lotharingen eenerzijds en Theodorus Bela andererzijds speelden daarbij de voornaamste rol ; maar
dit C. werkte niets nit, en verbitterde slechts de gemoederen nog meer.
Colmar, het Argentuaria of Argentovaria der
ouden, in de middeleeuwen Colmaria of Columbaria,
hoofdpl. van het fransche dept. Haut-Rhin, aan de
Vecht en Lauch ; 21,500 inw.; leveudige handelsbeweging en fabriek-bedrijvigheid ; geboortepl. van
de beide Pfeffels (den publicist en den dichter), generaal Rapp, enz. In 1220 eene stad geworden, werd
C. in de 14e eeuw rijksstad en kort daarna hoofdstad van den Boven-Elzas. In 378 behaalde Gratianus
bij C. eene overwinning op de Alemannen ; in den
dertigjarigen oorlog (1632)werd C. bemagtigd door de
Zweden. Lodewijk XIV veroverde C. en ontmantelde
bet. Eindelijk door het traktaat van Rijswijk 1697
werd C. bij Frankrijk ingelijfd. In het Dominicaner
klooster van C. werden de vermaarde Annalen van
Colmar opgesteld.
Colmars, lat. Collis Martis, versterkte stad in
het fransche dept. der Beneden-Alpen, aan den Verdon, 6 mijlen benoordoosten Digne; 1200 inw.; intermittente bron (houdt om de 7 minuten op water
te geven).
Colmenar, naam van verscheidene steden in
Spanje: 1) in de prov. Malaga, 6 uren gaans benoorden Malaga ; 6000 inw.
2) C.-del-Arroyo, prov.
3) C-de-Oreja,
Avila, 6 mijlen bezuidoosten
6 mijlen bezuidoosten Madrid; 4800 inwoners.
4) C.-de-la-Sierra, prov. Guadelajara, 7 mijlen benoorden Guadelajara, op den linker-oever van de
Jarama. — 5) C.-Viejo, 4 mijlen benoorden Madrid,
tusschen Manzanares en Tejada ; 4000 inw.
Colne, oude stad in het engelsche graafschap
Lancaster, aan de rivier C., 11 uren gaans bezuidoosten Lancaster; 6600 inw.
Colooza, stad in het hongaarsche comitaat
Pesti', 15 mijlen bezuiden Pesth; 4500 inw.
Cologna, stad in de venet. prov. Verona ;
6500 inw.
Cologne, 1) fransche naam voor Keulen.
2) vlek in het fransche dept. Gers, 8 uren gaans benoordoosten Auch ; 1000 inw.
Cologny, dorp in het zwits. kanton Geneve,
aan het meer van Geneve; 550 inw. en vele schoone
buitenplaatsen ; bekend als een tijd lang de woonpl.
geweest van lord Byron en van Johannes von Muller.
Coloman, koning van Hongarije (1095-1114),
voegde in 1102 Dalmatia bij zijne Staten.
Colomannus, de heilige, een Schot van vorstelijken bloede werd op eene bedevaart naar Jeruzalem
1012 aan den Donau in de omstreek van Stockerau
doodgeslagen door het yolk, dat hem voor een slavischen spion aanzag. De wonderen, die op zijn graf
plaats grepen, waren zoo menigvuldig, dat men
reeds in 1025 zijn gebeente overbragt naar Molk, in
eene hem ter eere gebouwde kerk. Gedenkdag 13 Oct.
Colomb, de verfranschte naam van Columbus.
Colombano, stad ID de lombard. prov. Lodi,
1 uur gaans bezuiden Borghetto ; 4500 inw.
Colombes, fransch dorp, dept. der Seine,
3 uren gaans benoordwesten Parijs ; 1800 inw.; oud
koninklijk kasteel, waar 1669 Henriette van Frankrijk, koningin van Engeland, stierf.
Colombey, bijgenaamd .met de mooije vrouwen", kantonshoofdpl. in het fransche dept. Meurthe, 4 uren gaans bezuiden Toni ; 1000 inw.
Colombia, spaansche naam voor Columbia.
Colombino (Johannes), een heilige, stichter
van de orde der Jesuaten. Zie JESUATEN,
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Colombo, hoofdstad van het eiland Ceylon, op
de zuidwestkust, goed versterkt, werd bernagtigd
1517 door de Portugezen, 1603 door de Hollanders,
en 1796 door de Engelschen, die er thans een gouverneur hebben gevestigd; C. is hoofdstation voor
de stoomvaart tusschen Suez en oostelijk Azie.
Colon, stad en vrijhaven. Zie ASPINWALL.
volkplanting (of dochterstad),
Colonia, d.
werd met bijvoeging van den naam des stichters door
de Romeinen als naam gegeven aan verscheidene
steden, bijv.:
C.-Agrippina heette Keulen aan den Rijn ;
C.-Aquensis of Aquce-Sextice, Aix in Frankrijk ;
C.-Augusta, Pozzuoli in Napels;
C.-Augusta-Emerita, Merida in Spanje ;
C.-Caesarea-Augusta, Saragossa in Spanje;
C.-Eboracensis, York in Engeland ;
C.-Equestris, Nyons in Zwitserland ;
C.-Romulea, Sevilla in Spanje;
C.-Trajana, Kelle bij Cleve;
C.-Trevirorum, oude naam voor Trier.
Colonia, of Colonia do santissimo Sacramento,
versterkte hoofdplaats van het departement C. in de
zuid-amerik. republiek Uruguay, op den linkeroever
van de golf, die door de La-Plata wordt gevormd;
5000 inw. en haven.
Colonna, vlek in den Kerkelijken Staat, 6 uren
gaans van Rome; naar dit vlek droeg de beroemdste
romeinsche familie nit de middeleeuwen haren naam
(zie het volgende art.).
Colonna, behalve Otto C., die parrs werd (zie
MART1NUS V), zijn de meest bekende leden van dit
geslacht de volgende: C. (Egidio), geb. 1247, gest.
1316, professor te Parijs, als scholasticus een ijverig
realist en aanhanger van Thomas van Aquino, leermeester van Filips den Schoone, voor wien hij schreef
De regimine principum (Rome 1492).Zie ZEormus 4).
— C. (Giacomo), tot kardinaal verheven door pans
Nicolaas 111, overladen met gunstbewijzen door
Nicolaas IV, en met zijue geheele familie verbannen
door Bonifacius V1II„wiens verkiezing hij had tegengewerkt, werd op voorspraak van Filips den Schoone
1305 in zijue waardigheden hersteld door Clemens V,
en stierf 1318. — C. (Sciarra), broeder van kardinaal
Giacomo, voerde bevel te Palestrina, en werd, even als
zijn broeder, door Bonifacius VIII verbannen. Belden
ondersteunden Filips den Schoone, toen die den paus
overrompelde en orligtte te Agnani. —C. (Stefano),
broeder der beide vorigen, 1290 tot graaf van Romagna verheven, sloot zich aan bij de door zijue
familie bestredene partij der Guelfen, en was het hoofd
van die partij te Rome tot 1347, toen hij door den
volkstribuun Rienzi nit de stad werd verdreven. —
C. (Giacomo), zoon van den vorige, was bisschop
van Lombez, en bevriend met Petrarca. — C. (Prospero), achterneef van pans Martinus V, maakte zijn
naam beroemd als veldheer in den oorlog tegen Karel VIII van Frankrijk, die 1495 eenen inval had
gedaan in het koningrijk Napels. Vervolgens in
dienst getreden van den hertog van Milaan, werd
hij krijgsgevangen genomen door de Franschen bij
Villafranca in Piemont (1515), maar hij versloeg hen
bij I.a-Bicocca, nam Genoa in 1522, en stierf 1523.
— C. (Marc Antonio), hertog van Palliano, onderscheidde zich roemrijk als bevelbebber van twaalf
pauselijke galeijen in den slag van Lepanto 7 Oct.
1571, waar Spanje, Venetie en Rome gezamentlijk
streden tegen de Musulmannen, ter verdediging van
het eiland Cyprus. Later werd hij door Filips II tot
onderkoning van Sicilie verheven, en stierf 2 Aug.
1584. — C. (Vittoria), markiezin van Pescara, doch-

ter van Fahricio C., opperkroonveldheer van Napels,
was geb. 1490 te Marino, en gehnwd met Francesco
d'Avalos, markies van Pescara, veldheer van Karel V.
Na den flood van haren man (1525) leefde zij voor
de afzondering en voor de dichtkunst, en stierf to
Rome in Fehr. 1547. Van hare gedichten Rime della
diva Vittoria Colonna de Pescara (Parma 1538) verscheen eene meer volledige editie (Borne 1840).
Colonos, tggenw. Eglise-de-Sainte-Euphérnie,
vlek een half uur gaaus benoorden Athene, vermaard
door een aan de Eutneniden gewijd bosch, en als geboorteplaats van Sophocles
Colophon, een der groote ionische 12 steden
op de kust van Lydie, muntte in het tijdperk van
h p ren bloei uit door hare zeernagt en voortretrclijke
ruiterij; C. lag ten N. W. van Ephesus. Het was de
geboorteplaats van Mitnnernms, Nicander, Xenophanes. en beweerde ook de gehoorteplaats te zijn van
Homerus. Door Lysimachus werd C. verwoest.
Colorado (Rio), d. Gekleurde rivier, naam
van Brie rivieren in Amerika, nl.: 1) ontspringt op
de bergen van San-Saba, aan den zuidoost-rand der
hoogvlakte Llano Estacado, mew slechts in het hovengedeelte van zijnen loop verscheidene rivieren in
zich op (Concho, Pekan, Saba, Llano, Piedernade),
en valt na eenen loop van 180 mijlen bewesten Matagorda in de golf van Mexico. — 2) in het %ve..ten
van Noord-Amerika, ontsprint als Green-River op
de Rotsgebergten, neemt verscheidene van het westen komende rivieren in zich op (waaronder de
Grande en de Gila de voornaamste zijn), doorstroomt
een nog geheel en al ougecoloniseerd land, en valt
na eenen loop van ruim 250 mijlen in de golf van
Mexico. — 3) R.-C., of Cobti-Leubu, ook genaamd
Desaguadero, en ook Mendoza, ontspringt op de oostzijde van het Andes-gebergte, in de La-Plata-staten,
doorstroomt (juiste loop nog onbekend) bet noordelijk deel van Patagonie, behoort met zijn benedengedeelte, waar de havenplaats Carmen ligt, tot den
staat Buenos-Ayres (wordt daarom ook we) RioColorado-de-I3uenos-Ayres genoemd), en outlast zich
in den Atlantischen Oceaan.
Colorado, een territoor der Vereenigde Staten
van N.-Amerika, eerst 3 Maart 1861 gevormd nit
gedeelten van Utah, Nebrasca en Cansas, ornvat het
land tusschen 37-41 gr. N.-breedie en 102-109
gr. W.-lengte, wordt doorloopen door rot,gebergten,
en telde December 1860 op omstr. 4800 vierk. mijlen
ruim 34,000 zielen.
Colorno, vlek in het voormalige hertogdom
Parma, aan den Lorno; 2800 inw.
Colossce, stad in Phr ygie, aan den Lycus, nabij
de zarnenvloeijing van die riv. met den Meandrus, in
65 na Chr. verwoest door eene aardbeving. werd
later weder opgehouwd, en bloeide tot in de 12e
eeuw. C. was een der eerste steden, die tot bet Christendom bekeerd werden; aan de getneente van C.
schreef de apostel Paulus nit Rome zijnen zendbrief.
Colossenzen, de leder) der christelijke gemeente te Colossi, (zie dat art.).
Colosseum, ital. Coliseo, prachtig amphitheater
te Rome, zoo groot, dat er 80,000 menschen plaats
konden vinden, aangelegd door Vespasianus, en wino
na Chr. onder Titus voltooid; werd C. genoemd,
omdat in de nabijheid bet kolossale standbeeld van
Nero stond. In het C. hadden de wedstrijden plaats
der gladiatoren, en in hetzelve werden de martelaars
voor het christelijk geloof overgeleverd aan de Wilde
dieren. Het C. werd gedeeltelijk verwoest bij de bemagtiging van Rome door de Barbaren ; maar zelfs
de overblijfselen zip nog indrukwekkend.
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Colossus, in het algemeen ieder standbeeld van
huitengewone grootte, zooals de ondheid er velen
bezat. Vooral beroemd is de Colossus van Rhodus,
die den Pliebus (Apollo) of god der zon voorstelde
en die door Chares uit'Lindus stuk voor stnk was
gegoten van metaal en 280 v. Chr. voltooid werd.
Deze C., hoog zijnde 140 vt., woog 7000 centenaars
en stood aan den ingang van de kleinste haven van
Rhodus, doeh werd reeds anno 224 v. Chr. door eene
aardbeving omvergeworpen, en had er dos slechts
56 jaren mogen staan. [)e C. van Rhodus was een
van de Zeven wonderen der wereld.
Colot, geslachtnaam eener farnilie van beroemde
heelmeesters in Frankrijk, die zich Langer dan anderhalve e2uw hebben onderscheiden door het snijden
van den steen ; van die kunstbewerking maakten ze
een geheim, tottlat Francois C. bij zijnen flood (1706)
bet geheim vvereldkndig maakte in een geacht werk,
dat 1727 te Pails in het Licht verscheen, getiteld:
Traits de l'opdration de la faille.
Colouri, eiland. Zie SALAMINE.
Coiquhoun (Patrik), gab. 14 Maart 1745 te
Dumbarton in Schotland, gest. 25 April 1820 te
Londen, ging zeer jong naar Virginia, waar hij zich
zes jaren toelegde op den hamlet en op de beoefening
der staathuishoudkunde. Vervolgens koopman te
Glasgow, legde hij den grond tot den grooten uitvoer
van katoenstoffen nit Schotland en Manchester naar
Europa's vasteland. Sedert 1792 policie-magistraat
te I,onden, maakte hij zich ook als zoodanig zeer
verdienstelijk. Van zijne vele geschriften verdienen
inzonderheid melding: On the police of the metropolis
(1796) en On the population, wealth, power and
resources of the British empire (Louden 1814).
Colt (Samuel), uitvinder van den revolver (welk
schietgeweer ook naar hem genoemd wordt), geboren 19 Julij 1814 te Hartford in Connecticut. Met
het kapitaal van eerie aandeel-rnaatschappij rigtte hij
te Paterson in den stoat New-York eene werkplaats
op, waar 1835-1847 uitsluitend de Colt-revolvers
werden vervaardigd. Daar deze geweren in den mexic.
oorlog een zeer gezocht artikel werden, rigtte C.
1850 te Hartford voor eigen rekening eene werkplaats
op, die jaarlijks ruim 60,000 revolvers aflevert.
Columba, d. i. de Duif, eigentlijk genaamd
Crimthan, de apostel van Schotland, die, omstr. 520
in lerland gehoren, sedert 565 werkzaam was ter
bekeering van de noordelijke Picten ; uit zijn klooster
op het Hebriden-eiland Hy, voorzag hij het land ver
in het rond met kloosters en predikers. Reeds bij
zijn leven als beilige vereerd, stierf C. hoogbejaard
in 597 in het klooster te Hy.
Columbanus. de heilige, een monnik, geb. in
Ierland omstr. 540, toog door Frankrijk rond om er
de zeden te verbeteren, en stichtte 590 het klooster
Luxeuil, dat zoo vele geleerde mannen heeft voortgebragt. Toen hij echter de onbetamelijke levenswijs
van Brunehaut en koning Tbierri II van Burgundie
bad durven laken, werd hij nit Luxeuil verdreven;
hij nam de wijk naar Lombardije, en stichtte daar
het klooster Bobbio, waar hij stierf.
Columbaria, I) latijnsche naam van Colmar.
— 2) eilandje in de Middell. Zee; tegenw. Cervoli.
Columbia, of Oregon, 1) de grootste van alle
zich in den Grooten Oceaan ontlastende rivieren van
Noord-Amerika, omvat een stroomgebied van 1819,000 vierk. mijlen, waartoe de beide n.-amerik.
territories Oregon en Washington, zoomede het oostelijk gedeelte van Britsch-Columbia behooren ; de
C. neemt de rivieren Clarke, Lewis, Fall en Willamette in zich op, en valt na eenen loop van ruim

Columbretes
260 mijlen bij Astoria in den Grooten Oceaan.
2) Columbia, of Oregon, territoor der n.-amerik.
Unie, aan den Grooten Oceaan, doorstroomd door de
rivier C.; Zie OREGON.
Columbia, 3) de sedert 1831 in de drie zelfstandige republieken Nieuw-Granada, Venezuela en
Ecuador gesplitste zuid-amerikaansche bondstaat C.
omvatte het voormalige spaansche onderkoningrijk
Nieuw-Granada, en het generaal-capitanaat Caracas
of Venezuela, besloeg 88,000 vierk! mijlen, en telde
omstr. 3 millioen bewoners. Sedert de ontilekking
van het land door Columbus, die frier op de noordoostkust in 1498 het eerst den voet zette op Amerika's vasteland, was C. onder bet oppergezag gebleven van de Spanjaarden, die ook bier, gelijk in al de
overige gedeelten van spaansch Amerika, al het
drukkende deden voelen van bun koloniaal regeringsstelsel. Nadat de misnoegdheid der bevolking door
onverstandige maatregelen der spaansche onderkoningen lang was geprikkeld, in plaats van die te
sussen, brak 1810 in Venezuela den openharen opstand uit onder de leiding van Bolivar, die wel door
de Spanjaarden ten deele onderdrukt werd, hetgeen
echter niet belette, dat de oorlog schier aanhoudend
bleef voortduren tot 1819, toen Bolivar's overwinning bij Boyaca (7 Aug.) voor goed aan de overheerselling van Spanje een eind maakte ; 17 Dec. 1819
werd de nienwe onafhankelijke republiek C. gevormd,
12 Julij 1821 werd de constitutie geproclameerd,
weldra ward de republiek C. door de meeste gonvernernenten van europ. handeldrijvende natien erkend, en de Spanjaarden ontruiwden 1 Dec. 1823
voor goed het grondgebied der republiek met de
overgave van Puerto-Cabello. Niet fang echter was
de levensduur der republiek C. Twee partijen (de
militair-gezag willende, met Bolivar aan bet hoofd,
en de republikeinsche, onder de leiding van Santander) stonden scherp tegenover elkander. In Sept.
1828 brak te Bogota een bloedige opstand nit; en
Venezuela, door Paez opgeruid, scheurde zich het
eerst los van de republiek C., en verklaarde zich onafhankelijk. Een ander gedeelte, het voormalige
generaal-capitanaat Quito, volgde dat voorbeeld, en
constitueerde zich 11 Sept. 1830 als onafhankelijke
republiek Ecuador; en het nog overblijvende gedeelte der republiek C. constitueerde zich op bet
congres te Bogota 21 Nov. 1830 als onafhankelijke
republiek Nieuw-Granada. Vergelijk bet art. BOLIVAR.
Columbia, 4) bondsdistrict der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, tusschen Virginia en
Maryland, aan weerszijden van den Potomac, behoort
tot geen der n.-amerik. Unie-Staten, is 100 engl.
vierk. mijlen groot, gesplitst in twee graafschappen
(Alexandria en Washington), en bevolkt met 50,000
zielen. In dit distr. dat regtstreeks onder het algemeen
bestuur der Unie staat, ligt de bondsstad Washington.
Columbia,Zie –RITSCH-COLUMBIA.
Columbia, 6) hoofdstad van den n.-amerik.
staat Zuid-Carolina, aan den Congaree; 8000 inw.
en aanzienlijk handelsverkeer. —7) stad in Pennsylvania, graafschap Lancaster, aan den Susquehannah;
6000 inw.; stapelplaats voor timmerhout. — 8) plaats
in Tennessee, graafschap Maury, op den linker-oever
der Duck-rivier; 3000 inw. — 9) universiteit-stad
in den staat Missoury, graafschap Boone.
Columbretes, d. Slangen-eilanden, eene
groep eilandjes van vulcanischen aard in de Middell.
Zee, omstr. 10 mijlen oostelijk van de kust van Valencia ; in de middeleeuwen waren de C. berucht
als schuilnest der moorsche zeeroovers. Het grootste
dezer eilandjes heet Colibri.

Columbus
Columbus, 4) hoofdstad van den n.-amerik.
staat Ohio, en hoofdpl. van het graafsehap Franklin,
aan den Scioto, eerst in 1812 gesticht, telde in 1860
reeds 29.000 inw., is het middelpunt van verscheidene spoorwegen, en heeft een aanzienlijk handelsverkeer. — 2) een der voornaamste steden in Georgia, hoofdpl. van bet graafschap Muscogee, aan den
Chattahoochee, is gesticht in 1828, en telt 9000
inw. — 3) stad in Missoury, aan den Tombigbee;
3300 inw.; uitvoerhaven voor katoen.
Columbus (Christophorus). de ontdekker van
Amerika, bij de Spanjaarden Colon, bij de Italianen
Colombo, bij de Franschen Colomb genaamd. Hij was
geboren omstr. 1436 in het Genuesche; Savona,
Cogoreo en Cogoletto betwisten elkander de eer, dat
hij daar het levenslicht heeft aanschouwd, doch het
waarschijnlijkst is wel, dat hij geboren is te Genua,
waar zijn vader eene lakenweverij had. Van jongs af
aan was de zeevaart, en al wat daarmede in verband
stond, zijne lievelings-studie; en na verscheidene
zeereizen volbragt te hebben naar Porto-Santo, kwam
hij eindelijk door studie, opmerking en gevolgtrekkingen tot de vaste overtuiging, dat trier of daar
westwaarts nog een continent, een werelddeel moest
liggen. Om in staat gesteld te worden dat werelddeel
te ontdekken, wendde hij zich eerst tot den koning
van Portugal, toen tot de Genuezen; doch zijne voorstellen werden met minachting afgewezen, als hersenschimmen van een krankzinnige. Nu begaf hij zich naar
Spanje, waar het hem, na ongeloofelijk veel moeite,
eindelijk gelukte bet door de voorspraak van koningin
Izabella zoo ver te brengen, dat koning Ferdinand
3 kleine schepen, bemand met 120 koppen, ter zijner
beschikking stelde, en hem de toezegging deed, dat
hij levenslang de waardigheid zou bekleeden van
onderkoning over de door hem te ontdekken landen.
Met die drie scheepjes verliet hij 3 Aug. 1492 de
haven van Palos in Andaluzie ; en na een talloos tal
van gevaren te hebben doorworsteld, ontdekte hij
65 dagen later land, en zette 12 Oct. voet aan wal
op een eiland, dat door de inheemsche bevolking
Guanahani genoemd werd, doch van C. den naam
ontving van San-Salvador; na in die zelfde maand
nog Cuba en vervolgens St.-Domingo ontdekt te
hebben, nam hij in Jan. 1493 de terugreis naar
Spanje aan, en liep 14 Maart daaraanvolgend, onder
het feestgelui van al de klokken, weder de haven van
Palos binnen, deed in triomf zijnen intogt in Barcelona, waar de koning resideerde, en werd met eerbewijzen overladen en verbeven tot grande van Spanje.
Een half jaar later ondernam hij zijne tweede ontdekkingsreis met eene vloot van 17 schepen, die
25 Sept. 1493 van Cadix uitliep. Op dezen togt ontdekte hij de meeste der kleine Antillen, onderwierp
het eiland St.-Domingo, en stichtte daar de stad van
dien naam. Doch zijne benijders maakten hem inmiddels zwart bij den koning; en om zich te regtvaardigen nam C. 20 Maart 1496 de terugreis aan
naar Spanje, waar hij al zijne belasteraars, als zocht
hij zich van Spanje's koning onafhankelijk te maker],
tot zwijgen bragt, en zich volkomen zuiverde van
alle verkeerde oogmerken, die hem te Taste waren
gelegd. Met 6 schepen ondernam hij zijne derde reis
4 Julij 1498, ontdekte toen Amerika's vasteland, en
bereisde de kust van Zuid-Amerika, van de uitwatering der rivier Orenoko af tot aan Caracas. Doch op
nieuw door zijne vijanden verdacht gemaakt bij
Spanje's koning en koningin, zag hij zich ditmaal
eensklaps van zijn bevelhebberschap beroofd door
Francesco Bovadilla, die met onbepaalde volmagt uit
Spanje was gekomen om C. ter verantwoording te
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roepen. Op last van Bovadilla werd C. in ketenen
geklonken, en zoo, als een boosdoener, naar Spanje
gezonden. Wel kostte het C. ook ditmaal weinig
moeite zich volkomen te regtvaardigen ; maar ofschoon in vrijheid gesteld, was toch zijn aanzien gebroken. Meer echter dan aanzien ten hove, ging hem
de voltooijing ter harte van zijn aangevangen ontdekkingswerk, en 2 Maart 1502 vertrok hij nogmaals
met vier armzalige schepen, om, zoo mogelijk, eenen
nieuwen weg naar Oost-Indie op te sporen. Op dezen
togt was hij blootgesteld aan nog veel meer gevaren
dan bij zijne vroegere reizen ; ziek keerde 110 in
Spanje terug, en stierf 20 Mei 1506, vol gebreken en
overstelpt door verdriet. Hij mogt niet eens de voldoening smaken, dat aan het door hem ontdekte
werelddeel zijn naam wierd geschonken, welke
eer daarentegen te beurt viel aan Americus Vespuccius (zie dat art.). De ketenen, waarmede hij eens
beladen was geweest, narn hij met zich in zijne doodkist, die later naar de door C. gestichte stad St.-Domingo overgebragt werd. In de Karthuizer-kerk te
Sevilla is hem een prachtig gedenkteeken opgerigt.
Het door C. zelven geschrevene dagboek van zijne
eerste reis gaf Navarete in het licht in dl. 1 en 2
van zijne Viages de los Espalioles (5 din. Madrid
1825-37). Van C.'s eigen hand bestaat sleeks een
brief, in het Latijn door hem geschreven in 1493. —
De twee broeders van C. waren : 1) Bartolommeo C.,
geb. omstr. 1432, gest. 1514, sedert 1493 luitenant
van C. in West-Indio, en door hem belast met de
leiding van den aanleg der stad St.-Domingo ; 2) Diego
C., gouverneur en president van den raad van Castilie. — De oudste zoon van den wereld-ontdekker
was Diego C., die zijnen vader vergezelde op verscheidene reizen, en erfgenaam werd van zijne
regten en titels, welke overgingen op diens zoon
Luis C., die door Karel V beschonken werd met de
titels van admiraal van Indict, markies en hertog van
Veragua. Met des laatstgenoemden nee', en erfgenaam
Diego C. stierf 1578 de manoelijke nakomelingschap
van C. nit. Een onechte zoon van Christophorus
was don Fernando C., geb. omstr. 1490, gest. 1540
te Sevilla, die den geestelijken staat omhelsde, eene
groote bibliotheek verzamelde, en bet leven van zijnen
vader beschreef.
Columella (Lucius Junius Moderatus), geb. te
Cadix in Spanje, leefde omstr. de helft der le eeuw
van onze jaartelling, hield eenigen tijd verblijf in
Syrie, en stierf waarschijnlijk te Tarentum in GrootGriekenland. Omstr. het jaar 42 schreef hij te Rome
zijne verhandeling De Re rustica (in 12 boeken) ;
later ook nog eene verhandeling De Arboribus, en
ettelijke andere. Hij is de geleerdste land- en tuinbouwkundige der oudheid.
Columna (iEgidius). Zie de artt. tEG1DIUS 4)
en COLONNA.
Colunga, stad in de spaansche prov. Asturie
(Oviedo), 1 uur gaans van de zee; 6500 inw.
Coluthus, grieksch dichter, geb. te Lycopolis,
in Thebars, omstr. bet laatst der 5e eeuw.
C OLOSSEUM.
Colysee. Zie _O.LOSSEUM.
Comacchio, het oude Comacula, versterkte
stad in de ital. prov. (vroeger pausel. delegatie)
Ferrara, midden in de Valli-di-C. of moerassen
der Po-uitwateringen, 1 our gaans van de Adriatische Zee, 11 uren gaans bezuidoosten Ferrara;
6000 inw.
Comagena, 1) oudtijds eene plaats in Noricum
aan den Donau, waar in de tweede helft der 5e eeuw
de Nugiers met hunne bondgenooten het eerst den
Donau overtrokken, en waar door de Awaren eene
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later door Karel den Groote verwoeste sterkte aangelegd werd. Naar C. heette het Wienerwald in de
middeleeuwen Comagenus (saltus). — 2) voormalig
landschap in het noordoosten van Syrie ; hoofdplaats
Samosate; was van 65 v. Chr. tot op Domitiaan
schatpligtig aan het rorneinsche keizerrijk, en werd
geregeerd door bijzondere koningen, waaronder er
velen, die den naam Antiochus voerden ; onder Domitiaan werd C. een romeinsch wingewest.
Comana, 1) stad in Klein-Azie (Cappadocie),
aan eene rivier, die zich ontlastte in den Melas. Deze
stad (tegenw. El Bostan) werd geregeerd door eenen
hoogepriester, die woonde in eerier' tempel, welke
bediend werd door 6000 priesters. Dit hoofd der
priesterschap werd gemeenlijk gekozen nit de leden
der kontnklijke familie van Cappadocte. De godheid
van dezen tempel was die, welke de Romeinen Bellona
noemden. — 2) stad in het zuiden van Pontus, niet
ver van de iris; ook bier plaatst men eenen tempel
van Bellona.
Comanches, een der wildste Indianen-stammen ; ze 'louden zich op aan de grenzen van Mexico
en Texas, en leven van de jagt en van strooptogten
in de europesche nederzettingen, die veel van de C.
hebben te Iijden.
Comarca, beduidt in Brazi/ie, Portugal en Italie
zooveel als district, gedeelte eerier provincie. De
Comarca di Roma (gedeelte van den Kerkelijken Staat)
bevat, behalve de stad Rome, ook het gebied van
Tivoli en dat van Subiaco, heslaat 82 vierk. mijlen,
en is bevolkt met 326,500 zielea.
Comares, spaans. stad, prov. Malaga; 2300 inw.
Comayagua, vroeger Valladolid, hoordstad
der republiek Honduras in Centraal-Amerika, had
tot 1827 nog 18,000 inw., is thans ontvolkt tot
8000 zielen. Eertijds droeg deze stad den naam van

Comines. Z le COMMINES.
Cominius, 1) een plebejer, diende in 178 in
Spanje als centurio, en kwam vermomd in de belegerde stad Carabis, om aan de inwoners te zeggen,
dat consul Gracchus hen bevrijden zou. — 2) P. en L.
Cominius, twee broeders, klaagden in 66 den gewezen tribuun Cornelius aan wegens majesteitschennis
loch moesten wijken your het geweld, en de vIngt
nemen. Bij *de later vernieuwde aanklagt trail Cicero
als verdediger op Your Cornelius.
Comisa, vlek op het eil. Lissa in den dalinatischen kreis Spalato; 2600 inw. en haven.
Comiso, siciliaansche stad, prov. Siragossa;
7000 inw.
Comita, sicil. vlek, prov. Trapani; 3800 inw.
Comitaat (van het lat. Conies, d. graaf), of
graafschap, in het Duitsch : Gespanschaft (eigentlijk
Ispanschaft, van het slavonische Ispan, d. beer),
heel in Hongarije, Croatie en Slavonie wat men in
andere linden departement of provincie noemt.
Comitan. Zie COMITLAN.
Comitó de saint public. Deze ))commissie
van openhaar welzijn", de beruchtste van al de commissien, die gedurende het schrikbewind in Frankrijk
zijn opgetreden, werd ingesteld 6 April 1793 bij een
door de bergpartij voorgesteld decreet der rationale
Conventie, en oefende !anger dan een jaar het hongste gezag nit in Frankrijk. Het had onder zich staan:
1 0 . het tribunal rdvolutionnaire, een zoogenaamd
geregtshof, dat met eene schijnvertooning van regtspleging de ongelukkigen moest veroordeelen, op wie
de verdenking viel van de partij der Jacobijhen;
20 . de comites rdvolutionnaires, ingesteld in alle gemeenlen van Frankrijk, om de aanklagten te ontvangen tegen elk, die verdacht werd niet opregtelijk en
warm den nietawen staat van zaken toegedaan te zijn;
en eindelijk 3. . bet comite de siiretd generale, d. i.
commissie van algemeene veiligheid, belast met bet
policie-toezigt. Aanvankelijk was het C. zamengesteld uit negen leden, gekozen nit de leden der
ConventiP, en waarvan de voornaamste waren Danton, Barrere en Carnbon. Den 10 Junij 1793 werden
nog drie andere leden daaraan toegevoegd, namelijk : St.-Just, Jean-Eton-Saint-Andre en Couthon.
Naderhand werden ook Robespierre en Carnot,
Collot-d'Herbois en Billaud-Varrennes lid van
het C., dat schavotten liet opslaan door geheel
Frankrijk, van bet eene einde tot bet andere. Na
zich eerst ontdaan te hebben van de vijanden van
het revolutionnair bewind, begon het C. zijne eigene
leden te verdelgen, en achtereenvolgend zag men
de hoofden vallen van Hebert, Chalmette, Danton,
Camille Desmoulins en anderen. De scheuring eindelijk, die plaatsgreep tusschen Robespierre, Saint-Just,
Couthon en de overige leden, en de inhechtenisneming en teregtstelling van de genoemde drie
27 Julij 1794 (9 Thermidor, jaar II) maakte een
einde aan het vreeselijke gezag van bet C. Het werd
niet opgeheven, maar de Conventie liet het C. zich
langzamerhand ontbinden. Nadat deszelfs nicest
geducbte leden waren gevallen verloor bet C. ailed
invloed, en verdween geheel en al bij de instelling
van het Directoire (1795).
Comitièn, bij de Romeinen de volksvergaderingen, die de hoogste magt uitoefenden. De senaat besliste slechts over administrative zaken, en de magistraat was belast met het uitvoerend bewind.
Comitlan, of Comitan, stad in den mexicaanschen staat Chiapas; 10,000 inw.
Commani (Groot- en Klein-), het zelfde als
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Combakonum, of Koembhakonam, stad in
het britsch-ind. presidentschap Madras, distr. Tanjore, tusschen twee amen van den Kawery; 40,000
verscheidene beroemde pagoden ; aanzienlijken
handel.
Combe—Girard, badplaats in het twits. kanton Neufchatel, distr. Locle.
Combourg, marktylek in het fransche dept.
Ille-Vilaine, 8 uren gaans bezuidoosten St.-Malo;
5000 inw.; oud kasteel, waar Chateaubriand zijne
kinderjaren sleet.
Combrailles (baronie van), landschap in het
noordwestelijk gedeelte van Neder-Auvergne; hoofdpl.
Evaux.
Come, fransche naam voor Como.
Comenius (Joh. Amos), geb. 28 Maart 1592
te Corona bij Brunn, heette eigentlijk Komensky, en
behoorde tot de moravische Broedergerceente, door
welke bij 1632 tot hisschop werd gekozen. Hij maakte
zich vooral verdienstelijk door zijne geschriften
ter verbetering van het onderwijs voor de jeugd.
Zbne dikwijls herdrukte en in vele tales overgezette
Janua linguarum rescrata (Lesna 1631) bevatte in
duizend volzinnen alle in het gebruik zijnde woorden,
en maakte den leerling tevens met een aantal Bingen
van dagelijksch nut bekend. Zijn beroemd geworden
Orbis sensualium pictus of De zigtbare Wereld (Neurenb. 1658) was bet eerste prentenboek voor kinderen,
dat ooit bestaan heeft, en is nog tegenw. gezocht.
In Engeland, Zweden en Holland werd C. uitgenoodigd het openbaar onderwijs te komen hervormen.
Hij stierf te Naarden in N.-Holland 15 Oct. 1671.
Comersee, duitsche naam voor het meir van
Como.

COMMENDA.

Commelin
Commelin (Isaac), geb. 19 Oct.1598 te Amst.,
gest. 13 Jan. 1676, boekdrukker, schreef verscheidene
geschiedk. werken, waaronder Over het begin en den
voortgang der Oostindische Compagme (2 dln. Amst.
1646). — C. (Johannes), geb. 23 April 1629 te
Amsterdam, gest. aldaar 19 Jan. 1692 als prof. der
krnidkunde, heeft zich verdienstelijk gemaakt als
schrijver van vele botanische werken. C. (Caspar), neef van Johannes, geb. 1667 te Amsterdam,
volgde zijnen oom op als professor, schreef insgelijks
verscheidene kruidk. werken, en stierf 25 Dec. 1731.
Commenda (Groot-), stad in het gebied der
Fanti op de Goudkust in Guinea, aan den Atlant.
Oceaan; 3,000 inw.; bij C. het eveneens genoemde
engelsche fort. Dit C. ligt 3 mijlen westelijk van
St.-George-d'Elmina. — C. (Klein-), dorp op de
Goudkust ; 100 inw.-; een evenzoo genaamd nederlandsch fort in de nabijheid.
Commendon (J. F.), kardinaal, geb. 1524 te
Venetie, gest. 1584, improviseerde op zijn tiende
jaar reeds verzen in het Latijn, en bad aan dit talent
de bescherming te danken van pans Julius III. Bij
de troonsheklimming van Maria als koniugin van Engeland (1553) werd C. derwaarts gezonden, en bragt
het zoo ver, dat zij zich weder gehoorzaam onderwierp aan Rome. Toen de verkiezing van keizer Ferdinand had plaats zonder de goedkeuring van
den pans, verdedigtle C. de regten der Kerk, en toog
door Duit3chland rond, om al de vorsten van het
duitsche rijk aan te sporen tot de voortzetting van
bet concilie van Trente. Deze zijne pogingen mislukt ziende, begaf hij zich (1564) als nuntius naar
Polen, waar bet hem gelnkte de decreten van het
concilie te doen aannemen; ter belooniug daarvoor
werd hij tot kardinaal verheven. Pius V zond hem
als legaat naar den rijksdag van Augsburg, waar hij
aan keizer Maximiliaan met bedreigingen verbood
zich met de zaken, die de godsdienst betroffen, te
bemoeijen. De overige levenstijd van C. werd doorgehragt in gezantschappen en gewigtige onderhandelingen met de hoven van Weenen en Warschau.
Commentry, fransch dorp, dept. Allier, 3 uren
gaans bezuidoosten Moritlucon; 700 inw.; rijke en
voortreffelijke koletimijn. Deze mijn braudde langzaam sedert 1816, totdat die 1840 geheel in brand
geraakte en gedeeltelijk verteerd werd.
Commerey, fransche stad, Maas-dept., aan de
Maas, 8 uren gaans bcoosten Bar-le-Duc; bet fraaije
kasteel van kardinaal Retz is tegenw. kazerne.
Commerson (Philibert), fransch reiziger en
,botanist, gel). 1727 te Chatillon (dept. Ain), gestoryen 1773 op Ile-de-France, deed erne reis rondom
de wereld, en verzamelde het rijkste herbarium, dat
men tot dusverre ooit gezien had. Hij heeft Diets in
bet licht gegeven ; maar zijne manuscripten en teekeningen, alsook zijne plantenverzamelirkg, zijn overgebragt naar Frankrijk. Aan hem had men de schoone
bloem te danken, die hortensia genoemd worth, en
die herkomstig is nit China.
Commewijne, of Commewina, voorname riv.
in nederl. Guiana, kolonie Suriname, ontspringt in
het zuidoostelijk gedeelte der kolonie, in het hooge
heuvelland, neemt eerst eenen noordwestelijken, vet.volgens westelijken loop, neemt verscheidene kreeken
in zich op, en ontvangt bij Sommelsdijk de Cottica.
Tot zoover den naam van Boren-Cominewijne gedragen hebbende, wordt zij nu bevaarbaar voor zeeschepen en neemt den 'Pam aan van Beneden-Commenjne.
Verscheidene plantaadjen liggen aau weerszijden van
de Beneden-C., die nog eenige beeken in zich opneemt,
en dan in de Suriname valt.
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757

Commines, of Comines, twee steden (eigentlijk slechts eerie stad, die door de rivier de Lys in
twee deelen wordt gesplitst), waarvan I) op den
linker-oever der rivier, 3 uren gaans benoorden Rijssel, aan Belgie beboort, 4000 inw. heeft, en in het
Vlaamsch genoemd wordt Commen; terwijl 2) sedert
1667 aan Frankrijk, in het Noorder-dept. op den
regter-oever van de Lys, ruin] 5000 inw. teat: bier
stolid eertijds bet kasteel der adellijke familie C.,
waar de geschiedschrijver Philippe de C. was gehoren.
Commines (Philippe de), fransch staatsman en
geschiedschrijver, geb. omstr. 1445 op het kasteel
zijner familie (zie bet vorige art.), gest. 17 Oct. 1509
op bet kasteel Argenton, trad eerst in dienst van
Karel den Stonte, hertog van Burgund ié ; dezen worst
verliet hij 1472 om zich te verbinden aan Frankrijks
koning Lodewijk XI, die hem met rijkdom en eer
overlaadde, hem minister maakte, en hem tot vertrouweling nam in al zijne plannen. Na den dood van
Lodewijk XI koos C. de partij van den hertog van
Orleans tegen de regentes ,datne de Beaujeu", viel
deswege in ongenade, en werd zelfs eenigen tijd te
Loches gevangen gehouden in een dier ijzeren kooijen, die uitgedacht waren door Lodewijk maar
hij kwam later weder in guest, vergezelde Karel VIII
naar Italie, en werd door dien vorst met verscheidene
belangrijke onderhandelingen belast. Onder Lodewijk XII bekleedde hij geen ambten, en besteedde
zijnen tijd aan bet opstellen van zijne Memoires
(4 dln. Parijs 1523 menigmaal herdrukt ; laatste
editie Londen 1855). In dit werk, meer dan eenig
ander in stoat om licht te verspreiden over de regeringen van Lodewijk XI en Karel VIII, vertoont C.
zich als een door en door geslepen staatsman, die de
schandelijkste kuiperijen ten nitvoer hielp brengen,
en ze met de grootste koelbloedigheid beschrijft als
gold het de onschuldigste dingen van de wereld.
Comminges, oud landschap in bet zuiden van
Frankrijk, tegenw. een gedeelte der departementen
Haute-Garonne, Ariêge en Gers, was ingedeeld in
Gasconsch-C. ten zuiden, met de hoofdstad SaintBertrand-de-C., en Languedocsch C. of Klein-C. ten
noordoosten. Dit landschap werd ondtijds hewonud
door de Convent,, een yolk uit het oostelijk gedeelte
van Aquitanie. De graven van C., die vasallen waren
van de hertogen van Aquitanie, hielden op te bestaan
in 1548, toen C. aan de kroon van Frankrijk werd
getrokken. Voor de stad C. zie BERTRAND (St.-).
Commodes, voluit (Marcus of) Lucius Cornmodus Inns Aurelius Antoninus, romeinsch keizer,
zoon van Marcus Aurelius, was nog geen 20 jaren
oud, toen hij in 180 zijnen edelen vader opvolgde,
dien hij volstrekt niet evenaardde. Tot ministers
koos C. de verdorvenste lieden (zooals Perennis,
Cleander, een vrijgelatene Phrygier), beging allerlei
wreedheden en dwaasheden, en gaf zich over aan
den wellust en aan de schandelijkste uitspattingen.
De zarnenzweringen, die tegen hem gesmeed werden, gaven hem de gelegenheid om hoed te doen
vergieten : onder de slagtoffers, die hij ter dood liet
brengen, telde men Lucilla (een zijner zusters), Crispina (zijne gemalin) en verscheidene senatoren.
Zijne bijzit Marcia, die haren naam op erne lijst van
nieuwe slagtoffers had zien staan, trachtte hem door
middel van vergif nit den weg Le rtiimen ; doch toen
dit niet de gewenschte uitwerking deed, liet zij hem
31 Dec. 192 door den gladiator Narcissus wurgen.
Zelf was C. een geoefend gladiator; ruim 700 meal
had hij persoonlijk in het vvorstelperk gestreden, en om
zijne forsch gebouwde geslalte en buitengewone ligchaamskracht plagt hij zich Hercules te laten noemen.

Communism's

Comoro-eilanden

Communismus, d. volkomene gemeenschap
van goederen, is het doel van hen, die eene algeheele
omverwerping van de bestaande maatschappelijke
orde van zaken willen, omdat zij daarbij weinig of
niets te verliezen, en integendeel slechts te winner]
zouden hebben. Zij, die genoeg bezitten of genoeg
verdienen om met hun gezin behoorlijk te kunnen
leven, kunnen het C. niet willen noch aanprijzen:
doen ze dat, dan zijn ze Of verblind door eene ijdele
herschenschim of bezield met geheime oogrnerken,
die zij zoeken te bereiken door de hartstogten van
bet gepeupel te streelen. Wanneer alien, die iets bezitten of verdienen, dat lets (om het even hoeveel of
hoe weinig) bijeen bragten, om vervolgens het dus
bijeengebragte gelijkelijk te deeten met hen, die niets
bezitten en niets verdienen, zou daarvan ja een oogenbiik bei gevolg zijn, dat alien jets hadden maar zoodra er iets van dat iets verteerd wierd zou het evenwigt weer verbroken zijn, de een zou dadelijk weder
meer bezitten dan de andere, en bij slot van rekening zouden de luijaards voortdurend leven ten koste
van de inspanning der nijveren zoodoende zou de
prikkel om zoo veel mogelijk te verdienen van zelfs
verstompen, alle werkijver en ondernemingsgeest zou
van zelfs te niet gaan, en het C. zou van zelfs uitloopen op eene algemeene ellende. Het C., als stelsel,
trail het eerst te voorschijn in de fransche omwenteling. Babeuf en zijne aanhangers, waaronder inzonderheid ook Buonarotti, verlangden de toepassing
van het panes gelijkelijk voor alien"; maar bun verderfelijk streven werd verijdeld door de inhechtenisneming van de raddraaijers 10 Mei 1796, en 1797
eindigden Babeuf en Darthe bun leven oilier de valbiji der guillotine als martelaars voor het C.: want
het Communismus heeft even goed zijne martelaars
als het Christendom. Onder het keizerrijk en de
herstelde Bourbons-regering traders de communistische leeringen op den achtergrond, terwijl St.-Simon
en Fourier het zelfde doelwit in meer gematigden
vorm nastreeiden, na de Julij-omwenteling meer onverholen voor hunne bedoelingen uitkwamen, doch
niet opgewassen waren tegen de kracht der bestaande
maatschappelijke toestanden. Onder de republikeinen,
die oppositie voerden tegen de Julij-monarchie,
vormde zich eene fractie, die den staatkundigen
strijd slechts als een middel Wilde bezigen om het
C. te doen zegevieren. Daartoe behoorde niet zoo
zeer het socialistische streven van Lamennais, Louis
Blanc, den spitsvondigen Proudhon en den minder
gekuischten Cabet, als wel de oproerige woelingen
van Barb& en Blanqui, die dan ook in de Februarijomwenteling eene groote rol speelden. Nogmaals in
hunne vervvachtingen bedrogen, en na menige vergeefsche poging tot opstand, zagen de aanhangers
van het C. den genadeslag geven aan hun pogen door
den staatsgreep van 2 Dec. 1851. Dat de communistische ideen zich echter wijd en zijd onder den ambachtsman verspreid hebben, heeft men later kunnen
zien vooral in Zwitserland, en bij verscheidene gelegenheden zelfs tot in Noorwegen. Zooveel is intusschen zeker, dat de eerlijke apostelen van bet C.,
wat er ook gebeure, waar of wanneer, zich steeds in
hunne vervvachtingen bedrogen zullen vinden, en
dat zij, die het C. slechts als een hefboom willen gebruiken ter bereiking van eigen grootheid, ieders
verachting verdienen.
Comnenus, naam van een oud en beroemd geslacht, dat 17 keizers voortgebragt heeft, nl. 6 van
Constantinopel,een van Heraclea en 10 vanTrebizonde.
Pit geslacht stamde in regte linie of van Eutropius,
den grootvader vanConstantijn den Groote.Doch onbe-

wezen is de bewering als zoude Napoleon I een afstammeling zijn van het gesiacht C., om welke bewering te
staven men aanvoert, dat Georgius Nicephorus C.
naar Marna in Laconie verhuisd, en 3 Oct. 1679 een
afstammeling van wezen, met name Constantinus C.
naar Genua gekomen is, terwijl deze laatste vervolgens de landstreek Paormia op Corsica bebouwd heeft.
Wel is zekere Demetrius C. (geb. 1750 op Corsica,
en gest. 8 Sept. 1821) door de fransche regering erkend als een afstammeling van het oude geslacht C.,
doch dit bewijst niets meer, dan eene canonisatie,
zooals ze door den pans geschieden, bewijzen kan.
De zes keizers van Constantinopel zijn: Alexius Comnenus I (1081-1118), Johannes C. (1118-1143),
Manuel C. (1143-1180), Alexius Comnenus II
(1180-1183), Andronicus C. (1183-1185). Andronicus werd van den troon gestooten door Izaac
Angelus, en het geslacht C. voor irnmermeer van den
troon van Constantinopel vervallen verklaard. Een
kleinzoon van Andronicus, met name David, werd kofling van Paphlagoniê, Heraclea en Pontus, terwijl een
derde Alexius te Trebizonde de dynastie stichtte der
tien vorsten, die met den titel van keizer in deze stad
geregeerd hebben van 1204 tot de verovering (1462)
door Mahomed II. Het overschot van het geslacht C.
vlugtte naar Marna (hierboven genoemd), en kwam
van daar naar Corsica. In het begin dezer eeuw leerden er nog enkele nazaten van dit geslacht in Itali'e
en Frankrijk (zie Hertogin van ABRANTES).
Comodo, of Ratten-eiland, eiland in nederl.
Oost-Indict,trisschen Soembawa en Flores, door straat
Sapi gescheiden van Soembawa, is slechts met een
honderdtal zielen bevolkt, en wordt gebruikt alsstrafplaats voor ballingen.
Comonfort (Ignacio), president der mexicaansche republiek, geb. 12 Maart 1812 te Pueblo in
Mexico, was eerst advokaat, en begon zijne staatkundige loopbaan in 1832, toen ten gevolge van de binnenlandsche woelingen in Mexico het roer van staat
in handen kwam van Santana. Sedert was C. deels
als krijgsman werkzaam, deels in den senaat, en nam
ook zeer werkdadig deel aan den oorlog tegen de
Vereenigde Staten. Nadat hij met generaal Olvarez
in verscheidene bloedige veldslagen de nederlaag bad
doen lijden aan den dictator Santana, en deze eindelijk zijn behoud had gezocht in de vlugt (1855),
werd C. 11 Dec. 1855 voorloopig president der republiek Mexico. Hij nam doortastende maatregelen
tegen de arrnee en tegen de geestelijkheid, nam 11
Maart 1857 de nieuwe constitutie aan, en werd in
September 1857 voor goed benoemd tot president
der republiek. Sedert 17 Dec. 1857 dictator, werd hij
door den opstand der brigade Zuloaga in Jan. 1858
nit de hoofdstad verdreven, en houdt sedert dien
tijd verblijf op het groudgebied der n.-amerik. Unie.
Comoren. Zie COMORO-EILANDEN.
Comorin (kaap), de zuidpunt van bet schiereiland van Voor-Indict.
Comorn, stad in Hongarije. Zie KOMORN.
Comoro—eilanden, of de Comoren, groep eilanden in de noordelijke uitvaart van het kanaal van
Mozambique, alien van vulcanischen oorsprong, en
door eene gemengde bevolking (omstr. 80,000 zielen)
van Arabieren en Negers bewoond. De C. werden
1598 ontdekt door den hollandschen zeevaarder Cornelis Houtman. De vier voornaamste eilanden zijn:
Comoro (gemeenlijk Groot-Comoro en ook wel Angazija genoemd), Moheli (of Mohille), Andzjoewan
(de sultan van Andzjoewan is het opperhoold van al
de C.) en Majotta, dat sedert 1841 aan Frankrijk behoort.
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Compaan (Maas Gerritsz.), geb. te Oost-Zaandam in 1587, trail jong in zeedienst, deed verscheidene reizen naar de kust van Guinea, enz., nam vervo)gens deel aan de kaapvaart tegen de Spanjaarden;
doch wegens verrneende verongelijking zich van zijne
medekapers hebbende afgescheiden, werd hij voor
vriend en vijand een allergevaarlijkst zeeschuimer.
Eindelijk van de Algemeene Staten vergiffenis bekomen hebbende, kwam hij rijk naar huis, had echter
weinig genot van zijn onregtvaardig verkregen geld,
dat hem door bedriegelijke handelingen van derden
allengs werd ontfutseld, en sleet zijn ouden dag nog
in armoede; hij leefde nog te Oost-Zaandam in
het jaar 1665.
Compagnie, d. genootschap, inzonderheid
ook handelrnaatschappij,en in die beteekenis verdient
dit woord hier opzettelijke vermelding, daar zulke
Compagnien van den grootsten invloed zijn geweest
op de lotgevallen der wereld, en wel bepaaldelijk de
zoogenaamde Oostindische Compagnien, van Welke
voor ons wel de meest gewigtige is:
1) De hollandseh-oostindische C., opgerigt door Cornelis Houtrnan, constitueerde zich 20 Maart 1602,
en werkte met zulk een gunstig gevolg, dat zij op
de oost-indische eilanden al spoedig meer gezag
bekwam, dan de Portugezen, Spanjaarden en Engelschen er konden does gelden. Het middelpunt
van de magt der C. werd de 1619 door haar op Java
gestichte stad Batavia. Tot 1697 bleef de C. onbezwaard met schulden, doch de toestand van hare
financien geraakte allengs derwijze in de war, dat
de states van Holland het noodig achtten 1791 eene
commissie te benoemen, ten einde dien toestand
te onderzoeken. Eer deze commissie evenwel hare
taak volbragt had, werd de C. 15 Sept. 1795 door
de nieuw-gestichte Bataafsche republiek opgeheven ; al hare bezittingen werden daarbij tot nationaal eigendom, en al hare schulden tot nationale
schuld verklaard. In 1824 werd eene nieuwe C. opgerigt, onder den naam van Nederlandsche Handelmaatschappij.
Had ons vaderland aan de 0. I. Compagnie de
verovering te danken van al onze overzeesche bezittingen en den voorbeeldeloozen bloei van onzen
zeehandel, nog magtiger was
2) De engelsch-oostindische C., erkend bij acte van
31 Dec. 1600, op nieuw geconstitueerd 1708, en
eene vernieuwing van hare statuten erlangende
eerst bij de ordonnantie van 1773 en later (1784)
bij de bill van Pitt. Ofschoon de C. als zoodanig het
handelsmonopolie verloren en veelvuldige beperkingen ondergaan had, zocht zij, bij het eindigen
van den gemeenlijk voor 20 jaren aan haar verleenden vrijbrief, telkens (1794, 1813, 1833) eene
vernieuwing daarvan te verkrijgen. Reeds bij den
vrijbrief van 1833 verloor zij alle bijzondere regten
en voorregten als handelsligchaam, en bleef nog
slechts een staatkundig ligehaam, dat het bewind
in handen had over geheel engelsch Indie. Op den
zelfden voet verkreeg zij ook 1854 weder de verlenging van haar patent, totdat zij geheel ophield
te bestaan 1 Nov. 1858, toen de souvereiniteit over
Indie aan de kroon overging.
Nog verdienen melding:
3) de fransch-oostindische C., die in Aug. 1664 opgerigt werd (zie no 7), doch als staats-instelling weinig invloed verwierf; bij hare ontbinding 13 Aug.
1769 gingen hare bezittingen (waaronder Pondichery) aan de Kroon over.
4) de deensch-oostindische C. werd 1618 opgerigt,
doch ging reeds 1634 te niet. Wel constitueerde

zij zich 1670 op nieuw, doch reeds in 1729 zag zij
zich genoodzaakt al hare regten en bezittingen
(Trauquebar) of te staan aan het rijk.
5) de zweedsch-oostindische C., in 1741 opgerigt te
Gothenburg, op nieuw georganiseerd 1806, heeft
zich met goed gevolg steeds uitsluitend op den
handel toegelegd, zonder ook als staatkundig ligchaam naar magt en aanzien te streven.
Nu rest ons nog een paar andere C. te vermelden, die haren werkkring niet in Oost-Indie hebben gezocht, maar in de Nieuwe Wereld, nl.
6) de hollandsch-weslindische C., opgerigt in 1597 te
Amsterdam, later vereenigd met eene dergelijke C.
te Enklinizen , doch eerst wettig geconstitueerd
3 Junij 1621, na het hervatten van onzen oorlog
tegen Spanje, terwijl deze C. eerst twee jaren later
eene geheele vloot in zee bragt. In den herfst van
1623 steveude eene vloot van 23 groote schepen en
3 jachten naar Brazi lie, welkerijke kust geheel werd
veroverd, doch slechts een korten tijd onder het gezag der Nederlanden bleef. De westindische C. mogt
zich niet in bloei verheugen, en ging,na een kwijnend
bestaan van anderhalve eeuw, in 1791 te niet.
7) (le fransch-westzndische C. (Compagnie !'Occident)
of de zoogenaamde Mississippi-Maatschappij, op
aandeelen opgerigt 1717 voor den halidel op het
onder Lodewijk XIV ontdekte en hem ter eere naar
hem genoemde Louisiana ; in 1719 werd deze C.,
alsook die voor China en de landen van den Senegal, met de fransch-oostind. C. vereenigd (zie n' 3).
Compagnien (Groote), benden avonturiers, die
Frankrijk verwoestten in de XIV eeuw, onder de regering van Jan en onder die van Karel V. Deze C.
waren aangeworven uit allerlei vreemdelingen, voornamelijk nit de Duitschers, die koning Edward van
Engeland nit zijne dienst had ontslagen na het traktaat van Bretigny (1360). Door hunne strooptogten
en geweldenarijen tot bet uiterste gebragt, vereenigden zich de boeren onder den naam van Paciféres
vredebrengers), versloegen de C. in verschei(d.
dene gevechten, en dreven hen voor eenigen tijd uit
elkander; spoedig evenwel staken de C. weder het
hook! op onder den naam van Tard-Venus (d. laatkomers), en versloegen in 1361 den graaf van La
Marche (J. de Bourbon), die hen onvoorzigtiglijk bad
aangetast. Door Du Guesclin evenwel werd Frankrijk
van de C. verlost, die no naar Spanje togen, waar zij
voor de partij van Hendrik van Trastamara streden
tegen diens broeder Peter den Wreedaard.
Compendium, oude naam van Compiegne.
Competa, spaans. stad, prov. Malaga; 3200 inw.
Compiano, dorp in bet voormalige hertogdom
Parma, aan den Taro ; ijzersmelterijen, en 1500 inw.,
die zich sedert onheugelijke tijden bezighouden met
het temmen en afrigten van wilde dieren.
Compiegne, lat. Compendium, ook Carlopolis
genoemd, stad in het Iransche dept. Oise, aan de Oise,
6 a 7 mijlen beoosten Beauvais ; 10,000 inw. en prachtig kasteel, gebouwd door Lodewijk XIV, vergroot
door Lodewijk XV, gerestaureerd door Napoleon I, en
menigmaal tot het houden van jagtpartijen betrokken
door Napoleon III ; bij dit kasteel behoort een grootsch
park, grenzende aan het beroemde Bosch van C.
De stad C., gesticht door de Galliers, werd 876
vergroot door Karel den Kale, die er den naam aan
gaf van Carlopolis. Vele rijksdagen en concilien werden te C. gehouden ; 1430 werd C. belegerd door de
Engelscheu, waarbij Jeanne d'Arc gevangen werd gemaakt ; 1861 had te C. eene zamenkomst plaats tusschen Napoleon III en koning Wilhelm I van Pruisen.
C. is de geboortepl. van professor Hersant.
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Complutum

Complutum, stad in Hispania; tegenwoordig
Alcala de Henares.

Compostella (San ..ago di). 7i SANTIAGO.
Compsa. Zie CONZA.
Comrie, dorp midden in het schotsche graafschap Perth, aan den Earn en nabij het Loch-Earn,
bernemd oni deszelfs schilderachtige ligging.
Comtat (le), voormalige naam der fransche
graafschappen Avignon en Venaissin.
Comum, stad in Cisalpijnsch Gallie ; tegenw.
Como; geboortepl, van Plinius den Jonge.
Comus, god der vreugde, der feesten en snakerijen, der nachtelijke Jansen en der kleeding: hij
worth, afgeheeld jong, dik en vet, en met een rozenkrans om het hoofd.
Comus (Ledru, genaamd). Zie LEDRU.
Conac, stad in Fraakrijk. Zie COSNAC.
Conan, genaamd Meriadec of Caradog, geb. in
Groot-Britannie in het laatst der 4e eeuw, kwam met
den tiran Maximus naar Gallie; werd verheven tot
hertog, en regeerde onder bet oppergezag der Romeinen 26 jaren over dat gedeelte van Armorica, dat
later den naam droeg van Bretagne. In 409 kwamen
de Armoricanen in opstand, en droegen aan C. het
hoogste gezag op, dat hij bleef bekleeden tot aan zijnen dood (421), toen het °verging op zijne afstammelingen, die vervolgens hertogen van Bretagne werden.
Conan, naam van nog 4 vorsten van Bretagne, ni.
C. I (regeerde als graaf van Bretagne 952-992);
C. II (gest. door vergif 1066) ; C. III (regeerde 1112
—1148); en C. IV (als hertog van Bretagne erkend
1156, stierf 1171).
Con g a, ri v. in de ital. Marken, valt na eenen loop
van 9 mijlen bezuiden Rimini in de Adriat. Zee.
Concan. Zie CONCANA 2).
Concana, 1) stad in Hispania Tarraconensis;
tegenw. Santillana of Cangas-de-Oniz, 6 mijlen benoordoosten Oviedo. — 2) C., of Concan, landschap
in Oost-Indic, bevat het kustland tot landwaarts in
aan de waterscheiding der westelijke Ghauts, strekt
zich nit ongeveer van de golf van Carnbay in bet floorden tot Goa in het zuiden, en is sedert 1818 ingelijfd
bij het britsa-ind. presidentschap Bombay. Het
Concani (de taal, die in C. gesproken wordt) is een
dialect van het Maharattisch.
Concanen, lat. Concani, 1) wilde caritabrische
volkstam, met de stad Concana. — 2) bevolking van
het ind. landschap Concan.
Concarneau, stad in het fransche dept. Finisterre, op een eilandje in de baai La-Forête, 5 uren
gaans bezuidwesten Quimper ; 1900 inw. en kleine
haven ; 1373 werd C. bemagtigd door Du Guescliu,
en 1577 door de Ligueurs.
Concay. Zie BUFFELRIVIER 3).
Conception, verfranschte naarn voor de steden
Concepelo en Concepcion.
Concepc?0, stad met 2000 inw. in de braziliaansche prov. Minas-Geraes.
Concepcion, naam van een aantal steden, o. a.:
1) C.-de-la-Vega-real, of kortweg La-Vega, stad op
bet eiland Haiti of St.-Domingo; heeft 4000 inw. -2) C.-de-Mocha, of kortweg C., stad in Chili, aan de
riv. Biobio ; 10,000 inw. en levendigen handel over
de 3 tit-en gaans van naar gelegene haven Talcahuana.
Dit C., menigmaal verwoest door de Araucanen, en telkens weder opgebouwd, teed 1835 geweldig door
eene aardbeving. - 3) Villa-rica-de-C., of kortweg C.,
hoofdpl. %. 311 het evenzoo genoernde departement
der zuid-ainerik. republiek Paraguay, ligt aan den
Paraguay, en telt 9000 inw.— 4) Zie COMAYAGUA.
5) C.edel-Uruguay, Zie ARROYO DE LA CHINA.

Concilie
Concert-traktaat, het verdrag tusschen
Engeland en Rusland 1 1 April 1805, waarbij beide
mogendheden zich verbonden, de Franschen nit
Noord-Duitschland te verdrijven; Oostenrijk trad
later toe tot dit traktaat, en 3 Nov. ook Pruisen,
loch het viel in duigen door den slag bij Austerlitz.
Concha (don Manuel de la), spaansch generaal,
geb. 1794 te Madrid, is sedert de oorlogen tegen
Napoleon I herhaaldelijk op den voorgrond getreden.
Als lid der Cortes behoorde hij tot de gematigden en
was 1843-44 kapitein-generaal van Valencia, Murcia
en Catalonia. In 1847 met het door hem gekommandeerd e hulpkorpsbezette hij Oporto, vergezelde MariaChristina naar Parijs, en nam daarna zijne plaats in
de Cortes weder in. In 1849 kommandeerde hij het
spaansche hnlpkorps voor den pans. In het laatst
van 1853 was hij onder degenen, die zich in een
adres aan Izabella tegen de absolutistische staatkunde van het kabinet verklaarden ; deswege gebannen 1854, keerde hij na den val van Narvaez
naar Spanje terug, waar hij tot inspecteur-generaal
der kavallerie en tot maarschalk verheven werd. Hij
ondersteunde den staatsgreep van O'Donnell (14 en
15 Julij 1856), werd later senator, en 1859 president van den senaat. —C. (don Jose de la), broeder
van den vorige, geb. 1800 te Madrid, 1843-46 kapitein-generaal der Baskische provincidn, vervolgens
generaal der kavallerie, bekleedde van 1849 tot 1852
den post van stadhouder van Cuba. Ms tegenstander
van het gouvernement werd hij in Jan. 1854 gebannen, keerde echter reeds in Julij terug, om op
nieuw stadhouder van Cuba te worden, welke waardigheid hij (met eene korte tusschenpoos in 1856)
onafgebroken bekleed heeft tot December 1858.
Conchagua (golf van), of baai van Fonseca,
eene baai van de Stille Zuidzee, tusschen de staten
San Salvador en Nicaragua, heeft eene breedte van
8 geogr. mijlen, en ontvangt de wateren van verscheidene rivieren. Westelijk van de invaart dezer
golf, en 14 mijlen ten 0. Z. 0. van San Salvador,
ligt de uitgebrande vuurspuwende berg C., naar
welken deze golf haren naam draagt.
Conches, stad in het fransche dept. Eure, aan
eene kleine rivier, die in den lion valt; 2100 inw.
en groote ijzergieterij.
Conchos, of Conchas, rivier in het noorden
van Mexico, ontspringt op de Sierra-Madre, doorstroomt het vruchtbaarste gedeelte van Chihuahua,
en valt na eenen loop van omstr. 75 mijlen nabij
Presidio-del-Norte in den Rio-Grande.
Concilie, eene vergadering van bisschoppen,
bijeen gekomen om te beraadslagen en te beslissen
over leerstukken, waaromtrent verschil van meening
is gerezen, over kerkelijke gebruiken en over kerkelijke tucht. Aanvankelijk vergaderden de geestelijken eener provincie in de metropolis of hoofdstad;
dit waren de provinciale concilien; vervolgens de
bisschoppen nit een aartsbisdom : dit waren de
diocesane concilien; toen de bisschoppen van een
geheel yolk: dit waren de nationale concilien; en
eindelijk de bisschoppen en hoogere, prelates tot dat
einde bijeengeroepen door den pans: dit zijn de
(rcu;nenische concilien of algemeene kerkvergaderingen.
In deze laatste bekleedt de pans den voorzitterstoel,
en maakt ook de besluiten bekend, die bij meerderheid van stenimen worden genomen; de Fleilige Geest
bezielt die leden van het C., die de meerderheid nitrnaken, zoodat de verschillende concilien onderling
nimmer met elkander in tegenspraak kunnen zijn.
Als cecumenisehe concilien zijn in de roomscbkatholieke Kerk erkend de volgende twintig:
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Conde

1. Het Apostel-concilie te Jeruzalem (anno 44).
2. Het eerste C. van Nicea in Bithynie (325).
3. Het eerste C. van Constantinopel (381).
4. Het eerste C. van Ephesus (431).
5. Het C. van Chalcedon (451).
6. Het tweede C. van Constantinopel (553).
7. Het derde C. van Constantinopel (680)).
8. Het tweede C. van Nicea (787).
9. Het vierde C. van Constantinopel (869).
10. Het eerste C. van Latraan te Rome (1122).
11. Het tweede dito (1139).
12. Het derde dito (1179).
13. Het vierde dito (1215).
14. Het eerste cecum. C. van Lyon (1245).
15. Het tweede dito (1274).
16. Het C. van Vienne in Frankrijk (1311).
17. Het C. van Constans (van 1414 tot 1418).
18. Het C. van Bazel (van 1431 tot 1443).
19. Het C. van Trente (van 1545 tot 1563).
20. Het C. van 1854 te Rome, waarbij (20 Nov.) met
eene groote meerderheid van stemrnen het dogma
erkend werd van de Onbevlekte Ontvangenis der
heilige Maagd Maria. (Zie JEZUS VAN NAZARETH).
Concini (Concino). Zie ANCRE (maarschalk d').
Concord, naam van verscheidene steden in de
n.-amerik. Unie, o. a.: I ) aan den Merrimack, in den
staat New-Hampshire, 12 mijlen benoordwesten Boston; 12,000 inw. - 2) in den staat Massachusetts,
graafschap Middlesex, 4 mijlen benoordwesten Boston ; 2200 inw.; dit C., door de Indianen genoemd
Musquetequid, ligt aan de rivier C., en wordt om
zijn bekoorlijken en stillen omtrek veel bezocht door
dichters en geleerden. - 3) in den staat New-York,
graafschap Erie, 5 mijlen bezuiden Buffalo; 3500 inw.
- 4)
in den staat Ohio, graafschap Ross; 2800 inw.
- 5)
in den staat Michigan, 17 mijlen bewesten
Detroit ; 1000 inw.
Concordaat, onder dezen naam verstaat men
inzonderheid een verdrag, dat tusschen den pans en
eenig gouvernement wordt gesloten, om de wederzijdsche betrekkingen te regelen tusschen de Kerk
en den Staat. De voornaamste concordaten zijn :
1) het C. van Worms, gesloten 23 Sept. 1122 tusschen pans Calixtus II en den duitschen keizer
Hendrik V; door dit C. werd een elude gemaakt
aan de langdurige twisten over de investituur.
2) de Concordata nationis germanicce van 2 Mei 1418.
3) bet Aschafl'enburger of Weener C. van 17 Febr.
1448.
4) bet C. van 1516 tusschen pans Leo X en Frans I,
waarbij de benoeming van bisschoppen het regt
werd van Frankrijks koning.
In de 19e eeuw zijn te vermelden :
5) het C. van 1801, den 15 Julij gesloten tusschen
den Eersten Consul (Bonaparte) en pans Pius VII,
waarbij de roomsch-katholieke Kerk hersteld
werd in hare regten in Frankrijk, blijvende bet
benoemen van bisschoppen het regt van het hoofd
van den Staat, terwijl ze hunne aanstelling moeten ontvangen van den pans.
6) dat van 5 Junij 1817 met Beijeren.
7) dat van 16 Julij 1821 met Pruisen.
8) dat van 1824 met Hanover.
9) dat van 11 April 1827 met de staten der kerkelijke prov. van den Bovenrijn.
10) dat van 18 Junij 1827 met de Nederlanden.
11) dat van 27 April 1845 met Spanje.
12) dat van 15 Aug. 1847 met Ruslarid.
13) dat van 18 Aug. en 25 Sept. 1855 met Oostenrijk.
14) dat van 8 April 1857 met Wurtemberg.
15) dat van 28 Junij 1859 met Baden.

Concordia, heidensche godheid, docbter van
Jupiter en Themis, werd aangebeden door de Romeinen. Kort na den aftogt der Senonische Galliers werd
door den dictator Camillus in de nabijheid van bet
Capitool een tempel gebouwd ter eere van C., ten
elude de telkens op nieuw tusschen den senaat en bet
yolk rijzende geschillen te doers ophouden. In dien
tempel hield de senaat dikwijls zijne vergaderingen.
Concordia, 1) vlek in de prov. Venetic, 6 a 7
mijlen benoordoosten Venetic; 2200 inw.; dit C., in
452 verwoest door Attila, werd later weder opgebouwd. - 2) vlek met 3000 inw. op den regteroever van de Secchia, in de provincie Modena, 7 uren
gaans benoorden Modena.
Condamine (Charles Marie de la), fransch geleerde, geb. 28 Jan. 1701 te Parijs, bekend door zijne
deelname aan de graadmeting 1736-39 in Peru,
waar hij ook den boom opspoorde, van welken de
echte kina-bast komt. In 1745 keerde bij naar Parijs
terug, waar hij 4 Fehr. 1774 stierf. Hij droeg veel bij
ter bevordering van de wiskundige en geographische
kennis, alsook ter verspreiding van de koepok-inenting. Van zijne geschriften verdienen inzonderheid
melding: Relation abregee d'un voyage fait dans l' Arnerique meridionale (Parijs 1745) en Journal du voyage
fait a l'equateur (Parijs 1751; suppl. 1752).
Condapilly, stad in het britsch-ind. presidentschap Madras, distr. Masulipatam, nabij den Kistna;
15,000 inw.
Condatchy, dorp op de westkust van Ceylon,
aan de baai van C.
Condate, dit celtische woord beteekent ineenvloeijing, en werd als naam gebezigd voor verscheidene steden van het oude Gallic, o. a. voor de tegenwoordige steden Montereau-faut-Yonne,Rennes,COne,
Cognac, enz. - Er was ook een C. in oud Britannia
(Flavia Cesariensis), namelijk het tegenwoordige
Northwich.
Conde, verscheidene plaatsen in"Brazilie: 1) zeeplaats 17 mijlen benoordoosten Bahia ; 2000 inw. 2) plaatsje met 1000 inw., 4 mijlen bezuiden Paraiba. - 3) boofdzakelijk door Indianen bewoonde
stad op den regter-oever van den Tocantins, 4 mijlen
bezuidw. Para.
Conde, I ) stad en vesting in het fransche Noorder-departement, 3 uren gaans benoordoosten Valenciennes, aan de uitwatering van de Haine in de
Schelde ; 3200 inw. In 1478 werd C. ingenomen door
Lodewijk XI, in 1580 door den prins van Oranje, in
1676 door Lodewijk XIV, en bij het traktaat van Nijmegen werd C. afgestaan aan Frankrijk. De Oostenrijkers bemagtigden C. in 1793, maar de Franschen
heroverden het nog in dat zelfde jaar. Gedurende de
omwenteling droeg C. den naam van Nord-Libre. Een
half uur gaans noordwestelijk van C. ligt : 2) het dorp
Vieux-C., met 4000 inw. ; was vroeger eene onaf hailkelijke baronie, die door huwelijk overging in het
huis Bourbon, en aan eenen tak van betzelve (den
tak Bourbon-Vendome, zie blz. 554) zijnen naam gaf
(zie Prinsen van CONDE hieronder). - 3) C., dorpje
met 600 inw. in bet fransche dept. Aisne, 3 uren
gaans beoost. Château-Thierry. - 4) C.-sur-Noireau,
stad met 6500 inw. aan de zamenvloeijing van den
Noireau met de Drouance, in het fransche dept. Calvados, 6 uren gaans beoosten Vire ; is de geboortepl.
van Dumont d'Urville, wien er een standbeeld opgerigt is. - 5) C.-sur-Vire, vlek in het fransche Kanaal-departement, aan de Vire; 2200 inw. - 6)
C.-sur-Ilon, stadje aan den [ton, in het fransche dept.
Eure ; 1200 inw.
Condó (Prinsm van), een tak van bet huis Boar-
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bon, heeft tot stamheer Lodewijk prins van Conde
(zevenden zoon van Karel van Bourbon, hertog van
Vendome), die in het vierde geslacht een afstammeling was van Jan van Bourbon, graaf van La Marche,
en een broeder van Antoine de Bourbon, honing van
Navarre (zie ANTOINE). De voornaamste leden van dit
geslacht (zie ook blz. 554) zijn:
Conde (Lodewijk 1, prins van), hoofd-aanvoerder der Hugenoten, een zoon van Karel van Bourbon,
hertog van Vendome, was geb. 7 Mei 1530, diende
eerst onder maarschalk Brissac in Piemont, en onderscheidde zich bij menige gelegenheid ; maar na den
dood van Hendrik II deden de redenen tot misnoegen,
die de Guises hem gaven, hem overgaan tot de partij
der Hugenoten. Hij werd gehouden voor de ziel der
zamenzwering van Amboise en als zoodanig ter dood
veroordeeld ; doch het overlijden van Frans 11 redde
hem: Karel IX schonk hem de vrijheid terug, waarvan hij gebruik maakte om zich opentlijk aan het
hoofd te stellen van zijne verdrukte geloofsgenooten,
en in April 1562 opende hij den eersten bepaalden
religie-oorlog in Frankrijk; hij maakte zich meester
van verscheidene steden, maar verloor den slag van
Dreux (1562) en werd daarbij gevangen gemaakt.
Door den vrede van 1563 weder in vrijheid gesteld,
vatte hij 1567 andermaal de wapenen op, leverde den
onbeslist blijvenden slag van Saint-Denis, en vervolgens dien van Jarnac (1569), waarbij hij het leven
verloor, doordien hij, nadat hij zich reeds krijgsgevangen had gegeven, na afloop van den strijd op laaghartige wijze vermoord werd (13 Maart) door Montesquiou, kapitein der garden van den hertog van Anjou. — C. (Hendrik I, prins van), hertog van Enghien,
oudste zoon van den vorige, geb. 1552, ontkwam
slechts aan het bloedbad van den Bartholomeusnacht
door het Calvinismus af te zweren ; maar naauwelijks
was hij buiten bet bereik van hen, die hem dien eed
hadden afgeperst, of hij verbond zich met zijnen
broeder, den prins van Beam (naderhand koning
Hendrik IV), en nam met dezen het opperbevel op
zich over de Hugenoten in hunne religie-oorlogen tegen de Room'schen ; hij stierf 5 Maart 1588. Zes maanden na zijnen dood bragt zijne weduwe, Catharina van
Tremouille, eenen zoon ter wereld (1 Sept.1588), nl.
C. (Hendrik II, prins van), hertog van Enghien, die
in Rome's kerkleer werd opgevoed, en 1621 en 22
dapper vocht tegen de Hugenoten. Tijdens de onstuimige minderjarigbeid van Lodewijk X111 stelde deze
C. zich aan het hoofd van eene partij ontevredenen,
doch werd gevat, bragt drie jaren gevangen door in de
Bastille en op het kasteel van Vincennes, kwam later in
's konings gunst, en werd bij den dood van Lodewijk XIII het hoofd van den raad van regentschap. Zijn
grootste roem (zegt Voltaire) bestaat Merin, dat hij
de vader is geweest van den Grooten Conde.
Conde (Lodewijk II, prins van), genaamd de
Groote Condd, eerste prins van den bloede, aanvankelijk bekend onder den naam van hertog van Enghien,
geb. te Parijs 8 Sept. 1621, zoon van Hendrik II (zie
hierboven), trad op ziin 16e jaar in krijgsdienst, en
werd op zijn 22e jaar benoemd tot opperbevelhebber
over de fransche armee in tie Nederlanden, waar hij
19 Mei 1643 de Spanjaarden totaal versloeg bij Rocroi ; in het volgende jaar bemagtigde hij in den Elzas
(12 Sept.) Philipsburg, en bezette Manheim, Worms,
Oppenheim en den geheelen Rijn-Palls behalve Frankenthal. In 1645 (3 Aug.) won hij bij Allerheim (tusschen Nordlingen en Donauwerth) den bloedigen slag
tegen Frans Mercy en Jan van Weert. Minder gelukkig was hij in Catalonia, en kon Lerida niet bemeesteren ; maar kort daarna behaalde hij op prins Leopold
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de overwinning van Lens, die den vrede met Duitschland ten gevolge had (1648). In de woelingen der
Fronde stond C. aanvaiikelijk aan de zijde van het
bof, en bragt Parijs weder tot gehoorzaamheid ; doch
met ondank beloond, koos hij de partij tegen Mazarin,
werd zelfs 1650 in hechtenis genomen, en bragt dertien maanden in gevangenschap door. Zoodra hij nu
op vrije voeten kwam, dacht hij slechts aan midJelen
om zich over hetgeen hij ondergaan had te wreken ;
hij ligtte troepen, rukte op Parijs aan, en versloeg (6
April 1652) maarschalk Hocquincourt te Bleneau bij
Glen ; maar in de parijsche voorstad Saint-Antoine
stuitte bij op Turenne, die hem de nederlaag toebragt.
Nu ging C. in dienst van Spanje over, werd inmiddels
(1653) in Frankrijk als oproermaker ter dood veroordeeld, en door den vrede der Pyreneen bekwam hij
vergunning om in Frankrijk terug te keeren (1659).
Toen de oorlog tusschen Spanje en Frankrijk nitgebroken was, veroverde C. de Franche-Comte in drie
weken tijds (1668), voerde 1673 bevel in de Nederlanden, werd 1675 met bet opperbevel bekleed in
Duitschland tegen Montecuculi, en ontzette Hagenau
en Zabern. Door de jicht genoodzaakt bet kommando
neder te leggen, ging hij stil leven op zijne bekoorlijke buitenplaats Chantilly, en stierf 11 Dec. 1686
te Fontainebleau.
Conde (Lodewijk Jozef, prins van), zoon van
Lodewijk Hendrik, hertog van Bourbon (zie blz. 554)
was geb. 1736, diende met onderscheiding in den
Zevenjarigen oorlog, en droeg veel bij tot de overwinfling in den slag van Johannisberg. Tijdens de omwenteling was hij een der eersten, die Frankrijk verlieten, en begon 1789 aan de oevers van den Rijn, die
armee van uitgewekenen te vormen, die bekend werd
onder den naam van armee van Conde. Na nutteloos
wonderers te hebben gedaan van dapperheid te Weissenburg, Hagenau, Bentheim, was hij genoodzaakt zijne
royalistische armee af te darken, en nam 1800 de
wijk naar Engeland. Bij het herstel der Bourbons in
Frankrijk teruggekeerd, ontving hij van Lodewijk
XVIII de titels van grootmeester van het huis des konings en kolonel-generaal der infanterie. Hij stierf te
Chantilly 13 Mei 1818. Zijn zoon was Lodewijk Hendrik Jozef van Bourbon (zie BOURBON), en zijn kleinzoon de ongelukkige hertog van Enghien (ZieENGHIEN).
Met deze twee laatstgenoemde prinsen is bet Buis
Conde uitgestorven.
Condes, fransch dorp, dept. Jura, aan de Ain, en
aan den voet van een berg, 7 mijlen van Lons-leSaulnier; 300 inw. In de nabijheid overblijfselen van
een kasteel van Olifernes, waaromtrent de volksoverlevering allerlei vreemde dingen verbaalt.
Condillac (Etienne Bonnot de Mably), fransch
philosooph, geb. 30 Sept. 1715 te Grenoble, gest. 3
Aug. 1780 op zijn landgoed Flux bij Baugency, is bet
hoofd der sensualistische school in Frankrijk. Als
leermeester van den infant van Parma (den neef van
Lodewijk XV) gaf hij in het licht Cours d'etudes (15
dln. Parma 1775). Zijne Oeuvres completes verschenen
herhaalde malen (23 dln. Parijs 1798; 32 din. 1803;
16 dln. 1824).
Condom, lat. Condomium, stad in ' het fransche
dept. Gers, 10 uren geans benoorden Aucb ; 7500
inw.; geboortepl. van den geschiedschrijver Dupleix,
van den maarschalk Blaise de Montluc en van Francois Sabbathier.
Condomais, landschap in Gascogne, aan de
grenzen van Guyenne. tusschen de landschappen Gabaret, Lomagne, Bazadais, Agenais en Armagnac ; de
hoofdpl. was Condom. Het landschap C. maakt titans
deel uit van de fransche departementen Gers en Lot.
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Condor, eiland in de Chinesche Zee, slechts bewoond door vingtelingen uit Cambodzja of Cochinchina en door Negers; ongezond klimaat.
Condorcet (Marie Jean Antoine Nicolas Caritat,
markies van), geb. 17 Sept. 1743 te Ribemont bij
Saint-Quentin, uit adellijke ouders, herkomstig uit
Dauphine, maakte reeds op jeugdigen leeftijd door
eenige geschriften, naam als wiskundige, behaalde
1769 met zijne Theorie des comêtes den prijs der A kademie van Berlijn, werd in bet zelfde jaar lid der
pAcaddmie des Sciences", waarvan hij weldra tot levenslang secretaris werd benoemd. Hij knoopte betrekking aan met de philosophen, vooral met Alembert,
Voltaire en Turgot, werd een ijverig voorstander van
de zaak der omwenteling, en bevorderde de verspreiding van de rneuwe ideen door zijne geschriften. In.
1791 werd hij lid der Wetgevende vergadering, vervolgens van de Conventie, verklaarde zich voor de
afschaffing van het koningschap, en stemde met de
Girondijnen, met wier ondergang ook de zijne was
bepaald. In staat van beschuldiging gesteld 3 Oct.
1793, hield hij zich gedurende Langer dan een half
jaarschuil ten huize van eene vriendin; doch vreezende
zijne weldoenster aan vervolging te zullen blootstellen, verliet hij eindelijk zijne schuilplaats, en werd
27 Maart 1794 gevat bij Clamart ; doch den volgenden
morgen vond men slechts zijn lijk : hij had in de gevangenis door middel van vergif een einde aan zijn
leven gemaakt. Eene volledige verzameling van zijne
geschriften (de mathematische uitgezonderd) verscheen in 21 din. Parijs 1804. Ms philosooph heeft
C. zich vooral onderscheiden door eene blakende liefde
voor de menschheid, en door zijne stelling, dat de
menschelijke natuur in bet oneindige vatbaar is om
sneer de volmaaktheid nabij te streven. — C. (Marie
Louise Sophie Grouchy, echtgenoot van), geb. 1765,
gest. 6 Sept. 1822, was eene zuster van maarschalk
Grouchy en eene schoonzuster van Cabanis ; zij heeft
veel medegewerkt aan de geschriften van haren man
en o. a. in het licht gegeven zijn E squisse d'un tableau
historique des propels de l'esprit humain (1794).
Condormientes, d. bij elkander slapenden,
eene godsdienst-sekte omstr. 1233 in de omstreken
van Keulen. De C. sliepen bij elkander zonder onderscheid van kunne of leeftijd, en zelfs zonder zich te
bekreunen om den naauwsten graad van bloedverwantschap. Ze werden vervolgd door paus Gregorius IX ; en de inquisiteur voor Duitschland, Koenraad van Marburg, heeft er verscheidene levend doers
verbranden.
Condottieri, meervoudige italiaansche benaming voor aanvoerders (enkelv. Condottiere). In de
middeieeuwen noemde men zoo in Italie de aanvoerders der huurbenden, die de verschillende italiaansche staten in bunne dienst namen in de 13e en 14e
eeuw. Verscheidene dier C. hebben hunnen naam
vermaard gemaakt ; de meest bekende onder hen zijn :
Alberico de Barbiano, John Hawkwood, Fra Moriale,
Raymond van Cordova, Braccio van Montone, Pergola,
Carmagnole, Piccinino, en Sforza, wiens afstammelingen op den hertogelijken troon van Milaan hebben
gezeten. De C. namen jegens elkander de meest
mogelijke heuschheid in acht; en terwijl zij anderen, die zij gevangen maakten, niet op vrije voeten
stelden dan tegen hooge losprijzen, zonden zij altijd
de gevangenen, die zij op elkander maakten, zonder
losprijs terug.
Condrieu, fransche stad, dept. Rhone, aan de
Rhone, 8 uren gaans bezuiden Lyon ; 3200 inw.; geboortepl. van Pierre de Villars, den vader van maarschalk Villars.
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Condroz, vruchtbr landschap in Belgie, zijnde
het oostelijlt gedeelte der pron. Namen.
Condrusen, lat. Condrusi, omstr. den aanvang
onzer jaartelling drie kleine volkeren in Gallia (Germanica 2a), langs bet Ardennenwoud, tusschen de
Tongeren ten N. en de Treviren ten Z.; hun naam is
bewaard gebleven in dien van het landschap Condroz.
Cone, sod in Frankrijk. Zie COSNE.
Conegliano, v,ersterkte lombard. stad, 6 uren
gaans benoorden Treviso, aan den Monticano ; 7000
inw. Napoleon I schonk den titel van .h'ertog van C."
aan maarschalk Moncey.
Conegliano (Giovanni Baptista Cima, genaamd
da), historieschilder nit de venetiaansche school, geb.
te Conegliano, gest. omstr. 1517; strengen stijl,
heerlijk koloriet. Ile schilderstukken van zijnen zoon
C. (Carlo) zijn moeijelijk van die des vaders te onderscheiden.
Conejera, een der Balearische eilanden, tusschen Majorca en Cabrera.
Conemaugh, twee steden in Pennsylvania,
beiden aan de rivier C., de eene met 3200 inw. in
het graafschap Cambria, de andere met 1800 inw. in
het graafsch. Indiana.
Coney—Island, eilandje bij de zuidwestpunt
van Long-Island, 24 mijl van New-York, des zomers
druk bezocht om de zeelucht te genieten en te baden.
Confederatie, bond, statenbond of bondgenootschap, vereeniging van verscheidene staten, om
gemeenschappelijk te handelen tegen elken vijand,
die een hunner mogt aanranden, zijnde zoodanige
staten overigens aan elkander verbonden door gemeenschappelijke belangen, overeenkornst in taal en
zeden of wat dies meet. zij; zoo heeft men den Duitschen Bond , den Rijn-Bond, den Zwitserschen Bond,
den Noord-amerikaanschen Bond, den Centraalamerik. Bond, den Zuid-amerik. Bond, den Mexicaanschen Bond, enz.
Confessie van Augsburg. Zie bet artikel
AUGSBURGSCHE CONFESSIE.

Confessie van Emden. Zie EMDEN.
Conflans, van het woord Confluent, d. zamenvloeijing, 1) vlek in het Sardische, aan de zamenvloeijing van den Arly en de Isere, 9 uren gaans benoordoosten Chambery ; 1500 inw.; 1536 bemagtigd
door de Franschen. — 2) vlek in het fransche dept.
Haute-Saone, 5 uren gaans benoordoosten Vesoul,
aan de zamenvloeijing van den Breuchin en de Semouse ; 800 inw.; ijzermijn. — 3) vlek met 1700
inw. in bet fransche Seine-dept., tusschen Parijs en
Cbarenton, aan de zamenvloeijing van de Seine en
de Marne; traktaat van 1465, waardoor een einde
kwam aan den oorlog genaamd du ben public ; dit
C. is het geliefkoosde doel der parijsche spelevaarten.
— 4) C.-Sainte-Honorine, dorp in het fransche dept.
Seine-Oise, 5 uren gaans benoorden Versailles; 2200
inw.; in de nabijheid eene merkwaardige grot.
Confluentes, lat. naam van Coblentz en van
Confolens.
Confolens, lat. Confluentes, stad in het fransche
dept. Charente, aan de Vienne en de Goire, 7 mijlen
benoordoosten Augouléme, 3100 inw.; zink- en loodmijnen.
Confucius, eigentlijk Kong- foe-tsee (d. i.
leeraar Kong), de beroemdste chinesche wijsgeer en
godsdienstleeraar, geboren 19 Julij 551 v. Chr. te
Tseeusee in bet chinesche prinsdom Loe , tegenw.
het district Sjantong, wordt gezegd of te stammen van Hoang-ti, den wetgever der Chinezen. Op
zijn 17e jaar aangesteld als inspecteur der levensmiddelen in bet prinsdom Loe, klom hij al spoedig
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op van den eenen post tot den anderen, en was ein-

delijk minister in verscheidene prinsdommed, doch
legde op 24-jarigen leeftijd alle ambten neder, om
zich geheel aan het bespiegelende Leven te kunnen
wijden. Reeds lang had hij zwanger gegaan van het
idee, eene godsdienstig-zedelijke hervorming te beproeven onder zijne landgenooten ; tot dat einde toog
bij rond door verscheidene provincien, overal de
beoefening der deugd en der regtvaardigheid predikende, en overal een sterken aanhang winnende,
terwij1 hij tevens eene herziening bewerkstelligde
van de heilige boeken der Chinezen, en zelf eenige
werken schreef, die zijnen naam hebben vereeuwigd.
Een groot deel der bevolking van China belijdt nog
ten huidigen dage zijne leer: hij was voor de Chinezen wat Mozes voor de Israeliten, Christus voor de
Christenen, Mahomed voor de Mahomedanen is geweest. Hij stierf in 479 v. Chr., omringd van zijne
discipelen. Zijne afstammelingen, die nog in China
bestaan, genieten een aantal privilegien.
Confutatie, wederlegging van de Confessie
van Augsburg. Zie APOLOGIE der Augsburgsche Confessie.

Congaree, rivier in den noord-amerik. staat
Zuid-Carolina, ontstaat bovenColumbia, nit de zamenvloeijing van den Broad en den Saluda, en loopt, na
zich met den Wateree vereenigd te hebben, onder
den naam van Santee naar den Atl. Oceaan.
Congleton, stad in het engelsche graafschap
Chester, aan den Dane, 4 uren gaans van Newcastleunder-Line ; 11,000 inw.
Congo, de voornaamste rivier in bet westen
van Zuid-Afrika. Zie ZAIRE.
Congo, landschap in Zuid-Afrika, ten W. begrensd door den Atlantischen Oceaan, tusschen de
rivieren Congo en Dando, met een zeer vruchtbaren
grond, die rijk is aan koper- en ijzer-erts, was van
het einde der 15e tot de helft der 16e eeuw een
bloeijend Negerrijk, dat bet Christendom omhelsd
bad ; doch is sedert in verval. De hoofdstad is BanzaCongo, door de Portugezen genoemd San-Salvador,
met ruinen van verscheidene christenkerken. De
Portugezen beweren het oppergezag over C. te hebben, doch bezitten dat slechts in naam. In 1487 werd
C. ontdekt door Diego Cam (een Portugees), en in
1816 werd dit land bezocht door Tuckey.
Congregationalisten, in Engeland de
leden der sekte, die later Brownisten (zie BROWN) en
nog later Independenten werden genoemd.
Congres, eene vergadering, hetzij van vorsten,
hetzij van hunne gevolmagtigden (in het laatste geval is het woord Conferentie meer gebruikelijk),
waarin middelen worden beraamd, om de tusschen
twee of meer natien gerezene geschillen te vereffenen, of wel het ontstaan van botsingen te voorkomen. De meest vermaarde Congressen werden gehouden: te Munster en Osnabruck (1646-48), in
de Pyreneen (1659), te Aken (1668, 1748 en 1818),
te Nijmegen (1676-78), te Rijswijk (1697), te
Utrecht (1713), te Rastadt (1797-99), te Erfurt
(1808), te Chatilloi (1814), te Weenen (1814-15),
te Carlsbad en Troppau (1820), te Laibach (1821),
te Verona (1822). Daarbij is uit den jongsten tijd te
voegen het congres te Parijs in 1856, dat 30 Maart
het herstel van den europeschen vrede ten gevolge
had. Een later door Napoleon III aan de europesche
mogendheden voorgesteld vorsten-congres werd door
alien onder beleefde vormen van de hand gewezen,
hetgeen wel een der gevoeligste nederlagen is geweest, die de napoleontische staatkunde van bet
tweede keizerrijk tot op dit oogenblik geleden heeft.
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Congreve (William), blijspeldichter, bijgenaamd 'de engelsche Terentius", geb. 1672 te Bardsey bij Leeds, gest. 19 Jan. 1729 te Londen. Zijne
Works, nog tegenw. geacht, verschenen in 3 dln.
(Louden 1752).
Congreve (sir William), engelsch ingenieur en
officier der artillerie, geb. 20 Mei 1772 te Woolwich,
beroemd door de verbeteringen. die hij aanbragt in
den aanleg van kanalen en sluizen, maar inzonderheid 'door de naar hem genoemde Congrevische pijien,
die aanvankelijk slechts dienden om eenig voorwerp
in brand te schieten, doch die later aan de punt ook
voorzien werden van kogels en granaten. Men bediende zich het eerst van die pijlen in 1808 tegen
de vloot van Boulogne ; ze deden groote diensten in
den slag van Leipzig, in lien van Waterloo, en bij
het bombardement van Algiers (1816) door lord
Exmonth. Zeer vroeg in krijgsdienst getreden, nam
sir William C. in 1820 zijn ontslag als luitenantkolonel. Hij verloor zijne tortuin grootendeels in
mijn-ondernemingen, kwam zijne laatste levensdagen
in Frankrijk doorbrengen, en stierf te Toulouse
15 Mei 1828.
Coni, ital. Cuno, hoofdpl. der 607,000 zielen
sterke italiaansche prov. C„, aan de zamenvloeijing
van de Stura en Gesso, 9 mijlen bezuiden Turijn;
21,000 inw. Tot in 1800 was C. een der sterkste
vestingen in Piemont ; 1744 en 1796 werd C. vermeesterd door de Franschen.
Conieh, stad in aziat. Turkije. Zie KONIETI.
Conil, spaansche stad, 8 uren gaans bezuidoosten Cadix ; 4400 inw.
Conimbriga, stad in Lusitanie; tegenwoordig Coimbra.
Conjeveram, stad in het britsch-ind. presidentschap Madras, distr. Chingleput, aan de Wegawati ; 8000 inw. en eene groote, druk bezochte pagode
van Siwa.
Congo, stad der spaans. prov. Coruna ; 5700 inw.
Conn, of Lough-Conn, meir in het iersche
graafschap Mayo; in dit meir outlast zich de Moy.
Connacia, lat. naam voor Connaught.
Connasauga, rivier in den noord-amerik.
staat Georg ;a, vereenigt zich bij New-Echota met
den Cossawattee, en vormt daarmede den Oostenaula.
Connaught, lat. Connacia, de westelijkste
prov. van lerland, groot 266 vierk. mijlen, telde
1860 nog mean 912,000 zielen, en is ingedeeld in
de graafschappen Leitrim, Sligo, Mayo, Roscommon
en Galway.
Conneaut, havenplaats in Ohio, graafschap
Ashtabula, aan de rivier C., nabij hare uitwatering
in het Erie-meir; 2700 inw.
Connecticut, de voornaamste rivier van
Nieuw-Engeland, ontspringt aan de grenzen van
Canada in het noorden van Nieuw-Hampshire, waarvan het de grensscheiding vormt aan de zijne van
den staat Vermont, doorstroomt de staten Massachusetts en Connecticut, en valt na eenen loop van
100 mijlen, en na verscheidene merkwaardige watervallen gevormd te hebben, bij Saybrook. tusschen
New-Haven en New-Londen, in den Atl. Ocearm.
Connecticut, een der staten van de noordamerik. Unie, grenst ten noorden aan Massachusetts, ten westen aan New-York, ten zuiden aan de
Long-Island-Sand en ten oosten aan Rhode-Island;
is 220 vierk. mijlen groot, en telde 1860 ruim
460,000 inw. Sedert 1776 heeft C. den rang van
Staat, is ingedeeld in 8 graafschappen (Fairfield,
Hartford, Lich tfield , Middlesex , New-Haven, NewLondon, Tolland en Windham), en heeft tot hoofd-
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steden Hartford en New-Haven. De indiaansche
volkeren, die vroeger dit land bewoonden, heetten
Pequods en Mohicanen. In 1635 vestigden zich de
Europeanen in C., en hun getal nam zeer spoedig
derwijze toe, dat de verschillende nederzettingen in
C. eeuen bond vormden, die 1662 een charter notving van Karel H, koning van Engeland. Aan den
vrijheids-oorlog heeft C. een werkdadig aandeel
genomen, en trad vervolgens in de Unie ; tot 1818
bleef nogtans het Dude charter in C. van kracht.
Connecticut (Nieuw-), onder dezen naam
verstaat men het noordoostelijk gedeelte van den
staat Ohio, bevattende de graafschappen : Ashtabula,
Cuyahoga, Geanga, Huron, Medina, Portage en
Trum-Bull, omdat deze graafschappen bevolkt werden met landverhuizers nit Connecticut.
Connemara, landschap in het iersche graafschap Galway, tusschen Galway en Clewbay als een
schiereiland vooruitspringende in den Atl. Oceaan,
wordt menigmaal ook het lersche Hoogland genoemd
om de wildheid der natuur met bergmeren, rivieren
en watervallen.
Connêtable, van bet lat. Comes stabuli, d. i.
stalmeester, was in het romeinsche keizerrijk een
hof- en staats-beambte, en werd als zoodanig ook
bij de frankische koningen aangesteld. Aanvankelijk
slechts belast met het beheer over het paleis en den
hofstaat, werd de C. in de lie eeuw ook met het
opperbevel over de rijkstroepen bekleed, droeg toen
den titel van Groot-C., en was de eerste grootwaardigheidbekleeder des rijks. De beroemdste connétables zijn geweest: Châtillon, Du Guesclin, Clisson,
Bourbon, Montmorency, Lesdiguiéres. Door Lodewijk XIII werd 1627 de waardigheid van C. opgeheven. Door Napoleon werd die 1804 nominaal hersteld ten behoeve van zijn broeder Lodewijk, terwij1
Berthier toen tot vice-C. benoemd werd.
Conon, 1) atheensch veldheer, liet zich in
Mitylene insluiten door de Lacedemoniers (406 v.
Chr.), en werd ontzet door de overwinning bij de Arginusen; na de ramp , van (Egos-Potamos (405 v.
Chr.) gelukte het hem 8 schepen te redden, waarmede hij de wijk nam naar Cyprus; hij zette de
Perzen op tegen de Lacedemoniers, werd opperbevelbebber van hunne vloot, behaalde bij Cnidus
op de Lacedemoniers eene beslissende overwinning
(394 v. Chr.), en keerde toen terug naar Athene.
Bij Artaxerxes beschuldigd dat hij Ionic en Eolid
in opstand had willen brengen, werd hij in hechtenis genomen, doch spoedig weder in vrijheid gesteld. Hij nam de wijk naar Cyprus, waar hij omstr.
390 voor Chr. stierf. Volgens anderen werd hij in
zijne gevangenis ter dood gebragt. Een zoon van C.
was Tirnotheus. — 2) wis- en sterrekundige, geboortig van het- eiland Samos, leefde van 300-260
v. Chr., ontdekte. (zegt men) het sterrebeeld,
waaraan hij, om koningin Berenice te vleijen, den
naam gaf van Berenice's hoo[dhaar (Zie BERENICE).
— 3) leefde ten tijde van Cesar en Octavianus, en
schreef in het echt attische dialect 50 vertellingen,
handelende over onderwerpen uit de oudste tijden,
inzouderheid der kolonidn ; die vertellingen zijn ons
slechts bekend in uittreksels.
Conques, twee fransche steedjes: 1) dept.
Ande, 2 uren gaans benoordoosten Carcassonne ;
1700 inw. — 2) dept. Aveyron, 8 uren gaans benoordwesten Rhodez ; 1400 inw.
COnquet (le), fransche stad, dept. Finisterre,
aan den Oceaan, 5 urea gaans bewesten Brest ; 1500
inw.; kleine haven, goede reede. Tusschen deze stad
en Brest ligt op eerie rots het fort Berthaume.
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Conrad. Zie KOENRAAD.
Conradin, zoon van keizer Koenraad IV, en
laatste telg uit het geslacht der Hohenstaufen, geboren 1252, was 3 jaren mid toen hij zijnen-vader
verloor, en erfde diens regten op de kroonen van
Duitschland, Napels en Sicilid; maar uithoofde van
zijnen kinderlijken leeftijd werd hij van zijne staten
beroofd door zijnen voogd Manfred. Na diens dood
het koningrijk Napels willende betwisten aan Karel
van Anjou, die door den paus daarmede beschonken was, werd C. (1268) bij Tagliacozzo door genoemden koning overwonnen, gevangen genomen,
en na een schijnvertoon van geregtelijke veroordeeling ter dood gebragt, naauwelijks 16 jaren mud.
Conring (Herman), geb. 9 Nov. 1606 te Norden in Oost-Friesland, een der beroemdste en de
grootste verscheidenheid van vakken beoefenende
geleerden van zijnen tijd, was professor der philosophic, geneeskunde en staatkunde te Helmstedt,
waar hij 12 Dec. 1681 stierf. Hij heeft een aantal
geleerde werken nagelaten.
Cons. LC CONSARBRUCK.
Consalvi (Ercole), een der grootste staatslieden van zijne eeuw, geb. te Rome 8 Junij 1757,
was bij de uitbarsting van de fransche omwenteling,
waarvan hij een der hartstogtelijkste bestrijders werd,
auditeur bij de Rota, en werd 1789 onder Pius VI
minister van oorlog ; later door Pius VII tot kardinaal verheven en tot secretaris van staat benoemd,
sloot hij 1801 te Parijs met Napoleon het concordaat. Zijne vijandige gezindheid kennende, bewerkte
Napoleon, dat C. gedurende eenige jaren uitgesloten
bleef van het regeringsbeleid, en hield hem zelfs in
Frankrijk ; maar 1814 keerde C. naar Rome terug,
werd weder minister, nam als pauselijk nuntius deel
aan het congres te Weenen (1815), sloot nog verscheidene concordaten, was 1823, bij het ledig staan
van den Heiligen Stoel, belast met de leiding van
zaken, en stierf te Rome 24 Jan. 1824.
Consarbruck. aanvankelijk genaamd Cons,
duitsch dorpje, 2 uren gaans bezuidwesten Trier, en
digt bij de zamenvloeijing van de Saar en de Moezel ;
bij C. werd de veldslag geleverd, waarin Karel III,
hertog van Lotharingen, de overwinning behaalde
op maarschalk Crequi (1675).
Conscience (Henri),vlaamsch novellen-schrijver, geb. 3 Dec. 1812 te Antwerpen, eerst militair,
vervolgens secretaris en archivaris bij de akademie
van beeldende kunsten te Antwerpen, werd door
zijne pennevruchten een der voornaamste scheppers
der nieuwe vlaamsche letterkunde. Vooral door zijn
De leeuw van Vlaenderen (Antw. 1838) maakte hij
naam geheel Europa door. Na eene reeks van historische romans, novellen en verbalen te hebben geschreven, die alien den Stempel dragen van zijn genie, is C. echter in zijne latere produkten minder
gelukkig, sedert zijn genie meer aan de banden
schijnt te liggen van Rome's kerkleer.
Consentes, naam waaronder men te Rome de
twaalf voornaamste godheden verstond, die met Jupiter den oppersten raad van den Olympus vormden,
en elk over een van de twaalf maanden des jaars
waren gesteld. Deze godheden waren : Jupiter, Neptunus, Mars, Apollo, Mercurius, Vulcanus, Juno,
Vesta, Minerva, Venus, Diana en Ceres.
Consentia, stad in Bruttium ; tegenw. Cosenza.
Conserans, lat. Cousorrani, landschap in Gascogne, in het Z. 0., tusschen Comminges en bet
gouvernement van Foix ; hoofdpl. St.-Girons;andere
steden St.-Lizier en Massat. Tegenw. maakt C. deel
uit van het fransche dept. Aridge.
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Considêrant (Victor Prosper), fransch socialist.
geb. I 805 te Satins, sloot zich aan bij de sociaistiSehe
school van Fourier, waarvan hij tegenw. het hoofd is,
deed _socialistische zendelingsreizen binnenslands
in Frankrijk,naar Zwitserland, Belgie en Duitschland,
was na de Februarij-omwenteling lid der nationale
vergaderingen, waar hij tot de bergpartij behoorde, en
werd wegens medepligtigheid aan de poging tot opstand van 13 Junij 1849 beschuldigd van hoog verraad.
Hij nam de vlugt naar Belgie, doch begaf zich al
spoedig naar Texas, waar hij eene comMunistische
gemeente La Reunion stichtte. Van zijne vele social.
geschriften is het voornaamste zijne Destinde soeiale
(2 dln. Parijs 1834-38 ; nieuwe druk 1847-49).
Consorrani, yolk in Gallie (Novempopulanie)
aan den voet der Pyrenean, tusschen de Convenze en
de Volcm Tectosages (zie CONSERANS). Hunne hoofdstad was Consorrani (tegenw. St.-Lizier), dat ook
genoemd werd Consorranorum oppidum.
Constadt, stad in het pruis reg. distr. Oppeln.
Constans, lat. Constantia, duitsch Costnitz of
Constantz, stad in het groothertogdom Baden, aan
den Rijn en aan het meer van C.; 6800 inw. Grooter en gewigtiger dan tegenwoordig was C. in de
middeleeuwen ; het was fang eene vrije rijksstad,
totdat het, weigerachtig om het interim aan te nemen, 1548 in den ban gedaan en door keizer Karel V
aan zijn broeder Ferdinand geschon ken werd. In 1805
kwam C. aan Baden, nadat reeds 1802 het souvereine
bisdom C. geseculariseerd was. Van 1414 tot 1418
werd te C. het beroemde Concilie van Constans
gehouden, dat, behalve door keizer Sigismond en
pans Johannes XXIII, werd bijgewoond door 26
prinsen, 140 graven, 20 kardinalen, 7 patriarchen,
20 aartsbisschoppen, 91 bisschoppen, 96 prelaten
en doctoren, en omstr. 4000 priesters. Door dit Concilie werden Brie pausen afgezet en Martinus V verkoren als wettige paus. Op dit concilie werden ook
de leerstellingen van Huss en Hieronymus van Praag
veroordeeld, en beiden tot den hrandstapel verwezen.
Constans (Meir van), ook Bodenzee genaamd,
bij de onden Brigantinus laces, een meir tusschen
Zwitserland en Duitschland, wordt van het oosten
naar het westen doorstroomd door den Rijn. Het
grenst ten Z. aan Zwitserland, ten Z. 0. aan Oostenrijk, ten N. 0. aan Beijeren en Wurtemberg, ten
N. W. aan Baden. Bij de stad Constans splitst bet
meir zich in twee armen, namelijk het Beneden-meer
(Unter See) ten westen van de stad, en het meir van
Ueberlingen, ten noordwesten van Constans.
Constans I, romeinsch keizer, derde zoon van
Constantijn den Groote, volgde dezen op in 337 met
zijne twee broeders Constantijn en Constantius, en
bekwam als zijn erfdeel Italie en Afrika. Weinig jaren later werd hij meester van geheel het westen
door den dood van zijnen broeder Constantijn, die
hem den oorlog verklaard had, en die voor Aquilea
sneuvelde (340). Hij maakte zich gehaat door zijne
trotschheid, zijne verkwisting en zijne ongebondene
levenswijs, en werd van den troon gestooten en gedood door Magnentius, te Elne (Helena) in 350.
Deze keizer was vijandig gezind jegens de Arianen.
—C. II, keizer van het oostersche rijk, was een zoon
van Heraclius II, en werd op den troo p geplaatst 641,
toen hij 12 jaren oud was. Hij liet zich verscheidene
provincien ontweldigen door kalif Moavia, verliet zijne
residentie Constantinopel, en nam de wijk naar Sieine. Zich op dat eiland gehaat gemaakt hebbende
door zijne afpersingen, werd hij te Syracuse, terwijl
hij een bad nam, vermoord (668) door een zijner
officieren, na 27 jaren geregeerd te hebben.

Constant de Rebeeque (Benjamin), een
fransch publicist, geb. 23 Oct. 1767 te Lausanne in
Zwitserland, begaf zich dadelijk na bet uitbarsten
van de franscbe omwenteling naar de hooldstad van
Frankrijk, en was werkzaam in den Raad der Vijfhonderd. Na 18 Brumaire kwam hij in bet tribunaat, doch doordien hij Bonaparte tegenwerkte nerd
hij 1802 verwijderd, en begaf zich toen met zijne
vriendin Madame de Stael op reis. Na zich in Duitschland ijverig met dnitsche letterkunde te hebben bezig gehouden, keerde hij 1814 in Frankrijk terug,
en sloot zich aan hij de liberate partij, die vijandig
gezind was tegen Napoleon. Gedurende de Honderd
Dagen ging hij over tot de napoleontische partij, en
had deel aan de redactie van de Acte additionnel. Onder de Restauratie was hij lid van de Omer der
afgevaardigden (1816-1824) en behoorde onder de
ijverigste voorbereiders van de Junij-omwenteling
(1830), werd toen president van den Raad van State,
doch voerde oppositie tegen koning Lodewijk Filips;
hij stierf echter reeds 8 Dec. 1830. Onder zijne vele
werken verdienen vooral melding: Mdmoires sur les
Cent pours (Parijs 1822 ; 2e druk 1829); zijn deistisch werk De la Religion (5 dln. Parijs 1824-30)
te Rome op den Index geplaatst; zijn Du Polytheisme
romain (2 dln. 1853), zijnde dit laatste eerst na
zijnen dood in druk verschenen.
Constantia, district in het Kaapland, aan de
oostelijke en noordoostelijke hellingen van de Tafelberg-keten, omstreeks 5 wren gaans beoosten de
Kaapstad ; bekend door deszelfs voortreffelijken
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Constantia, I) stad in Gallie; tegenw. Contances. — 2) stad in Helvetia ; tegenw. Constans in
Baden. - 3) stad in Mesopotamia; zie AMID. - 4) stad
in Phenicie; zie ANTARADUS. - 5) Gonstantia Zilis,
dorp in het koningrijk Fez; zie ASILA.
Constantia, koningin van Frankrijk, dochter
van Guillaume Taillefer, graaf van Toulouse, trad
998 in den echt met koning Robert, en was door
haren heerschzuchtigen aard het ongeluk van lien
vorst. Zij deed vergeefsche pogingen om de kroon
te verzekeren aan haren derden zoon Robert, ten nadeele van haren oudsten zoon Hendrik, die naderhand
geregeerd heeft onder den naam van Hendrik I. Zij
stierf 1032.
Constantia, twee koninginnen van nl.
1) koningin der Beide Sicilian, dochter van Roger I
(na diens dood geboren), bad haar erfgoed te betwisten aan haren neef Tancred, en werd eerst in
1194 erkend. Zij was gehuwd met keizer Hendrik VI,
die zich bij de Sicilianen gehaat maakte, en tegen
Wien zij genoodzaakt was zich zelve te verdedigen.
Zij stierf 1198. 2) koningin van Sicilia, dochter
van Manfred, trouwde Peter van Aragon (1261).
Met bebulp van haren man ontweldigde zij Sicilia
aan Karel van Anjou, na de Siciliaansche Vespers, en
regeerde te Palermo van 1283 tot 1297, onder den
naam van hare zonen Jayme en Frederik.
Constantin (Abraham), schilder op porselein,
geb. 1785 te Geneve, vormde zich in Italie door de
studie van klassieke meesterstukken, werd 1826 te
Parijs kamerschilder des konings, en werd door Lodewijk Filips 1832 naar Rome gezonden, waar hij
voortreffelijke werken uitvoerde. Hij schreef ook:
Iddes italiennes sur quelques tableaux cdlares (Florence 1840).
Constantina, naam van verscheidene steden
der oudheid, dus genoemd ter eere der Constantijnen : de voornaamste zijn: I ) Arelate ; tegenw. Arles. -- 2) Cirta ; tegenw. Constantine.

Constantine
Constantine, lat. Constantina, het oude Cirta,
later ten tijde van Julius Cesar Sittianorum CoIonia
genaamd, naar zekeren Sittius, die eene kolonie derwaarts bragt. C. is de hoofdplaats der prov. C. in de
fransche kolonie Algerie; heeft 26,000 inw. en eene
citadel, die de stad volkomen bestrijkt. Lang tnaakte
C. deel nit van het rijk van Tunis; de Algerijnen vermeesterden C. in de 18e eenw. In 1830
kwam C. onder het gezag van Frankrijk, doch bleef
zich tang tegen de fransche wapenen verzetten ;
Clausel deed 1836 eene vergeefsche pogiug om C.
te beinagtigen, en eerst in 1837 werd de stad en de
citadel door de franschen veroverd, na een langdurig
en moorddadig beleg, waarbij generaal Damrdmont
het leven verloor. — De tegenw. prov. C., eertijds
een beylik of pachalik, vormt het oostelijk gedeelte
der kolonie Algerie, grenst ten N. aan de Middell.
Zee, ten 0. aan bet rijk Tunis, ten Z. can het land
van Zab, en ten W. aan het eigentlijke Algerie en
aan de prov. Titterie. De bevolking (nagenoeg uitsluitend Kabylen) is, vooral die in de bergstreken,
zeer oorlogzuchtig ; zij is gesplitst in eene groote
menigte onafhankelijke stammen, waarvan de voornaamste zijn : Haractas, Coucos, enz. De laatste bey
van C. (Achmed-bey) was slechts in naam onderhoorig aan den dey van Algiers.
Constantinogorsk, stad en vesting in het
russ. gouvernement Stawropol, aan de Kleine Koema; 2000 inw.; badplaats met warmezwavelbronnen.
Constantinograd, stad in bet russ. gouvt.
Poltawa, aan de Berestowaja; '2300 inw.
Constantinopel, turksch Stamboel of eigentl.
Istamboel, bet oude Byzantium, in nieuw Lat.
Constantinopolis, is de hoofdstad van europ. Turkije
en van geheel het turkscbe rijk, heerlijk gelegen aan
de Straat van Constantinopel, telt, met inbegrip van
hare 15 voorsteden, 715,000 inw., waaronder ruim
420,000 Mahomedanen. De voornaamste dier voorsteden zijn : Galata, de wijk der kooplieden ; Pera, de
wijk der Europeanen, met de paleizen der vreemde
gezanten ; Topkhatie, met de keizerlijke geschutgieterij ; en Scutari. De stadswijk Fanar en de voorstad St.-Dimitri zijn nitsluitend bewond door Grieken. De eigentlijke stad C., die eene grondsoppervlakte beslaat van 21 mijl, is aan de landzijde omringd door drie vestingmuren, met 28 deuren en
9 poorten. De merkwaardigste gebouwen zijn de
voorrnalige, thans als moskee dienende Sophia-kerk,
gebouwd door Justinianus, de kleine Sophia-kerk,
het oude Serail, het nieuwe Serail, de moskeen van
sultan Achmed, sultan Soliman, sultan Osman en
sultane Validd. In het geheel vindt men in C., behalve verscheidene christen-kerken en joden-synagogen, verre over de 300 moskeen : maar in de uitsluitend door Turken bewoonde stadswijk Eyoeb
staat die moskee, in welke iedere nieuwe sultan bij
het aanvaarden van zijne regering omgord wordt
met het zwaard van Osman; in die moskee worth
ook het vaandel van Mahomed
dat grootste rijkskleinood bewaard. In de oudste tijden droeg C. den
naam van Byzantium (zie dat art.), en heeft zoowel
onder dien, als onder zijn tegenw. naam eene belangrij ke rol gespeeld in de geschiedenis der wereld. Verscheidene malen verwoest (onder Septimius Severus
in 190, onder Gallienus en zijne opvolgers), kwam
C. eerst tot zijne eigentlijke grootheid na bet jaar
330, toen Constantijn de Groote deze stad verhief
tot hoofdstad van bet romeinsche rijk, en er zijne
residentie vestigde. Bij de verdeeling van het romeinsche rijk (395) werd C. de hoofstad van het oostersche rijk, en overtrof al spoedig Rome in prach-
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tige gedenkteekenen en bevolking, in rijkdom en in
handelsvertier. Onder Justinianus werd de prachtige
stad door eene aardbeving verwoest (557), maar
nog prachtiger dan to voren weder opgebouwd. Te
vergeefs werd C. belegerd eerst door de Awaren
alleen (593), vervolgens door de Awaren en Perzen
gezamentlijk (625), door de Arabieren (671-678),
door de Bulgaren (755). door de Waregen (866).
De Kruisvaarders maakten zich meester van C. in
1203, en plaatsten er op den troon Alexius den
Jonge, wiens vader Izaac was verdreven door
Alexius Angelus (1195). In 1204 heroverden de
Kruisvaarders de stad C. op Ducas Murzuphlus, die
Alexius den Jonge had verdreven, en ditmaal yestigden zij zich te C. en stichtten er het latijnsche
rijk. In 1261 maakte Michael VIII Paleologus, keizer
van Nicea, zich bij verrassing meester van de stad
en beklom weer den troon van bet oostersche rijk.
Na verscheidene malen aangetast geweest te zijn
(door Orkhan in 1337, Bajazet, Amurad) werd C. eindeli* eene prooi der Turken: Mahomed II veroverde
de stad in 1453, en verhief baar tot hoofdstad van
het ottomanische rijk, hetgeen C. op dit oogenblik
nog is. — Ook in de Kerkelijke geschiedenis speelt
C. eene gewigtige rol: het was aanvankelijk slechts
een eenvoudig bisdom, en had den roem, onder des..
zelfs bisschoppen te tellen den heiligen Johannes
Chrysostomus. De concilien van Constantinopel (381)
en Chalcedonic (451) verhieven bet bisdom C. tot
patriarchaat, en gaven het den tweeden rang in de
Kerk, hetgeen de kiem werd tot de scheuring tusscben de westersche en oostersche Kerken (zie
Norms). In 595 nam Johannes de Vaster den titel
aan van wcumenischen patriarch ; hij werd daarin
nagevolgd door zijn opvolger Cyriacus: doch zoowel
de pans (de heilige Gregorius) als zelfs de keizer
(Phocas) kwameu met kracht daartegen op. In 858
verklaarde patriarch Photius de grieksche Kerk onafhankelijk van de pausen, hetgeen het begin was van
de groote scheuring, die in 1053 feiteWk volbragt
werd. Eene menigte concilien zijn te C. gehouden,
waaronder vier algemeene of cecumenische, t. w.:
a) in 381 ; bij dit concilie werd een symbool des
geloofs vastgesteld (betwelk bevestigd werd door
het concilie van Nicea), terwij1 aan den bisschop
van C. den eersten rang na den pans werd toegekend. 5) in 553 ; bij dit concilie werden de geschriften veroordeeld van drie beruchte Nestorianen,
nl.: Ibbas van Edessa, Theodoret, bisschop van Cyr
en Theodorus van Mopsuestia. c) in 680; bij dit
concilie werd het monotbelismus veroordeeld, even
als de nagedachtenis van pans Honorius en 4 monothelitiscbe patriarchen. —d) in 869; door dit concilie
werd Photius in den ban gedaan. Nog verdienen bier
melding: e) het Quini-Sextum of in Trullo, bijeengeroepen in het keizerlijk paleis door Justinianus II
in 691, om de besluiten aan te vullen, die door eenige
vroegere concilien waren genotnen, maar waarvan
de canons niet erkend waren door de pausen.
1) twee concilien der Beeldstormers, een in 730 en
een in 759. — Voor de geschiedenis van het Oostersche rijk en de naamlijst der keizers, zie bet art.
OOSTERSCHE MIK (het).
Constantinopel (Straat van), zijnde de
oude Bosporus Thracius, de zeeengte, die de Zee van
Marmora verbindt met de Zwarte Zee, en Europa
van Azie scheidt.
Constantinowskaja, kozakken-vlek in het
land der donsche Kozakken; 4500 inw.
Constantinus, keizers, koningen en grootvorsten. Zie CONSTANTIJN.
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Constantinus, pausen : I) een Syrier, werd
tot paus verkoren 708, bestreed het monothelismus,
en stierf 715. — 2) een tegenpaus, beklom als zoodanig den pauselijken stoel in 767 bij den dood van
Paulus I, Wiens wettige opvolger Stephanus 111 was;
de tegenpaus C. werd 769 uit Rome weggejaagd, en
nadat hem de oogen uitgestoken waren werd hij in
een klooster opgesloten, waar hij gevangen zat tot
aan zijnen dood.
Constantius I, bijgenaamd Chlorus, d. i. de
Bleeke (voluit Flavius Valerius Constantius), romeinsch keizer, was een zoon van Eutropius en van
eerie dochter van keizer Claudius 11. Hij werd door
de beide keizers Diocletiaan en Maximianus tot een
der cesars benoemd, daar men begreep, dat bij de
vele vijanden, die het rijk tegen zich had, een .cesar"
niet genoeg zoude zijn. Reeds onder vroegere keizers
had C. met lof gediend; reeds Carus had hem willen
adopteren ; hij ontving Gallie, Spanje en Britannie,
en kort daarna scheidde hij, op aandrang van Diocletiaan, wettig van zijne vrouw Helena (bij wie hij
den zoon had, die later Constantijn de Groote werd),
en trad in den echt met Theodora, de dochter van
keizer Maximianus. Hij sloot voorloopig vrede met
Carausius, die zich in Britannie vasten voet had verzekerd (289), rustte zich echter in 292 ten strijde
tegen hem, versloeg de Franken, verzekerde Gallie
voor Rome's gezag, en was op het punt om naar
Britannie over te steken, toen hij de tijding ontving,
dat Carausius vermoord was (293), en dat de moordenaar, Allectus, hem was opgevolgd. Tegen dezen
toog C. nu ten strijde, en bragt het eiland weder tot
onderwerping (296). In 297 overwon hij de in Gallie
gevallene Alemannen. En toen Diocletiaan (305) afstand deed van de regering, en Maximianus aftrad
met hem, werden C. en Galerius in hunne plaats
.augustus"; C., als oudste in jaren, was dus ook de
eerste in rang, doch hij stierf reeds in 306 te Eboracum (York), op eenen veldtogt tegen de Picten,
die eenen inval waren komen doen in Britannie.
Ofschoon Heiden gebleven, was C. het Christendom
geenszins vijandig; eer hij stierf benoemde hij zijnen
zoon Constantijn (later bijgenaamd 4e Groote) tot
cesar. — C. II, tweede zoon van Constantijn den
Groote, was geb. 13 Aug. 317, werd reeds in 324
cesar, trad in den echt 336, en be yond zich bij den
dood zijns vaders (337) in het Oosten. Bij de deeling des rijks tusschen hem en zijne broeders Constantijn II en Constans, bekwam C. Egypte en Azle,
en bevestigde zijn gezag, door een aantal bloedverwanten te doen vermoorden. Met de Perzen had
hij eenen oorlog, d;e hem veel moeijelijkheden
baarde; hij leverde hun verscheidene veldslagen,
waaronder vooral die bij Singara (348), in welke
C. overwinnaar bleef. Door reeds sedert zijn twintigste jaar het hoogste gezag nit te oefenen, was zijn
gemoed meer en meer hardvochtig geworden ; en
toen zich in 350 verscheidene usurpators opwierpen,
schoof hij den eenen, namelijk Vetranio (gehuwd
met C.'s zuster Constantia), ter zijne; en den anderen, Magnentius, overwon hij in den bloedigen slag
bij Mursa aan den Donau. Hij veroverde Pannonie;
en Rome, dat verbitterd was over de wreedheden
van Magnentius, onderwierp zich aan C., die nu
meester was van bet gansche rijk. Magnentius maakte
daarop te Lugdunum een einde aan zijn !even door
een zelfmoord. Doch C. maakte zich al spoedig door
zijne wraakoefeningen en wreedheden zoo gehaat,
dat de troepen Julianus als keizer uitriepen in zijne
plaats. Nu rukte C. tegen dezen op ; doch op dezen
veldtogt stierf hij (361) te Mopsucrene in Cilicie,

aan den voet van het Taurus-gebergte ; waarop Julianus algemeen als keizer werd erkend. In weerwil
van zijne meer dan gewone verstandelijke beschaving, en van zijne verdere goede hoedanigheden,
was C. een zwak en wantrouwig vorst, op wuen behendige vleijers veel vermogten; ook als veldheer
was hij geenszins een talent, hoezeer het geluk hem
bijzonder begnnstigde in zijne ondernemingen.
Constantius, veldheer van Honorius (407),
overwon eerst Gerontius, vervolgens den usurpator
Constantijn , die de hip der Alemannen en Franken ingeroepen, en zich verschanst had in Arles, en
vercireef Ataulphus, den koning der Gothen, uit Gallie.
Nadat keizer Honorius zijne zuster Placidia aan C.
tot vrouw had gegeven, verleende hij hem den titel
van 'augustus" (421) ; doch reeds eenige weinige
maanden later (422) stierf C. Hij was de vader van
Valentinianus III.
Constantijn, keizers van lien naam. —
C. de usurpator, een oogenblik door keizer Honorius
als ambtgenoot erkend, telt evenwel niet mede in de
rij der keizers. In 407 was hij door de troepen in
Groot-Britannie van eenvoudig soldaat eensklaps
verheven tot de keizerlijke waardigheid, waarin hij
zich eenen korten tijd door het bevechten van verscheidene overwinningen wist te handhaven. Hij
koos Arles tot residentie, doch werd daar door Constantius, den veldheer van Honorius, belegerd, genoodzaakt zich over te geven, en ter dood gehragt
(411). — C. I (voluit Cajus Flavius Valerius Aurelius Claudius Constantinus), in de geschiedenis
meer bekend als Constantijn de Groote,
romeinsch keizer, zoon van Constantius Chlorus
en diens eerste vrouw Helena, geb. 28 Febr. 274,
volgens sommigen te Naisus in Mesie, volgens anderen te Drepanum bij Nicomedie, werd door de
legioenen van Groot-Britannie als cesar uitgeroepen
(306) bij zijns vaders dood. Na de rust in Gallie
hersteld te hebben, rukte C. op tegen den zich te
Rome als keizer opgeworpen hebbenden Maxentius,
onder wiens juk Italie en Afrika zuchtten. Volgens de fabel zag C. op dezen togt bet symbool van
het Christendom in de lucht verschijnen, namelijk
een kruis, boven hetwelk met letters van vuur te
lezen stonden de woorden In hoc sign vinces, dat is:
In dit teeken zult gij overwinnen. Door dit voorteeken bemoedigd, koos hij het kruis onder den
naam van labarum tot standaard, en rukte vol
vertrouwen op de troepen van Maxentius aan. Hij
versloeg die in de vlakte van Turijn en onder de
muren van Rome; en Maxentius zelf vond den dood
in de golven van den Tiber. Na deze overwinningen
meester van Italie en Afrika, herstelde C. orde en
regt, deed de vervolgingen tegen de Christenen ophouden, omhelsde het Christendom (312), en verhief dat bij het vermaarde edict van Milaan (313)
tot godsdienst van den staat. In 315 tastte hij den
keizer van het Oostersche rijk, Licinius, aan, die
een vervolger was van de Christenen , en ontweldigde hem Illyrie en Griekenland ; en in 323 maakte
hij zich meester van de overige staten van zijnen
tegenstander, na op hem de overwinningen van
Adrianopel en Chrysopolis behaald te hebben. Nu
alleen meester van het romeinscbe rijk, beinoeide
C. zich met de woelingen in de Kerk, deed den
scheurmaker Arius veroordeelen door bet concilie
van Nicea, en zond alle ketters in ballingschap.
Maar hij verduisterde zijnen roem door zijnen zoon
Crispus ter dood te laten brengen, op eene onregtvaardige beschuldiging van diens schoonmoeder
Fausta, die kort daarna voor deze hare aantijging
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moest boeten met haar eigen leven. Eenige jaren
later (330) bragt C. den troon over naar Byzantium,
dat naar hem den naam aannam van Constantinopel.
In de laatste jaren van zijne regering begunstigde
of vervolgde hij bij afwisseling den scheurmaker
Arius en den heiligen Athanasius, patriarch van
.Alexandrie ; maar eer hij stierf erkende hij de onschuld van laatstgenoemden, en gaf de noodige bevelen om hem terug te roepen. Constantijn de Groote
stierf in 337, zijn wijd uitgestrekt rijk nalatende
aan zijne drie zonen (Constantijn, Constantius en
Constans) en aan twee zijner neven (Delmatius en
Hannibalianus). — C. II, bijgen. de Jonge, oudste
zoon van den vorige, geb. 316 te Arles, ontving bij
zijns vaders dood als zijn erfdeel Gallie, Spanje en
Groot-Britannie ; maar toen hij zich meester wilde
maken van de Staten Yan zijnen broeder Constans,
en tot dat einde met eene armee doordrong in Italie,
werd hij verslagen, en kwam om in eene hinderlaag
(anno 340) nabij Aquilea. — C. III, zie het art.
HERACLIUS CONSTANTINUS.
C. IV, zie het art.
HERACLEONAS CONSTANTINUS. - C. V (of III, bijaldien de twee vorigen, Heraclius en Heracleonas,
Diet onder de Constantijnen meegeteld worden),
bijgenaamd Pogonatus of de Baardige, keizer van
het Oostersche rijk, beklom 668 met zijne twee
broeders Tiberius en Heraclius den troon, na den
dood van hunnen vader Constans II. Hij voerde
met goed geluk oorlog tegen de Sarracenen, en deed
de godsdienst-sekte der Monotheliten veroordeelen
op het algemeene concilie van Constantinopel (680).
Hij maakte zich gehaat door het vermoorden van
zijne beide broeders en stierf 685, door niemand
betreurd. Onder dezen C. werd, in het oorlogen tegen de Sarracenen, voor het eerst gebruik gemaakt
van het bengaalsch vuur. — C. VI (of IV), bijgenaamd Copronymus, d. de Bevuiler, oindat hij de
doopvont vuilgemaakt had toen hij gedoopt werd,
keizer van het Oostersche rijk, geb. 718, volgde 741
zijnen vader Leo den Isaurier op. Deze C. was een
ijverig bestrijder van de beeldendienst in de kerken.
Hij stierf 775 op eenen veldtogt tegen de Bulgaren.
— C. VII (of V), keizer van het Oostersche rijk,
zoon van Leo IV en van Irena, geb. 770, volgde 780
zijnen vader op den troon, onder het regentschap
van zijne moeder, die zich echter meester maakte
van geheel het gezag, en de wreedheid zoo ver dreef,
dat zij haren zoon van het gezigt deed berooven ;
eenigen tijd na die marteling ondergaan te hebben
stierf hij (797). — C. VIII (of VI), zoon van
Basilius den Macedonier, ontving den titel van.
,,augustus" in 868, eer nog zijn vader dood was, die
hem zelfs overleefde, want C. stierf reeds in 878. —
C. IX (of VII), bijgenaamd Porphyrogenitus,
keizer van het Oostersche rijk, geb. 901, zoon van
Leo de Wijsgeer, was pas elf jaren oud toen hij den
troon beklom (912) onder het regentschap van zijne
moeder Zoe. In 919 afgezet, beklom hij andermaal
den troon in 945, en stierf 959, naar men wil vergeven door zijnen zoon Romanus. Deze keizer beoefende de letterkunde en heeft eenige werken nagelaten, waarvan het belangrijkste is eene Verhandeling over het Rijksbestuur. Al zijne werken zijn te
vinden in het .1mperium orientate" van Banduri. —
C. X (of VIII), zoon van Romanus I, regeerde gezamentlijk met zijne twee broeders en
met zijnen vader van 919 tot 945, gedurende
den tijd dat Constantijn IX (of VII) Porphyrogenitus was afgezet. — C. XI (of IX), keizer
van het Oostersche rijk, zoon van Romanus II, den
Jonge, werd als opvolger van Johannes Zimiscés als
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keizer uitgeroepen met zijnen broeder Basilius II,
die het hoogste gezag uitoefende van 976 tot aan
zijnen dood (1025). C., die zich nog door niets had
onderscheiden dan door een losbandig levensgedrag,
regeerde nu eenigen tijd alleen, doch zijne buitensporigheden bragten het yolk in opstand, en hij stierf
1028. — C. XII (of X), bijgenaamd Monomachus,
of de Gladiator, keizer van het Oostersche rijk, gestorven 1054, was 1042 op den troon gekomen door
zijn huwelijk met keizerin Zoe, de weduwe van Romanus II (Argyrus). Deze vorst deed zich slechts
kennen door losbandigheden ; naast hem ontwikkelde zich de magt der turksche Seldzjoeken, zonder
dat hij jets deed om dat te verhoeden; hij liet ook
de Petsjenegen zich vestigen in Servie (1053). —
C. XIII (of XI), bijgenaamd Ducas, keizer van
het Oostersche rijk, was een zoon van zekeren Andronicus. Hij volgde 1059 Izaac Commenus op, die
hem geadopteerd had , en was 60 jaren oud toen hij
1067 stierf. Onder zijne regering had het rijk veel
te lijden van de Scythen, en werden eenige steden
verwoest door aardbevingen.— C. XIV (of XII),
bijgenaamd Dracoses, laatste keizer van Constantinopel, geb. 1403, zoon van Manuel II Paleologus,
volgde 1448 zijnen broeder Johannes Paleologus op.
In 1453 kwam Mahomed met eene ontzaggelijke
legermagt Constantinopel belegeren ; C. verdedigde
zich dapper; doch door de christenvorsten aan zijn
lot overgelaten, was hij niet in staat aan de overmagt met goed gevolg het boofd te bieden. Hij sneuvelde als een held in het heetst van den strijd. Zijn
dood werd gevolgd door de inname en plundering
van Constantinopel, waar Mahomed nu den zetel
vestigde van het ottomanische rijk.
Constantijn, vier koningen van Schotland.
Zie SCHOTLAND.
Constantijn, grootvorsten van Rusland, o. a.:
de tweede zoon van Paul I, moest Alexander opvolgen, doch stond den troon of aan zijnen broeder
Nicolaas, en vergenoegde zich met den titel van onderkoning van Polen, welken titel hij droeg sedert
1816. Tijdens den opstand van Polen werd hij uit
Warschau weggejaagd, en stierf kort daarna aan de
cholera. Hij was ongemanierd en woest van aard.
Constantijn, of Constantinus, naam van verschillende personen, o. a.: C. de A frikaan, geb. umstreeks 1020 te Carthago, gest. 1087, was een geleerde, die in al de destijds bekende wetenschappen
uitblonk. In zijne geboortestad van tooverij beschuldigd, nam hij de wijk naar Salerno, werd daar geheimschrijver van Robert Guiscard, nam vervolgens
de monnikspij aan in het klooster Monte-Cassino,
en schreef eene geleerde compilatie voor de geneeskunst (Bazel 1539). Hij is een der hoofden van de
school van Salerno. — C. Manasses, schrijver uit
de 12e eeuw, leefde ten tijde van keizer Manuel
Conmenus. — C. Cephalas, compilator nit de 10e
eeuw ; men heeft van hem eene Bloemlezing, waarin
verscheidene belangrijke stukken voorkomen (3 din.
Leipzig 1813-17).
Constituante (de), of Nationale Vergadering,
ontstond in 1789 in Frankrijk. De adel en de geestelijkheid, tijdens de bijeenroeping van de statengeneraal in 1789 geweigerd hebbende zitting te nemen met den mtiers-6tat", constitueerden zich de
afgevaardigden van dezen stand als beraadslagende
vergadering, onder den naam van Assentble'e rationale
(17 Junij). Lodewijk XVI beproefde eerst om die
vergadering te ontbinden, en deed de zaal sluiten,
waar zij te Versailles hare zittingen hield ; maar nu
begaven de afgevaardigden zich naar de kaatsbaan,
49
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en zwoeren, dat ze hunne vergaderingen niet zouden
eindigen, voordat ze aan Frankrijk eene constitutie
hadden gegeven ; en de koning, vreezende dat hij
hunnen tegenstand niet zou kunnen overwinnen,
verzocht de twee andere standen zich bij hen aan te
sluiten (27 Junij). Deze vergadering in de Kaatsbaan
is bekend onder den naam van feu de paume. De
voornaamste leden der C. waren Mirabeau, Barnave,
Cazalês, Maury, Duport, Lafayette, La meth, enz.
Consubstantiatie, een dogma der Lutherschen, die beweren, dat bet ligchaam van Cbristus
aanwezig is in het avondmaalsbrood, zonder dat dit
zijne hoedanigheid van brood verliest.
Consuegra, lat. Consaburus, stad in Spanje,
7 mijlen bezuidoosten Toledo ; 5600 inw.
COnsulaat Zie CONSULS.
Consuls, titel der hoogste magtbekleeders in
de romeinsche en fransche republieken, namelijk :
1) In Rome. Bij de afschafling van bet koningschap
(509 v. Chr.) werd de hoogste magt in den staat
toevertrouwd aan twee C., die voor een jaar werden
gekozen. Ze waren belast met het uitvoerend bewind, riepen den senaat bijeen, en sloten hem,
hadden de voordragt van wets-ontwerpen, stelden
de magistraatspersonen aan, ligtten troepen, en
voerden het opperbevel over de armeen ; maar zij
mogten zich niet beiden te gelijk buiten Italie bevinden. Ze werden benoemd door het yolk, dat ten
dien einde vergaderde in centurion; zij aanvaardden
hun ambt op 1 Januarij, en gaven hunnen naam aan
dat jaar.De onderscheidingsteekenen van hunne waar digheid waren een curulische stoel, een ivoren staf, en
twaalf lictoren of bijldragers, die voor hen uitliepen
gewapend met de zinnebeelden der uitvoerende
magt, zijnde een hip en een bundel roeden. Toen de
republiek afgeschaft werd, bleven de C. voortbestaan,
maar hunne magt was voortaan zeer gekortwiekt, en
bet consulschap niet veel meer dan bloot een titel.
Er zijn eerie menigte gesubrogeerde C. geweest, dit
wil zeggen C., die de eerst-aangestelde vervingen
gedurende drie maanden, twee maanden, somwijlen
slechts voor 14 dagen; in dit geval werd het jaar
genoemd naar de twee eerst-aangestelde. Tijdens de
deeling van het rijk (395) had het oosten en het
westen elk eenen consul. Justinianus stelde het consulaat buiten werking sedert 541 ; doch wettig afgeschaft werd bet eerst onder Leo VI omstr. 900. —
2) In Frankrijk. Na de omwenteling van 18 Brumaire werd het consulaat ingesteld door de constitutie van het jaar VIII (1799), ter vervanging van
het Directoire. Aanvankelijk stelde men een voorloopig consulaat in, waartoe benoemd werden Sieyés,
Roger-Ducos en Bonaparte; maar ongeveer eene
maand later werd de hoogste magt definitief opgedragen aan drie consuls : zij waren onderscheiden in
Eersten, Tweeden en Derden Consul ; de twee eerstbedoelden werden aangesteld voor tien jaren, de
derde slechts voor vijf jaren ; de senaat had het regt
om de C. te benoemen, doch den eersten keer werden ze benoemd door de constitutie, waarbij het
consulaat werd ingesteld. Deze drie definitief benoemde C. waren : Bonaparte als eerste consul, Cambacérês als tweede consul, en Lebrun als derde consul. Door den Eersten Consul werden de wetten uitgevaardigd, de ministers benoemd en ontslagen, en
zoo ook de gezanten, de leden van den staatsraad,
de officieren der land- en zeemagt, de administrative
ambtenaren, de civile en criminele regters, met uitzondering van de vrederegters en van de leden van
het hof van cassatie. Bij eene wet van 4 Aug. 1802
onderging de grondslag der instelling van het con-
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sulaat eerie elgeheele verandering; de drie consuls
werden benoemd voor den duur van hun geheele
leven ; aan den Eersten Consul werd de magt verleend om traktaten te bekrachtigen, naar eigen goeddunken de leden van den senaat te benoemen, en
het regt van gratie uit te oefenen. Den 18 Mei 1804
werd bij een senatus-consult de titel van Eerste
Consul veranderd in dien van Keizer, en al de magt
zaamgetTokken in de krachtige hand van Bonaparte,
sedert den naam voerende van Napoleon.
Consus, eene godheid, door de Romeinen vereerd als god der raadgevingen. Men houdt hem voor
den zelfden als den Neptunus te paard. Zijn tempel
stond in den grooten Circus ; hij stond ten halven lijve
in den grond, als zinnebeeldige aanduiding, dat men
zijne voornemens geheim houden moet.
Contades (Louis Georges Erasme, markies
van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1704 bij Beaufort in Anjou, gest. 1795, nam deel aan al de oorlogen, die Frankrijk te voeren had van 1737 tot
1748. Toen de vrede van Aken verbroken was, werd
de markies van C. benoemd tot opperbevelhebber
der armee, en kort daarna tot maarschalk. Hij onderwierp achtereenvolgend Hessen, Paderborn, Minden, Osnabruck, een gedeelte van Hanover en Munster ; maar door prins Frederik van Brunswijk werd
C., ten gevolge van de verkeerde beschikkingen van
den hertog van Broglio, verslagen te Minden (1759) ;
toen werd C. teruggeroepen naar Frankrijk. In 1763
werd hij als stadhouder van den Elzas aangesteld,
en hij bekleedde die betrekking tot 1788.
Contarini, beroemd geslacht nit Venetie, heeft
aan de republiek zeven dogen geschonken (van Dominicus C. 1043 tot Lodewijk C. 1676), en telt onder deszelfs leden ambassadeurs, kardinalen en letterkundigen. De meest bekende is Gasparo C., geb.
te Venetie 1483, gest. 1542, die kardinaal was en
pauselijk legaat bij den rijksdag van Regensburg
(1540), en die vergeefsche pogingen deed om de
Roomsch-katholieken en de Protestanten weder met
elkander te vereenigen. — Nog verdienen inzonderheid melding: C. (Gianpietro) als schrijver van eene
Istoria Belle cose successe nella guerra mossa da Selim
ai Veneziani (Venetie 1572) en C. (Camillo), geb.

2 Jan. 1644, gest. 17 Aug. 1722, als schrijver van
eene Istoria della guerra di Leopoldo I e de' principi
collegati contro it Turco nel 1683 (2 dln. Venetie
1719).
Contas, havenstad in de brazil. prov. Bahia,
aan de uitwatering van de rivier C. in den Atlarit.
Oceaan.
Contessa, 1) stad op Sicilie (Palermo) , 2
uren gaans bezuidw. Corleone ; 3000 inw., nagenoeg
allen Arnauten. — 2) C., of Orfano, dorp van europ.
Turkije in Zuid-Roemelie, aan eene golf van den
archipel, die naar C. genoemd wordt ; ligt ter plaatse
van het nude Jo (Eion), de havenstad van Amphipolis.
Contestanen, yolk in Hispania, ten Z. van
de Edetanen. Hun land vormt tegenwoordig een gedeelte van de provincie Murcia.
Conti, vlek in het fransche departem. Somme,
5 uren gaans bezuidw. Amiens; 1000 inw.; maakte
deel uit van het domein der familie Conde, en heeft
deszelfs naam gegeven aan de jongste linie van dat
geslacht. Dit vlek had oudtijds eigene heeren ; het
kwam door huwelijk aan de familie Mailly in het
laatst der 14e eeuw, vervolgens aan die van BourbonConde in 1551.
Conti, jongste linie van het geslacht BourbonConde, heeft tot stamheer Armand, prins van Conti
(zie vijf regels verder). De titel van prins van Conti
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was reeds gedragen vOer Armand door Frans van
Bourbon, zoon van Lodewijk van Bourbon, eersten
prins van Conde, gehuwd 1605 met eene dochter
van den hertog van Guise, en gest. 1614 zonder
kinderen na te laten. — C. (Armand, prins van),
geb. te Parijs 1629, gest. 16664öngste broeder van
den Grooten Conde, nam eenigermate deel aan de
woelingen der Fronde, werd met zijnen broeder in
hechtenis genomen en te Havre gevangen gezet op
last van Mazarin ; later kwam hij tot onderwerping,
trouwde met eene nicht van den kardinaal, en werd
benoemd tot gouverneur van Guyenne. Hij deed
eenen veldtogt in Italie, die niet gelukkig uitviel. —
C. (Frans Lodewijk, prins van), zoon van den vorige, geb. 1664, gest. 1709, onderscheidde zich in
de veldslagen van Steinkerken, Fleurus en Neerwinde. Bij den dood van Sobieski (1697) werd C.
tot koning van Polen verkoren ; maar toen hij kwam
om den troon in bezit te nemen, vond hij dien bezet
door Augustus II. Bij Lodewijk XIV was C. niet in
de gunst ; hem werd dan ook nooit eenig kommandement van aanbelang toevertrouwd. C. (Lodewijk Frans, prins van), kleinzoon van den vorige,
geb. 1717, gest. 1776, voerde bevel in Piemont,
waar hij den moorddadigen slag van Coni won
(1744), vervolgens in Vlaanderen ; 1745 vermeesterde hij Mons (Bergen). Hij liet een zoon na, die
1814 te Barcelona overleed, en met wien de tak der
prinsen van Bourbon-Conti uitstierf. — C. (Louise
Marguerite, prinses van), eene vrouw, benoemd door
haar vernuft en door hare schoonheid, zij was eene
dochter van hertog Hendrik van Guise, werd bemind
door Hendrik IV, en 1605 uitgehuwelijkt aan Frans
van Bourbon, prins van Conti. Weduwe geworden
1614, trail zij heimelijk in den echt met maarschalk
Bassompierre, en viel met hem in ongenade. Zij
stierf 1631 in ballingschap. Men heeft van haar eene
Histoire des amours de Henri IV (1664), welk werk
eerst onder gefingeerde nemen in het licht verscheen
met den titel Hiitoire des amours du grand Alcandre.
Conti (Noel), verlatijnscht Natalis Comes, italiaansch schrijver, geb. te Milaan, of volgens anderen
te Venetie, in het begin der 16e eeuw, gest. omstreeks 1582, is de schrijver van verscheidene la tijnsche gedichten en van een belangrijk werk, getiteld Mythologic' (Venetie 1551), waarin hij de
mytben der ouden verklaart door de wijsbegeerte.
— C. (Antonio Schinella, genaamd abbe), letterkundige en geleerde, venetiaansch patricier, geboren 1677 te Padua, gest. 1748, bereisde Frankrijk
en Engeland, en was in kennis met de grootste geleerden van zijnen tijd, inzonderbeid met Newton.
Men heeft van hem 2 boekdeelen in kwarto (Venetie
1739-56). — C. (Antonio Maria), italiaansch geleerde ; zie MAJORACIUS.
Contigliani (Lago di), mein. Zie AQUA CUTILI1E.
Continentaal-Systeem beet een maatregel, door Napoleon I genomen om Engelands magt
te fnuiken, door dat land van alle handelsverkeer
met Europa's vasteland af te snijden. De eerste stap
tot dien maatregel was een decreet, gedagteekend
uit Berlijn, 21 Nov. 1806, waarbij de britsche eilanden door Napoleon in staat van blokkade verklaard
en een aantal verbodsbepalingen tegen het handelsverkeer met Engeland vastgesteld werden. Dit decreet werd later door verscheidene andere gevolgd,
ten einde Engeland, dat inmiddels niet stil zat met
represaille-maatregelen te nemen, meer en meer te
isoleren. Doch behalve dat de smokkelhandel door
het C. in hooge mate werd aangewakkerd, ontstond
daardoor tevens eene nooit gekende duurte der ko-

loniale waren, waardoor overal op bet vasteland
misnoegen ontstond en het C. te regt werd beschouwd als eene algemeene ramp. Het C. moet dan
ook aangemerkt worden als een der groote oorzaken,
die den val van Napoleon I hebben voorbereid.
Contra, aanvangswoord in den naam van verscheidene egyptische steden, bijv. Contra-Late, de
stad tegenover Lato of Latopolis; Contra-Ombos, de
stad tegenover Combos; enz.
Contra—Acincum, stad in Germania; tegenw. Pesth.
Contra—Remonstranten. Zie ARM MWS.
Contributa, stad in Hispania; tegenw. Medinade-las-Torres.
Controne, vlek in de napolit. prov. Principato
citeriore, aan den Monte Alburno ; 2000 inw.
Contursi, stad in de napolit. prov. Principato
citeriore ; 3000 inw.; zwavelbron.
Convenen, lat. Convene, yolk in Gallie (Novempopulanie), tusscben de Ausci, Tectosages, Consorrani en Bigerrones, aan den voet der Pyreneen
(hun grondgebied hesloeg ougeveer het tegenwoordige landschap Comminges). Hunne hoofdplaats
was Conventie, ook genaamd Lugdunum Convenarum,
tegenwoordig St.-Bertrand-de-Comminges.
Conventie (Nationale), de vergadering, die
als staatsligchaam in Frankrijk bijeen werd geroepen
door de Wetgevende vergadering, om zich met het
uitvoerend bewind te belasten na de schorsing
van het koningschap; en de Wetgevende vergadering zelve werd door de C. vervangen 21 Sept. 1792.
Den eigen dag, waarop de C. gemstalleerd werd,
schafte zij het koningschap af, en trok al de magt
van staat aan zich. Wij zullen Kier kortelijk de
voornaamste handelingen van de C. opsommen :
19 Nov. rigtte zij in den naam der vrijheid eene oproeping tot alle volken om bet koningschap te bestrijden, p ulp en bescherming toezeggende aan alien,
die aan deze oproeping gehoor zouden geven;
17 Jan. 1793 sprak de C., met eene meerderheid
van elf stemmen, het doodvonnis uit tegen Lodewijk XVI, zonder hooger beroep; 1 Fehr. verklaarde
de C. den oorlog aan Engeland, aan Holland en aan
Spanje, en schreef eene ligting uit van 300,000 man ;
5 Sept. stelde de C. eene ambulante revolutionaire
armee in, die overal bet Schrikbeivind invoerde;
5 Oct. werd de gewone tijdrekening door de C. afgeschaft en bepaald, dat de jaartelling der Franschen zou aanvangen van de stichting der republiek,
dat wil zeggen van 22 Sept. 1792, en dat de kalender zou worden veranderd ; 10 Oct. 1793 (19 \TendeEniaire jaar II) stelde de C. bet revolutionair
gouvernernent ill, en decreteerde kort daarna de in
staat van beschuldiging stetting, behalve ook van een
aantal partikulieren, van koningin Marie Antoinette
(16 October), van een en twintig afgevaardigden
Girondijnen, waaronder Brissot, Gensonne, Vergniaud (31 Oct.), en eindelijk (5 April 1794) werden zelfs de hoofdpersonen der omwenteling in staat
van beschuldiging gesteld, namelijk Danton, CamilleDesmoulins, en verscheidene andere tot de club der
Cordeliers behoorende republikeinen, die men niet
heethoofdig genoeg meer vond ; den 17 Mei (18 Floreal) deed Robespierre, die in de C. alvermogend
was geworden, bet bestaan afkondigen van een
Opperwezen ; 27 Julij (9 Thermidor) verklaarde de
C. de beide Robespierres en hunne bloeddorstigste
aanhangers buiten de wet, en maakte zoodoende een
einde aan het Schrikbewind; 5 April 1795 (16 Germinal jaar III) sloot de C. een traktaat met den
koning van Pruisen ; 31 Mei (12 Prairial) werd door
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Conventionelen

Naar het revolutionair geregtshof opgeheven ; 22 Julie
(4 Thermidor) sloot de C. een traktaat van vrede
met Spanje ; 26 October (4 Brumaire jaar IV) vaardigde de C. een decreet van amnestie uit voor alle
revolutionaire rnis-drijven, en verklaarde hare zittingen voor gesloten. De C. had drie jaren en vijf
en dertig dagen bestaan , en hare zittingen gehouden in het kasteel der Tuilerien. Alvorens zich te
ontbinden had zij de constitutie opgesteld, genaamd
van het jaar III. — Twee magtige partijen hebben
in de C. voortdurend vijandig tegenover elkander
gestaan, namelijk : de partij der Girondijnen (de gematigde) en die der Jacobijnen (de heethoofden , de
Bergpartij). De voornaamste leden der gematigde
partij zijn geweest Brissot, Gensonné, Vergniaud,
Condorcet, Pethion, Barbaroux ; de beruchtste leden
van de Bergpartij waren Robespierre, Banton, Collotd'Herbois, Saint-Just, Tallien, Couthon, Marat. De
geschiedenis der C. is slechts een geheel, gevormd
uit de levensgeschiedenis van die mannen (zie op
hunne namen). Mocten aan de C. eene menigte gewelddadige, tirannieke en zelfs afschuwelijke handelingen te taste worden gelegd, daartegenover valt
echter ook niet te ontkennen, dat zij in de hagchelijkste omstandigheden eene voorbeeldelooze geestkracht ten toon heeft gespreid, en dat zij Frankrijk
verlost heeft van den binnenlandschen vijand en van
de vreemde overweldiging.
Conventionelen, leden der Nationale Conventie.
Conversano, het oude Cupersanum, stad in
de napolit. prov. Terra-di-Bari, 4 mijlen bezuidoosten Bari; 8000 inw.; gesticht (zegt men) door
de Etrusken. De Noormannen maakten in de middeleeuwen van C. hunne hoofdstad.
Convulsionnaires, naam, die in de 18e
eeuw werd gegeven aan janseniste dweepers, die na
den dood van Frans van Parijs (1727) op diens graf
kwamen op ha kerkhof van den heiligen Medardus,
en daar allerlei vreemde stuiptrekkingen maakten,
welke men voor mirakelen aanzag. Dit werd op het
laatst zoo erg, dat de regering zich verpligt zag den
toegang tot het bewuste kerkhof te doen sluiten.
Bij die gelegenheid schreef een spotvogel dit tweeregelig versje op de deur van het kerkhof: De par le
Roi, defense a Dieu De faire miracle en ce lieu.

Conway, stad in Engeland. Zie ABESCONWAY.
Conza, het oude Compsa, stad in de napolit.
prov. Principato ulteriore, 3 wren gaans bezuidoosten
Avellino ; 2000 inw.; gesticht omstr. 275 v. Chr.;
verwoest door eene aardbeving 1694, heeft C. zich
niet volkomen van die ramp kunnen herstellen.
Cooch—Bahar, staat in britsch India. Zie het
art. CUTCH-BIHAR.
Cook (James), beroemd engelsch zeevaarder,
geboren 27 October 1728 te Marton in het graafschap York, was de zoon van een boerenknecht,
en begon zijne loopbaan als matroos. Hij klom
op tot den rang van scheepskapitein, en zonder
meester leerde hij van meet- en sterrekunde zooveel, als voor de zeevaart noodig is. Kapitein C.
volbragt op last van het engelsche gouvernement
drie reizen condom de wereld. De eerste, die hij
1768 ondernam, vergezeld van de geleerden Banks
en Solander, had ten doel om op °tat-14i te gaan
waarnemen hoe Venus de zonneschijf passeerde. Op
deze reis nam hij de kusten op van Nieuw-Zeeland
en ontdekte de straat, die het in twee eilanden
splitst (de straat van Cook). Op zijn tweeden togt
( I 772) met de schepen Resolution en Adventure, welke
reis dri e jaren duurde, had bij in last zich omtrent

Copais
het bestaan der zuidpoollanden te vergewissen: tot
op 71 graden zuiderbreedte gevorderd, erlangde hij
de zekerheid, dat er in die streken geenerlei land
van eenige uitgestrektheid bestaat ; hij ontdekte onderweg Nieuw-Caledonia. In 1776 deed hij een derden togt, om te zien of er door het noorden van
Amerika eenige gemeenschap bestaat tusschen Europa
en AziC. Hij zeilde de Nieuwe Wereld om, bereikte
de noordwestkust van Amerika, en trachtte van
daar in de Hudsonsbaai te komen door de Behringstraat ; maar na vergeefsche pogingen te hebben gedaan om zich eenen doortogt te banen door het ijs
in het noorden van de Behring-straat, was hij genoodzaakt dit zijn voornemen op te geven. Hij
wendde toen den steven weder zuidwaarts, en deed
Owhihee (een der Sandwich-eilanden) aan, om zijn
schip eenige herstellingen te doen ondergaan. Doch
bij eenen twist tusschen zijn scheepsvolk en de inboorlingen, die verscheidene diefstallen gepleegd hadden, kwam C. in het daaruit ontstaande gevecht om
het leven (14 Fehr. 1779).Steeds onderscheidde C.zich
op deze gevaarvolle togten door zijne koelbloedigheid
en onverschrokkenheid ; ook door zijn onuitputtelijk
vindingrijken geest ; en vooral ook door de goede
zorg, die hij droeg voor de gezondheid zijner schepelingen. De beschrijving van zijne eerste reis, door
Hawkesworth opgesteld, verscheen te Londen 1773 ;
bet verhaal van zijnen tweeden togt, door hem zelyen beschreven, zag het Licht 1777; zijne derde reis
werd naar C.'s aanteekeningen beschreven door luitenant King, en verscheen te Londen 1784.
Cook, naar den beroemden zeevaarder zijn genoemd : 1) de archipel van C. in den Grooten Oceaan ; zie MANGIA. - 2) de straat van C. tusschen
de twee Nieuw-Zeeland-eilanden; 1770 door C.
ontdekt. — 3) de invaart van C., een zeeboezem in
de westkust van Noord-Amerika ; 1778 gezien door
Cook, later opgenomen door Vancouver.
Cookstown, stad in lerland, graafschap Tyrone, aan den Ballinderry ; 3300 inw.
Coolies. Zie K0EL1ES.
Coomassi, of Koemassi, hoofdstad van bet
rijk der Ashantijnen op de Goudkust, benoorden
Cape-Coast-Castle; omstr. 80,000 inw.; residentie
des konings ; heeft sedert 1817 een engelschen consul.
Cooper, rivier in Zuid-Carolina, vereenigt zich
met den Ashley bij Charleston, van welke stad zij de
haven vormt. Met den Santee is de C. door een kanaal verbonden.
\ Zi R HAFTESBURY
_.e -.
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Cooper (A nt. Ash
Cooper (James Fenimore), amerikaansch romanschrijver, gab. 15 Sept. 1789 te Burlington in
New-Jersey, diende tot 1810 in de amerikaansche
marine, leerde sedert te Cooperstown, waar hij
14 Sept. 1851 stierf. Eene reis, die hij naar Europa
deed, beschreef hij in zijne Gleanings in Europe
(6 dln. New-York 1830-32). Zijne romans zijn in
bijna alle levende talen overgezet.
Cooperstown, stad in den /1.-amerik. staat
New-York, graafschap Otsego, aan het zuid-einde
van het Otsego-meir ; 4400 inw.
Cootehill, iersche stad, graafsch. Cavan, aan de
riv. C., die zich in den Annalee ontlast ; 3200 inw.
Copais (meir), een meir in Beotie, ten zuidoosten van Orchomenus, ontvangl de wateren van
den Cephissus en van verscheidene beeken. Het meir
C. schijnt eertijds grouter geweest te zijn : het besloeg misschien een gedeelte van Beotid en van Attica (zie OGYGES). Zeer merkwaardige werken van
hoogen ouderdom stelden C. in gemeenschap met
de zee. De tegenw. naam is Topoglia.

Copan
Copan, eene oud-amerikaansche ruinenstad in
Guatemala, omstr. 6 mijlen beoosten Ciquimula, aan
de rivier C., die zich in de Motagna ontlast ; met
een merkwaardig tempelgebouw van 624 vt. lengte.
Copernicus (Nicolaas), beroemd poolsch sterrekundige, geb. 1473 te Thorn, gest. 1543, bezocht
Italie, om daar de voornaamste sterrekundigen van
zijnen tijd te raadplegen ; hij stond vooral in betrekking met Regiomontanus, onderwees eenigen
tijd de wiskunde te Rome, kwam zich vervolgens
nederzetten in zijne geboorteplaats Frauenburg, waar
hij begiftigd werd met een canonicaat. Al de systemen, door de sterrekundigen voor hem ontwikkeld,
onderwierp C. aan een nieuw onderzoek, en bepaalde zich bij het stelsel, dat al de planeten doet
draaijen om de zon heen van het westen naar bet
oosten, en dat aan de aarde tweederlei bewegingen
toekent, nl.: de omwenteling om hare eigene as
en die om de zon been. Hij had daarvan sporen aangetroffen bij sommige ouden, vooral bij Philolaus ;
maar hij ontwikkelde die leer tot een eigen stelsel,
door eene menigte waarnemingen en berekeningen.
Bang dat hij vele bestrijders tegen zich te velde zoo
zien trekken, maakte hij zijne denkbeelden niet door
den druk bekend dan op bet laatst van zijn Leven;
het afgedrukte boek, waarin hij die denkbeelden
had medegedeeld, ontving hij joist den eigen (lag
waarop hij stierf. Dat boek is getiteld Dellevolutionibus
orbium ccelestium (Neurenberg 1543). De werken
van C. zijn gedrukt te Warschau 1857.
Copertino, stad in de napolit. prov. Terra
d'Otran to ; 3800 inw.
Cophes, rivier in Azie, ontsprong in Arachosie,
en vereenigde zich met den Choes, om zich in den
Indus te ontlasten bij Taxila. Men houdt den C. voor
de tegenw. rivier Kaboel. Zie ook ARACHOSIÖ.
Copiapo, stad in Chili (prov. Coquimbo), aan
de 25 mijlen Lange rivier C., 6 mijlen van hare uitwatering in den Grooten Oceaan. De stad C. werd
bijna geheel verwoest door aardbevingen 1819 en
1822, telt thans 3000 inw., en staat door eenen
spoorweg in .gemeenschap met hare havenplaats
Caldera (nabij den oceaan ; 1200 inw.).
7
Si 1
Zie
...YNDHURST (lord).
Copley (.1
} Singleton).
(J ohn
Coppename, breede rivier in de nederl. W. I.
kolonie Suriname, ontspringt in het gebergte van
het land der Guacanayas, loopt van het zuiden naar
het noorden, en valt, na eenen afstand van 45 mijlen
te hebben afgelegd, bij de uitwatering der Saramacca
in den Oceaan.
Coppet, vlek in het twits. kanton Waadtland,
3 uren gaans benoordoosten Geneve ; 600 inw.; fraai
kasteel, toebehoorende aan de familie Stael, en beroemd door het verblijf aldaar van Bayle, minister
Necker, en eindelijk madame de Stael van 1808
tot 1812.
Coprogli—Pacha. Zie KOPROLI.
Copten, of Kopten, afstammelingen der oude
Egyptenaren, bewonen Egypte, Nubie, de kust van
Habesch. Hun getal is tegenwoordig zeer verminderd. Ze zijn bijna alien kooplieden of makelaars.
De taal der C. is te niet gegaan omstr. de heeft der
17e eeuw ; tegenw. spreekt bet yolk Arabisch. Men
gelooft dat de C. van semitischen oorsprong zijn,
even als de Arabieren zelven. Kopt schijnt het
zelfde woord te zijn als Egypte, en zeker is het, dat
het Coptisch, zoo het niet de oude taal is der Egyptenaren, regtstreeks daarvan is afgele gd. — De C.
belijden bet Christendom, en zijn bijna alien eutychianen ; zij hebben de besnijdenis behouden. Hun
patriarch, die te Cairo zetelt, draagt den titel van
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patriarch van Alexandria en Jeruzalem ; voor Abyssinie benoemt hij een vicaris-generaal, die abuna of
aboena heet.
Coptos, tegenw. Kept, stad in het oude Egypte
(Thebais), aan een kanaal, nabij den Nijl. Het was
de groote stapelplaats voor den handel van India
met Europa (men bragt de koopwaren van de Roode
Zee naar C. op kameelen). Deze stad, in opstand gekomen order het keizerrijk, werd ingenomen en in
de asch gelegd door Diocletiaan in 296.
Coquerel (Athanase Laurent Charles), geb. 27
Aug. 1795 te Parijs, studeerde protestantsche theologie te Montauban, en werd 1816 tot predikant bevorderd, in welke betrekking hij twaalfjaren aan de waalsche gemeente te Amsterdam was verbonden, en in
geheel Nederland beroemd werd door zijne welsprekendheid. In 1830 als predikant naar Parijs beroepen,
was hij daar door zijne prediking en door zijne geschriften meer en meer in liberate rigting werkzaam,
nam na de Februarij-omwenteling deel aan de staatkundige bewegingen, en nam al spoedig voor het dept.
der Seine zitting in de Kamer der afgevaardigden ; de
staatsgreep van 2 Dec., waarbij het keizerrijk tot stand
kwam, maakte aan de staatkundige loopbaan van C,
een einde, zoodat hij terugkeerde tot den werkkring,
waartoe geestelijken, van welke gezindte dan ook,
zich steeds uitsluitend moesten blijven bepalen. —
C. (Athanase), zoon van den vorige, en even als
zijn varier protestantsch predikant te Parijs, is
vooral bekend geworden doordien het consistorie
van Parijs hem den predikstoel ontzegd heeft (1864)
om zijne moderne rigting.
Coquimbo, stad met 8000 inw. in Chili,
hoofdpl. der prov. C., aan den mond van de rivier
C., op eene hoogte ; gemakkelijke haven. — De
kopermijnen hebbende prov. C., een der zeven prov.
van Chili, heeft, behatve de hoofdpl. C., als voor
naamste steden Copiapo, San-Francisco de la Selva,
Huasco, enz., beslaat 1500 vierk. mijlen, en telt eene
bevolking van 120,000 zielen.
Cora, 1) hoofdstad van het eiland Samos (aziat.
Turkije), I uur gaans van de zuidkust des eilands, ter
plaatse, waar een gedeelte van het oude Samos heeft
gestaan; 1000 inw.; eertijds een der bloeijendste steden van Griekenland. — 2 stad in Italie ; zie Corr.
Corah, personen. Zie KORAN.
Coranon, stad in het afrikaansche koningrijk
Soko, 10 mijlen benoordoosten de hoofdstad Soko,
in Opper-Guinea, op de Goudkust.
Corantin, rivier in Guiana, vormt, met eenen
bogtigen loop van het zuiden naar het noorden, de
grensscheiding tusschen nederl. en engelsch Guiana
en scheidt Nickerie van Berbice.
Coranza, hoofdstad van het afrikaansche koningrijk C., op de Goudkust, grenzende ten N. W.
aan de rijken Takima, Soko en Banda, ten N. aan
het rijk Boeroem, ten Z. W. aan het rijk der Ashantijnen, aan welk laatste C. schatpligtig is.
Corato, stad in het Napelsche, 5 mijlen bewesten Bari ; 22,000 inw.; gesticht door eenen graaf van
Trani, normandisch edelman in het gevolg van
Robert Guiscard.
Coray (Diamant), eigentlijk Adamantios Korais,
geleerd hellenist, geb. 27 April 1748 to Smirna,
gest. 6 April 1833. Aanvankelijk voor den handelstand opgeleid, kwam hij 1782 naar Montpellier
om de geneeskunde te studeren, en vestigde zich
1788 te Parijs. Hij werkte ijverig made tot de wedergeboorte van Griekenland, tot welk einde hij eene
menigte letterkundige en staatkundige geschriften
in het licht gaf.
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Corbach, hoofdplaats van het prinsdom Waldeck, aan den Itter, 11 uren gaans bewesten Cassel;
1600 inw.; kasteel van Eisenberg ; in 1760 werden
in de nabijheid van C. de Hanoveranen verslagen
door de Franschen.
Corbeil, fransche stad met 5000 inw. aan de
Seine, aan hare zamenvloeijing met de Essonne.
7 uren gaans bezuidoosten Parijs. In de nabijheid
ligt Champ-Dolent, vermaard door de overwinning
van Labienus, een der veldheeren van Cesar, op
Camulogenes, den aanvoerder der Parisii (Parijzenaars). Tot den tijd van Lodewijk den Dikke had
C. eigene graven. In 1418 werd het te vergeefs belegerd door den hertog van Burgundie, en evenzoo
1562 door de Calvinisten ; doch 1590 werd C. vermeesterd door den hertog van Parma.
Corbeny, in de middeleeuwen Corbiniacum,
fransch vlek, met ruim- 900 inw., dept. Aisne, 4 uren
gaans bezuidoosten Laon. Hier werd (771) Karel de
Groote als koning-alleen erkend door de austrasische
Franken, met uitsluiting van de zonen zijns broeders
Carloman.
Corberia (Petrus van), tegenpaus. Zie CORBIÈRE.
Corbie, fransche stad, dept. Somme, 4 uren
gaans beoosten Amiens ; 3000 inw.; minerale bron ;
eertijds beroemde benedictijner abdij, gesticht 657.
De Spanjaarden maakten zich 1636 meester van C.,
maar behielden het slechts zeer kort ; Lodewijk XIV
deed C. ontmantelen in 1673.
Corbie (Nouvelle-), in Westfalen. Zie CORVEY.
Corbibre (Pierre de), tegenpaus, geb. te Corberia in de Abruzzen, geestelijke van de orde van
St.-Franciscus, werd 1328 tot paus verkoren onder
den naam van Nicolaas V, op gezag van den roomschen keizer Lodewijk van Beijeren, en als pans
tegenovergesteld aan Johannes XXII. Het volgende
jaar nit Rome verdreven, Dam C. de wijk naar Pisa,
waar hij gedwongen werd afstand te doen van de
pauselijke waardigheid; hij werd naar Avignon gebragt, waar hij, met den strop om den hals, vergiffenis vroeg aan paus Johannes XXII. Een paar jaren
later stierf C.
Corbiesdale, dorpje in het noorden van Schotland, graafschap Ross, bekend door het derde en
laatste gevecht van Montrose (1650) tegen de troepen van het Parlement. Zie ASSYNT.
Corbigny, 1) fransche stad, dept. Niévre,
6 uren gaans bezuiden Clamecy ; 2000 inw. —
2) belgische stad ; zie PHILIPPEVILLE.
Corbilo, stad in Gallie (het 2e Lyonnesche) ;
tegenw. Coueron.
Corbiniacum. Zie CORBENY.
Corbulo (Cn. Domitius), rom. veldheer onder
Claudius en Nero, voerde met goed gevolg oorlog
tegen de Parthen, die Armenie overweldigd hadden,
ontnam hun Artaxata, en noodzaakte Tiridates, lien
zij op den troon van Armenie geplaatst hadden, de
kroon neder te leggen, ten einde die te ontvangen
nit handen van den keizer. Van dezen veldtogt
keerde C. in zegepraal terug, toen Nero, naijverig
op zijnen krijgsroem, bevel gal om hem ter dood to
brengen, waarop C. zich zelven van het leven beroofde met zijnen degen (66 v. Chr.).
Corbulo (Gracht van), lat. Corbulonis Fossa,
eene gracht, die de rom. veldheer Corbulo 48 na
Chr. in Zuid-Holland liet graven om den Rijn in
gemeenschap te brengen met de Maas, volgens sommigen de Vliet, die van Leyden naar Delft loopt,
volgens anderen (en waarschijnlijker) een kanaal,
beneden Wijk-bij-Duurstede aangelegd om den Rijn
te verbinden met de Lek. -- C. (Schans van), lat.

Cordouan
Corbulonis Munimentum, eene door Corbulo hier te
laude aangelegde sterkte, volgens sommigen waar
tegenw. de stad Groningen ligt.
Corcubion, havenstad met 1700 inw. in de
spaansche provincie Corulia, aan eene diepe baai ten
zuiden van kaap Finisterre.
Corcyra, tegenw. Corfu (zie ook dat art.),
eiland in de Ionische Zee, tegenover de kust van
Epirus, droeg eerst de namen van Drepane en Pheacie. Ten tijde van den trojaanschen oorlog had C.
eigene koningen (zie ALCINOUS). Omstreeks 700 v.
Chr. stichtten de Corinthen eene volkplanting op C.;
menigvuldig waren de oorlogen tusschen deze kolonie en de moederstad (439-434 v. Chr.) ; een Bier
twisten, nl. over het bezit van Epidamnus, gaf aanleiding tot den Peloponnesischen oorlog (431 v.Chr.).
Corcyra nigra, d. i. het Zwarte Corcyra,
tegenw. CURZOLA.
Cord Sivertsen, beroemd deensch vlootvoogd. Zie ADELAAR.
Corday (Charlotte), gob. 1768 te St.-Saturnin
in het fransche dept. Orne, behoorde tot de adellijke
familie Corday-d'Armans. Vervuld van verontwaardiging over de gruwelen, die door de hoofdpersonen
der omwenteling gepleegd werden, kwam zij 1793
naar Parijs met het gewaagde voornemen om Marat,
den bloeddorstigsten der revolutie-mannen, van het
leven to berooven. Zij liet zich bij hem aandienen,
voorgevende, dat zij hem ontdekkingen to doen had
van het hoogste gewigt, en doorstak hem met eenen
ponjaard, terwijI hij bezig was een bad te namen.
Dadelijk in hechtenis genomen en ter dood veroordeeld, besteeg zij als eene heldin het schavot 17
Julij 1793.
Cordeliers, monniken van de orde der Minderbroeders van den heiligen Franciscus, droegen
een ruim kleed van grof grijs Laken, om hun middel
vastgesnoerd met een koord (corde) ; vandaar hunne
benaming. Deze broederschap werd ingesteld omstr.
1223 door den heiligen Franciscus van Assisi. Ze
mogten Diets bezitten, zoo min gemeenschappelijk
als persoonlijk, en leefden van aalmoezen. Een der
sieraden van hunne orde was Duns Scot.
Cordeliers (Club der), een genootschap, dat
zich in Parijs gevormd had in 1790, en in staatkundig drijven het genootschap der Jacobijnen nog overtrof. De hoofdleiders van de Club der C. waren
Danton, Camille Desmoulins, Hebert, Chaumette.
De Club der C. was de eerste, die er op aandrong
het koningschap of to schaffen en de republiek uit
to roepen. Toen de Club der C. tot gematigder begrippen terug wilde keeren, werd zuiks de oorzaak
van Karen ondergang (zie DANTON). Dit genootschap
droeg den naam van Club der C. omdat het zijne
vergaderingen hield in het franciscaner klooster op
het plein der Geneeskundige School, in het middelpunt van de wijk genaamd .quartier des Cordeliers".
Cordella, eene stad der Salassen. Zie AOSTA.
Cordenons, groot dorp in de venet. prov.
Udine, aan den Roncello ; 4000 inw.
Cordes, fransche stad, dept. Tarn, 4 uren gaans
benoorden Gaillac ; 2800 inw.
Cordignano, dorp in de venet. prov. Treviso ;
3800 inw.
Cordillera, spaansche naam voor Bergketen.
lnzonderheid ook worden met bet woord Cordilleras
bedoeld de ketenen van het Andes-gebergte.
Cordouan (Toren van), eene vuurbaak aan de
invaart der fransche rivier Gironde, op eene rots,
zijnde het overschot van een eiland, dat oudtijds
Antros heette, 12 mijlen benoordwesten Bordeaux.
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Cordova, 1) lat. Corduba, het oude CoIonia
Patricia, groote doch onzindelijke en slecht gebouwde

handelsverkeer met Europeanen. Dit rijk grenst ten
N. aap de prov. Sjing-king in Mantsjoerie, ten W.
aan de Gele Zee, ten 0. aan de Japansche Zee, en ten
Z. aan de straat van Corea, zijnde eene naar het land
zelven genoemde zeeengte. Ilet westelijk gedeelte
van C. bestaat uit eene schier ontelbare menigte
eilanden, die bekend zijn onder den naam van
Archipel van Corea, welke gesplitst wordt in vier
hoofdgroepen, namelijk : de noordelijke groep van
James-Hall, de middelgroep van Clifford , de zuidelijke groep van Amherst, de zuidoostelijke groep van
Broughton.
Corella, stad in de spaansche prov. Pampeluna,
5 mijlen bezuidoosten Logrono ; 5000 inw.
Corentin. Zie QUIMPER.-CORENTIN.
Corfinium, tegenw. San-Serino, stad in Samnium, eertijds de hoofdstad der Pelignen; aan de
grenzen van het land der Marsen, 4 mijlen benoordoosten Marrubium, was de hoofdstad van den italischen bond gedurende den Bondgenooten-oorlog.
Corfu, 1) eiland, het oude Corcyra (zie dat art.),
het gewigtigste der Ionische eilanden, is ten alien
tijde beschouwd als de sleutel van de Adriatische
Zee. De Venetianen maakten zich meester van C. in
het laatst der 14e eeuw, en verhieven bet tot een
hertogdom, dat zij bezeten hebben tot in het laatst
der 18e eeuw. Van 1797 tot 1799 en van 1802 tot
1814 behoorde C. aan Frank rijk; sedert laatstgenoemd
jaar vormde het, met 6 andere der voornaamste
eilanden, de Ionische republiek, die onder bet protectoraat stond van Engeland, welke mogendheid in
1864 afstand van al de Ionische eilanden heeft gedaan ten behoeve van Griekenland, waarvan C. thans
deel uitmaakt. — 2) hoofdstad van bet eiland, op
de oostkust, met schoone reede, haven en citadel,
ligt op 4 mijlen afstands van het tegenover het
eiland gelegene Butrinto ; 16,000 inw.; er wordt
bijna evenveel Italiaansch gesproken als Grieksch,
doch dit laatste is natuurlijk de officiele taal.
Cori, het oude Cora, vlek in Italie, 9 uren gaans
bewesten Frosinone; 3000 inw.; rumen der tempels
van Hercules en Pollux.
Coria, 1) het oude Caurium, stad aan den
Alagon, in de spaansche prov. Badajoz, 10 uren gaans
bezuidw. Plasencia ; 1600 inw. 2) marktvlek in
de spaansche prov. Sevilla, ruim 2 uren gaans bezuidw. de stad Sevilla.
Coriallum, eene stad der oudheid. Zie het
art. CHERBOURG.
Corigliano, I) siciliaansche stad in Calabria
citeriore, 10 uren gaans benoordoosten Cosenza ;
13,000 inw. en fraai kasteel. In de nabijheid van dit
C. verhief zich Syharis. — 2) napolitaansche stad
in Terra d'Otranto, 5 uren gaans bezuidoosten Lecce ;
2500 inw.
Coringa, I) siciliaansche stad in Calabria ulteriore II, 6 uren gaans bezuidwesten Catanzaro ;
3000 inw.; eene groeve van alum en roode oker. —
2) stad met 15,000 inw. in het anglo-indische presidentschap Madras, de beste haven op de kust van
Coromandel ; de Engelschen bemagtigden C. in 1759.
zi Cc IRENCESTER.
Corinium, stag. Zie
Corinna, dichteres, geb. te Tanagra in Beotie,
werd bijgenaamd de lyrische muze. Zij was eene
leerlinge geweest van Myrtis, eene geleerde vrouw
in Griekenland, en leefde omstr. 470 v. Chr. Zij
was de mededingster van Pindarus, wien zij vijfmaal
de zegepalm afwoii in de olympische spelen. Men
heeft van haar slechts eenige;fragmenten, bijeengebragt door Wolf in het boek, getiteld ,,Poetriarum
octo fragrnenta et elogia" (Hamburg 1734).

stad in Spanje, op den regter-oever van den Guadalquivir, 37 mijlen bezuidw. Madrid ; 40,000 inw.
Gesticht of vergroot door de Romeinen in 152 v.
Chr., viel C. 572 na Chr. in handen der Gothen, en
in de 7e eeuw in de magt der Mooren. In 756 verklaarde Abderamus I, onderkoning der oostersche
kalifen, zich onafhankelijk, nam den titel van kalif
aan, en verhief C. tot hoofdstad van zijne staten.
Onder dezen vorst en onder zijne opvolgers (zie het
art. KALIFEN) kwam C. tot zijnen hoogsten trap van
bloei, zoowel door de verbazende schatten, welker
eigenaars in C. woonden, en door de pracht van
zijne openbare gedenkteekenen, alsook door den
mew van zijne scholen en door de faam van al
de geleerden, die het voortbragt. Toen het kalifaat
C. verbrokkeld werd tot eene menigte kleine staten
(1031) werd C. de hoofdstad van het musulmanische
koningrijk Toledo-en-Cordova. Eindelijk (1236)
werd C. bernagtigd door Ferdinand III, koning van
Castilie en Leon, die het inlijfde bij zijn rijk. Het
meerendeel der openbare gedenkteekenen van C. is
vernield of beschadigd, vooral door de aardbeving
van 1589. In C. waren geboren (onder de Romeinen)
de beide Senecaas, zoomede Lucanus; (ten tijde der
Arabieren) Averrhoes; (in lateren tijd) de dichters
Lodewijk van Gongora en Johannes van Mena, de
schilders Cespedes en Zambrano ; en in de nabijheid
van C. (te Montilla) was Gonsalvo van Cordova geboren.
Cordova, 2) zuid-amerikaansche stad met
24,000 inw. in de Vereenigde Staten van La Plata,
werd 1573 gesticht, en is de hoofdstad van den staat
C., welke grenst ten N. aan Tucuman, ten 0. aan
Entre-Rios-et-Corrientes, ten Z. aan Buenos-Ayres,
en ten W. aan Mendoza. De staat C., groot 2775
vieik. mijlen, heeft eene bevolking van 130,000 zielen.
Cordova, 3) mexicaansche stad, in Vera-Cruz ;
6000 inw.
Cordova (het geslacht van), een oud en aanzienlijk spaansch geslacht, had tot stamheer Dominicus Munoz-dos-Hermanas, die in het laatst der
12e eeuw de stad Cordova ontweldigde aan de Mooren, en ter belooning voor dit wapenfeit vergunning
bekwam, om den naam dier stad als geslachtsnaam
te voeren voor zich en zijne afstammelingen. Deze
familie vermaagschapte zich met de aanzienlijkste
geslachten van Spanje, doch werd vooral vermaard
door een barer afstammelingen, den beroemden
veldheer Gonsalvo van Cordova. Zie GONSALVO.
Cord Sivertsen, beroemd deensch vlootvoogd. Zie ADELAAR.
Corduba, stad in Hispania ; tegenw. Cordova.
Cordus (Aulus Cremutius), raadsheer en rotneinsch historie-schrijver, leefde ten tijde van Augustus en van Tiberius, en had geschreven eene
.Geschiedenis der burger-oorlogen van Rome". Daar
hij in dit werk lof had toegezwaaid aan Brutus en
aan Cassius, werd hij door Sejanus bij den senaat
aangeklaagd van majesteitschennis ; en voorziende
welk vonnis tegen hem geveld zou worden, voorkwam C. dat, door zich zelven het leven te benemen.
Core, fransche naam voor KORAH.
Corea (het koningrijk), door de Chinezen genoemd Kaoli, maakt deel uit van het Chinesche rijk
sedert 1120, doch heeft een eigen koning, die, wat
betreft het birinenlandsch bestow., onafhankelijk is
en eene zelfstandige armee op de been houdt. De
taal van C. verschilt van het Chineesch en van het
Tartaarsch ; sedert 1856 is C. geopend voor het
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Corinthe, lat. Corinthus, aanvankelijk Ephyrus
genaamd, en bij de Turken Kordos, grieksche stad
in den Peloponnesus (in Morea), op de landengte van
Corinthe, 15 uren gaans benoordoosten Tripolitza,
behoort tot de tegenwoordige prov. Argolis ; 8000
inw.; vele bronnen, waaronder de vermaarde fontein
van Pyrene ; talrijke rumen. — Eertijds vormde C.
met zijn grondgebied een rijkje op zich zelven.
Het was een der gewigtigste steden van Griekenland, zoowel door de talrijkheid zijner bevolking,
zijn rijkdom en zijne weelde,:als door zijne kolonien.
Het had twee havens, nl. Cenchrew aan de golf van
Corinthe (golf van Lepanto), en Lecheum, aan de
Egeische golf (golf van Athene). De stad werd beschermd door eene zeer sterke citadel, genaamd
Acrocorinthe, en bezat tal van gedenkteekenen,
standbeelden en voorwerpen van kunst. Ook is C.
vermaard door zijne druiven (korinten, krenten) en
door zijn koper-erts, dat gezegd werd good en zilver
te bevatten. De stad C. heeft haren naam gegeven
aan eenen bouwtrant, genaamd de Corinthische Stijl.
De zeden der bevolking van deze stad waren zeer
losbandig, en de lichtekooijen in C. waren befaamd
door geheel Griekenland. Omstr. 1900 v. Chr. was
C. gesticht door Ephyra, dochter van Phoroneus
van Argos ; het vormde aanvankelijk een monarchaal
rijk, dat, volgens de overlevering, omstreeks 1350
v. Chr. geregeerd werd door Jason en Medea.
Sisyphus, van helleensche afkornst, en zijne afstammelingen, bekleedden den troon tot 1160 v. Chr.
Heraclidische vorsten (de eerste was Aletes en
de laatste Telestes) regeerden er van 1160 af. Op
Telestes volgden de Bacchiden, ook van koninklijken
bloede; dezen veranderden het bestuur in eene
soort van aristocratische republiek ; toen werd C.
geregeerd door magistraten, die slechts voor een jaar
werden aangesteld, en prytanen genoemd werden.
Omstr. 657 v. Chr. herstelde de tiran Cypselus de
monarchie, en van hem ging het gezag over op zijnen
zoon Periander (627-584). Diens opvolger Psammeticus werd dadelijk van den troon geworpen, en
anderma g werd C. eene republiek. Menigvuldig
waren de oorlogen tusschen C. en Corcyra, deszelfs
voornaamste kolonie ; een dier oorlogen, in 434, gaf
aanleiding tot den Peloponnesischen oorlog (431):
in dien worstelstrijd hield C. steeds de zijde van
Sparta. Doch in 395 v. Chr. vermaarde C. zich tegen
Sparta, hetgeen aanleiding gaf tot den oorlog genaamd Oorlog van Corinthe (395-387). Even als
de overige steden van Griekenland, onderwierp C.
zich aan Philippus ; het ontving eene macedonische
bezetting (335 v. Chr.). Eerst in 243 v. Chr. werd
C. door Aratus verlost van de vreemde overheersching, en trad toen in den Acheischen Bond. Het
werd toen de vergaderplaats voor de afgevaardigden
van dien bond ; maar te zwak om zich staande te
houden tegen Rome, werd C. in 146 v. Chr. door
Mummius ingenomen en verwoest. Weder opgebeurd
door Augustus, begon het op nieuw te hloeijen onder de keizers. In het laatst der 5e eeuw werd het
verwoest door de Herulen , in de 4e eeuw door de
Visigothen, in de 7e door de Slawen. In 1205 werd
C. bemagtigd door de Franschen, die meester waren
van den Peloponnesus; en kort daarna werd het
door dezen afgestaan aan de Venetianen. Deze behielden het tot 1715, hoewel zij het in den loop dier
vijf eeuwen menigmaal gedurende eenigen tijd verloren hadden. In 1821 werd C. van de turksche
overheersching verlost ; doch eerst sedert 1830 is het
begonnen zich weder op te beuren. Aan de Christenen te C. schreef de apostel Paulus twee zendbrieven.

Cormaggiore
Corio, stad in Sardini6, 8 uren gaans benoordw.
Turijn ; 5500 inw.
Coriolanus (Cajus Marcius), romeinsch veldheer, versloeg de Volscen bij verschillende gelegenheden, en ontnam hun (493 v. Chr.) Corioli, naar
welke stad hij den eernaam C. ontving. Vervolgens
dong hij naar het consulaat ; doch hij had zich door
zijne trotschheid gehaat gemaakt bij het yolk, zoodat het hem niet gelukte die waardigheid te verwerven: Om zich daarover te wreken stelde hij in
den senaat maatregelen voor, die eenen tegen het
yolk vijandigen geest ademden, en wilde hij beletten
dat het graan, hetwelk in eenen tijd van groote
schaarschte was gezonden door Gelo, koning van
Siciliè, kosteloos uitgedeeld wierd onder de plebejers. De tribunen straften hem daarvoor door te
bewerken, dat hij uit Rome werd gebannen (491 v.
Chr.). Hierover verbitterd, ging C. zijne diensten
aanbieden aan de Volscen, die hem het opperbevel
toevertrouwden over hun leger, waarmede hij het
romeinsche grondgebied kwam verwoesten, en zelfs
het beleg opsloeg voor Rome. Met schrik vervuld
zonden de Romeinen hem verscheidene gezantschappen ; maar hij bleef doof voor al hunne voorstellen.
En hij meende de stad te bemagtigen stormenderhand, toen zijne moeder Veturia, vergezeld van zijne
echtgenoote en van de aanzienlijkste romeinsche
vrouwen, tot hem kwam met nieuwe smeekbeden
om de stad te sparer]. Vermurwd door de tranen
zijner moeder, gaf C. bevel om het beleg op te breken ; kort daarna stierf hij (488 v. Chr.), naar men
wil vermoord door de Volscen. Volgens anderen
bereikte hij eenen hoogen ouderdom.
Corioli, oude stad in Latium, bij de Volscen,
9 uren gaans bezuidoosten Rome en 2 uren gaans
benoorden Suessa-Pometia, werd 493 v. Chr. ingenomen door Cajus Marcius, die toen den eernaam
ontving van Coriolanus.
Coriovallum, eene plaats, die (volgens het
reisboek van Antoninus) in de tegenw. prov. Limburg lag ; men weet niet met zekerheid waar.
Corisande. Zie GUICHE (gravin de).
Corisopiten, lat. Corisopiti, yolk in Gallie
(3e Lyonnesche), in het westen, bewoonde bet
zuidelijk gedeelte van het tegenwoordige fransche
departement Finisterre. De C. hebben een spoor
van hunnen naam achtergelaten in dien van Quimper-Corentin.
Cork, de 79,000 inw. tellende hoofdpl. van het
graafschap Cork, in de iersche prov. Munster, op een
eilandje in de Lee, circa 3 mijlen van de zee en
27 mijlen bezuidw. Dublin ; veilige en gemakkelijke
haven, genaamd »baai van Cork". De stad C. werd
gesticht in de 6e eeuw door de Denen ; Hendrik II
maakte er zich meester van in de 12e eeuw ; en
Jacobus H, uit Engeland verdreven, vestigde er zijne
residentie in 1688; door graaf Marlborough werd
C. ingenomen 1690. — Het graafschap C. ligt tusschen de graafschappen Tipperary, Kerry, Limerick,
Waterford en de zee.
Corlay, stadje met 1500 inw. in het fransche
dept. Cotes-du-Nord, 6 uren gaans benoordwesten
Loudeac. — Het nabij gelegene dorp Haut-Corlay
is lets sterker bevolkt.
Corleone, stad op Siciliè, prov. Palermo ;
12,000 inw.
Corleto–Perticara, vlek in de napolit. prov.
Basilicata, aan den Sauro; 4000 inw.
Cormaggiore, dorp in de piemontesche prov.
Aosta, aan de Dora-Baltea ; 1500 inw. en zeer bezochte minerale bronnen.
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Cormantijn,ofCormantino, twee negerdorpen
in Opper-Guinea, op de Goudkust: 1) Groot-C., een
kwartier gaans benoordoosten het fort Amsterdam,
ligt nabij het strand, op een hoogen, steilen berg,
wordt door de Negers voor het oudste dorp in het
koningrijk Fanti (of Fantijn) gehouden. Naar dit
dorp worden in West-Indie alle Negers Coromantis
genoemd. — 2) Klein- C., bij de Negers genaamd
Abahandee, ook in het koningrijk Fantijn gelegen;
de bevolking is diefachtig van aard.
Cormeil. Zie CORMEILLES 3).
Cormeilles, naam van drie fransche steden:
1) dept. Eure, 4 uren gaans bezuidw. Pont-Audemer; 1500 inw. — 2) dept. Oise, anderhalf uur
gaans benoordoosten Crevecoeur; 1400 inw.; dit C.
is het oude Curmtliaca. — 3) dept. Seine-Oise,
5 uren gaans benoorden Parijs ; 1500 inw.; dit C.
beet ook Cormeil, en ook Cormeilles-en-Parisis.
Cormons, stad in Illyrie (Triest), 3 uren gaans
bewesten GOritz ; 3800 inw.
Cormontaign,e (Louis de), geb. 1695, fransch
generaal en vestingbouwkundige, was de herschepper
van dat wapen. Hij bestuurde de vermaardste belegeringen in de oorlogen van 1713 tot 1745, werd
marechal-de-camp, en stierf 20 Oct. 1752.
Coma, vroeger Apamea, het oude Digba, stad
met 5000 inw. in aziat. Turkije,, pachalik Bagdad,
7 mijlen benoordw. Bassora, en aan de zainenvloeijing van den Tigris en den Euphraat, die zich bij
C. vereenigen om den Sjat-el-Arab te vormen.
Cornarius (Johann Hagenbut, genaamd), geneeskundige, geb. 1500 te Zwickau in Saksen,
gest. 1558, onderwees zijn vak te Marburg en te
Jena, vertaalde een aantal grieksche werken, en was
een der eersten, die de aandacht vestigden op Hippocrates, van Wiens geschriften hij eene volledige
editie bezorgde in het Grieksch (Bazel 1538) en
eene latijnsche vertaling (1546 ; 2e druk 1558).
Cornaro, patricische familie te Venetie, heeft
aan de republiek drie dogen geschonken, nl.
C. (Marcus), 1365 ; C. (Johannes), 1625 ; en C.
(Johannes I1), 1709. Laatstgenoemde beoorloogde
de Turken, en sloot het traktaat van Passarowitz,
waarbij de grenzen werden vastgesteld van de Venetiaansche staten en van die der Turken. Behalve
de genoemde drie dogen, heeft dit geslacht verscheidene andere merkwaardige personen voortgebragt, waaronder: C. (Lodewijk), geb. te Venetie
1467. Deze man had zich tot zijn veertigste jaar
overgegeven aan allerlei buitensporigheden, en leed
dien ten gevolge aan de ernstigste ziekten en kwalen.
Ziende dat hij zijnen dood nabij was, veranderde hij
geheel van leefregel, en werd uiterst matig en
ingetogen. Op die wijze gelukte het hem niet slechts
van al zijne kwalen te herstellen, maar tevens een
hoogen ouderdom te bereiken : hij werd honderd
jaar, sommigen beweren nog ouder. Zijne eigene
ervaring tot nut willende doen strekken voor zijne
evennaasten, schreef hij op zijn tachtigste jaar eene
verhandeling over de voordeelen der matigheid
Discorsi della vita sobria (Padua 1558, Venetie 1599,
enz.). — C. (Catharina), koningin van Cyprus, geb.
te Venetie 1454, trail 1470 in het huwelijk met Jacobus van Lusignan HI, koning van Cyprus en Jeruzalem. Bij diens dood nam zij zelve de tengels
van het bewind in hander, doch had te kampen
met groote moeijelijkheden. Na 14 jaren geregeerd
te hebben deed zij 26 Fehr. 1489 afstand van hare
staten aan de Venetianen, en hield van dat oogenblik
of verblijf op eene villa te Asolo nabij Treviso, waar
zij eigentlijk gevangen zat en 5 Julij 1510 stierf.

Cornazand, of Korenzand, voormalig eiland
in de Wadden, benoorden de prov. Groningen; het
lag tegenover Hornhuizen, en bestond nog omstreeks
de helft der 17e eeuw, doch was toen reeds sedert
lang onbewoond.
Come, dorp in het fransche dept. Maine-Loire
4 uren gaans beoost. Angers; 2000 inw.; leigroeven.
Cornegliano, of Cornigliano, twee marktvlekken in Sardinie: 1) een uur gaans bewesten
Genua, aan de Middell. Zee; 3000 inw. — 2) tien
uren gaans bezuidoosten Turijn ; 2000 inw.
Corneille (Pierre), geb. 6 Junij 1606 te
Rouaan, gest. 1 Oct. 1684, zoon van een advokaatgeneraal, werd aanvankelijk hestemd voor de balie,
doch gaf de voorkeur aan het tooneel. Behalve vele
andere pennevruchten en eene menigte blijspelen, die,
ofschoon thans vergeten, destijds grooten opgang
maakten, leverde hij een aantal treurspelen, die,
even als toen, nog tegenwoordig als meesterstukken
gelden. Deze dichter, te regt de Groote Corneille
genaamd, is de eigentlijke schepper der dramatische
kunst in Frankrijk. De eerste complete druk van al
de werken van C. verscheen in 10 din. Parijs 1738.
— C. (Thomas), broeder van den vorige, geboren
20 Aug. 1625 te Rouaan, gest. 8 Dec. 1709, was
na zijnen broeder de grootste tooneeldichter, dien
Frankrijk tot dnsverre gehad had. Under zijne blijspelen en treurspelen waren er, die een verbazenden
opgang maakten; zijne blijspelen waren meerendeels
navolgingen uit het Spaansch. Hij schreef ook een
Dictionnaire pour servir de supplement au Dictionnaire
de l' Academie francaise (1694), een Dictionnaire
universal geographigue et historique (1708). Zijne

dramatische werken zijn menigmaal gedrukt met
die zijns broeders, en afzonderlijk in 5 din. (1682,
1722, enz.).
Cornelia, 1) moeder der Gracchen, was de
dochter van Scipio den Afrikaan. Zij bestuurde zelve
de opvoeding barer zonen, en deed zich bewonderen door bare deugden evenzeer als door haar edel
karakter. Een koning van Libye sloeg haar voor,
zegt men, om haar te huwen ; maar zij wees zijn
aanzoek van de hand, daar zij het vereerender vond
de weduwe te zijn van een romeinsch burger, dan
de gemalin van een koning. Eens had eene aanzienlijke vrouw uit Catnpaniè hare juweelen aan C. laten
zien, en was toen verlangend om wederkeerig de
kleinoodien van C. in oogenschouw te nemen, waarop
C. hare zonen binnen liet komen, er zeide : »Dät zijn
mijne juweelen !" Men rigtte haar reeds bij haar
leven een bronzen standbeeld op, waaronder dit opschrift werd geplaatst : »Aan Cornelia, de moeder
der Gracchen". — 2) de vrouw van Pornpejus en
dochter van Metellus Scipio, vergezelde haren man
op zijne vlugt na den slag van Pharsalus, en zag hem
voor hare oogen vermoorden in de haven van Alexandria. — 3) de beruchtste van allen was die C.
die 331 v. Chr., tijdens eene pestziekte, 370 romeinsche patriciers ombragt door vergif, en, toen
hare gruwelen on tdekt werden, ook aan haar eigen
Leven door vergif een einde maakte.
Cornelis (Broer). Zie ÃDRIAANSZ. (Cornelis).
Cornelis (Meester-), dorp en fort op Java.
Zie MEESTER-CORNELIS.
Cornelisz. (Cornelis), een hoer te Uitgeest,
deed in 1591 de uitvinding om hout te zagen met
behulp van een molen. Aan dezen molen, dien bij
1592 haar Zaandam overbragt, had hij den naam
van »het Juffertje" gegeven ; en ter plaatse waar hij
hem opstelde, aan de oostzijde van Zaandam, staat
tegenwoordig de houtzaagmolen, genaamd »de Juffer".
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Cornelius

Cornwallis

Cornelius, 4) romeinsch hoofdman over honderd, werd te Cesarea in Palestina gedoopt door
Petrus, in het jaar 40. (Zie over hem het tiende
kapittel van de Handelingen der Apostelen in het
Nieuwe Testament). De roomsche Kerk vereert C.
als heilige ; gedenkdag 2 Februarij. — 2) de heilige
C., in 250 of 251 tot bisschop van Rome (of paus)
verkoren, had tot tegenstander Novatianus, die zich
deed kiezen door de tegenpartij van C. Door keizer
Gallus werd C. naar Centum Cellae (d. Civita
Vecchia) gebannen, waar hij in ballingschap stierf,
na vijftien maanden zijne hooge waardigheid bekleed te hebben; gedenkdag 16 Sept.
Cornelius (het geslacht), een der oudste en
aanzienlijkste patricische familien van Rome, was
gesplitst in een aantal takken, waarvan de voornaamste zijn de familien Lentulus, Scipio, Maluginensis, Cossus en Rufinus (zie die namen).
Cornelius (Petrus von), benoemd duitsch
schilder, geb. 16 Sept. 1787 te Dusseldorf, bezocht
verscheidene malen Rome, en heeft door zijne kunstprodukten een europeschen naam gemaakt.
Cornelius Andreas, geb. te Stavoren,
gest. 1589 als organist te Harlingen, schreef een
aanhangsel op de kronijk van Occo Scharlensis en
Vlieterp (gedr. 1597 in fol.).
Cornelius Cossus, militair tribuun, doodle
in eenen veldslag Tolumnius, den koning der Vejers,
en behaalde zoodoende den tweeden eerebuit 436
v. Chr. Hij droeg lien op in den tempel van Jupiter
Feretrius.
Cornelius Nepos, latijnsch schrijver uit de
eerste eeuw v. Chr., stond in betrekking met Catullus, Cicero en Atticus. Hij had verscheidene historisehe werken geschreven, die bij de ouden zeer
geacht waren. Wij bezitten slechts van hem »Levens
van de groote veldheeren der oudheid", Welk geschrift een uittreksel schijnt te zijn van het oorspronkelijke werk van C., dat veel uitgebreider was.
Voor den zamensteller van dit uittreksel houdt men
/Emilius Pro*, taalgeleerde ten tijde van Theodosius.
Cornelius Severus, latijnsch dichter, tijdgenoot van Ovidius; men heeft van hem sleeks het
fragment van een dichtstuk op den Dood van Cicero.
Corneto, het nude Cornetum, stad in den
Kerkelijken Staat, 4 uren gaans benoorden Civita
Vecchia ; 2000 inw.; in de nabijheid de beroemde
aluingroeve van la Tolfa. Het oude Cornetum lag
ongeveer een half uur gaans van de rumen van het
oudere Tarquinii, welke stad het in de 6e eeuw als
bisschops-zetel verving.
Cornia, rivier in het Toskaansche, valt na eenen
loop van 5 mijlen in de Middellandsche Zee ongeveer
een uur gaans beoosten Piombino. Het bed der C. is
merkwaardig door vulkanische verschijnselen.
Corniani (Giovanbattista, graaf), italiaansch
schrijver, geb. 28 Febr. 1742, gest. 7 Nov. 1813,
vooral bekend door zijn werk over de geschiedenis
der letterkunde I secoli della letteratura italiana
(9 dln. Brescia 1804-13).
Corniculum, oude stad in Latium, op den
berg C., benoorden Tivoli, is bekend als de stad
der ouders van Servius Tullius.
.e rCORNEGLIANO.
Cornigliano. Zie
Cornjum, ook Kornjum of Konjum, dorp in
Friesland, een uur gaans benoorden Leeuwarden.
In dit dorp, behalve de state Wydefeld, de oude
merkwaardige Martena-state, waar de beroemde
Duco Martena, de grondlegger van Frieslands vrijheid, gewoond heeft.

COrnO (Monte), of Gran Sasso d'Italia, de bergengroep der napolitaansche Apennijnen tusschen
de provincien Abruzzo Ultra I en II.
Cornouaille, 1) klein landschap in Frankrijk,
maakte deel uit van Neder-Bretagne; hoofdplaats
Quimper-Corentin ; dit landschapje is thans ingedeeld bij de departementen Finistère, Morbihan en
Cates-du-Nord. — 2) naam, die wel eens aan de
stad Quimper-Corentin wordt gegeven.
Cornubia, engl. Cornwall, plaats in het oude
Britannia "(Britannia la), aan het zuidwestelijk einde
van het eiland, bij de Dumnonie'rs. Vermaarde nederlaag der Britonen, aangevoerd door Ambrosius,
den varier van Arthur, die bier 508 verslagen werd
door Cerdic, den aanvoerder der Saksen.
Cornutus, 1) een stoicijn uit Lept3s in Afrika,
was de leermeester en vriend van Persius, die hem
zijn 5e hekeldicht opdroeg. Hij werd gebannen door
Nero, wiens gedichten bij met te veel vrijmoedigheid
had beoordeeld. — 2) Zie ACRON (Helenius).
Cornwallis, 1) het Dumnonii der ouden,
nieuw lat. Cornubia (zie dat art.) of Cornu
engl. Cornwall, graafschap van Engeland, op de zuidwestpunt van het eiland, wordt aan alle kanten bespoeld door de zee, behalve aan de oostzijde, waar
het begrensd wordt door het graafschap Devon ;
bevolking 350,000 zielen; hoofdpl. Launceston;
vele mijnen en delfstoffelijke schatten ; oudheden
uit den tijd der Drulden. Tot in de 16e eeuw sprak
men er een tongval, die afgeleid was van het Celtisch.
— 2) kaap C., landtong van het graafschap C., aan
den zuidwesthoek van Engeland en circa 1 mij1
benoorden kaap Land's-end.-3) graafsch. in NederCanada ; strekt zich nit 32 mijlen langs den zuidoostoever der Laurentius-rivier. — 4) eilandje in
britsch N.-Amerika, beoosten Bathurst-eiland, in de
noorder-lJszee.— 5) stad in Nieuw-Schotland,graafschap King, aan een inham der baai van Fundy, 10mijlen benoordw. Halifax. — 6) naam van eenige plaatsen
in N.-Amerika, bijv. in New-York, Vermont, enz.
Cornwallis (Nieuw-), engl. New-Cornwall,
landschap in N.-Amerika, ter westkust, strekt zich
nit tusschen 54 en 58 graden noorderbreedte. Het
behoort aan Rusland ; het zuidelijk gedeelte evenwel
behoort aan de Engelschen, en is begrepen in NieuwCaledonie. Behring ontdekte de kust van Nieuw-C.
reeds in 1741 ; maar dezelve werd eerst opgenomen
in 1775 door de Spanjaarden Juan d'Ayola, Juan de
la Bodega en Quadra. Drie jaren later werken er
naauwkeuriger opnemingen gedaan door Cook, en
vervolgens door Vancouver.
Cornwallis (Charles Mann, markies van), engelsch generaal, geboren 31 December 1738, onderscheidde zich in den amerikaanschen oorlog. Met
talent en moed was hij den opperbevelhebber Clinton
behulpzaam ; hij onderscheidde zich in het gevecht
van Germantown (in Pennsylvanie) en in dat van
Redbank (in New-Jersey) 1777, terwijl aan hem de
meeste roem toekwam bij de inname van Charlestown
(1780). Maar in 1781 werd hij door Lafayette genoodzaakt met 8000 man de wapenen neder te leggen te Yorktown ; deze nederlaag gaf aanleiding tot
beschuldigingen, die generaal Clinton tegen C. indiende, en C. werd teruggeroepen. In 1786 werd
hij echter benoemd tot gouverneur van Bengalen ;
hij voerde met veel krijgsgeluk oorlog tegen TippoSaib, werd 1798 benoemd tot gouverneur van Ierland, teekende 1802 den vrede van Amiens met
Frankrijk, en vertrok 1805 als gouverneur-p,neraal
naar India. Hij stierf kort na zijne aankomst te
Gazepoer, 5 Oct. 1805.

Coro
Coro, hoofdpl. der venezuelaansche provincie
C., eertijds hoofdstad van geheel Venezuela tot 1636,
toen de zetel van het bewind verlegd werd naar
Caracas. De stad C. is gesticht in 1527, en telt
tegenw. 4000 inw.
Corobilium, lat. naam van Corbeil.
ZieA LAVA
—.
stad.
d 7i
Corocesium,
Coroebus, 1) zoon van Mygdon, aan Wien
Priam zijne dochter Cassandra beloofd had, kwam
de Trojanen te hulp tegen de Grieken. Cassandra
trachtte hem te vergeefs tot den aftogt te bewegen,
om hem den dood te doen ontwijken, lien hem daar
wachtte ; hij werd gedood door Peneleus. — 2) een
Peer, was de eerste, die als overwinnaar werd nitgeroepen in de olympische spelen, nadat die hersteld waren 776 v. Chr. Van dat tijdstip of is men
beginnen te rekenen bij olympiaden.
Corogne (la), fransche naam voor Coruna.
Coromandel (kust van), oostkust van Indie,
strekt zich in het zuidelijk gedeelte der golf van
Bengalen uit van de rivier Kistnah tot de punt van
kaap Calymere. Op deze kust liggen Madras, Pondichery, Tranquebar. Van Januarij tot April is de
vaart hier gevaarlijk.
Coromantis, Negers. Zie CORMANT1JN.
Coron, het oude Asine, stad in Griekenland
aan de golf van C. (eertijds golf van Messenie),
5 uren gaans beoosten Modon; 8000 inw.; kleine
haven ; C. werd ingenomen door de Franschen 1828.
Coronea, tegenw. Comaria, stad in Beotie, ten
W. van Haliartus. Agesilas behaalde bij C. eene schitterende overwinning (394 v. Chr.) op de vereende
legermagt van Athene, Argos, Corinthe en Thebe.
Corpus Juris, voluit Corpus juris civilis,
noemt men de in de 12e eeuw tot een geheel bijeengebragte wetboeken van Justinianus. De beste hedendaagsche edition zijn die van Beck (2 dln. Leipzig 1825-27) en van gebroeders Kriegel, voortgezet door Hermann en Osenbruggen (Leipzig
1828-41).
Corral—de—Almaguer, stad in de spaansche prov. Toledo ; 3500 inw.
Correggio, stad in het hertogdom Modena,
3 uren gaans benoordoosten Reggio; 5000 inw.;
geboortepl. van den schilder C. Eertijds was C. een
klein prinsdom, toebehoorende aan de familie Siro.
Correggio (Antonio Allegri, genaamd), beroemd italiaansch schilder, en stichter der lombardische school, geb. 1494 te Correggio in het Modenesche, gest. 1534, sleet het grootste gedeelte zijns
levens te Parma en in Lombardije.
Corregidor, een der Philippijnsche eilanden.
Correuio, spaansche stad in Asturie ; 5000 inw.
Correze, 1) rivier in Frankrijk, ontspringt in
het arrondissement Ussel van het departement C.,
bespoelt de steden Corréze, Tulle, Brives, en valt na
eenen loop van 10 mijlen in de Vetere. — 2) een
der middelste departementen van Frankrijk, ligt
tusschen de departementen Puy-de-Dome, Creuse,
Haute-Vienne ten N., en Cantal, Lot, Dordogne ten
0., en heeft tot hoofdpl. Tulle. In het N. is C. bergachtig ; de bevolking van dit dept. is 315,000 zielen.
— 3) kantons-hoofdpl. in het dept. C., 3 uren gaans
benoordoosten Tulle ; 1900 inw.
Corrientes, 1) rivier der Vereenigde Staten
van La-Plata, ontspringt ten Z. van het meir Iberia,
en valt na eenen loop van 30 mijlen in de Parana.
— 2) een der staten van La Plata, ligt tusschen de
rivier Parana en de staten Cisplatina, Entre-Rios
en Cordova. — 3) hoofdpl. van den staat C., aan de
Parana ; 16,000 inw.

Corsico
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Corse, fransche naam voor Corsica.
Corsica, het oude Cyrnus, eiland in de Middellandsche Zee, vormt een dept. van Frankrijk,
ligt tusschen Italie ten 0., de golf van Genua ten
N., Spanje ten W. en Sardinie ten Z.; bevolking
240,000 zielen; hoofdpl. Ajaccio. Verscheidene omliggende eilandjes zijn- aan Corsica onderhoorig, nl.
Giraglia, Cavallo, Lavezzi, de Bloeddorstige eilanden,
enz. Door Corsica loopt eene keten hooge Bergen van het noorden naar het zuiden ; de hoogste
pick is de Rotondo, die zich 2763 nederl. ellen
boven de oppervlakte van de zee verheft. De Golo,
Tavignano, Liamone, Gravono, Valinco, zijn de voornaamste rivieren van het eiland. Het klimaat is
algemeen vrij gezond ; maar de zuidoostetiwind, genaamd sirocco, en de zuidwestenwind, libeccio genaamd, zijn zeer gevaarlijk. Vruchtbare, maar slecht
bebouwde grond, groote bosschen, veel kastanjeboomen, zeer schoone olijfboomen, oranjeboomen,
citroenen; uitmuntende wijnen. Men heeft met goed
gevolg proeven genomen om op C. indigo, vlas,
hennep, tabak, katoen, koffij en suikerriet te telen.
Geiten in ontelbare menigte. Koraal-visscherij, sardijnen-vangst, enz. De Corsicanen zijn matig
gastvrij, dapper; hun karakter is zeer zelfstandig,
maar ze zijn uiterst wraakgierig ; hebben zij eenmaal eenen haat opgevat, die gaat erfelijk over van
bet eene geslacht op het andere in eene familie: zulk
een haat noemen zij eene vendetta. Het departement
C. is ingedeeld in 5 arrondissementen (Ajaccio,
Bastia, Calvi, Corte, Sartene). — De oorspronkelijke
naam van C. was Therapne ; vervolgens werd het
Cyrnus genoemd. Carthago had het eerst nederzettingen op C.; in 237 v. Chr. deed Rome C. aan zich
afstaan, doch had aanhoudend te kampen met de
telkens in opstand komende inlandsche bevolking;
;n 163 v. Chr. kwam geheel C. in opstand, doch
werd alstoen tot onderwerping gebragt door Juventius Thalna. Gedurende den tijd der keizers was C.
niet veel weer dan een verbannings-oord (zie
SENECA). Na de Romeinen, waren acbtereenvolgend
meester van C. de Grieken, de Vandalen, de Gotben,
de Lombarden. In de 8e eeuw werd C. bijna onafhankelijk, en behoorde slechts een korten tijd tot
het rijk van Karel den Groote. Later wierpen de
pausen zich op als souvereinen van C. In 1092 verkocht Urbanus II het eiland can de Pisanen, welke
overdragt echter betwist werd door Genua ; en na
verscheidene mislukte aanslagen, maakten de Genuezen zich van C. meester (1481), terwijl bun het bezit daarvan verzekerd werd bij het traktaat van
Cateau-Cambresis. Maar na de drie opstanden van
1735, 1741 en 1755 (zie NEUHOFF en PAOLI) nam
Genua, niet in staat dit weerspannige yolk in bedwang te houden, zijne toevlugt tot Frankrijk, en
verkocht aan dat rijk zijne regten op C. Het desbetreffende traktaat werd 15 Mei 1768 geteekend ;
en 15 Aug. van het zelfde jaar vaardigde Lodewijk XV het edict uit, waarbij C. werd ingelijfd bij
Frankrijk. Op aanstoken van Paoli gaven de Corsicanen zich 1793 aan de Engelschen, maar deze werden 1799 verdreven. Onder het Genuesche bewind
was C. ingedeeld in 10 jurisdiction en 4 leenen. In
1790 werd het ingedeeld in twee departementen
(Gold en Liamone) ; in 1811 werden die twee departementen vereenigd. Het eiland C. is het vaderland van Ornano, Paoli, de Bonapartes, enz.
Corsico, dorp in Lombardije, 2 uren gaans
hezuidw. Milaan, aan den Naviglio Grande, is de
stapelplaats der zoogenaamde parmesaan-kaas uit de
provincien Milaan en Pavia.
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Corsini

Coruzzen

Corsini (Lorenzo), pans. Zie CLEMENS XII.
Zie _.
Corsins, off CCaorcins. Zi
L OMBARDEN
Cortagosuna, oude naam van Cortgene.
Corte, het oude Cenestum, ongeveer in het
midden op het eiland Corsica, 7 a 8 mijlen benoordoosten Ajaccio, is eene stad met 5000 inw.
Cortekene, oude naam van Cortgene.
Cortenaer (Egbert Meeuwszoon), een van Nederlands groote zeehelden , nam 1653 als kapitein
deel aan den tweedaagschen slag tegen de Engelschen, waarbij admiraal Tromp, op wiens schip C.
zich beyond, sneuvelde. In 1658 hielp hij 7 Nov.
in de Sond eene schitterende overwinning bevechten
op de Zweden, en werd deswege 8 Mei 1659 tot
vice-admiraal bevorderd. In Jan.1665 verheven tot
luitenant-admiraal, nam hij als zoodanig 13 Jnnij
1665 deel aan den bloedigen slag bij Lestoffe tegen de
Engelschen, bij welke gelegenheid hij reeds in den
aanvang van den strijd met een kanonskogel in zijn
been werd geschoten, waaraan hij weldra stierf,
eenige oogenblikken voordat admiraal Obdam den
dood vond, wiens opvolger C. had moeten worden.
C. was verminkt aan de regterhand en het linkeroog.
Hij werd in de Groote Kerk te Rotterdam begraven,
waar hem een praalgraf is opgerigt.
Cortenuova, vlek in Italie, in het Milanesche,
bekend door de bloedige overwinning, die bier in
het laatst van November 1237 door den duitschen
keizer Frederik behaald werd op de Lombarden.
Corterato, lat. naam van Contras (in bet fransche departement Gironde).
Cortereal (Gaspar de), portugeesch zeevaarder, ondernam in 1500 eene ontdekkingsreis naar
het noorden van Amerika, en deed eene opneming
van de landen aan de uitwatering van de Laurentiusrivier. In 1502 ondernam hij eene tweede reis, van
Welke hij ecbter nooit teruggekeerd is. — C. (Jeronimo), behoorende tot de familie van den vorige,
geb. omstr. 1530, gest. omstr. 1593, heeft in de
letterkundige wereld eenigen naam gemaakt.
Cortes (van torte, hof), in Spanje en Portugal
zooveel als bij ons de Staten-Generaal. — In Spanje
dagteekent het ontstaan der C. van het tijdstip,
waarop het koningschap er ontstaan is; aanvankelijk
badden in de C. slechts rijksgrooten en prelaten
zitting ; eerst in de Ile eeuw werden ook afgevaardigden van de burgerij in de C. toegelaten. Aanvankelijk was de magt der C. zeer groot, vooral in
Aragonie, doch verminderde meer en meer, hoe
grooter de magt werd van het koningschap, sedert
de vereeniging van Castilie en Aragonie door het
huwelijk van Izabella met Ferdinand den Katholieke
(1469), en vooral sedert de regering van Karel V.
Toen kwamen de C. in opstand, onder de leiding
van Johannes van Padilla, doch ze werden tot onderwerping gebragt te Villalar (1522), en van dat
oogenblik of badden ze geenerlei gezag hoegenaamd
meer. In 1810 hersteld, gaven zij 1812 eene constitutie aan Spanje ; doch ze werden reeds 1814
weder afgeschaft door Ferdinand VII. Andermaal
hersteld 1820 na den opstand van Riego, werden de
C. wederom afgeschaft door de fransche expeditie
van 1823. Eindelijk werden ze na den dood van
Ferdinand VII (1833) op nieuw hersteld, en bebben
hunne magt aanhoudend uitgebreid, eerst onder
koningin Christina, vervolgens onder koningin Izabella. — In Portugal werden de C. voor het eerst
bijeengeroepen in 1145 te Lamego door Alfons I,
den eersten koning van Portugal. Onder zijne opvolgers hielden ze slechts zelden zitting, alleenlijk
in hagchelijke tijdsgewrichten, of wanneer er moei-

jelijkheden gerezen waren betreffende de troonopvolging. In 1821 bijeengeroepen door Johannes VI, gaven de portugesche C., in navolging van
de spaansche, aan Portugal eene nieuwe constitutie,
die twee jaren later werd afgeschaft. In 1826 gaf
don Pedro, eer hij afstand deed van den troon, aan
de C. een gedeelte terug van hare privilegien, welke,
andermaal miskend gedurende de usurpatie van dom
Miguel (1828-33), op nieuw werden bevestigd
door koningin Maria.
Cortese, veritaliaanschte naam van den schilder Courtois (Jacques).
Cortez (Hernan, of Ferdinand), spaansch veldbeer, veroveraar van Mexico, geb. 1485 te Medellin
in Estremadura, nit adellijke ouders. In 1504 begaf
hij zich naar de West-Indien, die toen voor de
Spanjaarden eene bron waren van roem en rijkdom.
In 1518 werd hij door Velasquez, den gouverneur
van Cuba, aan het hoofd geplaatst van eene vloot,
die bestemd was om uit te gaan op de ontdekking
van nieuwe landen, en 1519 stapte C. aan land in
Mexico, in de nabijheid van Tabasco. De Indianen
in die stad onderwierpen zich dadelijk aan hem ; en
nu rukte hij op naar de hoofdstad Mexico, waar
eveneens de poorten voor hem werden geopend.
Naijverig op zijnen voorspoed, zond Velasquez nu
eene talrijke vloot tegen hem nit ; maar die vloot
werd verslagen, en C., overwinnaar gebleven, maakte
er nu zijn streven van, geheel Mexico te veroveren,
hetgeen hem clan ook in een kort tijdsbestek gelukte. Als waarborg voor de onderwerping der
Mexicanen werd Guatimozin, neef en schoonzoon
van keizer Montezuma, door C. gevangen gehouden.
Het is te bejammeren, dat C. zijnen roem als veroveraar bezoedeld heeft door afgrijselijke wreedbeden. Ter belooning voor zijne diensten werd C.
door Karel V tot stadhouder van Mexico benoemd ;
maar reeds kort daarna werd hij door zijne benijders zwartgemaakt, en lien ten gevolge teruggeroepen. Hij stierf 1547 in Spanje, in armoede en
verlatenbeid.
Cortgene, dorp (oudtijds stad) op het zeeuwsche eiland Noord-Beveland, dat naar de stad C.
ook wel genoemd plagt te worden .het land van
Cortgene". Zie KORTGENE.
Cortinghuis, oudtijds zeer vermaard kasteel
in Selwerd, was het sterkste van alle kasteelen in
de prov. Groningen, en lag even benoorden de stad
Groningen, die het 1360 door aankoop in eigendom
bekwam en het toen liet sloopen.
Cortona, eertijds Corythus, stad in Toskanen,
11 mijlen bezuidoosten Florence ; 5000 inw.; oud
kasteel; oude ruinen. Alvorens door de Romeinen
bemagtigd te zijn, was C. een der 12 voornaamste
steden van den etruscischen bond.
Cortona (Pietro Berettini, genaamd Pietro
van), italiaansch schilder en bouwmeester, geb.
1596 te Cortona in Toskanen, gest. 1669.
Cortoriacum, tegenw. Kortrijk (in Belgie).
Coruna, het oude Magnus Portus, oudtijds ook
Brigantium geheeten, versterkte stad in Spanje
(Galicie), hoofdpl. van de prov. C.,aan de baai van
Betancos, 62 mijlen benoordw. Madrid ; 25,000 inw.;
uitmuntende oorlogshaven ; 4 kasteelen ; sardijnenvisscberij. In 1809 en in 1823 werd C. ingenomen
door de Franschen. — De prov. C. is 144 vierk.
mijlen groot, en bevolkt met 552,000 zielen.
Corunna, engelsche naam voor Coruna.
Coruzzen, d. Kruisbroeders, benaming der
hongaarsche misnoegden in den opstand tegen keizer
Jozef I.
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Corvey

Cosmus

Corvey, of Corbie, pruisische stad in Westfalen, 8 mijlen bezuidoosten Minden, aan de Weser ;
5,600 inw.; C. was een der oudste en rijkste benedictijner abdijen in Duitschland, gesticht door Lodewijk den Vrome, die verscheidene monniken derwaarts zond uit Corbie in Picardie ; vandaar dat
die abdij ook wel Klein- of Nieuw-Corbie genoemd
werd. Later werd de abt van C. verheven tot prins
van het roomsche rijk voor den ring van Westfalen ;
1794 ontving hij de bisschoppelijke waardigheid ;
1803 werd de abdij geseculariseerd en aan den prins
van Oranje geschonken ; 1807 maakte C grond'gebied deel uit van het koningrijk Westfalen; 1815
werd het toegewezen aan Pruisen.
Corvinus (Johannes); rijksbestuurder van
Hongarije. Zie HUNYADES. C. (Mathias), koning
van Hongarije, zoon van Johannes Hunyades, werd
1458 verkoren, toen hij 15 jaren oud was, en stierf
1490. Als krijgsman en als wetgever was hij de nitstekendste man van zijnen tijd. Aanhoudend bestookt door Oostenrijk, Bohemen, Polen en door de
wojwoden van Zevenbergen, Moldavia en Walachip, hood hij het hoofd aan al zijne vijanden, en
sloeg al hunne aanvallen af. Hij maakte van Hongarije het bolwerk van bet Christendom tegen de
Turken, gaf aan zijne onderdanen wijze wetten, en
om licht en beschaving onder hen te verspreiden
liet hij geleerde inannen komen nit Duitschland,
Frankrijk en Italie, stichtte eene universiteit te
Buda, vormde daar eene uitgebreide en voortreflelijke bibliotheek, liet er eene sterrewacht bouwen, en
voerde in Hongarije de boekdrukkunst in.
Corvo, een der Azorische eilanden; 1000 zielen ; hoofdpl. Corvo.
Corwen, stad met 2000 inw. in het engelsche
graafschap Merioneth, in Noord-Wallis.
Corybanten, priestess van Cybele, vierden
de dienst der godin met groot rumoer: ze deden de
lucht daveren van trommelslag, sloegen met pieken
op hunne schilden, dansten, en maakten met hunne
ligchamen allerlei vreemde bewegingen als bezetenen, daarbij jammerend en weeklagend om den
dood van Atys te beweenen. Zij waren Phrygiers, en
meerendeels verminkt. Volgens de fabel werd aan
hen en aan de Cureten de taak opgedragen om over
Jupiter te waken, toen hij nog klein was.
Corycus, I) tegenw. Curco of Kara-Hissar,
stad in Tracheisch Cilicie, aan den voet van den
berg C. en ten noordoosten van kaap Sarpedon.
2) eene stad in Lycie.
Corythus, oorspronkelijke naam van Cortona.
Cos, tegenw. Co of Stanco, eiland in de Egeische
Zee, ten Z. van de zuidkust van Klein-Azie, bezat
een beroemden tempel van Esculapius en een anderen van Venus. Op C. waren geboren Hippocrates,
Epicharmus, Apelles. Het eiland C. vinden wij ook
in het N. T. vermeld (Hand. 21 : 1).
Cosa, stad in het oude Etruria, aan het oosteinde van den tegenwoordigen grond van Orbitello,
ten noorden van Portus Herculis Cosani (tegenw.
Porto Ercole). Deze stad bestaat reeds sedert tang
niet meer.
Cosala, bergstad en goudmijndistrict in den
mexicaanschen staat Cinaloa, aan den voet der SierraMadre ; 4000 inw.; is eene stapelplaats your het
handelsverkeer uit Sonora, over Culiacan, naar de
midden-staten van het mexicaansche gebied.
Coscile, de oude Sybaris, rivier in het Napelsche, komt uit de zuider-Apennijnen, stroomt langs
de plants, waar oudtijds de stad Sybaris lag, en valt
na eenen loop van ruim 5 mijlen in den Crati.

Cosel (Gravin von), eene bijzit van August II,
koning van Polen en keurvorst van Saksen, dochter
van den deenschen kolonel von Brockdorf in Holstein, geb. 1680, getrouwd met den kabinetsminister
von Hoymb, van wien zij zich liet scheiden, toen zij
in betrekking kwam met August II, die wist te bewerken, dat zij door den keizer tot rijksgravin van
C. verheven werd. Hare heerschzucht en jaloezij
bragten haar 9 jaren later ten val ; de koning liet
haar op de vesting Stolpen brengen, waar zij in
Maart 1765 stied. Zij was een der schoonste en
vernuftigste vrouwen van baren tijd ; en de kinderen,
die zij den koning gebaard had, hadden eene loopbaan, de een al schitterender dan de andere. Coselguldens heeten de naar haar genoemde guldens,
Welke de keurvorst liet slaan, naar men zegt ten
gevolge van eene weddingschap met de gravin.
Cosenza, lat. Cosentia, napolitaansche stad,
hoofdpl. van Calabria citeriore, 31 mijlen bezuidoosten Napels ; 14,000 inw.; geboortepl. van den wijsgeer Telesio. In de oudheid was C. de hoofdstad
van Bruttium. De Romeinen onderwierpen C. aan
hun gezag; na hen maakte Hannibal, geholpen door
de Lucaniers, zich van C. meester. Alarik, koning
der Gothen, belegerde C. (410) ; hij stierf gedurende
dat beteg, en werd door zijne solda ten in het stroombed van den Bussento begraven (412). De Sarracenen verwoestten C.; later deden dat de Noormannen, die er zich vervolgens vestigden (1130), en C.
tot hoofdstad maakten van hunne staten in Calabria.
Cosetanen, een yolk in noordelijk Tarraconensis, ten Z. 0. der Lacetanen, woonde tusschen
den Ebro en den Rubricatus (tegenw. Llobregat).
Cosilinum, stad. Zie COGLIANO.
Cosimo. Zie Cosmo.
Cosmas, de beschermheilige der heelmeesters.
Zie Cosmus, de heilige.
Cosmas, bijgenaamd van Praag, priester en
domheer te Praag, geb. 1045, gest. 21 Oct. 1125,
is de oudste boheemsche geschiedschrijver. Zijn
Chronicon Bohemorum in 3 dln. (bet best uitgegeven
in dl. 1 der ' Scriptures rerum Bohemicarum" Praag
1783) is de beste historische bron wat betreft den
tijd, waarin C. geleefd heeft.
Cosmas, bijgenaamd Indicopleustus, d. OostIndie-vaarder, een koopman uit Alexandria, leefde
in de 6e eeuw, deed 519 eene reis naar het Oosten ,
onttrok zich vervolgens aan den koophandel, en
werd monnik. Er bestaat van hem niets anders dan
eene "Christelijke Plaatsbeschrijving", geschreven
omstr. 536, waarin hij het wonderlijkste stelsel
ontwikkelt, dat men zich denken kan, aangaande
de gedaante van de aarde, welke hij voorstelt als
eene groote kooi, waarvan de hemel het dak is. Men
vindt in dat boek eene tamelijk naauwkeurige beschrijving van het eiland Ceylon.
Cosme (pater). Zie Cosmus 2).
Cosmo, ital. naam voor Cosmos, inz. de Medici.
Cosmus,1) de heilige, patroon der heelmeesters,
geboren in Arabia, beoefende de geneeskunde, even
als zijn broeder, de heilige Damianus; beiden verleenden de hulp van hunne kunst geheel om niet;
en beiden ondergingen den marteldood in het laatst
der 3e eeuw ; kerkelijke gedenkdag 27 September.
— 2) voornaam fransch beelmeester, geb. 1703 te
Pouy-Astruc bij Tarbes, heette eigentlijk Baseilhac.
Hij had eene uitgebreide praktijk, toen bij 1727
eensklaps monnik werd, en een verpleeghuis stichtte
waar hij zelf de geneeskundige dienst waarnam. Hij
stierf 1781.
Cosmus van Medici& Zie M
_EDICIS.

Cosnac

Cotta

Cosnac, 1) vlek in het fransche departement
Beneden-Charente, 2 uren gaans benoordwesten
Mirambeau ; 1500 inwoners — 2) vlek in het
fransche departement Correze, nabij Brive ; is de geboorteplaats van Cabanis.
Cosne, het oude Condate, arrondissementshoofdpl. in het fransche dept. Niévre, aan de Loire
en den Nouain, 6 mijlen benoordwesten Nevers;
6500 inw.
Cospoli, de levantijnsch-italiaansche naam
voor Constantinopel.
Cossa (Balthazar) werd pans, en droeg als
zoodanig den naam van Johannes XXIII (zie dat
artikel).
Cosse—Brissac. Zie BRISSAC.
Cossê—le"—Vivien, fransche stad, dept. Mayenne, 5 uren gaans benoordwesten Chateau-Gonthier ; 3700 inw.
Cosseir, stad in Opper-Egyptef op de westkust
der Roode Zee, is een punt van gemeensehap tusschen Indio, Arabie en Egypte ; vele bedevaartgangers gaan bier scheep naar Mekka ; C. heeft eene
reede, maar geen haven. Men houdt C. voor het oude

Coster (Lourens Janszoon), de uitvinder der
boekdrukkunst, geb. omstr. 1370 te Haarlem, waar
hij omstreeks kerstijd in 1439 stierf, en waar hem
een standbeeld is opgerigt, dat 16 Julij 1856 plegtig onthuld werd.
Costigliole, naam van twee sardische steden:
1) C. d'Asti, 3 uren gaans van Asti ; 5000 inw.
2) C. di Saluzzo, 3 uren benoordw. Coni ; 2800 inw.
Costnitz, stad in Baden. Zie CONSTANS.
Cosyra insula, eilandje in de Middellandsche
Zee; tegenw. Pantellaria.
Cotabamba, of Tambobamba, stad in Peru
(Libertad), te midden van bergen ; hoofdplaats van
eene provincie. C
Côte—d'Or, departement in het oosten van
Frankrijk, ruim 159 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 385,000 zielen ; hoofdpl. Dijon.
Cotentin, of Coutantin, het oude Unelli, in de
middeleeuwen Constantinus pages, een gedeelte van
Neder-Normandije; is tegenw. het grootste gedeelte
van het fransche Kanaal-departement.
COtereaux. Zie BRABANCONS.
Cote—St.—Andre, stad met 4000 inw. in het
fransche dept. Isere.
COtes—du—Nord (departement des), d. i.
departement der noordkusten, een der deptt. van
Frankrijk, aan het Kanaal, tusschen de deptt. Finistere ten W., Ille-et-Vilaine ten 0., Morbihan ten
grootte 135 vierk. mijlen ; bevolking 620,000
zielen ; hoofdpl. St.-Brieuc.
Cothen, of Cooten, ook Coten, dorp (en voormalige heerlijkheid) in de prov. Utrecht, 4 uren gaans
ten Z. W. van Amersfoort en drie kwartier benoordw.
Wijk bij Duurstede, ligt aan den Krommen Rijn, en
dagteekent reeds uit het begin der lie eeuw. In
1358, toen Willem V, graaf van Holland, eenen inval
deed in bet Sticht van Utrecht, sloeg hij zich bij C.
neder, van waar hij het land afliep en alles platbrandde. In Aug. 1481 was dit dorp bisschop David
van Burgundie en den Hollanders toegedaan , en
moest daarom aan de stad Utrecht brandschatting
betalen.
Cotignac, stad in het fransche dept. Var,
4 uren gaans benoordoosten Brignoles ; 4000 inw.;
in de nabijheid Notre-Dame-des-Graces, bet doelwit
van vele bedevaarten. In 1659 begaf Lodewijk XIV
zich derwaarts, toen hij terugkeerde van zijne zamenkomst met Filips IV.
Cotopaxi, vermaarde vuurspuwende berg in
Zuid-Amerika, behoorende tot de Cordilleras van
Quito ; is 17,710 vt. hoog.
Cotovar, stad met 7000 inw. in de spaansche
prov. Pontevedra.
Cotrona, lat. Crotona, stad in de napolit. prov.
Calabria ulteriore 2a, 6 mijlen benoordoosten Catanzaro, aan de uitwatering van den Esaro in de
Ionische Zee ; 6,000 zielen; goede haven. Zie
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Cossimbazar, stad met 4000 inw. in Bengalen, aan eenen arm van den Ganges ; eertijds beroemde zijdeweverijen ; tegenw, nog van gewigt als
havenplaats van Moersjedabad.
Cossio, of Vasates, stad in Aquitanie ; tegenw.
Bazas.
Cossipore, eene voorstad (met 4000 inw.)
van Calcutta, op den linker-oever van den Hooghly ;
groote kanongieter.
Cossowine—kreek, rivier in Suriname, outspringt in de hooge boschachtige landen tusschen
de Saramacca en de Coppename, en outlast zich in
laatstgenoemde rivier, na eenen kronkelenden, eerst
noord-, vervolgens westwaartschen loop.
Cossus (Cornelius). Zie CORNELIUS COSSUS.
Cossya-hills, bergachtig landschap met bergen van 51 a 6000 vt. hoogte in Achter-Indio, tusschen Silhet en Assam, bewoond door de Cossyas,
of Khassiyas, een nog weinig beschaafd bergvolk,
- dat eene eigene, zeer slecht ontwikkelde taal van
eenlettergrepige woorden spreekt.
C
_ OSTA.
Z ie
Costa (Da—). Zi
Costa Cabral (Antonio Bernardo da), graaf
van Thomar, portugeesch staatsman, geb. 1803,
werd 7 Maart 1838 minister, wist het charter van
dom Pedro te herstellen, doch werd door den opstand van 1846 genoodzaakt af te treden ; hij kwam
echter 1847 weder aan het hoofd van het bewind,
en hield zich tot 1851 staande, toen hij door den
opstand van graaf Saldanha gedwongen werd de
vlugt te nemen naar Engeland. In 1852 keerde C.
naar Portugal terug, en nam als 1:d der oppositie
zitting in de kamer der afgevaardigden.
Costa—Rica, d. rijke kust, een der staten
van Centraal Amerika, onafhankelijk sedert 1848,
telt eene bevolking van 127,000 zielen, is 770 vierk.
mijlen groot, en gelegen tusschen Nicaragua ten N.,
den Grooten Oceaan ten Z. en Z. W., de zee der
Antillen en Columbia ten 0.; de hoofdplaats is SanJose-de-Costa-Rica.
Costello (Louisa Stuart), engelsche schrijfster,
geb. omstr. 1815 in Ierland ; behalve goede touristische werken en eenige historische romans, schreef
zij : Memoirs of eminent english women (4 dln. Louden 1844), en de zuiver historische Memoirs of
Mary the Duchess of Burgundy (Louden 1853) en
Anne of Brittany (Londen 1855).

CROTONA.
A URELIUS
-.
Cotta. Z iie
Cotta (J. Fr.), baron von Cottendorf, beroemd
duitsch boekhandelaar, geb. 1 764 te Tubingen,
gest. 1832, uit eene oude familie, die beweerde af
te stammen van bet oude romeinsche geslacbt Cotta,
vestigde zich als boekhandelaar te Tubingen (1787),
en had gelijktijdig bloeijende etablissementen in Tubingen, Munchen, Augsburg, Stutgart, deed groote
ondernemingen, die met den besten uitslag bekroond
werken, en had den biinaam van Napoleon der
boekhandelaars". Voor het gouvernement van Wurtemberg volbragt bij verscheidene zendingen bij het
Directoire te Parijs en later bij keizer Napoleon.

Cottereau
Cottereau. Zie -rHOUANS en BRACANCONS.
COttiCa, rivier in nederl. Guiana, kolonie Suriname, ontstaat in een heuvelachtig land beoosten de
Commewijne, loopt onder den naam van Kleine C.
eerst west-, dan noord-, vervolgens oust-, en daarna
weder noordwaarts, tot zij zich in het hooge, bergachtige en boschrijke land bewesten de Marowijne
met de Coermotibo-kreek vereenigt, en alsdan den
naam aanneemt van Boven-C. Onder dezen naam
vervolgt zij haren loop eerst in noordwestelijke,
daarna in westelijke rigting ; heeft reeds verscheidene kreeken in zich opgenomen eer zij den mond
van de Motkreek bereikt, en neemt van daar af den
naam aan van Beneden-C. Onder dezen naam neemt
zij op nieuw verscheidene kreeken in zich op, en
stort zich, bij het voormalige fort Sommelsdijk, met
de Boven-Commewijne in de Beneden-Commewijne.
Cottin (madame), geboren Sophie Ristaud,
kwam ter wereld in 1773 te Tonneins bij Bordeaux,
trad op haar 17e jaar in den echt met een rijken
bankier, die haar weduwe liet op haar 20e jaar,
waarna zij den overigen tijd van haar leven kwam
doorbrengen te Parijs, waar zij 25 Aug. 1807 stierf
(34 j. oud). Men heeft van haar verscheidene romans
(5 din. 1817).
Cottische Alpen. Zie ALPEN en COTT1US.
Cottius, een vorstje in Cisalpijnsch Galliè,
leefde ten tijde van Augustus ; van zijnen varier
Donnus had hij een onafhankelijk rijkje bekomen,
dat aan het dal van Suza grensde, en waarvan de
voornaamste steden waren Segusio (tegenw. Suza)
en Brigantio (tegenw. Briancon). Augustus nam
hem als bondgenoot aan, en vergrootte zijn rijk. Na
C.'s dood, die plaats greep onder Nero (in 56), werden zijne staten bij het romeinsche rijk ingelijfd,
en vormden later het grootste gedeelte der provincie
Maritime Alpen. Deze vorst heeft zijnen naam geschonken aan de Cottische Alpen.
Cotton (Pierre), vermaarde Jezuit, geb. 1564
te Neronde in Forez (Loire-dept.) gest. 1629 te
Parijs, wend aan het hot van Hendrik IV geroepen
door maarschalk Lesdiguiéres, wiens dochter (madame de Cr6qui) door hem bekeerd was ; in 1604
nam de koning C. tot biechtvader ; pater C. wist
des konings voile vertrouwen te winnen, en verkreeg van Hendrik IV, dat de Jezuiten werden teruggeroepen. Na den dood van Hendrik IV werd C.
ook de biechtvader van Lodewijk XIII, en behield
dien titel tot 1617, toen hij uitging om in het zuiden van Frankrijk als zendeling te prediken. Eenige
geschiedschrijvers hebben beweerd, dat C. de stelling
aanklcefde, dat koningsmoord somwijlen geoorloofd
kan zijn.
Cotton (sir Robert Bruce), engelsch geleerde en
oudheidkundige, geb. te Denton in Huntingdonshire
22 Jan. 1570, gest. 6 Mei 1631, had eene bijzondere
kennis van de charters en van de regten der kroon,
en gaf daarover verscheidene geleerde geschriften
uit, die bijeen in het licht verschenen 1652. —
C. (Charles), engelsch kluchtdichter, geb. 1630,
gest. 1687, heeft eene parodie op Virgilius geleverd,
welke 15 drukken beleefd heeft.
Cotyora, Boezjoek-Kaleh, stad in Pontus, aan de
Zwarte Zee, ten westen van Cerasonte, aan den
Cotyorwus sinus.
Cotys, naam van verscheidene koningen van
Thracie, Cappadocie en den Bosporus. De meest
bekende is Cotys koning der Odrysen, die zijne
hulp verleende aan Perseus tegen de Romeinen, dock
spoedig genoodzaakt werd om den vrede te vragen
(167 v. Chr.).
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Cotytto, bij de Grieken de godin der losbandigheid en onkuischheid. Hare eeredienst, oorspronkelijk tut Thracie, ging vervolgens over in Pbrygie,
en kwam van daar naar Griekenland. Zij had eenen
tempel te Athene, en hare priesters droegen den
naam van Bapten.
Couches, stad in bet fransche dept. SaoneLoire, 5 uren gaans bezuidoosten Autun ; 3000 inw.;
ijzermijnen.
Couckelaere, dorp in de belg. prov. WestVlaanderen, 4 uren gaans bezuidw. Brugge.
Coucy, naam van verscheidene vlekken in
Frankrijk ; het belangrijkste is Coucy-le-Chateau, in
het dept. Aisne, 5 uren gaans bezuiden Laon, in de
nabijheid van een fraai Bosch. Ruinen van het oude
kasteel der Heeren van Coucy, gebouwd in 1052
door Enguerrand van C.
Coucy (Geslacht van). Twee familidn hebben
dezen naam gedragen: 1) de eerste, die afstamt van
eenen graaf van Chartres (965), heeft zich gesplitst
in twee linien, van welke de eerste uitstierf in 1213,
terwij1 de tweede linie, die den naam aannam van
Coucy-Vervins, nog bestaat ; — 2) de tweede familie,
gesproten (1213) uit Enguerrand van Guines, neef
van den laatsten Heer van C., is uitgestorven in
1400 met vrouwe Marie van C., de echtgenoote
van den Graaf van Bar. — De familie C. heeft
in de middeleeuwen verscheidene dappere ridders
voortgebragt. De beroemdste is Raoul, châtelain
van C., zoon van Enguerrand, die 1191 naar het
Heilige Land toog, en sneuvelde bij het beleg van
Acre. Men zegt dat Raoul, eer hij stierf, aan zijnen
schildknaap de taak opdroeg, om zijn hart over te
brengen aan de vrouw van Fayel, die door hem
bemind werd. In Frankrijk aangekomen, ging de
schildknaap de laatste begeerte van zijnen meester
vervullen ; maar hij werd betrapt door den echtgeloot. Deze nam hem het hart af, en liet dat bij bet
eerstvolgende middagmaal opeten door zijne vrouw,
waarna hij haar bekend maakte welke spijs zij had
genuttigd. Toen zwoer zij nooit meer te zullen eten,
en zij stierf vrijwillig den hongerdood.
Coudekerke, voormalig dorp op het sinus
lang verdronkene eilandje Biervliet in StaatsVlaanderen.
Couêron, het oude Corbilo of Pagus Namnetum,
stad in het fransche dept. Loire-Inférieure, 5 uren
gaans bewesten Nantes; 4000 inw.; kleine haven.
Couesnon, rivier in Frankrijk, dept. IlleVillaine, besproeit Fougêres en Antrain, en valt in het
zand van den berg St. Michel in het Kanaal, na eenen
loop van 12 mijlen.
Coulanges, naam van twee kantonshoofdplaatsen in het fransche dept. Yonne : 1) C. la Vineuse,
met 1800 inw., 3 uren gaans bezuiden Auxerre. —
2) C. sur Yonne, met 1200 inw., 7 uren gaans bezuiden Auxerre.
Coulanges (Philippe Emmanuel, markies van),
lierdichter, geb. omstr. 1631, gest. 1716, was raadsbeer in het parlement, en verkocht zijn ambt, om zich
geheel toe te wijden aan het vermaak. Hij was een
neef van madame de Sdvigne. Men heeft van hem
een bundel liederen (2 din.) en Memoires (1820). —
C. (abbe de), een oom van madame de Sévigné,
die hem beste-brave (Bienbon) noemde.
Coulommiers, lat. Columbaria, stad aan den
Grand-Morin, ha het fransche dept. Seine-Marne,
5 uren gaans bezuidoosten Meaux ; 4000 inw.
Coulonges—les—Royaux, fransche stad,
dept. Deux-Sévres, 5 uren gaans benoorden Niort ;
1800 inw.

784

Courbevoye

Courville

Courbevoye, groot fransch dorp, dept. Seine,
aan de Seine, 2 uren gaans benoordwesten Parijs,
tegenover Neuilly ; 6800 inw.
COurbiëre(Guillaume Rene, baron de I'Homme,
de), pruisisch veldmaarschalk, geb. in de hoofdpl.
der nederl. prov. Groningen 25 Febr. 1733, was
eerst in hollandsche krijgsdienst, ging 1757 als kapitein der genie in pruis. dienst over, onderscheidde
zich roemrijk bij menige gelegenheid, klom op tot
infanterie-generaal, en werd 1798 benoemd tot gouverneur van Graudentz, welke vesting hij 1807 kloek
verdedigde tegen de Franschen, die daardoor belet
werden zich van West-Pruisen meester te maken.
Na den vrede van Tilsit werd C. verheven tot veldmaarschalk en benoemd tot gouverneur van WestPruisen ; hij stierf 23 Julij 1811.
Coureelles, belgische stad, prov. Henegonwen, 7 uren gaans beoosten Bergen ; 2000 inw. —
C. of Courcelles-le-Comte, fransch dorp, dept. Pasde-Calais, 2 uren gaans benoordw. Bapaume ; heeft
100Q inw. Filips de Schoone, koning van Frankrijk,
werd hier 1288 verslagen door Edward I, koning
van Engeland.
Courier (Paul Louis), geb. 4 Jan. 1772 te Parijs,
diende eerst bij de artillerie, maakte verscheidene
veldtogten in Italie mede, en verliet toen de krijgsdienst, om onafhankelijk te leven en zich aan de
letterkunde te wijden. Hij was een even uitstekend
hellenist als staatkundig schrijver. In laatstgenoemde
hoedanigheid bestreed hij al de maatregelen der
Restauratie, door ze in een vinnigen stiji belagchelijk te maken. Hij stierf 10 April 1825, vermoord
door zijn boschwachter. De complete werden van
C. verschenen in 4 dln. (1829-30).
Courlary, vlek in Zwitserland. Zie COURTELARY.
Courmayeur, vlek in Sardinie, 7 uren gaans
benoordw. Aoste, aan den voet van den Mont-Blanc ;
minerale wateren.
Cournon, vlek in het fransche dept. Puy-deDome, 2 uren gaans bezuidoosten Clermont-Ferrand ;
2000 inw.
Couronne, 1) La Couronne of La Palud, vlek
in het fransche dept. Charente, 2 uren gaans bezuidw. Angouleme ; 2000 inw.--1) Grand- Couronne,
kantonshoofdplaats in het fransche dept. SeineInferieure ; 1 mijl bewesten Rouaan ; 1000 inw.
Courpierre,fransche stad, dept. Puy-de-Dome,
3 uren gaans bezuiden Thiers ; 3600 inw.
Cours, fa briekplaats in het fransche dept. Rhone,
aan den Trambouze ; 4500 inw.
Coursan, fransch stadje, dept. Aude, 2 uren
gaans benoordoosten Narbonne ; 1500 inw.
Courseule, havenplaatsje in het fransche dept.
Calvados, aan de Seule ; 1500 inw.
Courson, fransch stadje, dep. Charente-Inf.,
2 uren gaans benoordoosten La Rochelle ; 1200 inw.
Court de Gêbelin (Antoine), geleerde, geboren 1725 te Nimes, gest. 1784 te Parijs, zoon van
een protestantsch predikant, kwam 1769 naar Parijs,
en werd daar aangesteld als koninklijk censor. Hij
was tot aan zijnen dood bezig aan het zamenstellen
van een groot werk, getiteld : Le Monde primitif
analyse et compare avec le monde moderne (9 dln.
in 4°., 1773-83). Kort voor zijnen dood deed hij
eene poging om zijne gezondheid te herstellen door
pulp te zoeken bij het dierlijk magnetismus, en
vond daarbij werkelijk min of meer haat ; naar aanleiding daarvan schreef hij een Lettre sur lemagnetisme
animal (1784), die zeer veel opzien verwekte.
Courtallum, stad in britsch 0.-Indie, district
Tinnevelly, 70 mijlen bezuidw. Madras.

Courtelary, vlek in het zwitsersche kanton
Bern, 9 uren gaans benoordw. de stad Bern, midden
in het dal St.-Imier; 900 inw. Dit stadje maakte
eertijds deel uit van het kanton Bazel, beboorde aan
Frankrijk tot 1815, en werd toen vereenigd met het
kanton Bern. Het is de geboortepl. van Nic.-Beguelin.
Courtenay, fransche stad, dept. Loiret, 6
uren gaans beoosten Montargis, in het oude landschap Gâtinais ; 2800 inw.
Courtenay, beroemd fransch geslacht, dat
zijnen naam droeg naar het kasteel Courtenay in
het landschap Gatinais (dept. Loiret), en dat opklimt tot de 10e eeuw ; het vermaagschapte zich met
het fransche koningshuis door het huwelijk (1150)
van Pieter van Frankrijk, Ten zoon van Lodewijk
den Groote, met Elizabeth van C. Dit geslacht onderscheidde zich in de kruistogten ; het telde twee
graven van Edessa : Josselin I (1131) en zijn zoon,
Josselin II (1149), en verscheidene keizers van
Constantinopel, nl.: Pieter van C. (1216), reeds
graaf van Auxerre en van Henegouwen ; maar deze
stierf alvorens zijne kroon in bezit te kunnen nemen;
Robert (1219), tweede zoon van den vorige, die
door zijne onderdanen verdreven werd in 1228, en
Boudewijn II, broeder van Robert, onder wien Constantinopel door de Grieken heroverd werd (1261).
Boudewijn stierf in Italie 1274. De kleindochter
van dezen vorst, Catharina van C., trouwde in 1300
met Karel van Valois, zoon van Filips den Stoute.
Wat de jongere takken aangaat, zij vermenigvuldigden zich in het oneindige : uit een van hen is het
engelsche geslacht der graven van Devon gesproten.
De familie der Courtenays is 1730 in Frankrijk
uitgestorven.
Courthêson, stad in het fransche dept. Vancluse, aan de Ouvéze, 2 uren gaans bezuiden Orange;
3500 inw.; geboortepl. van Joseph Saurin.
Courtois (Jacques), bijgenaamd de Burgundier,
schilder van veldslagen, geb. 1621 in FrancheComte, dat eertijds een deel uitmaakte van Burgundie, ging zich in Italie vormen, en bragt in dat
land het grootste gedeelte van zijn !even door, en
stond er in vriendschappelijke betrekking met Guido
en Albano. Hij vergezelde drie jaren lang eene armee,
om de marschen, belegeringen en kampementen te
bestuderen ; uok hebben zijne schilderijen eene bewondering wekkende overeenkomst met de werkelijkheid. Ten gevolge van huiselijke verdrietelijkheden werd hij op 37-jarigen leeftijd lid van de Orde
der Jezuiten, en stierf 1676 te Rome in een gesticht
dier orde. — C. (Edme Bonaventure), geb. te
Arcis-sur-Aube 1756, gest. 1816, werd als afgevaardigde naar de Conventie gezonden door de bewoners van het dept. Aube; knoopte betrekking aan
met Danton, en kenmerkte zich door zijne vervolgzucht tegen de geestelijkheid, werd na 9 Thermidor
belast met het opstellen van een rapport over de
papieren, die bij Robespierre waren gevonden, en
bragt daarover 16 NivOse jaar III (Januarij 1795)
een merkwaardig rapport uit, hetwelk een der belangrijkste historische dokumenten is, die over de
fransche omwenteling bestaan. Vervolgens werd hij
lid van den Raad der Oudsten, daarna van het Tribunaat. Hij bekleedde geenerlei staatsambt onder
het keizerrijk. Na den terugkeer der Bourbons
(Jan. 1816) nam de policie al de staatkundige papieren van C. in beslag.
Courtray, belgische stad. Zie KORTRIJK.
Courville, fransch stadje, dept. Eure-Loir,
aan de Eure, 4 uren gaans bewesten Chartres ;
1500 inw.

Consance

Coventry

Cousance, vlek in het fransche dept. Jura,
4 uren gaans ten Z. W. van Lons-le-Saulnier;
1200 inw. Marmergroeven.
Couserans. Zie CONSERANS.
Cousin (Jean), schilder, bijgenaamd de fransche
Michel-Angelo, geb. omstr. 1500 te Soucy bij Sens,
gest. 1590; door sommigen wordt hij beschouwd
als de grondlegger der fransche School. Hij muntte
uit in het schilderen met olreverw op glas, en in
de beeldhouwkunst, en stond in hoog aanzien onder
Frans I, Hendrik II en Karel IX.
Cousin (Louis), gewoonlijk President Cousin
genoemd, een geleerde, geb. 1627 te Parijs,gest.1707,
was president van het muntcollegie, later censor, en
werd in 1697 lid van de fransche Academie
Men heeft van hem : Geschiedenis van Constantinopel
sedert Justinus, 8 dln. 1672, uit de voornaamste
byzantijnsche schrijvers vertaald ; de Geschiedenis
der Kerk, 4 dln. in 40., 1675, vertaald uit Eusebius,
Socrates, Sozomenes, enz.;de Romeinsche geschiedenis
door Xiphilinus, Zonaras en Zozimus, 1678 ; de
Geschiedenis van het Westersche Rijk, 1683, vertaald
uit Eginhard, Luitprand, Witikind, enz. Door zijne
werken heeft hij onderscheidene duistere plaatsen
van de geschiedenis opgehelderd.
Cousin Jacques. Zie BEFFROY.
Cousin (Victor), fransch philosooph, geb. 28
Nov. 1792 te Parijs, heeft door zijne mondelinge
voordragten en talrijke geschriften eenen grooten
invloed uitgeoefend op de verstandelijke beschaving
van zijne landgenooten. De complete uitgave zijner
oorspronkelijke werken splitst zich in 5 seriên, nl.:
I en Il Cours de l'histoire de la philosophie moderne
(8d In ., Parijs1846-48);ll I Fragmentsphilosophiques
(4 dln., Parijs 1847-48); IV Literature (3 dln.,
Parijs 1849); V Instruction publique (3 dln., Parijs
1850). In den laatsten tijd heeft C. zich vooral beziggehouden met het beschrijven van Levens van
uitstekende vrouwen en de verstandelijke ontwikkeling der maatschappij in de 17e eeuw.
Cousin—Despreaux (Louis) , letterkundige,
geb. te Dieppe 1743, gest. aldaar 1818, heeft uitgegeven Les Icons de la Nature, 4 dln., een werk
over de natuurlijke godsdienst, waarin hij Sturm
volgt en overal de werking der Voorzienigheid aanwijst. Hij is ook schrijver van eene Geschiedenis
van Griekenland, in 16 dln.
Coussac—Bonneval, dorp in het fransche
dept. Haute-Vienne, 2 uren gaans ten 0. van SaintYrieix ; 3000 inw.; ijzermijnen; geboortepl. van
Bonneval.
Coustou, fransche beeldhouwers-familie, waaronder : Nicolas (geb. 9 Jan. 1658, gest. 1 Febr. I 733),
zijn broeder Guillaume (geb. 1678, gest. 22 Febr.
1746), en diens zoon Guillaume (geb. 1716, gestorven 13 Julij 1777).
Coutanoes, bet oude Constantia; arr.-hoofdpl.
in bet fransche Kanaal-dept.. 3 mijlen ten Z. W.
van Saint-LO, aan de Soulle; 8000 inw.; romeinsche
waterleiding. In de nabijheid dezer plants werden
de abt de Saint-Pierre en de consul Lebrun geboren.
C. was de hoofdpl. van het oude landschap Cotentin.
Couterne, stadje in het fransche dept. Orne,
4 uren gaans bezuidoosten Domfront, 1800 inw.
Couthon (George), geb. te Orcet in Auvergne
(Puy-de-Dome), in 1756, was advokaat te Clermont,
toen de fransche omwenteling uitbarstte. Hij werd
als afgevaardigde naar de wetgevende vergadering
en naar de conventie gezonden, en predikte daar de
hevigste leerstellingen. Vriend van Robespierre, lid
van het comitd van algemeen welzijn, was hij een

mede-voorstander van alle bloeddorstige maatregelen. Na de inneming van Lyon naar die stad gezonden, steide hij daar het schrikbewind in, en liet
de belangrijkste gebouwen sloopen. De val van Robespierre sleepte dien van C. na zich ; Frdron beschuldigde hem, dat hij zich als koning had willen
opwerpen. Hoe belagchelijk deze beschuldiging ook
ware, C. werd veroordeeld, en stierf op het schavot
28 Julij 1794. C. was lam aan de beide beenen.
Couto (Diego de), portugeesch geschiedkundige,
geb. 1542, gest. te Goa 1616, zette het werk voort
van Barros, over de Geschiedenis der Indian (Lissabon 1602-1606), een werk, dat hem den titel verschafte van geschiedschrijver van Portugal en de
betrekking van bewaarder van het archief van Goa.'
Bovendien heeft men van hem een 'Leven van Paulo
de Lima" en eene wederlegging op de Beschrijving
van Ethiopia, van Luis de Urreta.
Coutras, het oude Corterate, kantons-hoofdpl.
in het fransche dept. Gironde, 4 uren gaans benoorden Livorno; 3300 inw.; is vermaard door de schitterende overwinning, die koning Hendrik IV behaaide op de troepen der Ligue, onder bevel van
den hertog de Joyeuse, 20 Oct. 1587.
Coutts. Zie BURDETT-COUTTS.
Couvins, stad in Belgi6, prov. Namen, I uur
gaans van Philippeville; 3000 inw. Geschutgieterij.
Couwerve, voormalig dorp en ambacht op het
zeeuwsche eiland Tholen ; bet dorp lag over
St. Maartensdijk ; bij den watervloed van 5 Nov.
1530 verdronk bet geheele ambacht, en is nooit
weder boven gekomen.
Couza (Alex. Jan). Zie KOEZA.
Covarruvias (Diego), geb. te Toledo 1512,
onderwees te Salamanca bet canonieke regt met zulk
eenen roem, dat men hem den bijnaam gaf van
spaanschen Bartholus. Door Philippus II werd hij
benoemd tot bisschop van Ciudad-Rodrigo, begaf
zich naar het concilie van Trente, werd met Buoncompagno (later Gregorius XIII) gekozen, om het
ontwerp der hervorming op te rnaken. Bij zijne terugkomst in Spanje werd hij benoemd tot bisschop
van Segovia. Hij stierf te Parijs in 1577, 66 jaren
oud, als voorzitter van den Raad van Castilie. Zijne
werken zijn in 2 dln. in het Licht gegeven.
Cove, stad in Ierland, graafschap Cork, 4 wren
gaans ten Z. 0. van Cork, aan de zee ; 12,000 inw.;
haven; zeer gezochte zeebaden; sedert eenigen tijd
is de naam C. veranderd in Queenstown.
Covelong, havenstad in het britsch-indische
presidentschap Madras, district Chingleput.
Covenant, de overeenkomst (1638) der Schotten tegen het episcopalismus der engelsche staatskerk, ter bescherming en verdediging van de presbyteriaansche kerkregeling ; vandaar dat de Presbyterianen ook wel Covenanters genoemd worden.
Coventry, stad in Engeland, graafschap Warwick, 4 uren gaans ten N. van Warwick, in de
nabijheid der kanalen van Oxford en van Coventry ;
37,000 inw. De straten zijn naauw en de buizen
zeer oud. Onderscheidene merkwaardige kerken. In
1459, tijdens deo oorlog der Twee Rozen, hield men
er eene bijeenkomst tegen de hoofden der Yorksche
partij ; deze bijeenkomst is bekend onder den naam
van Parlementum diabolicum. Maria Stuart, koningin
van Schotland, werd eenigen tijd in deze stad gevangen gehouden. Eertijds had men er een groot
klooster, zijnde thans een bisschoppelijk paleis.
Coventry (John), engelsch werktuigkundige,
geb. 1735, gest. 1812, verbeterde den vocbtmeter,
den verrekijker en vooral den micrometer.
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Covilhao, stad in Portugal, prov. Beira, 6 uren lieden op verre reizen, en gaf reisbeschrijvingen in
het licht over Zwitserland, Polen, Rusland, Zweden
gaans ten Z. W. van Guarda; 7000 inw.; warme
en Denemarken. Sedert 1786 bekleedde hij geestebronnen.
lijke bedieningen, en stierf 8 Julij 1828 te BemerCovington, amerik. stad met 13,000 inw.
ton. Van zijne vele historische geschriften verdienen
in Kentucky, graafschap Kenton, aan den Ohio,
inzonderheid melding : History of the house of Austria
tegenover Cincinnati.
(3 dln., Londen 1807); Historical memoirs of the
Covordia, lat. naam der stad Koevorden.
Cowbridge, het oude Bomium, stad in Enge- Bourbon kings of Spain (3 dln., Londen 1813);
Memoirs of John Duke of Marlborough (3 dln., Lonland, in het prinsdom Wales (Glamorgan), 3 uren
den 1817-19).
gaans ten Z. 0. van Bridgend ; 1100 inw.
Cox—Bazar, 1) stad in britsch 0. I., presiCowes, versterkte stad met 4800 inwoners, of
dentschap Bengalen, aan de rivier Nauf, 14 mijlen
eigentlijk twee kleine steden, op het eiland Wight,
bezuiden Islamabad. — 2) eilandje aan den mond
graafschap Hants ; men onderscheidt ze door de
namen West-C. en Oost-C. West-Cowes, het bevan den Hooghly, nabij het noordelijk gedeelte van
Sagor-eiland.
-langrijkste der- twee, ligt op de noordelijke kust van
Coypel, naam eener fransche familie, die verhet eiland, circa 2 mijlen ten Z. W. van Portsmouth ;
scheidene schilders heeft voortgebragt, nl.: Noel
heeft eene zeer gemakkelijke haven en zeebaden ;
gezonde luchtgesteldheid. Hendrik VIII had er een
(geb. 1628, gest. 1707), Antoine (geb. 1661, gest.
kasteel gebouwd, dat niet meer bestaat.
1728), Charles Antoine (geb. 1694, gest. 1752),
Noel Nicolas (geb. 1692, gest. 1735).
Cowley (Abraham), engelsch dichter, geb. te
Londen 1618, gest. 28 Julij 1667 te Chertsey aan
Coysevox (Antoine), beroemd fransch beeldhouwer, geb. te Lyon 1640, gest. 1720.
den Teems. maakte van zijne kindschheid af verzen, en gaf op 15-jarigen leeftijd eene eerste verCoythier (Jacques), geneesheer van Lodewijk XI, geb. te Poligny in Franche-Comte, had
zameling gedichten uit. Gedurende den burgerzulk een grooten invloed op het hart van den bijgeoorlog sloot hij zich aan bij de partij van Karel I,
vergezelde de koningin naar Frankrijk, waar hij
loovigen monarch, dat deze zich door hem liet
diets maker, dat hij binnen acht dagen zou sterven
haar diende als secretaris, en werd met verscheidene
geheime zendingen belast. Hij ligt, even als Chaucer bijaldien hij C. afdankte. Van dezen zijnen invloed
maakte C. gebruik, om den koning aanzienlijke
en Spenser, in de Westminster-abdij begraven. Zijne
sommen gelds af te persen. Bij den dood van LodeWorks verschenen in 3 din. (Londen 1802), en werwijk XI werd C. geregtelijk beschuldigd, zich ten
den dik wijls herdrukt.
koste van den staat te hebben verrijkt, maar hij
Cowley (Henry Wellesley, lord), geb. 20 Jan.
wendde het onweder af door 50,000 kroonen aan
1773, was britsch gezant te Madrid (1809-22), te
koning Karel VIII te geven.
Weenen (1823-31), te Parijs (1841-46); in 1828
verheven tot peer, bleef hij 1846 ambteloos leven
Cozes, fransche kantonshoofdpl. dept. Charente Inferieure, 6 uren gaans ten Z. W. van
te Parijs, waar hij 27 April 1847 stierf.— C. (Henry
Richard Charles Wellesley, lord), oudste zoon van
Saintes: 2000 inw.
den vorige, geb. 17 Julij 1804, betrad reeds vroeg
Cozumel, eiland in de zee der Antillen, aan
de kust van Mexico (Yucatan), ontdekt door Cortez
de loopbaau der diplomatie, en is sedert 1852 britsch
in 1519.
gezant te Parijs.
Craaijestein, of Craijestein, ook wel CrayCowper (William), engelsch dichter, geboren
stein, voormalig dorp in den Grooten Zuid-Hol26 Nov. 1731 in het graafschap Hertford, gestorven
landschen Waard, lag aan de Merwede, en was van
27 April 1800, begon eerst op 40-jarigen ouderdom
de 72 dorpen, die bij den watervloed van 18 Nov.
verzen te maker. Hij was behebt met vlagen van
1421 verdronken, een der 34, die nooit weder boven
droefgeestigheid ; in de heldere tusschenpoozen, die
kwamen.
de ziekte hem liet, vervaardigde hij zijne gedichten.
Volledige editie zijner werken 15 dln. (Londen
Crabbe (George), engelsch schrijver, geb. 24
Dec. 1754 in Suffolk, gest. 3 Fehr. 1832 -ie Londen,
1837-38). — Een andere William C. (gest. 1710)
werd geestelijke, verkreeg door den invloed van
was ontleedkundige en heelmeester te Londen, en
schreef vele anatomische werken. — C. (William,
lord Rutland, zijn beschermer, onderscheidene voordeelige plaatsen, en werd ten laatste deken van
baron van Wingham, graaf), 1705 grootzegelbewaarTrowbridge. Hij onderscheidde zich als prediker en
der van Engeland, bragt 1706 de vereeniging van
als dichter. Men vindt in zijne gedichten beschrijEngeland en Schotland tot stand, en werd daarvoor
vingen vol bewonderenswaardige naauwkeurigheid,
tot peer verheven ; hij stierf 1723.
maar slechts weinig dichterlijk vernuft. Men gaf
Cox (Richard), engelsch godgeleerde, geb.1499,
hem den bijnaam van ,,Terriers der dicbtkunst".
gest. 1581, was professor te Cambridge en Oxford,
vervolgens onderwijzer van koning Edward, die
Crabeth (Dirk en Wouter), twee broeders, beroemd als schilders op glas ; geboortig uit Gouda,
hem benoemde tot deken van Westminster. Onwaar ze in de laatste helft der 16e eeuw geleefd
der Maria Tudor verbannen, verkreeg hij onder
hebben en omstr. 1600 gestorven zijn. De zoo te
Elizabeth het bisdom Ely, en werd belast met de
regt beroemde xgoudsche glazen", dat wil zeggen
herziening der anglicaansche kerkgezangen.
de glasruiten in de Groote (of voormalige St.-Jans-)
Cox (sir Richard), iersch geschiedschrijver,
kerk, zijn door hen beschilderd; maar ook elders,
geb. 1650, gest. 1733. ItIverig protestant zijnde,
tot zelfs in Spanje, bestaan voortbrengselen van deze
werd hij door Willem III beroemd tot gouverneur
twee onovertreffelijke meesters.
van het graafschap Cork en lord-kanselier van Ierland ; maar bij den dood van koningin Anna (1714)
Cracina, latijnsche naam van het eiland Re.
Zie RE.
verloor hij deze zijne ambten. Men heeft van hem
Cracovia, lat. Carrodunum. Zie KRAKAU.
eene Geschiedenis van Ierland (1689-1700), die
Cragus, berg in Lycie, in het Z. W., zeer digt
te Rome op den Index is geplaatst.
bij de zee, tusschen Patara en Telmissus ; was eertijds
Coxe (William), geb. 7 Maart 1747 te Londen,
een vuurspuwende berg. Zie CHIMERA.
werd geestelijke 1771, vergezelde aanzienlijkejonge-
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Craig (John), wiskunstenaar, geb. in Schotland,
was een der eersten, die in Engeland de differentiaalrekening van Leibnitz invoerden (1685). Hij is
vooral bekend door de toepassing der rekenkunst
op de waardering der getuigenissen: hij beweerde,
dat de getuigenissen, waarop het Christendom berust, gaandeweg in waarde vermiuderen en na
verloop van 1454 jaren (te rekenen van 1699 af)
niets meer te beteekenen zullen hebben. De verhandeling, waarin hij deze stelling ontwikkelt, is
getiteld : Theologke christianx principia mathematica
(Londen 1699), in 1755 door J. Daniel Titius met
eene wederlegging uitgegeven.
Crail, stad in Schotland, graafschap Fife, aan
den Forth, 3 uren gaans ten Z. 0. van St. Andre;
1300 inw.; nude abdij; overblijfselen van eenen in
874 door de Denen aangelegden weg. In de middeleeuwen was C. eene plaats van veel gewigt.
Crailsheim, stad in den Jaxt-kreis ( Wurtemberg), 5 uren gaans ten N. van Ellwangen ; 2900 inw.
Crajova, stad in europ. Turkije (Wallachijê),
9 uren gaans ten N. 0. van Widdin ; 8000 inw.;
regelmatig gebouwd; levendige handel.
Cramail (Adrien de Montluc-Montesquiou,
graaf van), prins van Chabanais, kleinzoon van den
beroemden Montluc, geb. 1568, gest. 1646, was
onder Lodewijk XIII een der ijverigste van de zoogenaamde onverschrokkene hofjonkers. In eerie zamenzwering gewikkeld tegen kardinaal Richelieu,
bleef hij 12 jaren opgesloten in de Bastille (1630
—1642). Hij beoefende de letterkunde, en gaf onder
den verdichten naam van Devaux dos Caros in het
licht : les Jeux de l'inconnu (1630); la Comddie des
proverbes (1639) ; les Nouveaux et illustres proverbes
historiques (1665, 2 din.).
Cramer (Johann Andreas), duitsch letterkundige, geb. 29 Jan. 1723 te Johstadt of Jozefstadt
nabij Annaberg in Saksen, gest. 12 Junij 1788, begon zijne loopbaan als geestelijke, en werd hofkapelaan te Kopenhagen, daarna professor der godgeleerdheid, eerst aan de hoogeschool aldaar en
vervolgens te Kiel. Hij wordt geroemd alsredenaar, als
geschiedkundige en bovenal als lierdichter. Hij was
bevriend met Klopstock. Hij liet twee zonen na, die
uitstekende geleerden werden, nl.: C. (Karl Friedrich), zoon van den vorige, geb. te Quedlinburg
7 Maart 1752, gest. te Parijs 8 Dec. 1807, was
boekdrukker te Parijs, legde zich later toe op de
letterkunde, en vertaalde verscheidene werken van
Klopstock en Schiller in het Fransch, en schreef een
goed duitsch-fransch woordenboek (1805) ; en C.
(Andreas Wilhelm), geb. 1760, gest.1833, heeft een
aantal nuttige werken uitgegeven over de algemeene
taal- en regtsgeleerdheid. — C. (Karl Gottlob),
vruchtbaar romanschrijver, geb. 3 Maart 1758 in
Saksen, gest. 7 Junij 1817, heeft 90 boekdeelen in
het Licht gegeven. De voornaamste zijner romans is
Erasmus Schleicher (4 dln. Leipzig 1789).
Crammers, voormalig eiland, behoorde tot
Zeeland, en lag vermoedelijk bewesten Philipsland,
waar men thans nog het vaarwater de Crammer
heeft.
Cranach (Lucas), ook Kronach, duitsch schilder en graveur, geb. 1472 te Cranach, eene kleine
stad in Beijeren, nabij Bamberg, gest. 16 Oct. 1553,
werkte gedurende 60 jaren voor de keurvorsten van
Saksen en was zeer bevriend met Luther. Hij
muntte uit als portretschilder ; aan zijn penseel
heeft men dat van Luther te danken. Ofschoon zeer
verdienstelijk, is hij niet op eene lijn te stellen met
Albrecht Darer en andere zijner tijdgenooten.

Cranbrook, stad in Engeland, graafschap
Kent, 5 uren gaans ten Z. van Maidstone ; 1700 inw.
In deze stad vestigden zich, onder de regering van
Edward II, Vlamingen, die de eerste wollen stoffen
in Engeland vervaardigden.
Cranganore, havenstad in het britsch oostindische presidentschap Madras, op de kust van
Malabar, aan de uitwatering van de rivier C. of
Ayotta; 40 0 inw.
Cranmer (Thomas), aartsbisschop van Canterbury, geb. 2 Julij 1489 te Aslacton, graafschap
Nottingham, werd 1524 professor der godgeleerdheid
te Cambridge, schreef 1530 ter aansporing tot de
echtscheiding, waardoor Hendrik VIII zich van Catharina van Aragon zou ontdoen, en werd door den
koning naar Rome gezonden, om bij den pans de
ontbinding van dat huwelijk te bewerken. Bij zijne
terugkomst tot aartsbisschop van Canterbury verheven, sprak hij zelf de echtscheiding nit, die de
pans had geweigerd, en zegende het huwelijk in van
Hendrik met Anna Bolein (1532). Hij verhief zich
krachtdadig tegen de heerschappij van den pans,
droeg magtig veel bij om de scheuring in Engeland
in te voeren, en trad later in Duitschland zelf in bet
huwelijk. Bij de troonsbestijging van koningin Maria
(I 553) werd hij als ketter in de gevangenis geworpen,
zwoer zijne beginselen af, in de hoop zoodoende zijn
leven te zullen redden; doch toen hij zag dat bet
hem niet gebaat had, daar hij toch tot den brandstapel werd veroordeeld als ketter, herriep hij zijne
afzwering, en ondergiug zijn vonnis 21 Maart 1556.
Cranon, stad in Thessalie, op de grenzen van
Magnesia, ten 0. van Pharsalus. De Atheners werden
er door Antipater en Craterus geslagen, 322 v. Chr.
Cransac, vlek in het fransche dept. Aveyron,
7 uren gaans ten N. 0. van Villefranche; 700 inw.;
koude staalbronnen ; kolenmijnen.
Crantor, geb. te Soli in Ciliciê, leefde omstreeks
306 v. Chr. Hij was een leerling van Xenocrates en
Polemon, en volgde in zijn onderwijs nagenoeg het
stelsel van Plato, waarin de nieuwe Akademie na hem
echter veranderingen bragt. Hij hield zich hoofdzakelijk met de zedekunde bezig. Eenige stukken
van weinig belang zijn van hem overgebleven.
Craon, het oude Credonensis vicus, stad in het
fransche dept. Mayenne, aan den Oudon, 4 uren
gaans benoordw. Chateau-Gonthier ; 3800 inw. Geboortepl. van Volney. Deze stad heeft Karen naam
gegeven aan het geslacht der heeren van Craon.
Craon, naam van eene oude fransche familie.
De meest bekende nit dit geslacht is C. (Pierre de),
die 1384 den hertog van Anjou op zijnen togt tegen
het koningrijk Napels vergezelde, en die vervolgens
om zijne kuiperijen en losbandigheden van het hof
van koning Karel VI werd weggejaagd. Vermeenende,
dat deze ongenade hem was berokkend op aanstoken
van den connétable de Clisson, poogde C. dies te
vermoorden (1392); tot straf voor deze misdaad
werden al zijne goederen verbeurd verklaard. Zijn
zoon sneuvelde in den slag van Agincourt in 1415.
De laatste telg nit dit geslacht voerde, na den flood
van Karel den Stoute, eenigen tijd bet bewind over
Burgundie voor Lodewijk XI. — Men moet deze
familie niet verwarren met de prinsen van Craon,
nit het huis van Beauveau; dit tweede geslacht nam
den titel van C. aan, ten gevolge van een huwelijk
met de erfgename uit de eerste familie C.
Craonne, kantonshoofdpl. in het fransche dept.
Aisne, 4 urea gaans ten Z. 0. van Laon; 900 inw.;
Napoleon versloeg hier de verbondene mogendheden
6 en 7 Maart 1814.
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Craponne

Craponne, fransche stad, dept. Haute Loire,
7 uren gaans van Puy ; 3800 inw.
Craponne (kanaal van), in het dept. der Monden van de Rhone, verbindt de Rhone met de Durance, aanvangende bij Arles, en heeft door eenen
zijtak gemeenschap met den vijver van Berre, door
een eiland onder Salon. Het is kanaal van C. genoemd naar den ingenieur Craponne.
Craponne (Adam de), land-edelman en bekwaam ingenieur, geboortig uit Salon, maakte in
1558 het kanaal, dat zijnen naam draagt. Zijne benijders deden hem om het leven brengen door vergif te Nantes, onder de regering van Hendrik II ;
hij stierf op 40-jarigen leeftijd.
Crassus, d. de Dikke, bijnaam van verscheidene oud-romeinsche familien. Onder de zeer velen,
die dezen bijnaam droegen, verdienen vooral melding : C. (Lucius Licinius), uitstekend romeinsch
redenaar, geb. omstreeks het jaar 140 v. Chr., was
de beroemdste regtsgeleerde en de bekwaamste redenaar van zijnen tijd. In 96 v. Chr. was hij consul, en
stierf in 87 v. Chr. — C. (Marcus Licinius), bijgenaamd Dives, d. de rijke, geb. 115 v. Chr. In 71
v. Chr. benoemd tot pretor, maakte hij door eene
beslissende overwinning een einde aan den oorlog
met Spartacus. In 60 vormde hij met Pompejus en
Cesar het eerste driemanschap, deed zich bekleeden
met het stadhouderschap in Syria en met het opperbevel in den oorlog tegen de Parthen. De veldtogt
begot' onder gelukkige voorteekenen. Babylon en
Seleucia stonden gereed zich aan hem over te geven;
maar den vijand tijd gegund hebbende zijne krachten
te verzamelen, werd C. bij Carrhw geheel verslagen
door Surenas, veldheer van Orodes , koning der
Parthen, in het jaar 53 v. Chr. Dertig duizend Romeinen bieven op het siagveld, en zelfs C., die zich
naar de tent van Surenas had begeven, om daar over
den vrede te onderhandelen, werd op diens bevel
ter flood gebragt.
Craterus, krijgsoverste en gunsteling van Alexander, wilt ondanks zijne openhartigheid in de
vriendschap van den vorst te blijven. Na den dood
van den veroveraar nam hij deel aan het regeringsbeleid over het Westen, en voerde het bewind over
Macedonia en Epyrus ; hij hielp Antipater in den
slag van Cranon (322), droeg bij tot den ondergang
van Perdiccas, en sneuvelde (321 v. Chr.) in eenen
veldslag tegen Eumenes.
Crates, hondsch wijsgeer, leerling van Diogenes,
was een Thebaan, en leefde omstr. 324 jaren v. Chr.;
een zijner leerlingen was Zeno, stichter der stoicijnsche school. Om de voorschriften van Diogenes te
beter te kunnen volgen, had C. al zijne goederen
verkocht en de opbrengst daarvan onder zijne landgenooten verdeeld. Hij was misvormd en onzindelijk, tot walgens toe : hij boezemde echter Hipparchia, eene rijke en schoone atheensche vrouw, zulk
eene achting in, dat zij met hem trouwde, ondanks
zijne eigene tegenbedenkingen. Op naam van dezen
wijsgeer zijn ons eenige apocryfe brieven overgebleven ; zij zijn te vinden in de verzameling der Epistoke
cynicce. Men kende ze slechts door eene lat. vertaling, totdat Boissonade den oorspronkelijken tekst
terugvond ; hij gaf dien in 1827 in het licbt in de
Notice des manuscrits de la Bibliotheque .Royale, di. H.
Crathis, 1) rivier in Lucanie ; thans de Crati,
— 2) zie AKRATHA.
Crati, de oude Crathis, de voornaamste rivier
in het Napelsche, ontspringt op de Pietra di Mola,
en outlast zich, na eenen loop van 15 mijlen, in de
golf van Trente, 5 uren gaans ten N. W. van Rossano.

Cree
Cratinus, een der meest geachte oude blijspeldichters, omstreeks 525 jaren v. Chr. te Athene
geboren, en in den ouderdom van 95 jaren gestorven,
wordt door Horatius en Quintilianus geroemd. Hij
was uiterst vinnig in zijne personaliteiten. Men heeft
van hem eenige stukken, door Runkel bijeengebragt
(Leipzig 1827).
Cratippus, peripatetisch wijsgeer, geb. te
Mitylene, onderwees eerst de wijsbegeerte in die
stad, ging vervolgens naar Athene, en had den zoon
van Cicero en Brutus tot leerlingen. Na den slag van
Pharsalus bezocht Pompeius hem, en werd door hem
getroost. Hij heeft geschreven over de waarzeggerij
en over het uitleggen van droomen.
Crato, 1) stad in Brazilid, prov. Ceara, 34
mijlen ten Z. W. van Assomption. — 2) stad in
Portugal, prov. Alemtejo, 5 uren gaans ten N. W. van
Portaiegra ; 3000 inw. Het was de residentie van
den groot-prior der maithezer ridders.
Crau, of Craou, oudtijds Lapidei Campi, uitgebreide vlakte in het fransche dept. Monden van de
Rhone, tusschen de Rhone en den vijver van Berre,
heeft eene oppervlakte van 980 vierk. ellen, en
wordt doorsneden door het kanaal van Craponne,
dat deze vlakte gedeeltelijk in vruchtbaar land heeft
herscbapen. De ouden schreven den oorsprong der
vlakte C. toe aan eene stortbui steenen, waarmede
Jupiter eens een tegenstander overstelpte van
Hercules, dien deze held niet meester kon worden.
Cravant, vlek in het fransche dept. Yonne,
4 uren gaans ten Z. 0. van Auxerre ; 1800 inw. De
Franschen en de Schotten werden Kier verslagen
door de Burgundiers, die zamenstreden met de
Engelschen (1423).
Craven (lady). Zie ANSPACU (markgravin van).
Crebea, oude naam van bet zeeuwsche dorp
Creecke. Zie CREECKE.
Crebillon (Prosper Jolyot de), vermaard als
fransch treurspeldichter, geb. te Dijon 13 Jan. 1674,
gest. 17 Junij 1762. Zijne werken, waaronder
Rhadamiste (Parijs 1709) zijn meesterstuk is, werden
zeer dikwijls herdrukt. Lodewijk XV liet 1750 eene
prachteditie in 2 din. van C.'s werken vervaardigen. — C. (Claude-Prosper Jolyot de), zoon
van den vorige, geb. 14 Fehr. 1707, gest. 12 April
1777, is schrijver van verscheidene romans, vol
wulpsche tooneelen. Zijne Oeuvres completes verschenen 1779 in 9 din.
Crêey, naam van verscheidene fransche plaatsen: 1) C., of Cressy, aan de Maie, dept. Somme,
4 uren gaans ten N. van Abbeville ; 1800 inw. Niel
ver van C. werden de Franschen onder Filips VI den
26 Aug. 1346 verslagen door Edward III, die deze
overwinning voornamelijk te danken had aan het gebruik van geschut. — 2) C., stad aan den Grooten
Morin, dept. Seine-Marne, 5 uren gaans ten zuiden
van Meaux ; 1100 inw. Dit C. werd eertijds verdedigd door torens ; men vond er ook een kasteel der
graven van Champagne en van Brie. — 3) C., of
Crecy-sur-Canne, vlek in het dept. Nidvre, 4 uren
gaans ten N. 0. van Decize ; 2000 inw. — 4) C.,
of Crecy-sur-Serre, dept. Aisne, 4 uren gaans
ten N. van Laon ; 2000 inw.
Crediton, stad in Engeland, graafschap Devon,
3 uren gaans ten Z. 0. van Exeter; 4000 inw. Deze
stad, ook wel Kirkton genaamd, was belangrijk ten
tijde der Saksen. Twee malen woedde bier een
verschrikkelijke brand (1743 en 1769).
Credonensis virus. Zie C_RAON.
Cree, riviertje in Schotland, ontstaat in Loch
Dornal, graafschap Ayr.

Creech

Crêqui
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Cremnes, thans Mariopol, stad in Sarmatie,
Creech (Thomas), engelsch schrijver, geb. te
op de westkust van den Palus-Meotis. In de ondBlandford in Engeland 1659, gest. 1700. Verliefd
held stapelplaats voor den handel.
zijnde op eene dame, die zijne genegenheid niet beCremona, prov. in Lombardije met 335,000
antwoordde met wederliefde, maakte hij nit wanzielen, en de hoofdpl. C., aan de Po, 8 mijlen behoop een einde aan zijn leven door ophanging.
zuidoost. Milaan ; 29,000 inw.; geboortepl.van Amati,
Creecke, of Creke, voormalig dorp beoosten
Guarneri, Stradivarius, door wier uitmuntende violen
Yerseke op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland ;
(de Cremonezer violen) C. beroemd is. Door de Galverdronk, met het geheele ambacht C., in den geTiers gebouwd, werd C. 291 v. Chr. eene romeinsche
weldigen vloed van 5 Nov. 1530.
volkplanting. Octavins verdeelde bet grondgebied
Creeks, ook wet Muskoghen genoemd, een
dezer stad onder de veteranen van zijne legers tot
Indianen-stam in N.-Amerika, eertijds zeer magtig,
straf, omdat C. de partij van Antonius had gekozen.
bewoonden tot 1836 steden en dorpen in de vruchtIn de omstreken werd 69 na Chr. de vermaarde slag
bare dalen, die den staat Alabama van Georgie
van Bedriacum geleverd. In 1702 werd C. ingenoscheiden, en werden in twee hoofdstammen gesplitst :
men door de keizerlijken, die er den maarschalk de
1 0. de Boven-C., die Opper-Alabama bewoonden en
Villeroi gevangen namen. De Franschen bemagtigden
bestuard werden door een opperhoofd, Mico geheeC. 1796 en 1800; toen werd C., bij Frankrijk ingeten; zij zijn vrij beschaafd,"en hebben scholen voor
lijfd, hoofdpl. van het dept. Alto-Po (Opper-Po).
hunne kinderen ; 20 de Beneden-C. of Seminolen,
In 1814 werd C. aan Oostenrijk teruggegeven.
die in de vlakte woonden door welke de Flint stroomt ;
deze zijn bij de eerstgenoemde in beschaving ver
Cremonis Juga. Zie ALPEN, blz. 150, kol. 2.
ten achteren. In de jaren 1836-38 zijn de C. nit
Crems, stad in Oostenrijk, 12 mijlen bewesten
Weenen ; 7000 inw.
Georgie, Alabama en Tennessee verhuisd naar Arkansas, en wonen daar, van landbouw en veeteelt
Creon, 1) thebaansch vorst. zoon van Meneceus
en broeder van Jocaste, maakte zich tweemaal meeslevende, ten westen van den Mississippi.
ter van den troon van Thebe; den eersten keer na
Crefelt, stad in de pruis. Rijnprovincie, 4 uren
den dood van Laius, en den tweeden keer na dien
gaans benoordw. Dusseldorf; 50,000 inw. Overwinvan Eteocles en Polynices, en regeerde als een dwinning van den hertog van Brunswijk op de Franschen,
geland. Hij liet Antigone levend begraven, omdat die,
onder graaf Clermont, 1758. Onder het keizerrijk
tegen zijn bepaald verbod, het lijk van haren broeder
was C. onder-prefectuur van het dept. der Roer.
Polynices ter aarde besteld had. Kort daarna werd hij
Creil, fransche stad. dept. Oise, aan de Oise,
door Theseus gedood, die hem den oorlog bad ver2 uren gaans ten N. W. van Senlis; 1800 inw.
klaard, omdat hij weigerde de laatste eer te bewijzen
Kasteel, waar Karel VI opgesloten werd.
aan de krijgslieden, die voor Thebe waren gevallen,
Creilsheim, stad in het koningrijk Wurtem2) zoon van Sisyphus, was
omstr. 1250 v. Chr.
berg. Zie CRAILSHEIM.
koning van Corinthe en varier van Creusa, die de
Croke. Zie -rREECRE.
vrouw werd van Jason. Zie CREUSA.
Crellius (Johannes), unitaris, leerling van
Socinus, geb. nabij Neurenberg 1590, gest. 1633,
Crepi, landschap in Guinea. Zie KERRAPAY.
was leeraar te Krakau, en verspreidde daar zijne beCrepicordium. Zie -rR-VECOEUR.
grippen ; zijne voornaamste werken zijn : de uno Deo
Crepinus en Crepinianus, twee heiligen.
(1631); Vindicke pro religionis libertate (1637). Deze twee broeders kwamen uit Rome in Gallic het
Christendom verkondigen, en vestigden zich te
Zijn zoon Christoffel,, en kleinzoon Samuel, waren
Soissons, waar zij het handwerk van schoenmaker
insgelijks ijverige unitArissen. Van laatstgenoemde
uitoefenden. De prefect, het geloof der beide broeders
heeft men: Fides primorum Christianorum (1697).
Crema, het oude forum Diuguntorum, stad in niet aan het wankelen hebbende kunnen brengen,
liet hen onthoofden, omstr. het jaar 287. Crepinus,
de ital. prov. Cremona, aan den Serio, 5 mijlen ten
meer bekend als Crispinus of Crispijn, is de beZ. 0. van Milaan ; 9500 inw.; werd 570 gesticht
schermbeilige der schoeninakers. Gedenkdag 25 Oct.
door vlugtelingen, die Alboinus, koning der Lomharden, door zijne wreedheid genoodzaakt had, bier
Crepsa insula, in de Adriatische zee; thans
Cherso.
eene schuilplaats te zoeken ; weldra door de Lombarden verwoest, werd C. eerst in 1185 weder opCrepy, stad in Frankrijk. Zie CRESPY.
gebouwd. De Franschen bezetteden die stad 1796.
Crequi, oud fransch geslacht, afkomstig nit
Artois, droeg den naam van C. naar het dorpje
Cremera, thans de Valea, beck in Etrurie,
Crequi, nabij Fruges (dept. Pas-de-Calais). Dit gestortte zich nit in den Tiber, na Veji besproeid te
slacht klimt op tot in de 9de eeuw, en heeft zicb
hebben. Aan de C. 477 v. Chr. de vermaarde slag
in eene menigte takken gesplitst, die vele uitstekende
der 306 Fabiussen tegen het leger der Etrusken.
personen hebben voortgebragt. De oudste tak, die
Crêmieux, lat. Crimiacum, fransche stad,dept.
der Sires de Creqni, smolt 1543 ineen met het geIsere, 6 uren gaans benoordw. La Tour-du-Pin;
slacht Blanchefort, waaruit de hertogen van Crequi
2300 inw. Niet ver van bier vindt men de grot van
en de priusen van Poix zijn voortgesproten. Onder
la Balme. Zie EDICT VAN CREMIEUX.
de doorluchtigste leden van dit geslacht zullen wij
Crêmieux (Isaac Adolphe), geb. 10 April
de volgende noemen: —C. (Jacques de), bijgenaamd
1796 te Nimes, werd eerst advokaat aldaar, sedert
de Reilly, in de geschiedenis bekend onder den
1830 te Parts, waar hij grooten naam maakte, ook
naam van maarschalk van Guyenne, had het bevel
op staatkundig gebied ; na de Februarij-omwenteling
over het leger van Jan zonder Vrees, hertog van
was hij minister van justitie tot 7 Junij 1848 ; als
Burgundie, tegen de in opstand zijride Luikenaars
lid der democratische linkerzijde bevorderde hij de
(1408) ; werd 1413 benoemd tot luitenant-generaal
candidatnur van Lodewijk Napoleon tegenover Cain Guyenne, bestreed aanvankelijk met goed gevolg
vaignac, bestreed later de staatkunde van den prede pogingen der Engelschen, maar werd te Bordeaux
sident, werd bij den staatsgreep 2 Dec. 1851 in
gevangen genomen. Uit 's vijands handen ontsnapt,
hechtenis genomen en een korten tijd te Mazas gewoonde hij den slag van Azincourt bij (1415), werd
vangen gehouden, en is na dien tijd niet weder op
andermaal gevangen genomen en nu ter dood gehet staatkundig tooneel verschenen.

Crescens

Creta

bragt. — C. (Charles de), prins van Poix, gouverneur van Dauphine, pair en maarschalk van Frankrijk, versloeg de spaansche troepen in het gevecht
aan den Tessino, in 1636, en sneuvelde voor het
fort van Bremen in Pièmont (1638), 60 jaren oud
zijnde. Hij bad achtereenvolgend de twee dochters
gehuwd van den hertog van Lesdiguiêres, Madeleine
en Francisca de Bonne. Een zijner zonen, Frans de
Bonne de Crequi, bertog van Lesdiguiéres, werd
ook maarschalk van Frankrijk, diende met roem
onder Lodewijk XIV in de veldtogten van Vlaanderen, den Elzas en Lotharingen (van 1667-1678),
maar werd te Consarbruck geslagen (1675); hij nam
Luxemburg in (1684). Zijn zoon Frans sneuvelde
te I,uzzara in 1702. — C. (markiezin van), geb.
Renee-Caroline de Froulay, eene wegens haar vernuft beroemde vrouw, geb. 1714, gest. 1803, huwde
1737 met den markies de Crequi, luitenant-generaal,
lien zij 1741 verloor. Hare salons waren lang de
verzamelplaats van de aanzienlijkste personen; bierdoor is men op bet denkbeeld gekomen, onder den
titel van Souvenirs de la marquise de Crequi (9 dln.
1834-36), gedenkschriften uit to geven, die het
werk zijn van Courchant en dus niet van de markiezin. E. Fournier gaf in 1856 de echte brieven van
de markiezin in het licht.
Crescens, een der mede-arbeiders van den
apostel Paulus; II Tim. 4 : 10.
Crescentius, romeinsch patricier, wilde, in
het laatst der 10e eeuw, in zijn vaderland de republiek herstellen. Hij werd tot consul gekozen, en
door het yolk aan het hoofd van bet bewind
geplaatst (972). Zijne poging mislukt zijnde, was
hij genoodzaakt naar bet kasteel San-Angelo de
wijk te namen. Keizer Otto III, uit Duitschland
aangesneld om pans Gregorius V hulp te verleenen,
noodzaakte C. tot eene capitulatie, Welke echter geschonden werd, zoodra die trouwelooze keizer meester was van den persoon van C., die op 's keizers
last ter dood werd gebragt. Stephania, de vrouw
van C., wreekte den dood van baron echtgenoot, door
Otto te doen ombrengen door vergif (1002).
Crescentino, stad in Sardinie, 9 uren gaans
ten N. O. van Turijn ; 5500 inw.
Crescimbeni (Giovanni Maria), italiaansch
letterkundige, geb. te Macerata 9 Oct. 1663, gest.
als lid der Jezuiten-orde 8 Maart 1728, stichtte
1690 de akademie der Arcadiers, die ten Joel had,
om tot den goeden smaak en het natuurlijke terug
te keeren. De leden dezer akademie kozen namen,
die zij aan de fabelleer of de grieksche geschiedenis
ontleenden. C. nam die van Alphesibeus aan. Hij
was bevriend met Clemens XI en Benedictus XII,
die hem voordeelige posten gaven. Men beeft van
hem een deel gedichten (1695) en een groot aantal
werken in proza. Zijne Istoria della volgar poesia
(6 dln. Rome 1730-31) werd na zijnen dood uit
eenige zijner werken bijeengebragt.
..on.ng V. Messenie. ZiOMEROPE.
Cresphontes, koning
Crespi (Giovanni Battista), geb. omstr. 1557,
gest. 1633, naar zijne geboorteplaats bijgenaamd
it Cerano, eon voornaam ital. schilder to Milaan,
waar hij directeur der akademie was. — C. (Daniele), geb. 1590, gest. 1630, was een zoon van den
vorige, doch bezat niet zooveel talent als zijn varier.
Crespi (Giuseppe Maria), bijgen. lo Spagnuolo,
d. i. de Spanjaard, geb. 1665 to Bologna, gest. aldaar 1747, werd door Benedictus XIV benoemd tot
hofscbilder, niet den titel van paltsgraaf.
Crespino, marktvlek aan de Po in de venetiaansche prov. Rovigo ; 4000 inw.

Crespy, of Crepy, twee fransche plaatsen:
1) Crespy-en-Laonnais, dorp in het dept. Aisne,
2 uren gaans ten N. W. van Laon; 1600 inw.; is
vermaard door bet vredesverdrag, dat daar geteekend werd 18 Sept. 1544, ter beèindiging van den
vierden oorlog tusschen Frans I en Karel V. Door dit
verdrag verbonden de beide koningen zich tegen de
Turken ; Frans I zag of van zijne aanspraak op Aragon, Napels, het graafschap Vlaanderen, Artois, enz.;
Karel V deed afstand van het hertogdom Burgundie
en al hetgeen daartoe behoorde. Bovendien zou de
hertog van Orleans, tweede zoon van Frans 1, in
den echt treden met de dochter van den keizer, of
met de tweede dochter van koning Ferdinand, en
alsdan de Franche Comte of het hertogdom Milaan
als huwelijksgift ontvangen. — 2) Crespy-en-Valois,
stad in het dept. Oise, 5 uren gaans beoosten Senlis,
3000 inw.; was voorheen de hoofdpl. van het hertogdom Valois.
Cressy. Zie CRECY.
Crest, stad aan de Drome, in het fransche dept.
DrOme; 6000 inw.; sterke stad ten tijde der Albigenzen ; heeft nog eenen toren, die eertijds tot
staatsgevangenis diende.
Crest–Line, stad in den n.-amerik. staat Ohio,
graafschap Crawford; middelpunt van verscheidene
spoorwegen.
Cresus, laatste koning van Lydie, uit het geslacht der Mermnaden, is vermaard door zijnen
rijkdom. Omstreeks het jaar 559 v. Chr. beklom
hij den troon. Hij besteedde zijnen tijd aan vermaak-genieten, oorlog-voeren en kunst-beoefenen.
Hij lijfde Pamphyliê, Mysie en Phrygie tot aan
den Halys bij zijn rijk in. Zijn hof was de verzamelplaats van wijsgeeren en letterkundigen. Eens
liet C. zijne schatten en paleizen aan Solon zien,
denkende den wijsgeer verbaasd te zullen doen staan ;
maar Solon zeide niets anders clan: »Wij kunnen
niemand gelukkig noemen voordat hij dood is." C.
was niet lang in het genot van zijn geluk; zich met
de Assyriers tegen Cyrus verbonden hebbende, werd
hij geslagen in het gevecht van Thymbra, daarna
belegerd in Sardes, zijne hoofdstad, waar hij de wijk
genomen had; weldra werd deze stad stormenderhand
veroverd (548 v. Chr.) en C. gevangen genomen. Hij
werd voor Cyrus gebragt, die eenen brandstapel liet
gereed maken, om hem daarop to verbranden. Nu
de waarheid inziende van hetgeen Solon horn gezegd
had, riep hij uit : »o Solon, Solon !" Deze uitroep, die
door Cyrus gehoord werd, redde zijn leven; want
zoodra hij den overwinnaar had opgehelderd wat
hem aldus had doen spreken, liet Cyrus, getroffen
over de onbestendigheid der fortuin, hem van den
brandstapel afbrengen, hield horn bij zich, en vereerde horn met zijn vertrouwen.
Creta, tegenw. Candia, eiland in de Middellandsche Zee, gelegen tegenover den ingang der Egeische
Zee, en op 35 graden noorderbreedte (in het
N. T. vermeld Hand. 27 en Tit. 1). Men zeide
oudtijds dat er honderd steden op C. waren, waarvan de voornaamste Cnossus, Cydonia, Gortyna, enz.
De bewoners, Cretenzen genaamd (vermeld Hand.
2 : 11 en Tit. 1 : 12) waren van een gemengd ras, en
bestonden nit inboorlingen, Pheniciers en Grieken,
laatstgenoemde meerendeels Dori6rs. In de 14e
eeuw v. Chr. was dit eiland eene groote zeemogendheid. C. is ook vermaard door zijne wetten,
die men toeschreef aan zijnen koning Minos (zie
Minos), en waarvan die van Lycurgus slechts eene
navolging waren. In het eerst werd C. bestuurd
door koningen, onder Wier getal men Minos en
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Crewkerne

Idomeneiis telt, welke laatste ten tijde van den trojaanschen oorlog leefde. Vervolgens, men weet niet
met juistheid wanneer, werd C. eene republiek, en
vertrouwde het staatsbestuur toe aan een senaat en
Lien Cosmen, zijnde slechts voor den jaar benoemde
overheids-personen. Deze republiek speelde nooit
antlers dan eene onbeduidende rol in de geschiedenis van Griekenland. In 66 v. Chr. werd C. aan de
Romeinen onderworpen door Q. Metellus, die daarom
Creticus bijgenaamd wordt. Zie CANDIA.
Creteil, dorp in het fransche dept. Seine,
3 uren gaans ten Z. 0. van Parijs; 1800 inwoners;
steengroeven.
Cretenzen, bewoners van Creta.
Creteus. Zie C_ATREUS.
Crethi en Plethi (lijfwacht der). Zie KRETFII.
Creticus, bijnaam van Q. Metellus.
Crètineau—Joly (Jacques), geb. 25 Sept.
1803 te Fontenay, bekend als schrijver over den
vendeeschen oorlog en als ijverig verdediger van het
pausdom. Zijne voornaamste werken zijn: Episodes

Creuzer (Georg Friedr.), beroemd philoloog
en oudheidkenner, geb. 10 Maart 1771 te Marburg,
gest. 16 Febr. 1858 te Heidelberg. Het voornaamste
zijner vele werken is : Symbolik and Mythologie der
alters Riker, besonders der Griechen (4 din. Leipzig
1810-12 ; 2e druk met het vervolg van Mone,
6 din. Leipzig 1820-23; 3e druk 4 din., Leipzig
en Darmstadt 1837-44).
Creuzot (le), groot vlek in het fransche dept.
Saone-Loire, een kwartier gaans ten Z. 0. van
Montcenis ; 8000 inw.; voornaamste ijzer-, kanon- en
kogelgieterijen van Frankrijk, zoomede eene groote
glasblazerij, enz. In de nabijheid bevindt zich eene
groote kolenrnijn. Kanaal van C. en spoorweg.
Crevant. Zie C_RAVANT.
Crevecoeur, 1) vlek in het fransche dept.
Oise, 5 uren gaans benoorden Beauvais ; 2400 inw.
— 2) in het fransche dept. Calvados, en 3) in het
fransche Noorder-departement ; laatstgen. plaats
heeft haren naam gegeven aan de Heeren van
Crevecoeur. — 4) C., lat. Crepicordium, fort in de
meijerij van 's Hertogenbosch, gesticht 1587 door
den staatschen veldoverste graaf van Hohenlohe.
Later door hem geslecht, werd C. in 1589 door de
Spaanschen weder opgebouwd, en 1590 door prins
Maurits bemagtigd ; 1599 vermeesterd door de Spanjaarden, die het toen vergrootten ; 23 Maart 1600 op
nieuw bemagtigd door prins Maurits. In 1672 viel
C. in handen der Franschen, die het echter reeds
het volgende jaar verlieten ; toen werd C. op last
der Algemeene Staten geslecht, en bleef 62 jaren
verwaarloosd liggen, doch werd 1735 op nieuw
hersteld en versterkt. In 1794 , bemagtigd door de
Franschen, Teed C. in 1798 en 99 veel door ijsgang.
Het fort C. ligt anderhalf uur gaans ten N. N. W.
van 's Hertogenbosch. — 5) een voormalig fort op
de Goudkust, in Opper-Guinea ; in 1783 door de
Engelschen vernietigd.
Crevecoeur (Filips van), was eerst in dienst
van Karel den Stoute, ging na diens flood over in
dienst van Lodewijk XI (1477), aan wien hij Arras,
Hesdin en Boulogne overleverde; bij verloor den
slag van Guinegate (1479), maar veroverde verscheidene plaatsen in Vlaanderen, St.-Omer, Terouanne, enz., werd 1492 verheven tot maarschalk,
teekende in het zelfde jaar den vrede van Etaples
met Engeland, en stierf 1494.
Crevelt. Zie C_REFELD.
Crevier (J. B. Louis), geschiedschrijver, geb.
te Parijs 1693, gest. 1765, was de zoon van een
boekdrukkersknecht. Hij was een leerling van Rollin, en werd professor der welsprekendheid aan het
college van Beauvais. Hij schreef het vervolg op
Rollin's Histoire Romaine (dl. 8 tot 16 zijn van C.)
en leverde toen eene .Geschiedenis der Romeinsche
keizers tot op Constantijn" (6 din. in 4°.1750).
Men heeft ook van hem eene »Geschiedenis van de
universiteit van Parijs" (7 dIn. 1761) ; eene geachte
Rhetorique francaise (1745). In zijne geschriften
heeft C. meer orde dan Rollin, maar de stiji van C.
is droog en stroef. In weerwil van zijne zedelijke
hoedanigheden haalde C. zich de vijandschap van
Voltaire op den hals.
Crevillente, stad in Spanje, prov. Valentia,
7 uren gaans bezuidw. Alicante ; 8000 inw.
Crewe, marktvlek in het engeische graafschap
Chester; 4500 inw.; centraalpunt van vijf spoorwegen.
Crewkerne, stad in het engeische graafschap
Somerset, 6 uren gaans bezuidoosten Taunton ;
4000 inw.

des guerres de la Vendee (1834); Histoire des gendraux
et chefs venddens(I 838),Histoire de la Vendee militaire
(2e druk, 4 din. 1843); Histoire religieuse, politique
et litteraire de la Compagnie de Jesus (6 din. 1844
—46) ; Le page Clement XIV (1853); L'egliseromaine
en face de la revolution (1859).

Creuilly, stadje in het fransche dept. Calvados,
4 uren gaans ten Z. W. van Caen ; 1200 inw.
Creuse, lat. Crosa, rivier in Frankrijk, besproeit
de departementen Creuse en Indre, stroomt tangs
Felletin, Aubusson, Argenton, Leblanc, neemt de
Gartempe in zich op, en ontlast zich in de Vienne. —
C. (departement der), een dept. van Frankrijk,
ligt tusschen de departementen Indre, Cher, Correze,
Haute-Vienne, Allier en Puy-de-Dome ; oppervlakte
105 lurk. mijlen ; bevolking 280,000 zielen ; hoofdplaats Gueret.
Creusa, 1) dochter van Priamus en eerste
vrouw van Eneas, verloor het leven terwijl zij, bij
de verwoesting van Troje, met haren echtgenoot
vlugtte. Zij was de moeder van Ascanius.— 2) dochter van Creon, koning van Corinthe, trouwde met
Jason, nadat deze Medea bad verstooten. Die tooveres zond nit wraak aan C. eene noodlottige loos
ten geschenke, waaruit, toen men die opende, eene
vlam kwam, die haar met hare geheele familie verdelgde.
Creutzburg, stad in pruisisch Silezie, 4 mijlen ten N. 0. van Oppeln ; 3000 inw.
, _. F.).
REUZER
F.,.) __e
zi C_.
Creutzer (G.
Creutznach, stad in de pruis. Rijnprovincie,
4 mijlen ten Z. W. van Maintz ; 11,000 inw.; werd
1644 door de Franschen ingenomen.
Creux, d. i. diepte of hoite, benaming van verscheidene landschappen, o. a.: 1) Creux-de-Champs,
in het zwits. kanton Waadt, een weide-grond,
rondom besloten tusschen ontzagwekkende rotsen.
— 2) Creux- du- Vent, in het zwits. kanton Neufchatel, in het Travers-dal ; dus genaamd naar de
vele wervelwinden, die hier heerschen. — 3) Creuxdu- Valais, het schilderachtige gedeelte van het
Rhone-dal in het zwits. kanton Wallis, tusschen
Dent-du-Midi en Dent-de-Morcle.
Creuzê de Lesser (August), letterkundige,
geb. 1771 te Parijs, gest. in 1839, was onder het
keizerrijk en de Restauratie prefect der departementen Charente en Herault. Hij schreef eene groote
menigte werken, waaronder Brie heldendichten,
eene verzameling van spaansche romanceros, verscheidene operas-comiques, blijspelen, enz.
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Crichton

Crichton (James), schotsch edelman, geb.
omstr. 1560, in het graafschap Perth, nit eene aan
de Stuarts vetwante familie. Op 20-jarigen leeftijd
kwam hij te Parijs, en hield in het College van
Navarre eene openbare zitting, waar hij iedereen,
die met hem Wilde redetwisten, te woord stond,
hetzij in poezij of in proza, in 12 verschillende talen
(hebreeuwsch, arabisch, grieksch, latijn, spaansch,
fransch, enz.), om het even over Welk y ak van wetenschap. Den volgenden dag verscheen hij op bet
steekspel, dat op het Louvre gegeven werd, en stak
er 15 keeren achtereen den ring. Hij bezocht Italie,
en vestigde zich te Mantua, waar hij de leermeester
werd van Vincenzio de Gonzaga. Men zegt, dat
deze hem op een carnaval bij vergissing met
eenen degen doodstak (1583). Men heeft van hem:
Judicittm de philosophia; Refutatio mathematica;
Errores Aristotelis; Controversia oratorta; enz.

Crieff, stad in Schotland, graafschap Perth,
7 uren gaans bewesten Perth ; 4000 inw. In de nabijheid het oude, kasteel Drummond.
Crillon, lat. Credulio of Crillonium, dorp
het fransche dept. Vaucluse, 3 uren gaans ten N. O.
van Carpentras ; 600 inw. In de 13e eeuw behoorde
C. aan de Sires van Astouaud ; deze verkochten het
1456 aan Louis de Berton, grootvader van den beroemden Crillon en afstammeling van bet doorluchtige geslacht der Balben uit Chieri in Piemont,
die zich in Frankrijk was komen vestiges; de afstammelingen van L. de Berton droegen den naam
van Crillon. — Men moet dit hertogdom niet verwarren met een ander hertogdom Crillon, in de 18e
eeuw opgerigt ten behoeve van Francois Felix de
Crillon, gesproten uit eene jongere linie van het
zelfde geslacht. (Zie F. F. DE CRILLON, hieronder). •
Crillon, geslachtsnaam eener adellijke fransche
familie, waarvan de voornaamste leden zijn geweest:
C. (Louis de Balbes de Berton de), bijgenaamd de
Dappere, geb. 1541 te Murs in Provence, nam als
jongste zoon den naam van C. aan naar een der
landgoederen zijns vaders, trad 1557 in krijgsdienst,
onderscheidde zich roemrijk onder de regeringen
van Hendrik II, Frans II, Karel IX, Hendrik HI en
Hendrik IV ; hij is de eerste, die benoemd werd tot
kolonel-generaal der fransche infanterie. Hendrik IV
noemde hem nooit anders dan de dappere C. Men
kent het briefje, dat deze vorst hem schreef van het
slagveld van Argues, waar C. niet had kunnen zijn:
.Hang u op, dappere Crillon! te Argues hebben wij
gestreden, en gij zijt er niet bij geweest." Na den
vrede met Savooije vestigde C. zich te Avignon, en
stied aldaar 2 Dec. 1615. — C. (Francois Felix
Dorotbee de Balbes Berton, hertog van), geb. 1748,
gest. 27 Aug. 1820, verkreeg dat de landstreek
Boufflers in Picardie tot een hertogdom Crillon werd
verheven. Hij trad in spaansche dienst, en onderscheidde zich in den togt naar Minorca. In Frankrijk terriggekeerd, koos de adel van Beauvaisis hem
tot afgevaardigde naar de Algemeene Staten in 1789.
Hij vormde aan zijn huis een gezelschap, dat de
kern werd van de club der Feuillants. In 1792 werd
hij gevangen gezet, doch aan den 9en Thermidor
bad hij zijn behoud te danken. In 1815 werd hij
verheven tot pair van Frankrijk. Hij liet twee zonen
na, waarvan de oudste thans den titel van hertog
van C. draagt. — Tot het zelfde geslacht behooren:
C.—Mahon (Lodewijk, hertog van ), onderscheid de
zich in den zevenjarigen oorlog ; daarna verliet hij
de fransche dienst en ging in dienst van Spanje
over, werd opperbevelhebber der spaansche legers
tijdens de vijandelijkheden van 1780 tusschen En-

Critolaus
geland en Spanje; heroverde het eiland Minorca op
de Engelschen, en werd tot belooning voor dat wapenfeit verheven tot hertog van Mahon. Hij stierf
te Madrid in 1796. Hij liet vGedenkschriften" na
(Parijs 1791). — C.—Mahon (Lodewijk Ant.
Francois de Paule, hertog van), grande van Spanje,
derde zoon van den vorige, geb. 1775, ging 1784
in spaansche dienst, screed 1794 tegen de troepen
der fransche republiek, en werd gevangen genomen ;
doch om den naam dien hij droeg werd zijn leven
gespaard, en hij vervolgens weder in vrijheid gesteld.
In 1807 werd hem het bestuur over de baskische
provincien opgedragen, maar na de abdicatie van
koning Karel IV zwoer hij den eed van getrouwheid
aan koning Jozef. In 1814 nam hij de wijk naar
Frankrijk, waar hij als luit.-genl. 5 Jan. 1832 stierf.
Crim, of Staroi-Krim, oude hoofdstad van de
Krim, tusschen de steden Caffa en Karassoe-bazar,
heeft haren naam aan de Krim gegeven, doch is
thans een armzalig gehucht van omstr. 600 huizen.
Crimee, fransche naam van de Krim.
Crimiacum, lat. naam van Cremieux.
Crimisus, of Crimisa, naam van twee rivieren
der oudheid, nl.: 1) in Bruttium, is de tegenwoordige Lipuda; zij besproeide eene stad Crimisa
(tegenw. lo Ziro). — 2) rivier op Siciliê, tegenw.
Fiume di Calata-Bellota, liep fangs Segesta ; nabij
de uitwatering, op den linker-oever, versloeg Timoleon de Carthagers 340 v. Chr. Men noemt deze C.
ook wel Crinisus.
Crimmitschau, fabriekstad in het saksische
kreisdistrict Zwickau, aan de Pleisse en aan den
saksisch-beijerschen spoorweg; 10,000 inw.; is een
der voornaamste industrie-plaatsen van Saksen.
Crimpen, twee nederl. dorpen. Zie KRIMPEN.
Crinisus. Zie CRIMISUS 2).
Crispinus, of Crispijn, de zelfde als CREPINUS.
Crispus (Flavius Julius), zoon van Constantijn,
in 317 door zijnen vader met den titel van .cesar"
beschonken, behaalde eene overwinning op Licinius.
Fausta, de schoonmoeder van dezen jongen prins.
vatte eene misdadige liefde voor hem op, en toen
C. hare aanzoeken van de band had gewezen beschuldigde zij hem, dat hij haar had willen verleiden. Constantijn sloeg aan die betichting te ligtvaardig geloof, en liet zijn zoon ter dood brengen
(326) door middel van vergif. een Corinthier,
overste der synagoge, werd gedoopt door Paulus.
Hand. 18 : 8 en I Corinth. 1 : 14.
Crispijn. Zie CR1SPINUS.
Crissa, stad in Phocis, ten Z. W. van Delphi,
nabij de kust. Nadat de Crisseers den tempel van
Delphi geplunderd hadden, werd hunne stad op
bevel der A mphictyonen geslacht (594 v. Chr).
Crith, eene beek aan den Jordaan. I Kon. 17 : 3, 5.
Critias, de beruchtste der dertig tirannen, die
te Athene door Lysander waren aangesteld na de
inname van die stad (404 v. Chr.), was zelf een
Athener, en vroeger uit zijne geboortestad verbannen geweest. Hij heging allerlei wreedheden, en liet
een aantal burgers ter dood brengen om zich meester te kunnen maken van hunne bezittingen. Toen
Thrasybulus aan het hoofd der ballingen de dertig
tirannen kwam aantasten, sneuvelde C. in den strijd
(400). Hij had met goed gevolg de welsprekendheid
en de dichtkunst beoefend, en zelfs eenigen tijd de
lessen van Socrates bijgewoond. Plato heeft aan een
zijner zamenspraken den naam van Critias gegeven.
Critolaus, peripatetisch wijsgeer, werd met
Carneades en Diogenes in gezantschap naar Rome
gezonden door de Atheners (155 v. Chr.).
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Criton, leerling en vriend van Socrates, hood
grenzen van Oostenrijk, gevormd nit gedeelten der
dien wijsgeer de middelen aan, om uit de gevangenis
oude koningrijken Croatie en Slavonie, is 354 vierk.
te ontsnappen; doch hem niet kunnende bewegen
mijlen groot, telt eene bevolking van 675,000 zielen
om daarvan gebruik te maken, bleef hij tot het
en is ingedeeld in 7 stadsdistricten en 12 regelaatste oogenblik bij hem ; C. stierf omstr. 380 v. Chr.
mentsdistricten.
Hij had verscheidene uitstekende leerlingen gevormd
Crociatonum, eene stad in lyoneesch Gallie,
en wijsgeerige zamenspraken vervaardigd, die niet
is tegenw. Valognes of liever Turqueville, volgens
tot ons zijn gekomen. Plato heeft den naam van C.
Walckenaer. Crociatonorumportus zou Barneville zijn.
gegeven aan een zijner zamenspraken, waarin hij de
Crocodilopolis, 1) stad in Egypte, de zelfde
fiere weigering van Socrates laat uitkomen.
als Arsinoe in Heptanomis, thans Medinet-el-FaCroatib, een koningrijk der oostenrijksche
joem. — 2) stad in Egypte, de zelfde als Athribis,
monarchie, vormt, met Slavonie, het croatische
tegenwoordig Athrib.
kustland en de stad Fiume met haar regtsgebied,
Crofts (James), dezen naam droeg aanvankeeen afzonderlijk kroonland, dat eene oppervlakte
lijk de hertog van Monmouth, een bastaard van Kabeslaat van 337 vierk. mijlen, met eene bevolking van
rel H van Engeland, verwekt bij Lucy Barlow. Zie
864,000 zielen. Het is ingedeeld in de zeven comiMONMOUTH en BARLOW.
taten Agram, Warasdin, Creutz, Fiume ? Poschega„
Croi. Zie CROY.
Berowitica en Syrmie ; de vier eerste dier comitaten
Croia, het Dude Eribea, stad in europ. Turkije,
(192 vierk. mijlen) vormen het eigentlijke Kroon(Roemelie) in het oude Albanie, 7 uren gaans ten
land. C. wordt doorloopen door takken van de StierZ. 0. van Alessio, op eenen heuvel. Ongeveer 3,000
marksche en Krainer Alpen, en besproeid door de
inw. Kasteel. Geboortepl. en residentie van ScanSave met de Culpa, en door de Drave met de Mur.
,derbeg. Zie AKDZJE-H1SSAR.
De bevolking bestaat uit Croaten en Raitzen of SerCroisic (le), havenstad in het fransche dept.
ven, die eenen slavisch-horwatischen tongval spreder Beneden-Loire, 2 uren gaans ten Z. W. van
ken, en meerendeels behooren tot de roomschGudrande; 2500 inw.; geboortepl. van P. Bouguer.
katholieke Kerk. Met hen vermengd zijn Duitschers,
Croix (Saint-), 1) eiland der deensche WestHongaren, Joden en Heidens of Zigeuners. De grond
Indien. Zie SANTA-CRUZ. - 2) het zuidelijkste en
brengt voornamelijk graan, wijn en kastanjes voort.
grootste der Maagden-eilanden, een der belangrijkste
Mijnwezen, handel en nijverheid zijn van weinig bedeensche bezittingen in West-Indie; was achtereenteekenis. Voor verstands-ontwikkeling is weinig
volgend in het bezit der Hollanders, Engelscben,
gezorgd. Aan het hoofd der regering staat de banns,
Spanjaarden en Frawchen, en werd 1733 verkocht
onder hem bet banaal-gouvernement. Boven al de
aan Denemarken. — 3) dorp in het zwits. kanton
landsvorstelijke regtbanken van het kroonland staat
Waadt, op de fransche grenzen, 3 uren gaans behet hooge geregtshof (de Banaaltafel) te Agram.
westen Granson ; 3000 inw. — 4) naam van verIn C., dat na den ondergang van het romeinscbe
scheidene dorpen in Frankrijk.
rijk 489 na Chr. in de magt der Gothen en vervolCroix-rousse(la),franschestad in het RbOnegens in die der Awaren viel, immigreerden 640 de
dept., vlak bij Lyon, waarvan het een der voorsteCroaten (Chrowaten, Chorwaten of Horwaten, de beden is.
woners van bet Carpatisch gebergte,dat eens de hoofdCromarty, stad en haven in Schotland, hoofdzetel was van de slavische volkstammen) en gaven aan
plaats van een graafschap, 5 uren gaans ten N. O.
bet land zijnen naam. Eerst onderworpen aan de
van Inverness; 2000 inw. Werven voor kleine scheFranken, later aah. de Byzantijnen, stichtten de Croapen. Gunstige Jigging voor den handel. — Het
Koning
ten in de 9e eeuw een onafhankelijk
graafschap C. is zeer klein: bet bestaat uit onderLadislas I van Hongarije veroverde 1091 het land
scheidene, in het graafschap Ross geenclaveerde
tot aan de Save, splitste het in gespanschappen, en
stukken.
vestigde eenen bisschopszetel te Agram. In 1342
Cromdale, dorp aan de Spey, in het schots.
werd C., benevens Dalmatie en Slavonie, door kograafschap Inverness, bekend door een gevecht met
ning Lodewijk I met Zevenbergen vereenigd; en
een overschot van de aanhangers der Stuarts (1 Mei
toen koning Ferdinand I nit het oostenrijksche huis
1690). Dit gevecht is het onderwerp van een bevan Habsburg in 1526 verkozen werd tot koning
kend schotsch volkslied.
van Hongarije, huldigden hem ook in 1527 de croCromer, stadje met 1400 inw. in Engeland,
atische stenden. Ingevolge den vrede van Carlowitz
graafschap Norfolk, 7 uren gaans benoorden Norfolk;
werd 1699 al het land aan gene zijde van de Unna
zeebaden; voor de scheepvaart zeer gevaarlijke kusten.
door Turkije aan oostenrijksch C. afgestaan. Turksch
Cromfoirt, oude naam van Cromvoirt.
C. bestaat nit eene 1592 veroverde landstreek met
Cromford, stadje met 1200 inw. in Engeland,
de vesting Biliks, die tegenwoordig een zandsjak
graafschap Derby, 5 uren gaans benoordoosten
van Bosnie vormt. Het croatische litoraal werd 1717
Derby ; hier werd de eerste mule-jenny (mechanische
aan de keizerlijke duitsch-croathandelmaatschappij
katoenspinnerij) van Arkwright opgerigt (1771);
of aan het oostenrijksche litoraal afgestaan, doch
romeinsche oudheden.
1776 weder met C. vereenigd. De stad Fiume nerd
Crommert. Zie C_RO1MVOIRT.
1776 aan het koningrijk C. getrokken, en bleef verCromnum, stad in Arcadie, ten Z. van Megavolgens van 1823 tot 1848 met de hongaarscbe
lopolis. De Arcadiers versloegen hier den spartaankroon vereenigd. C. en Slavonie, tot dusverre beschen koning Arcbidamus, 364 v. Chr.
handeld als bij Hongarije ingelijfde koningrijken,
Crompton, stad met 7000 inw. in het enscheurden zich in den omwentelingsoorlog 1848 en
gelsche graafschap Lancaster, bezuiden Rochdale.
1849 van Hongarije los, en werden met het kustland
Crompton (Samuel), geb. 3 Dec. 1753 te
en de stad Fiume, benevens het regtsgebied dezer
Firwood in Lancashire, gest. 26 Jan. 1827 te Bolstad, in 1849 tot een afzonderlijk kroonland verton, aanvankelijk landbouwer, maakte zich hoogsteenigd .
verdienstelijk jegens de katoenspinnerijen, doordien
Croatisch - Slavonische Militaire hij de zamengestelde spin-machine uitvond, die den
Grenzen, het westelijk gedeelte der militaire naam van mule jenny draagt.

7114

Cromvoirt

Croy

Cromvoirt, oudt. Cromfoirt, tegenw. meestal
Crommert, dorpje in N.-Braband,luurgaans bezuidw.
's Hertogenbosch en 1 uur gaans bewesten Vught ;
teed 1740 geweldig door den hoogen waterstand.
Cromwell (Olivier), protector der vereenigde
republiek van Engeland, Schotland en Ierland, geb.
25 April 1599 te Hnntingdon, uit ouders, die tot een
vrij aanzienlijk geslacht behoorden, omhelsde reeds
vroeg de leerstellingen der Puriteinen met al hunnen geest van onverdraagzaamheid. Door de Hoogeschool van Cambridge werd C. afgevaardigd naar
het Long Parliament (1640), en kenmerkte zich in
die vergadering door zijne heftige uitvallen tegen
het pausdom en het koningschap. Toen de oorlog
tusschen den koning en het parlement uitbrak, bragt
hij op eigene kosten een regement op de been, en
onderscheidde zich door bekwaamheid en dapperheid, maar evenzeer door wreedheid. Kort daarna
benoemd tot luitenant-generaal der ruiterij, besliste hij de overwinning in de gevechten van Marston-Moor (1644) en van Naseby (1645), die den
ondergang der koningsgezinde partij en de ongelukken van Karel I ten gevolge hadden. Na dit tijdstip was C. er op bedacht, om zich aan het hoofd
te plaatsen van bet bewind. Hij wist den geest van
het leger voor zich te winnen ; en daar er in het
parlement vele leden gevonden werden, die zijne
eerzucht schenen te voorzien, en die zich daartegen
zochten te verzetten, zuiverde hij die vergadering,
dat wil zeggen, de bij hem verdachte leden werden
er gewapenderhand door hem uitgedreven. Door de
overgeblevenen, van wier stem hij zeker was, deed
hij den ongelukkigen Karel ter dood veroordeelen
(1649) en de republiek uitroepen. Drie jaren later
werd hij benoemd tot hoofd van den Staat onder
den naam van Protector. Sedert dat oogenblik regeerde C. als alleenheerscher over Engeland. Zijne
regering kenmerkte zich door grooten voorspoed.
Hij ontnam den Spanjaarden Jamaica, en bragt gevoelige slagen toe aan de hollandsche zeemagt ; binnenslands deed hij de wetten eerbiedigen, bezette
de regtbankeri 'met regtschapene en bekwame mannen, en deed den handel bloeijen. Bijna alle mogendheden erkenden zijn gezag, en zochten zijn bondgenootschap. Hij stierf 3 Sept. 1658. Zijnen voorspoed
had hij te danken aan eene even doorslepene geveinsdheid als aan zijne bekwame staatkunde, zijnen moed en zijnen onverrnoeiden werk-ijver. —
C. (Richard), zoon van den vorige, werd zijn opvolger in het protectoraat ; maar zwak van karakter,
hield hij zich onder onlusten slechts een korten tijd
staande, en deed afstand van het bewind (1659) op
de mare, dat Karel II in aantogt was. Tot aan zijnen
dood (1712) leefde hij in strikte afzondering. —
C. (Henry), tweede zoon van Olivier C., geboren
20 Januarij 1628, werd 1655 bewindvoerder over
Ierland, leefde later ambteloos op zijn landgoed, en
stierf 23 Maart 1673. — De laatste afstarnmeling
van den Protector stierf 1821 te Londen als advokaat.
Cronholm (Abraham), zweedsch geschiedschrijver, geb. 22 Oct. 1809 te Landskrona in
Schonen, werd, na (1825-29) volbragte studien
te Lund, in 1832 gewoon hoogleeraar der noordsche
geschiedenis aldaar, en schreef een aantal hist. werken, o. a.: Waringarne (Lund 1832) ; Forn-nordiska
Minnen (2 dln., 1833-35); Catolska Ligan och Huguenoterna (1839); Skanes politiska historia (2 dln.
1846-51) ; Trettioariga kriget (1847-49);

Cronstadt, I) zeestad in europ. Rusland
(gouvernement St.-Petersburg), 5 uren gaans van
St.-Petersburg, aan de golf van Finland ; 40,000
inw., waarvan 10,000 zeelieden ; vesting ; drie havens, waarvan twee voor oorlogschepen; forten,
batterijen, tuighuizen, een schoon kanaal, dok,
groote scheepstimmerwerven. Deze stad werd 1710
door Peter den Groote gesticht. Aangelegd ter plaatse
waar de golf van Finland slechts zeer naauw is,
is C. het bolwerk, en om zoo te zeggen de haven,
van St.-Petersburg. Aan den zeekant wordt C. verdedigd door een fort, Cronslot geheeten. In 1824
overstroomd ; in 1854 geblokeerd door de engelschfransche vloot. — 2) C., of Brassow, stad in oostenrijksch Zevenbergen, 17 mijlen ten N. van Bucharest; 25,000 inw.
Crooked—Island, een der Bahama-eilanden
in West-Indie ; 7 vierk. mijlen ; 1200 zielen ; groote
salinen.
Croquants, scheldnaam voor de oproerige
fransche boeren onder Hendrik IV en Lodewijk XIII.
Crosne, vlek in het fransche dept. Seine-Oise,
uur gaans bezuidoosten Villeneuve-St.-Georges;
400 inw. Men houdt C. voor de geboortepl. van
Boileau-Despreaux.
Crosne (Thiroux van). Zie THIROUX.
Crosniere, fransch eiland, behoorende tot het
dept. Vendee, in den Oceaan, nabij Noirmoutiers.
In 1767 werd het aan de golven ontwoekerd door
de ingenieurs Jacob en Bureau, die het indijkten.
Cross, of La Crosse, meir in britsch NoordAmerika, is 4 mijlen lang van het N. naar het Z.;
in dit meir outlast zich de Beaver, en uit hetzelve
ontspringt de Mississippi.
Crossen, stad in pruisisch Sileziö, 6 mijlen
ten Z. 0. van Frankfort aan de Oder ; 4000 inw.;
door de Russen ingenomen 1758.
Crostolo, rivier in het hertogdom Modena,
ontspringt 5 uren gaans bezuiden Reggio, en valt in
de Po ten W. van en nabij Guastalla. Zij heeft
haren naam gegeven aan een dept. van het eerste
koningrijk Italie, gedeeltelijk gevormd uit het
hertogdom Modena, dat Reggio tot hoofdpl. had.
Crotona, tegenwoordig Cotrone, stad in GrootGriekenland, in Bruttium, aan de zee, nabij het voorgebergte Lacinium (Capo delle Colonni). Deze stad
was befaamd door hare verwijfdheid van zeden. Aan
Pythagoras komt de eer toe die hervormd, en er
zijnen leefregel ingevoerd te hebben. C. is de geboortepl. van den athleet Milo, Democedes, Alcmeon,
enz. Door eene acheische volkplanting gesticht ongeveer gelijktijdig met Rome, werd C. door Pyrrhus
verwoest, door Hannibal ingenomen, en kort daarna
ook door de Romeinen, die eene volkplanting derwaarts zonden.
Crotoy, visschersplaatsje in het fransche dept.
Somme, aan de uitwatering der Somme ; 1300 inw.;
rumen van een oud kasteel, waar Jeanne d'Arc gevangen gezeten heeft.
Crowland, engelsche stad. Zie CROYLAND.
Croy, dorp met 1700 inw. in het schotsche
graafschap Inverness ; de Koninklijken overwonnen
bier 16 April 1746 den pretendent Karel.
Croy, of Crouy (Familie de), oud en doorluchtig geslacht, dat men laat afstammen van Andreas III,
koning van Hongarije (1290-1301), en dat zijnen
naam ontleende aan het dorp Croy (fransch dept.
Somme), dat Hendrik IV tot een hertogdom verhief (1598), ten behoeve van Karel van Croy, hertog van Aerschot. Dit geslacht komt sedert 500
jaren in de geschiedenis voor : het heeft twee kar-

Sveriges historia under Gustav II Adolphs Regering
(dl. I en II, 1857) ; Biographiskt Lexicon Ofver
namnkunnige Svenska Man (23 din. 1835-57); enz.
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dinalen voortgebragt, de eene aartsbisschop van Toledo (1517), de andere aartsbisschop van Rouaan
(1823--1844) ; vijf bisschoppen, een maarschalk
van Frankrijk, verscheidene maarschalken van het
keizerrijk, een groot aantal generaals, ambassadeurs,
ministers en 28 ridders van het Gulden Vlies. Het
geslacht van C. splitst zich in twee takken, die de
twee zonen van Andreas III als stamheeren erkennen: de oudste wordt genaamd C.-Chanel, de jongste C.-Solre ; laatstgenoemde linie is weder ingedeeld in : 1° de heeren van C. en Renty, uitgestorven 1612; 2° de markiezen van Havre, uitgestorven
1700; 3° de graven van Roeux, uitgestorven 1585;
4° de prinsen van C. en van het Heilige Roomsche
rijk, uitgestorven 1702 met Karel Eugenius, generalissirnus der russische legers, gest. in Lifland als
gevangene van Karel XII; 5° de prinsen van Chimay,
uitgestorven 1521 ; 6° de prinsen van Solre en
Moeurs, in 1767 oudste tak geworden door het uitsterven der voorgaande ; 7° de hertogen van Havre
en Croy, waaronder in onzen tijd verscheidene init.generaals, en nog niet lang geleden uitgestorven.
Croy-Soire (Emmanuel, prins van), geb. 1718,
maarschalk van Frankrijk, gouverneur-generaal van
Picardie, stierf 1787. Hij besteedde een gedeelte van
zijn vermogen om de haven van Duinkerken en de
vestingwerken van Calais te doen herstellen. Hij
heeft in het licht gegeven Metnoires sur le passage
par le Nord, enz. (Parijs 1782) ; Maisons des PaysBas (Parijs 1785).
Croy (Auguste Philippe Louis Emmanuel, hertog van), prins van het keizerrijk en grande van
Spanje, geb. 1765, gest. 1822. In 1790 week hij uit
zijn land, en ontving , als schadeloosstelling voor de
bezittingen die hij verloren had, de heerlijkheid
Dolmen in Westfalen ; in 1814 keerde hij naar
Frankrijk terug, en werd tot pair benoemd.
Croy (Willem van), heer van Chiévres, leermeester van Karel V. Zie CHIEVRES.
Croydon, stad in het engelsche graafschap
Surrey, 4 uren gaans bezuiden Londen ; 10,000 inw.
Croye, of Crdya, stad in Albanie. Zie CROIA.
Croyland, of Crowland, oude stad in bet engelsche graafschap Lincoln, aan den Welland ; 2500
inw.; rumen van eene in 716 gestichte, in der tijd
zeer beroemde abdij.
Crozat (Joseph Antoine), markies Du Châtel,
rijk financier, verkreeg 1712 het privilegie om
handel te drijven. op Louisiana, en vestigde in die
kolonie groote etablissementen. Hij was geb. te
Toulouse 1655, en stierf te Parijs 7 Junij 1738.
Voor zijne dochter werd door den abbe Le Francois
een aardrijkskundig leerboek vervaardigd, bekend
onder den naam van aardrijkskunde van Crozal.
Crozet-eilanden, vier vuleanische eilanden
in den Zuid-Indischen Oceaan, tusschen Kerguelen
en Prins Edwards's Eilanden.
Cruikshank (George), heeft sedert 1815 als
engelsch karikatuurteekenaar naam gemaakt, en in
de tweede helft onzer eeuw ook als schilder; hij was
geb. te Londen omstr. 1794.
Cruja. Zie r-ROIA.
Cruni, ook Dionysopolis, thans Warna geheeten,
stad in Neder-Mesie, aan de Zwarte Zee.
Cruquius (Nicolaas Samuel), geb. 2 Dec.1678,
gest. 5 Febr. 1754 to Spaarndam, legde zich eerst
op de geneeskunde toe, vervolgens op de waterbouwkunde ; bij maakte zich beroemd door zijne
kennis van de gesteldheid des lands en der rivieren,
vervaardigde eene uitrnuntende kaart van Delfiand
en leverde een aantal geschriften over zijn vak.

Crusca (Academia della). Zie ACADEMIE.
Crusenstolpe (Magnus Jacob), zweedsch
publicist, en als romanschrijver ook bij ons to land
door vertalingen van zijne werken gunstig bekend,
is geb. to JonkOping 11 Maart 1795.
Crussol (familie), oud geslacht uit Languedoc,
droeg eerst den naam van Bastel, en nam in de 12e
eeuw dien van C. aan, naar eene baronie in Vivarais,
bij Valence. Het is gesplitst in vele linien, waarvan de
voornaamste zijn: 1° de baronnen van C., later hertogen van Uzès, waaronder inzonderheid : C. (Jacques de), hertog van Uzés, gest. 1584, maarschalk
van Frankrijk ; eerst streed hij aan de zijde der Protestanten, verdedigde Montpellier en nam Nimes in ;
later, te Moncontour gevangen genomen zijnde, ging
hij weder tot de Katholieke partij over, en voerde
het bevel over het koninklijke leger in Languedoc.
— C. (Francois Charles), graaf van Uzés, die zich
onderscbeidde bij Fleurus, Steenkerken en Neerwinden, werd gouverneur van Oldron en Landrecies,
en stierf 1736. — 2° de markiezen van Crussol en
Montausier.
3° de markiezen van Florensac.
40 de graven van Amboise en Aubijoux ; enz.
Crustunierium,tegenw. Marcigliano Vecchio,
oude stad in Latium, 5 uren gaans ten N. O. van
Rome, aan de Allia.
Cruyskerke, voormalig dorp in den Grooten
Zuid-Hollandschen Waard, lag bezuiden Dordrecht,
aan de Eemde. Het behoort onder de 72, die in den
grooten vloed van 18 Nov. 1421 verdronken, en
onder de 34, die nooit weder boven kwamen.
Csaba, groot dorp in Hongarije, 2 uren gaans
bezuiden Békds ; 28,000 inw.
Csanad, stad in Hongarije, in het 73,000 zielen
tellende comitaat C., 2 mijlen ten Z. 0. van de
hoofdpl. MakO ; 3000 inw.
Cserna, rivier in Hongarije, ontspringt op den
berg Uszla, in Zevenbergen, en valt in den Donau,
tusschen Oud- en Nieuw-Orsova ; zij maakt de
grensscheiding uit tusschen Hongarije erg Walachije.
Cservenitsa, of Vorosvagas, dorp in Hongarije, comitaat Saros, 5 uren gaans ten 0. van
Kaschau. In den omtrek echte opalen.
Csongrad, I) comitaat van Hongarije, groot
60 vierk. mijlen (187,000 zielen), ligt tusschen de
comitaten Pesth, Hevesch, Csanad, Toronthal,
Bacs, Groot- en Klein-Cumanie; hoofdpl. Szegedin.
— 2) marktvlek aan de uitwatering van den KOrtis
in de Theiss ; 16,000 inw.; voorbeen sterke vesting.
Cteatus. Zie M0LI0NEN.
Ctesias, grieksch geneesheer en geschiedschrijver, nit het geslacht der Asclepiaden, geb. te
Cnidus, begat zich omstr. 416 v. Chr. naar Perzie,
bragt 17 jaren als geneesheer aan het hof van Artaxerxes-Mnemon door, en schreef eene )Geschiedenis
van Perzie en Indio". Van dit werk zijn slechts
eenige stukken en door Photius gemaakte uittreksels overgebleven; men vindt ze dikwijls achter
Horodotus, met wien Ctesias weinig overeenstemt :
hij schijut niet veel geloof te verdienen. De beste
afzonderlijke druk van dezen schrijver is die van
Bair (Frankfort aan den Main, 1824).
Ctesibius, werktuigkundige te Alexandria,
vond de zuig- en perspomp uit, die zijnen naam
draagt; ook een water-orgel, en een water-uurwerk
met raderen ; hij leefde 150 jaren v Chr. en was de
leermeester (of misschien de varier) van Heron.
Ctesilaus, beeldhouwer in oud Griekenland.
Ctesilochus, schilder in het oude Griekenland ; hij leverde eene travestie, voorstellende de
geboorte van Bacchus nit de heap van Jupiter.
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Ctesiphon, stad in bet noorden van Babylonia, aan den Tigris, een half uur gaans afstands
van de zamenvloeijing dier rivier met den Delas,
en niet zeer ver van Seleucia ; C. was gesticht door
de koningen der Partben, die er hunne winterresidentie van maakten. Eene magtige en eertijds
rijke stall ; haar voorspoed bragt Seleucia ten val.
Van de puinhoopen dezer beide steden heeft men
Bagdad gebouwd : de thans nog aanwezige overblijfselen van C. dragen den naam al-Modain, d. i.
de twee steden.

Ctesiphon, een Athener, deed aan Demosthenes eene gouden kroon toewijzen ter belooning
voor zijne diensten. Eschines leverde uit naijver
wegens deze daad eene aanklagt tegen C. in, die
daarop verdedigd werd door Demosthenes met diens
pleitrede pro corona;
Cuba, het grootste eiland der Groote Antillen,
beslaat eene oppervlakte van 2309 vierk. mijlen, en
telde 1857 eene bevolking van circa anderhalf millioen zielen, waaronder 565,000 blanken, 216,000
vrip kleurlingen en 663,000 slaven. Dit eiland en
Porto-Rico, is alles wat Spanje nog bezit van zijne
eertijds zoo uitgebreide bezittingen in Amerika.
Het vormt met de vele kust-eilanden het capitanaatgeneraal Havana ; het wordt in drie groote departementen ingedeeld ; het westelijke dept. (hoofdpl.
Havana), het midden-dept. (hoofdpl. Puerto-Principe), bet oostelijke dept. (hoofdpl. Santiago de
Cuba). Het eiland Cuba is als bezaaid met bergen,
die het eiland in de gansche lengte doorloopen ; de
Rio-Canto, de Rio-de-Guines, de Ay of Rio-dosNegros zijn de voornaamste rivieren. Een groot
aantal zeeboezems en havens; statige wouden; eene
vruchtbaarheid, die vooral langs de kusten aan het
wonderdadige grenst. Men vindt er al de voortbrengselen der verzengde luchtstreek in overvloed,
zoomede goud-, zilver-, tizer-, zeilsteen-, koper- en
andere mijnen. Het eiland C. werd 1492 door Columbus ontdekt, en heeft sedert dien tijd als bezitting aan Spanje toebehoord. In 1660 en 1762
verwoest door . de Engelschen, werd het 1763 aan
de Spanjaarden teruggegeven, die het nog bezitten.
Cubagua, klein en onvruchtbaar eiland van
Columbia, in de Zee der Antillen, tusschen het
eiland Margareta en de kust van Cumana.
Cubibres (Simon Louis Pierre, markies van),
geb. 1747, gest. 1821, was stalmeester van Lodewijk XVI en bleef hem te midden zijner ongelukken
getrouw. Hij verliet het land niet, doch ontsnapte
aan de bloeddorst der omwenteling. Hij wijdde zijne
ledige uren aan wetenschap en letterkunde en schreef
eene Histoire des coquillages de mer (1799), enz. —
C. (Michel, ridder van), broeder van den vorige,
geb. 1752, gest. 1820, ook bekend onder den naam
van Palmdzaux en van Dorat-Cubiéres (den laatsten
naam had hij aangenomen, omdat Dorat zijn leermeester was geweest), schreef kleine gedichten en
een aantal tooneelstukken ; was een der ergste heethoofden van de omwenteling en hield zelfs eene
lofrede op Marat. Hij was de minnaar van Fanny de
Beauharnais, en werkte evenals Dorat mede aan de
geschriften, die deze geestige vrouw in het Licht gaf.
— C. (Amadde Louis Despans de), geb. 4 Mrt.1786,
klom in fransche krijgsdienst allengs op tot den rang
van generaal, werd na de Julij-omwenteling pair,
voerde het bevel in de expeditie naar Ancona, werd
1840 minister van oorlog, 1847 echter betrokken in
het vuile proces Teste, en wegens knevelarij en omkooping bij vonnis eerloos verklaard ; 1852 gerehabiliteerd, stierf hij 6 Aug. 1853.

Cujacius
Cubzao, fransch stadje, dept. Gironde, op den
regter-oever der Dordogne, 5 uren gaans benoordoosten Bordeaux en een kwartier bezuiden St.-Andrdde-Cubzac ; 1000 inw. Voorheen werd men er met
een pont de Dordogne overgezet; in 1840 heeft men
er eene vaste hangbrug over gebouwd, die een der
stoutste werken van dien aard genoemd mag worden.
Cubzab (St.-Andre-de-). Zie ANDIlt (St.-).
Cucurron, het oude Cucuro, stad in het fransche dept. Vaucluse, 3 uren gaans bezuidoosten Apt ;
2400 inw.; zijdewormenteelt.
Cucusus, tegenwoordig Coscan, stad in Cappadocie. Johannes Chrysostomus werd daarheen
gebannen.
Cucuta, vruchtbaar dal in den staat Santander
der confederatie Nieuw-Grenada, is bevolkt met
30,000 zielen, en heeft tot boofdplaats Rosario de C.
Zie Ros ARIO.
Cuddalore, stad in Indie. Zie KADDALOR.
Cudillero, havenstad in de spaansche prov.
Oviedo, aan den Atl. Oceaan; 8500 inw.
Cudowa, badplaats in bet graafschap Glatz in
pruis. Silezie, nabij de boheemsche grenzen; ligt
1105 vt. boven den spiegel der zee.
Cudworth (Ralph of Rudolf), engelsch wijsgeer, geb. 1617 te Aller, graafschap Somerset, gest.
1688, was eerst predikant bij eene kleine gemeente,
werd 1645 professor voor het Hebreeawsch te
Cambridge en 1654 hoofd van bet Christ-College
aan die hoogeschool. Men heeft van hem verscheidene verdienstelijke werken. De dochter van C.,
lady Masham, was eene uitstekende vrouw. Zij was
de vriendin van Locke, die de laatste jaren zijns
levens bij haar doorbragt.
Cuellar, stad in Spanje, prov. Segovia, 6 mijlen ten N. van Segovia ; 3200 inw.; geboorteplaats
van generaal Diego Velasquez.
Cuenca, 1) hoofdpl. der spaansche prov. C.,
15 mijlen bezuidoosten Madrid, aan den Incar,
waarin zich bij C. de Huecar outlast; telt 7300 inw.,
is eene hoofdmarkt voor den spaanschen wolbandel,
en de geboortepl. van Molina. Lang bezeten door de
Mooren, werd C. door Zaida als bruidschat medegebragt toen zij 1072 met koning Alfons VI in het
huwelijk trad. Deze koning bleef echter niet lang in
het bezit van C.; maar in de 12e eeuw werd het
door Alfons IX heroverd, en sedert dien tijd heeft
het voortdurend aan de christen-koningen toebehoord. — 2) stad in de zuid-amerikaansche republiek Ecuador, hoofdpl. der prov. C. in het dept.
Assuay, ligt aan den Matadero, 8640 vt. boven den
spiegel der zee, heeft 25,000 inw., en is een der
fraaiste steden van Ecuador.
Cuernavaca, stad in Mexico, in het vruchtbare en schoone dal C., met eene door Cortez gestichte kathedraal, enz.
Cuers, stad in het fransche dept. Var, 4 uren
gaans ten N. 0. van Toulon ; 5000 inw.
Cuevas—de-Vera, stad in de spaansche prov.
Almeria, 8 mijlen benoordoosten de stad Almeria;
10,000 inw.; moorsch kasteel.
Cuevas—de—Vinroma, stadje in Spanje,
ligt 5 mijlen benoordoosten Castellon-de-la-Plana ;
3000 inw.
Cuggiono, vlek in de Lombard. prov. Milaan;
3000 inw.
Cuglieri, stad op het eiland Sardinia, 4 uren
gaans ten Z, 0. van Bosa ; 4000 inw.
Cuiculum, stad in Oud-Afrika (Numidie) ;
tegenw. Dzjimmilah. '
Cujacius, verlatijnscht van Cujas.

Cujas
Cujas (Jacques), de beroemdste regtsgeleerde
der 16e eeuw, geb. te Toulouse in 1520 of 152'2,
gest. te Bourges 4 Oct. 1590. In zijne geboortestad
miskend, verliet hij die voor altijd ; en bekleedde
met Iof leerstoelen te Cahors, te Bourges en te
Valence. Emmanuel-Philibert riep hem naar Turijn
en gaf hem de grootste bewijzen zijner hoogachting.
Later vestigde C. zich te Bourges, waar hij een verbazend groot aantal leerlingen had. Zijne .Werken",
die hoofdzakelijk bestaan in Commentarien op het
Corpus juris, zijn dikwijls herdrukt ; nieuwste editien
Prato 1836 (13 dln.) en Napels 1860 (10 dln).
Cujavie, poolsch Kujawia, eene landstreek van
Groot-Polen, bevatte het grondgebied, dat later de
paltsgraafschappen Brzesc en Inovroclaw en het
landschap Dobrzin vormde. Aanvankelijk maakte het
deel uit van het groote vorstendom Mazovie, dat
1206 werd opgerigt ten behoeve van Koenraad, den
zoon van Casimir II ; maar later werd het, daarvan
gescheiden, een afzonderlijk hertogdom, waarvan de
grenzen dikwijls veranderden. Omstreeks 1377 begiftigde Lodewijk I, koning van Polen en Hongarije,
den hertog van Oppeln, Ladislas, er mede. Later
met het hertogdom Mazovie vereenigd, kwam C.
eindelijk aan de kroon van Polen.
Culant (Louis, baron van), admiraal van Frankrijk, zat lang krijgsgevangen in Turkije, onderscheidde zich bij het beleg van Orleans (1429), bragt
vervolgens de aan de Engelschen ontnomene zeeplaatsen in staat van verdediging, en stierf 1444.
Onder verscheidene andere beroemde leden van zijn
geslacht ontmoeten wij: C. (Philippe de), een der
voornaamste helden der 15e eeuw, sendchal van
Limousin, ontving 1441 bij het beleg van Pontoise
den maarschalksstaf, droeg veel bij tot het onderwerpen van Normandije en Guyenne, en stierf 1454.
Cularo, ook Gratianopolis genoemd, stad in
narbonneeseh Gallie ; tegenw. Grenoble.
Culbarga, of Calberga, stad in Nizam's gebied
in zuidelijk Oost-India, was eertijds beroemd als
zetel van hindo- en mahomedaansche vorsten.
Culdees, of Culdeen, in Britannia die Christenen, die, toen de pausen in de 6e eeuw missionarissea derwaarts gezonden hadden, aan de oorspronkelijke zuiver-christelijke leer getrouw bleven. Ze
hielden zich het langst staande in Schotland, Wallis
en lerland. Hun naam is eene verbastering van het
lat. Cultores dei, d. i. Godsvereerders.
Culemborg, ook Cuylenburg of Kuilenburg,
stadje in de nederlandsche prov. Gelderland, aan de
Lek, 4 uren gaans benoordwesten Tie1,2 uren gaans
bezuidoosten Vianen, en 6 uren gaans benoordoosten
Gorincbem ; 4300 inw. Reeds in 1144 gesticht en met
het omliggende land tot een afzonderlijk graafschap
verheven, bekwam C. in 1318 een beschreven stadsregt. In 1271 was ter versterking van C. aan de
westzijde een kasteel gebouwd, dat echter omstr.
1550 werd afgebroken, toen aan de oostzijde der stad
een ander kasteel werd opgetrokken, dat ten tijde
van graaf Floris I met spaansch krijgsvolk, en in
1672 en 1673 door de Franschen bezet was; in 1735
is dit kasteel afgebroken, op den Witten toren na, die
in 1812 het zelfde lot ondergaan heeft. In 1422 is
het grootste gedeelte der middenstad van C. door
brand vernield ; in het zelfde jaar was te C. door de
in oorlog zijnde partijen een congres gehouden om
tot eenen vrede te geraken, die dan ook gesloten werd
tusschen hertog Reinold IV van Gelre, hertog Jan
van Beijeren, den utrechtschen bisschop Frederik
van Blankenheim, de steden Utrecht en Amersfoort
en tusschen Hubrecht V (heer van C.) en die van
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Utrecht. Bij verscheidene gelegenheden gaven de bewoners van C. blijken van moed en dapperheid. Zoo
in 1428 (23 Febr.) toen zij den stouten aanslag van
Jan van Buren dapper afsloegen ; in 1449 toen ze den
aanslag van Gerrit (een bastaard van heel. Hubrecht)
verijdelden ; in 1466 toen ze de Gelderschen op de
vlugt joegen. In het laatst van Sept. 1567 was C. het
tooneel van de woede der beeldstormers, die alles
in de kerken en kloosters vernielden. In 1570 (8 Oct.)
werd C. door een fellen brand geteisterd; 1597
heerschte te C. eene voor lien tijd ongekende duurte, en 1599 werd de stad bezocht door eene hevige
pest. In 1650 was C. het tooneel van een geweldig
oproer, waartoe de accijns op het gemaal aanleiding
gaf; en in 1744, toen in N. en Z. Holland en het
Sticht van Utrecht de veepest woedde, stroomde het
van daar aanhoudend menschen naar C., die met kannen en kruiken water kwamen halen, dat door een
pater Jezuit gewijd was tegen de veepest en in de
roomsche kerk te C. verkocbt werd ; dit water, dat
aan het vee ingegeven moest worden, beantwoordde
echter slcchts zelden aan de verwachting, en daar
overigens die negotie van regeringswege verboden
werd, hield de toevloed van koopers te C. spoedig
op. Behalve meer andere voorname personen, was te
C. geboren (1593 of 94) Antony van Diemen, die
later gouverneur-generaal werd van nederl. India.
Culiacan, stad in Mexico, prov. Sonora-enCinaloa, aan de rivier C., die zich ontlast in de
golf van California, 23 mijlen ten Z. 0. van Cinaloa :
9000 inw.
Cullen, stad in Schotland, graafschap Banff,
aan de uitwatering van den Cullen-Burn in de
Noordzee ; 3100 inw.
Cullen (William), geneeskundige, geb. 15 April
1710 in het schotsche graafschap Lanark, professor
der genees- en scheikunde, eerst te Glasgow, daarna
te Edinburg, waar hij 5 Febr. 1790 stierf. Zijne
voornaamste werken zijn : Physiology ; Practice of
Physics (4 din.) ; Synopsis nosologiw methodicw ; en
vooral zijn klassieke Treatise of the Materia medico
(1789), waarmede hij een eind maakte aan een
heirleger dwaalbegrippen.
Cullera, het oude Sucro, stad in Spanje, prov.
Valencia, 4 mijlen ten Z. 0. van Valencia, aan de
uitwatering van den Xucar ; 7800 inw.
Culloden—Moor, heide in Schotland, graafschap Inverness. Hier werd 16 April 1746 de vermaarde slag geleverd, waarin de hertog van Cumberland den Jacobiten de nederlaag gaf.

Culloden's—rif. Zie ABUKIR.
Culloma, of Columa, plaats met 2000 inw. in
California, aan de American-River.
Cullu, of Collops, tegenw. Collo, stad in Afrika,
(Mauritania), aan de zee, beoosten de rivier Ampsagas, bewesten bet voorgebergte Tretum. Hier werd
Jugurtha overgeleverd door Bocchus; 1843 werd C.
bezet door de Franschen.
Cully, stad in het zwits. kanton Waadt, op den
noorder-oever van het mew van Geneve ; 900 inw.,
en reeds sedert den tijd der Romeinen wijnbouw.
Culm., 1) C., poolsch Chelmno, stad met 7000
inw. in Pruisen, een half uur gaans van de Weichsel
en 13 uren gaans bezuidwesten Marienwerder ; 1230
gesticht door de Kruisridders ; was hcnzestad ; onderwierp zich I 454 met bet keheele Culmerland aan
Polen, en kwam bij de eerste deeling van Polen aan
Pruisen. — 2) boheemsch dorp met 700 inw.,
anderhalf uur gaans van Teplitz ; overwinning van
de Geallieerden op de Franschen onder Vandamme
30 Aug. 1813.
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Culmbach

Comino

Culmbach, stad in Beijeren, 3 mijlen benoordwesten Bayreuth; 3700 zielen. In 1430 door de
Hussiten in brand gestoken. Geboortepl. van den
graveur Martinus SchOn.
Culmbach (vorstendom), ook vorstendom
Bayreuth. Zie BAYREUTH.
Cuimsee, stadje in Pruisen, prov. Pruisen,
4 uren gaans benoorden Thorn, aan het meir C.;
2000 inw.; was sedert de helft de 13e emu, de zetel
van een bisschop, die sedert 1814 te Pelplin resideert ; heeft een kasteel, en eene 1422 gebouwde
kathedraal.
Culna, of Chalna, stad in het britsch 0. I. presidentschap Bengalen, aan den Hooghly ; 60,000 inw.
Culross, stadje in het schotsche graafsch. Perth,
op de noordkust van den Firth of Forth ; 600 inw.
en zeehaven.
Cuma, 1) rivier; zie KOEMA.
2) steden;
zie CUME.
CUMee, 1) C. of Cyme, stad in Klein-Azie
(Eolie), tusschen de monden van den Caicus en den
Hermus, aan de kleine golf van C. (tegenw. golf
Sandarli). — 2) C. of Cuma, fransch Cumes, stad
in Campanie, ten noorden van Napels, omstr. 1130
v. Chr. gesticht door twee volkplantingen, de eene
uit Cuma in Eolie, de andere nit Chalcis in Eubea.
Dit C. werd gehouden voor de woonplaats van eene
Sybille, van wie Tarquinius gezegd werd de sibyllijnsche boeken gekocht te hebben, en die Eneas naar
de Onderwereld bragt. In de omstreken van C. plaatsen de dichters de Phlegreische velden, waar de
Reuzen zich verstoutten, den strijd tegen de goden
van den Olympus te voeren. Ms volkplantingen bezat C. Neapolis (Napels) en Zancle of Messina. In 419
v. Chr. werd C. ingenomen door de Campaniers,
aan wie de Romeinen het weder ontweldigden.
Cumana, stad in de republiek Venezuela,
hoofdpl. der prov. C. (die ook den naam draagt
van Nieuw-Andaluzie), aan de uitwatering van den
Manzanares in de golf van Curiaco ; 12,000 inw.;
menigvuldige aardbevingen, vooral 21 Oct. 1766 en
14 Dec. 1797:
Cumanagotes,een Indianenvolk in Venezuela.
De taal der C. is naauw verwant met die der Chaymas, Cores, Quacas en andere volkeren.
Cumanchen,Indianen, zooveel alsComanches.
Cumanacoa, stad in de prov. Cumana der
zuid-amerik. republiek Venezuela ; 3000 inw.
Cumanen, ook Comanen, Uzenpf Polowtzen geheeten, een yolk in europ. Sarmatie, was waarschijnlijk een stain der Alanen, en noemde zich C. naar
de Cuma of Koema, eene rivier die zich in de Caspische Zee ontlast (zie KOEMA). In 888 vindt men
de Cumanen tusschen de Wolga en den Ural, in de
landstreek nit welke zij de Petsjenegen badden verdreven. In de 11e eeuw verspreidden zij zich tusschen den Dnieper, den Tana's, de Wolga en den
Jaik. In de 13e eeuw trokken de meesten hunner
naar Hongarije, waar zij zich in de landstreek vestigden, die nog tegenwoordig naar hen den naam
van Cumanie draagt.
Cumanie (Groot en Klein), twee landschappen in Hongarije, aan de middelste Theiss. Zie

Engeland, 73 vierk. mijl. groot met 205,000 zielen,
grenst aan de Iersche Zee en aan Schotland ; de
hoofdpl. is Carlisle. Het is een schilderachtig bergland, met vele rivieren en beken; klimaat vochtig,
maar gezond. In het noorden van het graafschap
ziet men den door Adrianus gebouwden muur. Deze
landstreek draagt haren naam naar de Cimbren
(Cumbri of Cimbri), die C. oudtijds bewoond hebben.
— De naam C. is zeer bekend in de Vereenigde
Staten en in de engelsche bezittingen in NoordAmerika ; hij wordt gedragen door: 1) Verscheidene
graafschappen in de Vereenigde Staten en ook door
een graafschap in Nieuw-Zuid-Wallis (hoofdplaats
Sydney). — 2) eene rivier in de Vereenigde Staten ;
deze loopt door de staters Kentucky en Tenessee,
langs Nashville, en ontlast zich in den Ohio, na eenen
loop van 100 mijlen; — 3) eene bergketen, zijnde
eene voortzetting van den westelijken tak van het
Alleghany-gebergte ; deze keten vomit in het N. 0.
de grensscheiding tusschen Kentucky en Virginie;
in het Z. W. neemt zij het middelste gedeelte in
van den Staat Tenessee ; 4) eene stad met 6000
inw., hoofdpl. van het graafschap Alleghany in den
n.-amerik. staat Maryland, aan de zamenvloeijing
van den Potomac en de Will's Creek, 25 mijlen ten
N. W. van Baltimore. 5) een eiland in Amerika,
tusschen de straat Davis en het Fox-kanaal; vormt
het zuidoostelijk gedeelte van den Baffins-Parryarch i pel.
Cumberland (Richard), moralist, geb. te
Londen 1632, gest. 1718, was tang predikant eener
kleine gemeente, en werd 1691 benoemd tot bisschop van Peterborough, zonder er urn gevraagd te
hebben. In 1672 gaf hij onder den titel De Legibus
Naturw eene wijsgeerige verhandeling in bet licht,
waarin hij Hobbes bestreed, en beweerde, dat er
eene natuurlijke zedeleer is, onafhankelijk van de
instellingen der menschen. Dit werk werd 1744
door Barbeyrac in het Fransch vertaald. Hij was
ook een oudheidkenner, en is schrijver van eene
,,Verhandeling over de maten en gewigten der Joden (1686). — C. (Richard), een der afstammelingen
van den vorige, geb. te Cambridge, 19 Fehr. 1732,
gest. 7 Mei 1811, heeft zich door verscheidene tooneelstukken als letterkundige doen kennen, waarvan
de Amerikaan (1769) veel opgang maakte.
Cumberland (George Clifford, hertog van),
gunsteling van Elizabeth. Zie CLIFFORD.
Cumberland (William August, hertog van),
engelsch veldheer, zoon van koning George II, geb.
26 April 1721, gest. 31 Oct. 1765, versloeg te Culloden (1746) den pretendent Karel-Edward, die
met zijne troepen nog slechts twee dagmarschen van
Londen of was en dus de boofdstad ernstig bedreigde, doch die door deze nederlaag zijne zaak
geheel verloren zag. Minder gelukkig was C. tegen
de Franschen: reeds had hij 1745 den slag van
Fontenay verloren; hij werd ook nog verslagen te
Lawfeld (1747) en te Hastenbeck (1757), en na
deze laatste nederlaag zag hij zich genoodzaakt, de
conventie van Kloster-Seven te teekenen (8 Sept.
1757).
Cumbri, of Cimbri, lat. voor Cimbren.
Cumbria, tot omstr. de helft der 10e eeuw een
zelfstandig koningrijk in Engeland. Zie CUMBERLAND.
Cumes, fransche naam voor Cum
Cumiana, stad in Sardinie, aan den Cisola,
2 uren gaans ten N. van Pignerol ; 5800 inw.
Cumino, of Comino, een eilaudje, onderh oorig
aan het eiland Malta, waarvan het slechts 2 mijl
verwijderd ligt. Het behoort geheel aan den eigenaar,
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Cumbaconum, stad in het britsch 0. I. presidentscbap Madras, aan den Cavery ; 35,000 inw.
Cumberland, vormde oudtijds met de tegenwoordige schotsche graafschappen Dumbarton,
Renfrew, Ayr, Lanark, Peebles, Selkirk, Roxburgh
en Dumfries, het engelsche koningrijk Cumbria, en
is tegenw. een graafschap in het noordwesten van
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die er den titel van paltsgraaf naar voert. WestPruisen, werd hier 12 Aug. 1759 verslagen door de
waarts van C. ligt het nog kleinere Cuminetto.
Russen en Oostenrijkers. Het zijn eigentlijk 2 groote
Cuminetto, eiland. Zie CUM1NO.
fabriekdorpen (Ober-C. en Nieder-C.) met 3000 en
Cummerow, dorp met ruim 400 inw. (en 2000 inw., meerendeels wevers.
2) dorpje met
riddergoed), in het pruisische regeringsdistrict
700 inw. in het gerichtsamt Bernstadt.
Stettin, aan het Cummerow-meir ; was in 1585 nog
Cunningham, landschap in Schotland, vormt
eene stad.
een gedeelte van het graafschap Ayr.
Cunningham (Allan), geb. 7 Dec. 1784 te
Cumming (Roualeyn George Gordon), geb.
15 Maart 1820 in Schotland, diende tot 1843 in
Blackwood in het schotsche graafschap Dumfries,
Indio en aan de Kaap, deed in het belang der jagt aanvankelijk metselaar, en 29 Oct. 1842 te Londen
van Oct. 1843 tot Maart 1849 vijf reizeu in het bingest. als Bezel van den beeldhouwer Chantrey, heeft
nenland van Zuid-Afrika, en beschreef die reizen in
grooten naam gemaakt als dichter; vooral bekend
A hunter's life in South Africa (2 din. Lond. 1850). is zijn bundel The songs of Scotland ancient and
Later leefde hij als jager in de schotsche hoogmodern (4 din. Londen 1825); ook zeer verdienstelanden, waar hij 1858 stierf.
lijk is zijne History of the British painters, sculptors
Cumnock, stall met 2400 inw. in het schot- and architects (6 din. Londen 1829). — C. (Peter),
sche graafschap Ayr, aan het Lugar-Water; was
zoon van den vorige, geb. te Londen 7 April 1816,
vroeger beroemd wegens de daar vervaardigde snuifheeft zich verdienstelijk gemaakt door zijne vele gedoozen. Het wordt veelal Old-C. genoemd, ter onschriften over Londen, zoomede als bibliograaph.
derscheiding van het 2 uren gaans van daar aan de
C. (Joseph), oudste broeder van den vorige, kapitein
Nith gelegene dorp C., dat gemeenlijk New-C. gein engelsche dienst, heeft met onderscheiding genoemd wordt en 2800 inw. heeft.
diend in Indio, en eene .Geschiedenis der Sikhs"
Cumnor, dorp in het engelsche graafschap geschreven. — C. (William), schotsch godgeleerde,
Bucks ; 1400 inw. en oud kasteel, dat graaf Leicesgeb. 2 Oct. 1805 te Hamilton in Schotland, stuter, de gunsteling van koningin Elizabeth, bewoond
deerde te Edinburg tot 1830, werd toen predikant
heeft.
te Greenock, van waar hij 1833 naar Edinburg beCunaxa, dorp in Zuid-Mesopotamie, nabij den roepen werd. Hier ondersteunde hij krachtig de beEuphraat, 14 mijien ten N. W. van Babylon, is verweging der gemeenten om zelven hare leeraren te
maard door den veldslag, die hier geleverd werd
benoemen, in Welke natuurlijke bevoegdheid zij zich
tusschen Artaxerxes II en Cyrus den Jonge, zijn
verkort zagen door het collatie-regt, dat de landbroeder, die daarbij sneuvelde, terwijl 13,000 Grieheeren of grondeigenaars zich van lieverlede hadden
ken, aangevoerd door Clearchus den Lacedemonier, toegeeigend. Na negen jaren met warmte dezen
voor Cyrus de overwinning behaalden (401 v. Chr.).
strijd te hebben volgehouden, zag C. het Joel van al
zijn werken verijdeld, doordien de burgerlijke regtCundinamarca, een der staten van de confederatie Nieuw-Granada, is bevoikt met 518,000
banken in het hoogste ressort uitspraak gedaan hebzielen, en heeft tot hoofdpl. Santa-Fe-de-Bogota.
bende ten voordeele van het collatie-regt der grondeigenaars, deze alleen geregtigd bleven de predikanCunegonde, de heilige, keizerin, dochter van
ten aan te stellen, zonder dat de gemeenten zelfs eene
Siegfried, eersten graaf van Luxemburg, was de
vrouw van Hendrik, hertog van Beijeren en opvolger
stem daarin hadden. Alsnu had in de schotsche kerk
eene scheuring plaats. Van de 1200 predikanten, tot
'Van keizer Otto III; van de magt, waartoe zij gekomen was, maakte zij gebruik om kloosters, bishet erkende kerkgenootschap (the high church) behoorende, schaarden er zich 470 aan de zijde van
dommen en kerken te stichten. Na den dood van
de theologise doctoren Chalmers, Welsh en Cunningharen man (1024) ging zij in een klooster nabij
ham en scheidden zich in 1843 van de Kerk of om
Cassel, waar zij 1040 stierf. Gedenkdag 3 Maart.
een nieuw kerkgenootschap (the free church) te
Cunene, of Nourse-River, eene groote, doch
nog weinig nagespoorde rivier in het westen van
vormen, dat binnen zeer korten tijd door vrijwillige
bijdragen over 300,000 pond sterling (ruim 3 milZuid-Afrika ; outlast zich omstreeks onder 17 gralioen guldens) te beschikken had, en dus in staat
den zuiderbreedte van de Groote Vischbaai in den
Atl. Oceaan.
was in eigen onderhoud te voorzien. Aan de 1843
door de vrije kerk (free church) te Edinburg geCuneo, prov. en stad in Piemont. Zie CONI.
stichte hoogeschool werd C. professor der theologie,
Cunersdorf. Zie CUNNERSDORF.
later tevens der kerkelijke geschiedenis ; bij den
Cuneus, d. i. de hoek, zuidelijke landstreek
dood van Dr. Chalmers (1847) werd C. met algevan Lusitanie in het Z. W., tusschen de Anas (Guameene stemmen in diens plaats gekozen als hoofd
diana) en het voorgebergte Sacrum (Kaap Sintder hoogeschool. Bekend is C. door vele geschriften,
Vincent) ; de tegenwoordige naam is Algarvie.
waaronder er verscheidene tegen het pausdom.
Cunha (Tristan da). Zie ACUNHA.
Cunibert, bijgenaamd de Vrome, koning der
Cunowitza, marktvlek met 3200 inw. in den
moravischen kreis Hradisch, aan de Olsawa, waar
Lombarden, werd 678 eerst aan zijnen vader Pertharitus toegevoegd als mede-regeerder, en volgde Hunyades in bet laatst van 1443 eene schitterende
hem op omstr. 686; doch 690 werd bij van den
overwinning bevocht op de Turken.
troon gestooten door Alachis, hertog van Trente
Cuorgne, stad met 3600 inw. en kopermijnen,
in de piemontesche prov. Ivrea.
en Brescia. Kort daarna echter door zijne onderdanen teruggeroepen, verdreef hij Alachis en nam
Cupar, 1) stad in Schotland, hoofdpl. van het
weder bezit van zijne staten. Hij regeerde in vrede
graafschap Fife, 5 mijlen benoordoosten Edinburg;
aan de zamenvloeijing van den Eden en de St.-Mary;
tot aan zijnen dood (700).
Cunlhat, fransche kantonshoofdpl., dept. Puy- . 4000 inw.; wordt ook veel Cupar-Fife genoemd. —
2) C., of Cupar-Angus, stadje in Schotland, aan de
de-Dome, 4 uren gaans ten N. W. van Ambert ;
Tay, deeis in het graafschap Perth, deeis in Angus
3000 inw.
Cunnersdorf, 1) dorp in Pruisen (prov. of Forfar, 5 uren gaans benoordoosten Perth ; 2000
Brandenburg), nabij Frankfort aan de Oder, 7 mijien
inw.; overblijfselen eener romeinsche legerplaats en
van eene 1163 gestichte abdij.
ten W. van Berlijn. Frederik de Groote, koning van
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Cupersanum

Curius Dentatus

Cupersanum, lat. naam van Conversano.
Cupido, in de fabelleer de god der liefde, ge-

Cureten, zonen van Apollo en Thalia, mythologische wezens uit de hooge oudheid, die met de
Corybanten de grot bewaakten, waar Jupiter gezoogd
werd, op het eiland Creta ; om zijne wieg been
voerden zij gewapend dansen uit onder luidruchtig
gezang, ten einde zoodoende te maken, dat het
schreijen van Jupiter niet vernomen wierd buiten
de grot. Gewoonlijk worden de C. eenvoudig voorgesteld als priesters der eeredienst, onder de titanische vorsten. Volgens sommige geleerden waren de
C. een afzonderlijk yolk ; ze kwamen met Deucalion
in Phocis en Thessalie, verspreidden zich later in
Eubea, den Peloponnesus en op het eiland Creta, en
nit hen ontstonden eindelijk de Doriers.
Curia, stad in Rhetie, tegenw. Chur. — Vele
andere steden, maar van weinig belang, droegen bij
de ouden lien naam.
Curia-Muria, een tot Arabie behoorend
land in de golf van Oman, ten Z. van eene vrij
groote baai, die den zelfden naam draagt.

wapend met pip en boog ; vliegt op gouden vleugelen de wereld rond om harten te veroveren. Bij de
Romeinen was C. eigentlijk meer de god van het
physieke mingenot.
Cura, stad in de prov. Caracas van den zuidamerik. staat Venezuela, aan den Guarico ; 4000 inw.
Curacao, nederlandsch eiland in West-Indie,
zijnde een der Antillen, ligt niet ver van de kust
van Venezuela, is ruim 9 vierk. mijlen groot bevolkt met 20,000 zielen. Voornaamste plaatsen:
Willemstad (de hoofdplaats en zetel van eenen
gouverneur) en Curacao. In het noorden kale en
steile rotsen, eenige vruchtbare vlakten ; voortbrengselen suiker,_katoen, tabak, yams, maniok en
vele zuidervruchten ; het voornaamste produkt is
zout. In 1527 door de Spanjaarden in bezit genomen, en 1634 veroverd door de Hollanders, aan wie
het bij den Westfaalschen vrede werd afgestaan.
Toen 1672 de oorlog met Frankrijk uitgebarsten
was, werd in Maart van het volgende jaar door den
gouverneur van bet fransche gedeelte van St. Domingo een aanslag op C. beproefd, waarbij de Franschen ecbter met groot verlies door de onzen werden afgeslagen. Om de schande van die nederlaag
uit te wisschen, liet Lodewijk XIV in het begin des
jaars 1678 eene aanzienlijke vloot uitrusten, die
7 Mei onder bevel van graaf d'Estrdes te Brest in
zee stak ; doch nog slechts eerie dagreis van C. verwijderd, liep die vloot in den nacht op het noorderrif van de Avesklippen vast, en van de 20 groote
oorlogschepen vergingen er 18, terwijl ook slechts
2 der overige vaartuigen behouden bleven. In 1712
zond Lodewijk XIV andermaal een eskader naar C.;
het verliet de haven van Toulon in het begin des
jaars, en verscheen 16 Febr. voor de haven van C.;
de bevelbebber van het eskader, Jacques de Cassat d,
eischte 26 Febr. de stad op, en na ontvangene weigering begon hij die te bombarderen ; vervolgens
werd de voortzetting der vijandelijkheden afgekocht
voor 230,000 gulden, waarna de Franschen het
eiland verlieten. In 1738 werd C. beroerd door
binnenlandsche verdeeldheid tusschen de curacaosche burgers en eenige hollandsche zeeofficieren. In
1752 kwamen de Negers in opstand op de veeplaats
Hatto ; doch de opstand, hoe bedenkelijk die zich
ook liet aanzien, werd spoedig gedempt. In 1778
(15 Sept.) sprong bier het lands-fregat .Alphen",
kapitein George Wilhelm Hendrik baron van der
Feltz, in de lucht, en rigtte op C. eene geweldige
verwoesting aan. Den hoogsten trap van bloei en
welvaart bereikte C. gedurende den amerikaanschen
oorlog (1775-83) ; doch sedert geraakte het eiland
allengs meer en meer in verval. 1798 namen de
Engelschen bezit van C., doch ten gevolge van den
vrede van Amiens (1803) werd het aan de Hollanders teruggegeven. In 1806 (22 Dec.) werd het
door de Engelschen bemagtigd, maar bij den Parijschen vrede (1814) kwam C. aan Holland terug.
Curbonara, vlek in de napolit prov. Terradi-Lavoro ; 3000 inw.
Cures, de oude hoofdstad van het land der
Sabijnen, lag ruim 2 uren gaans benoordoosten
Rome, ter plaatse waar tegenwoordig het dorp
Correse ligt. Reeds in den tijd toen bet rijk der Sabijnen zich in dat der Romeinen had opgelost (na
737) daalde C. aanmerkelijk in aanzien. De bewoners van C. werden Quirites genoemd : toen ze naar
Rome overgebragt waren, namen de Romeinen zelven
Bien naam aau.

Curiatien. Zie HORAT1eN.
Curie°, stad met 7000 inw. in het 60,000 zielen tellende dept. C. der chilenische prov. Colchagua.
Curilen, of Curilische eilanden, eene keten
van ruim dertig, meerendeels vulcanische en onvruchtbare eilanden tusschen de zuidpunt van
Kamtschatka en Japan ; de grootste helft der C. behoort tot Rusland, de kleinste helft tot Japan. Van
de russische C. is Paramoesjir het grootste; van de
japansche C. is bet voornaamste Itorpoe, ook Jetorop
of Itoeroep genaamd. De C. zip alleen voor den pelterijhandel van eenig belang. Op het zuidelijkste der
russische C., genaamd Oeroep of Alexanders-eiland,
staat het fort Curilo-Rossi, met een kantoor der
russisch-amerikaansche handelmaatschappij.
Curion (C. Scribonius), volkstribuun, behoorde
eerst tot de pant van Pompejus; maar zich door
Cesar hebbende laten overhalen, stelde hij zich aan
het hoofd van een leger, waarop hij staatmaken kon,
verdreef Cato uit Sicilie, en bragt den oorlog naar
Afrika over ; hij werd echter geslagen door een veldbeer van Juba, en sneuvelde in het gevecht. Deze C.
was losbandig van zeden en overladen met schulden.
Curiosoliten, ook Coriosolitw, yolk in Gallie
in het 3e Lyonnesche, ten 0. der Osismiers, bewoonde de oostelijke helft van het tegenwoordige
fransche departement Cotes-du-Nord en het noordwestelijk deel van het tegenw. dept. Ille-Vilaine,
in den omtrek van Corseul.
Curiotis, 3e dag der Apaturien. Zie APATURIeN.

Curische Haff. Zie KURISCHE HAFF.
Curitiba, of lguazu, I ) rivier in de brazil. prov.
San Paulo, vormt de grens tusschen Brazilie en de
Argentijnsche confederatie, en outlast zich aan de
grenzen van Paraguay in den Parana 2) eene stad
met 12,000 inw. aan de rivier C.
Curius Dentatus (Manius), een aanzienlijk
Romein, driemaal consul, overwon de Samniten, de
Sabijnen, de Lucaniers; versloeg Pyrrhus nabij Tarentum (275 v. Chr.) en genoot tweemaal de eer
van eenen zegevierenden intogt in Rome. Hij verdecide het veroverde grondgebied onder de arme
burgers; aan ieder hunner gaf hij zdöveel, dat bij
niets your zich zelven behield ; hij is beroemd wegens zijne matigheid en onbaatzuchtigheid. Toen de
afgezanten der Samniten hem in zijne nederige
mooning kwamen opzoeken en hem goud aanboden
om hem om te koopen, antwoordde bij. wanneer men
zich met weinig tevreden weet te stellen, dat men
dan Been goud noodig heeft, maar meester is over
hen die het bezitten.

Curmiliaca

Cutals

Curmiliaca, stad in Gallie (Belgica 2a);
tegenw. Cormeilles.
Curnoul, hoofdplaats van het district C., aan
den Toemboedra, in bet britsch 0. I. presidentscbap
Madras ; 20,000 inw. en sterke citadel. Het district
C. is 150 vierk. mijlen groot en bevolkt met 274,000
zielen.
Currachee, zeestad met 23,000 inw. in de
britsch 0. I. prov. Sind ; belangrijk als militair punt
en als koopstad ; sedert 1857 spoorweg naar Hyderabad.
Curra—Lauquem (lagune van). Zie AMARGA.
Current—River, rivier in Noord-Amerika,
ontspringt in Texas, en valt, na eenen loop van 52
mijlen, in Arkansas in den Black-River.
Currer Bell, gefingeerde naam. Zie BRONTE.
Currituck, graafschap in de Vereenigde Staten (Noord-Carolina), in het N. 0., aan den Oceaan,
heeft de stad C. tot hoofdpl. — Een eiland, in den
Atlantischen Oceaan tegenover dit graafschap gelegen, beet ook C.
Curslack, een der zoogenaamde Vierlande of
vier kerspelen tegenover Hamburg; 1000 inw.
Zie KIRCHWERDER.
Cursolarisehe eilanden, bij de ouden
Echinades insulce, tot Griekenland behoorende eilanden in de golf van Patras; ze liggen nagenoeg woest.
Nabij de C. werd de slag van Lepanto geleverd.
Curtius (Marcus), een jong Romein, die zich
voor zijn vaderland opofferde aan de helsche goden.
Een groote afgrond was in het Forum ontstaan ; en
toen het orakel verklaard had, dat die afgrond zich
niet zou sluiten voordat Rome zijn kostbaarst goed
daarin zou bebben geworpen, aarzelde de reeds door
zijne heldendaden beroemde C. niet, maar sprong,
met zijne voile wapenrusting aan, in den gapenden
afgrond, die (zegt de legende) zich onmiddellijk
daarop sloot (360 v. Chr.). — C. (Quintus). Zie

Cusel, stad in den beijerschen Rijnpalts, aan de
Cusel-beek, nabij de pruisische grenzen ; 2500 inw.;
had reeds in 952 eene abdij.
Cushing (Caleb), geb. Jan. 1800 te Salisbury
in- den n.-amerik. staat Massachusetts, vestigde
zich, na volbragte studien, als advokaat te NewBuryport ; werd 1825 lid van de wetgevende kamer
van Massachusetts en 1826 senator; in 1829 eene
reis naar Europa gedaan hebbende, gaf hij na zijnen
terugkeer in het Licht Reminiscences of Spain, en
kort daarna Historical and political review of the
revolution in France (1830). In 1835 naar het congres der Vereenigde Staten afgevaardigd, had hij
daarin zitting voor Massachusetts tot 1843. In 1844
werd hem eene zending naar China opgedragen; en
daar sloot hij het traktaat, waarbij de eerste betrekkingen werden aangeknoopt tusschen de Vereenigde
Staten en bet Hemelsche Rijk. In 1847, tijdens den
Mexicaanschen oorlog, rustte hij op eigene kosten
een regement vrijwilligers uit, en diende als brigadegeneraal onder de generaals Taylor en Scott. Onder
president Pierce werd C. minister van oorlog, onderscheidde zich door zijne scherpe houding tegen
Engeland, en keerde tot bet ambteloos lever terug
1857 zoodra Buchanan tot president was gekozen.
Cussac, stadje in het fransche departement
Haute-Vienne, 4 mijlen bezuidw. Limoges ; 2000 inw.
Cusset, stad in het fransche dept. Allier, 4 wren
gaans bezuidwesten La Palisse; 5000 inw.
Custine (Adam Philippe, graaf van), luitenantgeneraal der fransche legers, geb. te Metz 4 Febr.
1740, onderscheidde zich in den Zevenjarigen oorlog en in den onafhankelijkheidsoorlog in Amerika, en
werd bij zijne terugkomst in Frankrijk benoemd tot
veldmaarschalk en gouverneur van Toulon. In 1789
werd hij door den adel van Lotharingen gekozen
tot afgevaardigde bij de algemeene staten, en stond
steeds in de gelederen der oppositie. In 1792 werd
hij aan het hoofd van de Rijn-armee geplaatst, en
bemagtigde Spiers, Worms, Maintz en Frankfort ;
maar daarop werd hij door de Pruisen teruggedrongen en genoodzaakt de twee laatstgenoemde
plaatsen op te geven. Toen werd hij naar het Leger
van het Noorden gezonden ; doch naauwelijks daar
aangekomen, werd hij naar Parijs geroepen en, beschuldigd van pligtverzuim, daar hij meer had behooren te doen (heette het) ter verdediging van
Maintz, werd C. door de Conventie ter flood veroordeeld en onderging 29 Aug. 1793 zijn vonnis.—
C. (Astolphe, markies van), kleinzoon van den generaal, geb. 1793 te Parijs, heeft als dichter en
reisbeschrijver naam gemaakt, vooral door zijn werk
La Russie en 1839 (4 din. Parijs 1843; 3e druk
4 din. 1846). Hij stierf Oct. 1857 op zijn kasteel te
St.-Gratien bij Pau.
Custozza, dorp in de venetiaansche prov.
Verona, Brie kwartier gaans van Verona ; bij C. overwinning der Oostenrijkers onder Radetsky (23, 24
en 25 Julij 1848) op de Piemontezen onder koniug
Karel Albert.
Cusus, rivier in Germanie, bij de Quaden ;
tegenw. de Waag.
Cuts:is, 1) russisch gouvernement in Transcaucasia, bevolkt met 540,000 zielen, is 645 vierk.
mijlen groot, en bestaat uit de voormalige koningrijken Mingrelie en Imerethi, het voormalige turksche pacbalik Achaltsikee, benevens Abchasie en de
gemeenten van Samoersakan, Zebelda en Swanetie.
— 2) hoofdplaats van het gouvt. C., ligt aan den
Rion, heeft 4000 inw. en ruim 2000 man krijgsbezetting.
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QUINTUS-CURTIUS.

ZieD
_ ONKER CURTIUS.
k 1 Zi
(Donkey).
Curtius (D
Curuguatay,of Curuguaty,stad met 3000 inw.,
hoofdpl. van het dept. C. in den zuid-amerik. staat
Paraguay.
Curupedion, of Cyropedium, eene vlakte in
Klein-Azie, aan de grenzen van Phrygie; in deze
vlakte behaalde Seleucus 281 v. Chr. de overwinning
op Lysimach us.
Curutsjesme, of Koeroetsjesme, groot dorp
aan den Bosporus, benoorden Constantinopel ; het
oude Anaplus.
Curzola, het oude Corcyra Nigra, eiland in de
Adriatische Zee, aan de kust van Dalmatie, behoort
aan Oostenrijk, heeft circa 7000 zielen, eenige goede
havens, en de hoofdpl. C., op de noordoostkust gelegen, met 2200 inw. en twee havens.
Curzolarische eilanden. Zie het artikel
CURSOLARISCHE EILANDEN.

Cusa (Alexander Jan), vorst van Romanie. Zie
KOEZA.
Cusa (Nicolaas van), of Cusanus, eigentlijk
Khrypffs, d. i. Kreeft, geboren 1401 te Kues aan de
Mozel in het Triersche, beroemd als geleerde, mathematicus en kardinaal, woonde het concilie van Bazel
bij, ging als gezant van den Pans naar Constantinopel, werd 1448 kardinaal en bisschop van Brixen.
Hij stierf 11 Aug. 1464 te Todi in Umbrie. Al zijne
werken compleet verschenen te Bazel (5 din. 1665).
Cusano, stad in de napolit. provincie Terradi-Lavoro ; 4500 inw.
Cusanus. Zie CUSA (N. van).
Cusco, stad in Zuid-Amerika. Zie Cuzco.
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Catch

Cutch, een rijk in het W. van 0.-India, aan de

Cyaneia

broeder van den vorige, geb. 27 Junij 1773 te
Montbdiard, gest. te Straatsburg 25 Julij 1838 als
protectoraat van Engeland, is 318 vierk. mijl. groot,
professor en conservator der kabinetten voor veren ingedeeld in 200 leenen, weike onder een Rao
gelijkende anatomie van den .Jardin des Plantes" te
Parijs, is bekend door eene Histoire naturelle des
(koning) staan, die in de hoofdstad Bhooj resideert.
Cutch—Behar, of Cooch-Bahar, een aan de Mammiferes, die hij gezamentlijk met Geoffroy St.Engelschen schatpligtig rijk in het noorden van
Hilaire uitgaf, en door eene verhandeling over de
tanden der zoogdieren.
Bengalen, grenst aan Bhotan, is 64 vierk. mijl. groot
en bevolkt met 136.000 zielen.
Cuxhaven, vlek met 1500 inw. in het hamCutch—Gundawa, landschap benoordoosten burgsclie amt Ritzebuttel, op eene landtong, aan de
Beloedzjistan, door den Bolan-pas met Sind verbonwestzijde van de uitwatering der Elbe, 15 mijlen beden, is omstr. 500 vierk. mijlen groot, bevolkt met
neden Hamburg ; belangrijke haven.
100,000 zielen, en heeft Gundawa tot hoofdstad.
Cuyaba, stad in Brazilie, sedert 1820 hoofdpl.
der prov. Matto-Grosso, aan de bevaarbare rivier C.
Cutha, in de oudheid een aziatisch district, uit
hetwelk Salmanassar kolonisten overbragt naar het
die zich in de Laurentius-rivier ontlast ; C. ligt
door hem verwoeste rijk Israel. Door de vermenging
35 mijlen ten 0. van Villabelle en heeft 15,000 inw.
van die kolonisten met de Israeliten ontstonden
In de omstreken rijke goudmijnen.
later de Samaritanen, die daarom :in den Talmud
Cuyahoga, rivier in het noorden van den
genoemd worden Kuthim of Cuthim, d. Cutheen.
noord-amerik. staat Ohio, valt bij Cleveland in het
meer Erie, na eenen loop van 20 mijlen. De C. doorCuthbert, de heilige, geb. omstr. 635 bij Melrose, laatst bisschop van Lindisfarne, gest. 20 Maart
stroomt bet graafschap C., dat ongeveer 50,000
687, was een der Brie groote heiligen van Engeland
zielen telt ; in dit graafschap ligt, 25 mijlen benoordoosten Columbus, het stadje C., of Cuyahoga Falls,
in den middeleeuwschen tijd.
Cutheen, hebr. Kuthim, onder dezen naam ko- aan het Pennsylvania-en-Ohio-kanaal en aan de
men de Samaritanen in den Talmud voor. Zie CUTHA. rivier C., die hier door een diep kanaal verscheidene
watervallen heeft, te zamen 240 engelsche voet.
Cutiliee, oude sabijnscbe stad beoosten Reate,
lag aan een meir, welks water geneeskracht bezat.
Cuyk, ook Cuik of Kink, in de oudste oorkonIn de nabijheid van C. lag de villa, waar Vespasianus
den Cue, vlek in de nederl. prov. Noord-Braband,
stierf ; C. is het tegenwoordige Contiglione.
nabij de Maas, 9 uren gaans beoosten 's Hertogenbosch, 2 uren gaans benoordw. Boxmeer ; 1500
Cuttaek, of Orissa, landschap in britsch 0. I.,
behoort tot het presidentschap Bengalen, ligt be(doch met de bijbehoorende gehuchten ruim 3000)
zuiden Bengalen aan de Bengaalsche golf, beslaat
inw.; was reeds door de Romeinen bewoond. Pit
eene oppervlakte van 597 vierk. mijlen, telt circa
vlek ligt in het zoogenaamde Land van Luik, eene
3 millioen zielen, en is ingedeeld in 4 districten
voormalige heerlijkheid, ingedeeld in Overambt
(Midnapoor, Balasore, Cuttack en Puri). In bet dis(waarin 17 dorpen of gehuchten) en Nederambt
trict C. (228 vierk. mijlen, 1 millioen zielen) ligt
(waarin 16 dorpen of gehuchten, benevens de stad
de stad C., met 40,000 inw., aan den Manahuddee.
Grave en het vlek Cuyk). De Heeren van C. zijn
Cuttack—Mehals, eene groep van 18 rijkjes niet onvermaard gebleven in onze geschiedenis.
ten westen en zuidwesten van Cuttack, staan sedert
Cuylemburg, of Cuylenburg. Zie CULEMBORG.
Cuynre, rivier in Friesland. Zie KUINDER.
1803 onder het oppergezag van Engeland, en beslaan
800 vierk. mijlen; bevolking 762,000 zielen.
Cuyo, landstreek der confederatie Rio-de-laPlata, maakt bijna den geheelen staat Mendoza nit;
Cutteriberg, bob. Kutna-hora, bergstad in
den boheemschen kreis Czaslau, met 13,000 inw.
Mendoza was de hoofdpl. Zie MENDOZA.
Cuzco, hoofdstad van de zuid-amerik. repuen voorheen rijke zilvermijnen; bekend doordien
Zisca's leger, hier in Nov.1421 door Sigismond ingeNick Peru en van het (in elf provincien ingedeelde,
sloten, zich op zekeren nacht midden door de vijande2120 vierk. mijlen groot zijnde en 346,000 zielen
lijke armee heen sloeg, waarna C. door Sigismond
tellende) dept. C. De stad ligt 82 mijlen beoosten
Lima, en heeft 47,000 inw. In 1050 gesticht, ward
en de bevolki ng neergesabeld werd .
platgebrand
CUVier(George Leopold Chretien FredaricDagoC. door de Peruanen als eene heilige stad beschouwd.
Bert, baron van), beroemd natuurk., bijgen.Aristoteles
Men bewonderde er eenen prachtigen tempel, die
der 19e eeuw, geb. 23 Aug. 1769 te Montbeliard
aan de Zon was gewijd, een der grootste en rijkste
tempels, die 'ooit bestaan hebben. Op de plaats, waar
uit protestantsche ouders, gest. in den nacht van
13 op 14 Mei 1831 ; sedert 1795 was hij leeraar
hij gestaan heeft, staat nu het klooster der Dominiaan de centrale school te Parijs, ward door Napocanen. In de voorsteden van C. woonden de afgeleon I met het bestuur van het openbaar onderwijs
vaardigden van al de volkeren, die aan de Incaas
belast, door Lodewijk XVIII tot staatsraad in waronderworpen waren ; de wijken, die iedere stam bekelijke dienst benoemd (1814) en in den adelstand
woonde, stonden tot het middeipunt der stad in de
verheven met den titel van baron; Lodewijk Filips
zelfde verhouding als de provincien tot de hoofdstad.
verhief C. tot pair van Frankrijk, en meende hem
Van C. liepen twee beroemde straatwegen uit, elk
tot minister van binnenl. zaken te benoemen, doch
ongeveer 300 mijlen lang ; de eene hap door de berward door C.'s dood daarin verhinderd. De voorgen, de andere door de vlakte, beide nnaar Quito.
naamste werken van C. zijn : Tableau eldmentaire de
Cyane, dochter van Cyanippus. Zie CYANIPPUS.
Cyaneèn, of Symplegaden, de Cyanece insulce
l'histoire des animaux (Parts 1796); Leconsd'anatoder ouden, klippen aan den ingang der straat van
mie comparee (5 din., Parijs 1801-5) ; Recherches
anatomiques sur les reptiles regardes comme douteux
Constantinopel, hadden bij de ouden eene groote
vermaardheid. De dichters zeggen, dat ze zich van
(Parijs 1807) ; Histoire des progrês des sciences
elkander verwijderden en dan wader tot elkander
naturelles (4 dln. Parijs 1826-28) ; Le régne animal
naderden, ten einde de schepen in hunne vaart te
(4 dln. Parijs 1817) ; Discours sur les revolutions de
stuiten of te verbrijzelen. Daze gevaarlijke eigenla surface du globe (5 deelen, 6e druk Parijs 1830);
Histoire naturelle des poissons (2 dln. 1828 ; verschap verloren zij, toen het schip Argo er ongeC. (Frederic), deerd door heen gevaren was.
volgd door Valenciennes); enz.
Golf van C. en aan de Indische Zee, staat onder

Cyanippus

Cycnus

Cyanippus, een Syracuser, bleef in gebreke
aan Bacchus te offeren, weshalve deze god hem bezocht met dronkenschap. In dien toestand verkrachtte C., zonder het te weten, zijne eigene dochter Cyane, en werd vervolgens door haar gedood,
toen de uitspraak van het orakel was, dat de goddeloosste van de twee ten zoen moest worden geofferd.
Cyaxares, koning der Meden en Perzen (655
—595 v. Chr.), zoon en opvolger van Phraortes,
verdreef de Scythen, die een inval in zijne staten
gedaan hadden, beoorloogde de Assyriers, verwoestte
Ninive, sloeg Alyattes, koning van Lydie, en zette
zijne veroveringen voort tot over de rivier Halys.
Zijn opvolger was A styages.— C. II, zoon en opvolger van Astyages, regeerde volgens Xenophon van
560 tot 536 v. Chr.; het bevel over zijne legers vertrouwde hij toe aan Cyrus, zijn neef, die groote veroveringen voor hem maakte en zijn opvolger werd.
Cybele, de godin der aarde, was eene dochter
van den Hemel en de vrouw van Saturnus, bij wien
zij moeder werd van Jupiter, Juno, Neptunus en de
voornaamste goden. Men noemt haar ook Demeter,
Ops, Vesta, Rhea, Tellus en de Goede Godin. Zij
werd voornamelijk vereerd in Phrygie en op Creta ;
eerst omstreeks den tijd van Hannibal werd de
dienst van C. bij de Romeinen ingevoerd, toen men
haar standbeeld nit Pessinus overbragt naar Rome.
Hare priesters waren de Cabiren, de Cureten, de
Corybanten, de Dactylen en de Gallen ; de feesten
en mysterien van C. werden door deze priesters
gevierd onder het maken van allerlei vreemde ligchaams-bewegingen en met een groot gedruisch van
cymbalen en andere muziek-instrumenten. De godin
C. wordt afgebeeld als eene forsch gebouwde, zwangere vrouw met borsten vol zog, het hoofd omkranst
met torens, groen en bont gekleed, en getrokken
door leeuwen. Zie ook ATTIS.
Cybo (Arano of Aaron), een Genuees, van
grieksche afkomst, geb. 1377 op het eiland Rhodus,
was een afstammeling van Lambertus Cybo, die aan
de Sarracenen de eilanden Capraia en Gorgona ontweldigde, en die zich 999 te Genua vestigde, waar
zijn geslacht sedert in het hoogste aanzien stond. Het
bestuur der republiek werd door C. gedeeld met
Thomas Fregoso; en door Rend van Anjou, aan
wien C. belangrijke diensten had bewezen, werd C.
later tot onderkoning van Napels benoemd. In 1442
verdedigde hij de stad Napels met de grootste dapperheid tegen Alfons van Aragonie, en ofschoon genoodzaakt zich over te geven, bleef hij, op verzoek
van den overwinnaar zelven, de waardigheid van
onderkoning voortdurend bekleeden. In 1444 riep
pans Calixtus III hem naar Rome, en stelde hem aan
het hoofd van de regering. Na den dood van den
pans keerde C. naar Napels terug. Hij stierf te Capua
1457, eenen zoon nalatende, die pans werd onder
den naarn van Innocentius VIII. — C. (Innocentius),
kardinaal, achterkleinzoon van den vorige, zoon
van Frans, graaf van Ferentillo, en van Magdalena
van Medicis, dochter van Laurentius, bijgenaamd
Magnificus, werd met gunsten overladen door zijne
beide ooms Leo X en Clemens VII. Toen laatstgenoemde pans door den destijds in dienst van Karel V
staanden connetable van Bourbon in het kasteel
San-Angelo gevangen gezet was, wist C. in de steden
der legatien het gezag to handhaven en Clemens VII
weder in vrijheid te stellen. Toen Alexander van
Medicis te Florence vermoord was, werd aan C. de
souvereiniteit aangeboden, doch hij wees die van
de hand, en stierf te Rome (1550) 59 j. oud.
Cybo—Malaspina (Albericus I), nit bet ge-

slacht Cybo (zie het vorige art.), geb. te Genua
1527, gest. 1623, verbond zich aan het huis van
Oostenrijk, werd kamerheer van Filips II, den koning
van Spanje ; in 1568 werd hij pries van het Heilige
Roomsche rijk en van Massa, in 1569 hertog van
Aiello, en in 1609 baron van Padilla. Zijn kleinzoon Albericus II zag zijn prinsdom Massa in een
rijks-hertOgdom herscheppen (1660).
Cycladen, 1) naam dien de ouden hebben
gegeven aan eene aanzienlijke groep eilanden in den
Archipel, omdat ze gelegen zijn in den vorm van
een cirkel (cyclus). Ze liggen niet ver van de grieksche kust, ten westen van de Sporaden (zie dat art.).
De voornaamste C. waren: Naxos, Andros, Delos,
Paros, Ceos, Melos en Astypalea (zie al die artt.) —
2) eilanden in de Stille Zuidzee, veelal de Groote
Cycladen genoemd. Zie QUIROS (Archipel).
Cycliken, die grieksche dichters, wier werken
als in een cirkel (cyclus) de geschiedenis bevatten
van de feiten, die betrekking hebben op Troje.
Opgetreden omstreeks eene eeuw na Homerus, stelden de C. zich ten taak om diens heldendicht te
voltooijen, door al de gebeurtenissen te bezingen,
die den Ilias voorafgingen of volgden. Onder hen
moet men de dichters onderscheiden, wier werken
als de klassiekste bijeengebragt zijn door de taalgeleerden van Alexandria onder den naam van
Cyclus epicus ; dit zijn, na Homerus en Hesiodus,
Pisandrus van Camirus en Panyasis van Samos (elk
schrijver van een Heracleis) en Antimachus, schrijver
van eene Thebais. Van de andere cyclische dichters
zijn de voornaamste Stasinus van Cyprus, Hegesias
van Salamis, Lesches van Lesbos, Stesichoras van
Himera en Chcerilus van Samos. De fragmenten, die
van deze dichters tot ons gekomen zijn, staan gedrukt achter den Homerus" van Wolff (Leipzig
1817). Bij deze dichters zou men nog Coluthus,
Tryphiodorus en Quintus van Smirna kunnen voegen, drie dichters te Alexandria, die ook beproefden
het ruime veld der geschiedenis van Troje dienstbaar te maken aan hunne dichterlijke aandrift.
Cyclopen, deze Reuzen, zonen van den Hemel
en de Aarde, hadden slechts den oog midden in het
voorhoofd. Zij bewoonden Sicilia of Lemnos, en
werkten als smidsgezellen onder de leiding van
Vulcanus, om den bliksem voor Jupiter te smeden.
Hesiodus noemt er drie, namelijk Arges, Brontes en
Steropes. Zij werden met pijlen doorschoten door
Apollo, die aldus den dood wreekte van zijnen door
den bliksem doodgeslagen zoon Esculapius. Bij
Homerus worden er vier genoemd, nl. Brontes,
Steropes, Pyracmon en Acamas; door hem worden
de C. voorgesteld als een row en magtig reuzenvolk,
van veeteelt levende, en elk met zijn gezin in eene
afzonderlijke spelonk wonende. Door hunne roofzucht hadden zij hunne naburen, de Pheaken, nit
hunne nabijheid verdreven. Men beschouwt de C.
als de eerste bewoners van Sicilia, en verwart hen
somtijds met de Pelasgen. Men schrijft aan hen den
zoogenaawden cyclopischen bouwtrant toe, waarvan
men nog hier en daar in Italie en in Griekenland
spores aantreft, zijnde ontzaggelijk groote, onregelmatig op elkander gestapelde rotsblokken, waartusschen minder groote steenen geplaatst zijn. die
de gapingen aanvullen.
Cycnus, zoon van Sthenelus, koning van Ligurie, en vriend van Phaeton ; den dood van dien
worst vernomen hebbende, verliet C. zijn rijk, en
ging hem beweenen aan de oevers van den Eridan.
Oud geworden zijnde, veranderden de goden C.'s
witte haren in vederen en hem zelven in eene zwaan.
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Cydippe

Cydippe, de moeder van Cleobis en Biton.
Cydnus, tegenw. Kara-Soe, rivier in Cilicie,
stroomde tangs Tarsus, en outlast zich in de Middellandsche Zee, na eenen loop van 8 mijlen. Het water
van den C. is zeer koud, zoo zelfs, dat Alexander,
die er een bad in nam, zulks bijna met den dood
moest bekoopen ; men zegt, dat keizer Frederik I
in den C. verdronk (1190). Zie CALYCADNUS.
Cydonia, tegenw. Canea, stad op de noordwestkust van Creta, gaf Karen naam aan de kweepeer (Cydonia poma).
Cyllene, 1) C., lat. Cyllenius mons, tegenw.
Zyria, een hoog gebergte in het noord-oostelijk
gedeelte van Arcadia, toegewijd aan Mercurius, die
daar geboren was. — 2) C., eene stad in Elis, tegenw.
Chiarenza (Clarence), benoordwesten de stad Elis,
waarvan het de haven was. In den peloponnesischen
oorlog werd C. door de Corcyreers verwoest. Er
was een tempel te C. aan Esculapius gewijd.
Cylon, een Athener, maakte zich onder het
archonaat van Megacles (598 v. Chr.) van de citadel
meester, urn de stad in bedwang te kunnen houden;
doch hij werd belegerd, en nam de vlugt ; zijne aanhangers werden omgebragt. — C., een Crotoner,
vijand van Pythagoras, stookte eenen oploop aan
tegen de aanhangers van Pythagoras, die bij den
athleet Milo vergaderd waren, en deed een groot
aantal hunner omkomen.
Cyme, 1) eene stad in Bithynie, door Amazonen
bewoond en deswege ook Amazonium genaamd. —
2) de oudste en voornaamste stad in het landschap
Eolis in Klein-Azie ; tegenwoordig Sandarli aan de
Egeisch Zee; werd in het jaar 17 na Chr. door
eene aardbeving grootendeels verwoest. Dit C. had
twee volkplantingen, nl. Side in Pamphylie en
Cumae in Campania.
Cymren, of Kymren, inheemsche benaming
der celtische bewoners van het eng. graafsch. Wallis.
Cynegyrus, een Athener, beroemd wegens
zijnen heldenmoed. Na den slag van Marathon vervolgde hij ,tie schepen der Perzen, en greep er een
met de regterhand ; die hand door den vijand afgehouwen wordende, vatte hij 't schip met de linkerhand, en toen deze het zelfde lot onderging, klampte
hid zich aan het vaartuig vast met zijne tanden.
Deze held was een broeder van den dicker Eschyltts.
Cyniken, d. i. hondsche wijsgeeren, eene sekte
van grieksche philosophen, volgelingen van Antisthenes, die omstr. 380 te Athene leeraarde. Ze werden Cr. genoemd, naar het grieksche woord cyon,
cynos, d. i. hond, omdat ze, gelijk een bond alle
schaamte afwerpende, alle maatschappelijke welvoegelijkheid met voeten traders. Volgens anderen
droegen zij kunnen naam eenvoudig naar Cynosarges
bij Athene, waar Antisthenes leeraarde. De C. hadden tot stelregel, dat men over niets behoeft te blozen, dan over hetgeen misdadig is ; zij legden de
meestmogelijke verachting aan den dag voor opschik, rijkdom, en kunsten en wetenschappen ; ze
droegen nooit antlers dan een mantel, die aan stukken en Harden hing, benevens een stok en een bedelzak. De voornaamste personaadjen van deze sekte
zip geweest Crates, Diogenes en Menippus. Deze
sekte heeft zich later opgelost in die der Stoicijneu.
Cynopolis, d. i. stad der honden, eene stad
in het oude Egypte (in Thebais), tegenover Co. Men
vereerde er Anubis, die voorgesteld werd met een
hoofd, gelijk aan den kop van een jakhals of van
een hond.
Cynosarges, vlek in Attica, nabij de poorten
van Athene. De Cyniken hadden Kier hunne school.

Cyprianus
Cynoscephalen, d. i. hondenkoppen, twee
heuvelen in Thessalia, even bezuidoosten Scotussa, en
ten oosten van Pharsalus, hadden den vorm van
hondenkoppen (vandaar hun naam) ; ze zijn vermaard door twee veldslagen, nl.: In 365 v. Chr. werden
de Thessaliers, onder Alexander, tiran van Pheres,
verslagen door Pelopidas, veldheer der Thebanen, die
zelf daarbij sneuvelde. In den 2en slag (197 v. Chr.)
werd Philippus V, koning van Macedonia, totaal verslagen door Flamininus, die door deze overwinning
een eind maakte aan den 2en macedon. oorlog.
Cynossema, 1) landtong van den thracischen
Chersonesus, bij Madytus ; werd C. genoemd, naar
de in eenen bond veranderde Hecabe. — 2) landtong van Carie, tegenover het eiland Cyme.
Cynosura, 1) naam van het zuidwestelijk
kwartier der oude stad Sparta. — 2) landtong van
het oude eiland Salamis; deze landtong lag het
digtst bij Attica: men vond daar het graf van den
trouwen hond van Themistocles, zoomede het
tropwurn, dat Themistocles er opgerigt had ter eere
van zijne groote overwinning (480 v. Chr.) op de
perzische vloot. — 3) eene ideische nimf en voedster van Jupiter, door Wien zij als beerin onder de
sterren opgenomen werd (de poolster).
Cynthia, bijnaam v. Diana, naar berg Cynthus.
Cynthius, bijnaam v. Apollo, naar bergCynthus.
Cynthus, gebergte op het eiland Delos, werd
beschouwd als zeer hoog, en werd gehouden voor
de plaats, waar Diana en Apollo geboren waren.
Cynuria, of Thyreatis, landschap in Argos,
waarvan bet den zuidhoek was; hoofdpl. Thyreas.
Cyparissia, 1) tegenw. Arcadia, stad aan de
Ionische Zee, even benoorden kaap Cyparissium,
met tempels van Apollo en Diana; schijnt de zelfde
stad te zijn, als bij Humerus (.I/. 2, 593). —
2) tegenw. Castel Rampano, lag in Laconia bij Asopus.
Cyparissium, een voorgebergte van Messenie
aan de golf van C. (tegenw. golf van Ronchio),
zijnde een zeeboezem der Ionische Zee. Dat yourgebergte is tegenw. kaap Conello.
Cyparissus, 1) stad in Phocis, nabij Delphi;
heat tegenw. Aspro-Spitia (zie Anticyra). — 2) C.
worden ook wel de twee steden Cyparissia genoemd.
Cyparissus, een welgemaakt jongeling nit
Ceos, zoon van Telephus, was de gunsteling van
Apollo, en werd in een cypressenboom veranderd,
om een einde te maken aan het verdriet, dat hem
verteerde, omdat hij uit onvoorzigtigheid een hert
doodgeschoten had, waaraan hij zeer gehecht was.
Cyprianus, 1) de heilige, voluit Thascius
Cwcilius Cyprianus, een der voornaamste kerkvaders
van de latijnsche Kerk, gab. to Carthago, in het
begin der 3e eeuw, uit heidensche ouders, onderwees eerst de openbare welsprekendheid, vervolgens bekeerde hij zich tot het Christendom, en werd
284 aangesteld als bisschop van Carthago. Onder
keizer Decius werd hij vervolgd, en genoodzaakt
Carthago te verlaten ; naar reeds spoedig keerde hij
aldaar terug, en roeide de ketterijdn uit, die er in
zijne afwezigheid wortel hadden gescboten. Hij had
een vrij levendigen twist met pans Stephanus ten
opzigte van den doop, door de ketters gegeven, en
hield tegen lien pans staande, dat zoodanige doop
niet geldig was. Onder keizer Valerianus werd hij
verbannen, en weinig tijd daarna onderging hij den
marteldood. (258). Gedenkdag 16 September. De
heilige C. heeft eenige godsdienstige geschriften
nagelateu, die verscheidene malen herdrukt zijn. —
2) van een anderen heiligen C., bisschop van Toulon
in 516, is de kerkelijke gedenkdag 3 Oct.

Cyreschata

Cyprus
Cyprus, fransch Chypre, turksch Kybris, eiland
behoorende tot europ. Turkije, gelegen in de Middellandsche Zee, tusschen Klein-Azie en Syrie ; bevolking 110,000 zielen ; hoofdpl. Nicosia. Het eiland
wordt doorsneden door twee zeer hooge bergketenen. De grond is vruchtbaar, brengt koorn, katoen,
tabak, meekrap, olie, vijgen, en andere zuidervruchten voort ; uitmuntende wijnen ; schapen, bijen, enz.
Eertijds exploiteerde men op dit eiland rijke good-,
zilver- en vooral kopermijnen (in het latijn Cuprum
genaamd). — Het eiland C. was in de oudheid
zeer vermaard. Daar bloeiden de steden Amathus,
Pamphus en Idalia, alle drie gewijd aan Venus, die
daarnaar den bijnaam droeg van Cyprzs. Dit eiland
was achtereenvolgend onderworpen aan de Phenicidrs (tot 620 v. Chr.), aan de Egyptenaren (550)
en aan de Perzen (sedert Artaxerxes Mnemon) ; het
werd echter geregeerd door zijne eigene wetten;
menigmaal kwatn het zelfs in opstand, bijgestaan
door de Grieken, voornamelijk ten tijde van Cimon.
In de 4e eeuw voor Chr. was C. onafhankelijk. Men
telde er 9 koningrijken, waarvan het beroemdste
dat van Salamis is (zie EVAGORAS). Vervolgens behoorde C. tot het rijk van Alexander; onder de opvolgers van dezen vorst, werd het hun herhaalde
malen betwist door de koningen van Egypte en van
Syrie, en somtijds vormde het een afzonderlijk
koningrijk, dat bezaten werd door het geslacht der
Ptolemeussen. De Romeinen hielden het bezet in 65
v. Chr., onder de leiding van Cato. In de Handelingen der Apostelen vinden wij C. herhaaldelijk vermeld (4 : 36 ; 11 : 19; 13 : 4; 15 : 39; 21 : 3 en
16; 27 : 4). Onder de grieksche keizers werd C.
bemagtigd door de Arabieren ; en na verscheidene
overheerschingen te hebben ondergaan, werd het
veroverd door Richard Leeuwenhart (1191). Deze
gaf het aan Guy de Lusignan, die er het koningrijk C.
stichtte, en wiens nakomelingen het verscheidene
eeuwen bezaten. Eindelijk werd C. door Catharina
Cornaro, de erfgename der Lusignans, verkocht
(1489) aan de . Venetianen. De Turken hebben er
zich meester van gemaakt 1570 ; en under hunne
heerschappij is het langzamerhand treurig in verval
geraakt.
Koningen van Cyprus uit het huis van Lusignan.
Guy de Lusignan
1192
Amaury
1194
Hugo I
1205
Hendrik I
1218
Hugo II
1253
Hugo Ill
1267
Jan 1
1284
Hendrik II
1285
Hugo IV
1324
Peter I
1361
Peter II
1372
Jacobus I
1382
Jan II
1398
Jan III
1432
Charlotte en Lodewijk
1458
Jacobus II
1464
Jacobus III
1473
Catharina
1475-1489
Cypselus, nit Corinthe, van moeders zijde
verwant met de Bacchiden, was een zoon van Eetion,
en zou, volgens de uitspraak van het orakel van
Delphi, gevaarlijk warden voor zijne familie. Daar
de Bacchiden hem om die reden uit den weg zochten te ruimen, werd C. door zijne moeder aan hunne
vervolgzucht onttrokken, doordien zij hem verborgen hield in eene kist (vandaar zijn naam C.). Toen
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hij groot geworden was verdreef C. de bloedverwanten zijner moeder, en maakte zich meester van
het bewind. Hij regeerde gedurende 39 jaren zeer
zachtmoedig, versierde Corinthe met fraaije gebouwen, en werd 658 v. Chr. opgevolgd door zijnen zoon
Periander. De van cederhout vervaardigde kist,
waarin C. gered was, werd door zijne nakomelingen
gewijd aan Juno te Olympia, en was in haven tempel
nog voor belangstellenden te kijk in de tweede eeuw
na Christus' geboorte.
Cyr, fransche naam voor de stad Cyrrhus.
Cyrano. Zie BERGERAC (Savinien Cyrano de).
Cyrenalea, sedert de overheersching der
Ptolemeen ook Pentapolis van Lybie genaamd, was,
een landschap op de noordkust van Afrika, ongeveer het tegenwoordige westerdeel van het koningrijk Barka, en had tot hoofdstad Cyrene, dat in het
binnenland lag ; vier andere voorname steden waren
Ptolemais, Apollonia, Berenice en Teuchira of Arsinoe te zamen 5 steden, vandaar de naam pentapolis. Het landschap C. werd gecoloniseerd door
de Grieken: volgens de overlevering kwam Battus
nit Thera in Laconie 631 v. Chr. zich in C. nederzetten, en stichtte de stad Cyrene. Aanvankelijk was
de regeringsvorm in C. het beperkte koningschap,
loch het werd 514 v. Chr. eene republiek. De steden
van C. vormden eenen bond, waarin Cyrene den
eersten rang bekleedde; deze bond lag dikwijls in
onmin met Carthago. Onder Alexander met Egypte
vereenigd, bleef C. na zijnen flood (320) aan de
Lagiden onderworpen, vormde 264 v. Chr. een afzonderlijk rijk, schatpligtig aan Egypte, en somwijlen onafhankelijk, totdat het door den laatsten
koning aan de Romeinen werd afgestaan omstr. 97
v. Chr.; eerst in 65 v. Chr. werd het een eigentlijk
romeinsch wingewest. Meer en meer geraakte C.
intusschen in verval wat stoffelijke welvaart betrof,
en in de 7e eeuw na Chr. verviel het geheel tot den
Islam.

Zie CYRENAIREN.

CyrenaIken, eene sekte van grieksche philosophen, omstr. 380 v. Chr. gesticht door Aristippus
van Cyrene. Ze werden ook Hedoniken genoemd,
omdat zij het zingenot als het hoogste goed beschouwden. De C. losten zich later op in de Epicuristen.
Cyrene, 1) naam die wel Bens aan Cerenaica
gegeven wordt, zoo o. a. in Hand. 2 :10.-2) hoofdstad van Cerenaica, lag in het binnenland, 4 uren
gaans van de kust, en was, eer Alexandria bestond,
naast Carthago de meest handeldrijvende stad van
Afrika. Trotsche rumen van C. vindt men nog tegenwoordig nabij Curin of Grenna in Barka. Omstr.
631 of 630 v. Chr. werd C. gesticht door Battus,
die met eene volkplanting overgekomen was uit
Thera in Laconie ; de stad ontving Karen naam naar
de ninuf Cyrene, die (zoo luidde de fabel), om zich
aan de minnarijen van den op Naar verliefden god
Apollo te onttrekken, eene schuilplaats was komen
zoeken op dit gedeelte der afrikaansche kust. De
wijsbegeerte bloeide er, en C. was de geboorteplaats
der wijsgeeren Aristippus, Anniceris en Carneades,
alsook van den dichter Callimachus en van den
sterrekundige Eratosthenes.
Cyrene (Symon van), werd gedwongen het
kruis van Christus te dragen ; Matth. 27 : 32; Marcus 15 : 21 en Lucas 23 : 26. — C. (Lucius van),
vermeld Hand. 13 : 1.
Cyrenius, was stadhouder over Syrie, toen
keizer Augustus de eerste volkstelling uitschreef;
Lucas 2 : 2.
Cyresehata,. Zie CY
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Cyriacus

CyriaOUS, 1) patriarch van Constantinopel
(596) nam den titel aan van omumenisch bisschop ;
maar keizer Phocas vaardigde een edict uit, waarbij
die titel verboden werd aan alle bisschoppen, alleenlijk uitgezonderd die van Rome. Naar men wil
stierf C. deswege van verdriet (606). — 2) heilige,
diaken en martelaar te Rome ; gedenkdag 16 Maart.
Cyrillus, de heilige, bekend onder den naam
van Cyrillus van Jeruzalem, kerkvader, geb. te Jeruzalem omstr. 315, werd patriarch aldaar in 350.
Door de kuiperijen van Acacias, bisschop van Cesarea, werd C. in 357 uit zijne waardigheid ontzet,
doch in het begin der regering van Julianus teruggeroepen. Door keizer Valens op nieuw in ballingschap gezonden, keerde C. eerst na den dood van
dien vorst (37$) op zijn zetel terug, en bleef toen
zijne waardigheid bekleeden tot aan zijnen dood
(386). In 381 had hij nog het concilie van Constantinopel bijgewoond. Zijne 23 catechesen bevatten het oudste christelijke volksonderwijs ; al zijne
werken zijn *in druk verschenen, Parijs 1720 en
Munchen 1848. Kerkelijke gedenkdag 18 Maart.
Cyrillus, de heilige, bekend onder den naam
van Cyrillus van Alexandria, kerkvader, was de neef
en (412) opvolger van Theophilus als patriarch van
Alexandria. Om zijn gezag te handhaven bediende
hij zich van de monniken en van het gepeupel: zoo
overviel hij de Joden van Alexandria en was hij de
oorzaak, dat de geleerde Hypatia vermoord werd.
Met Nestorius, patriarch van Constantinopel, geraakte
hij in twist over de twee naturen in Christus ; maar
op het concilie van Ephesus (431) liet hij zijnen
tegenstander veroordeelen, eer nog de syrische en
grieksche bisschoppen waren aangekomen; toen die
aangekomen waren, was hunne uitspraak juist tegenovergesteld, want zij veroordeelden C.; doch de
twist eindigde met de afzetting van Nestorius. In
444 stierf C. met den eernaam van DVerdediger der
Kerk". Zijne werken gedr. in 7 dln. (Parijs 1638)
Kerkelijke gedenkdagen 28 Januarij en 9 Julij.
Cyrillus, de heilige, bekend onder den naam
van Apostel der Sloven, geb. te Thessalonica in de
9e eeuw, werd onder de regering van den byzantijnschen keizer Michael HI door den heiligen Ignatius als zendeling naar de Khazaren aan de Caspische Zee gezonden; na dit yolk tot liet Christendom
bekeerd te hebben, ging hij 860 het Evangelie prediken onder de Bulgaren, en doopte hunnen vorst
Boris ; daarna was hij werkzaam in Moravia en Bohemen. Te Buda stichtte hij eene hoogeschool, werd
de uitvinder van een slawisch (slavonisch) alphabet,
dat naar hem bet ,,Cyrillische letterschrift" genoemd
wordt ; hij vertaalde verscheidene stukken uit het
O. en N. Testament in het Slawisch, en werd eindelijk door den pans naar Rome geroepen, waar hij
14 Febr. 869 stierf. Zijn broeder Methodus, die
met hem als zendeling werkzaarn was geweest, werd
te Rome gewijd tot aartsbisschop van Moravia, en
verkreeg in 880 de pauselijke bekrachtiging op de
slawische godsdienst. In de grieksche Kerk wordt
de nagedachtenis van C. gevierd 14 Februarij.
Cyryllus grieksch patriarch, geb.
1572 op het eiland Candia, bekleedde sedert verscheidenejaren den bisschoppelijken zetel te Alexandria, toen hij verheven werd op dien van Constantinopel (1621). Zich wel geneigd betoond hebbende
tot eene toenadering van de grieksche Kerk tot de
hervormde, werd hij door de Grieken verdacht van
partijdigheid voor de hervorming, vervolgens door
eenige dweepers van verraad beticht bij den sultan,
die hem 1638 ter dood deed brengen.

Cyssus
Cyrnos, oude naam van CORSICA.
Cyropedium, eene vlakte. Zie CUROPEDION.
Cyropolis, of Cyreschata, groote en sterke
stad in Sogdiana, aan den Iaxartes ; gesticht door
Cyrus, wiens uiterste grensvesting bet was; C. werd
ingenomen en verwoest door Alexander,
Cyrrhestica, thans een gedeelte der pachaliks
Damascus en Marasj, was een landschap in noordelijk
Syria, bewesten Commagene en beoosten het Amanus-gebergte ; de hoofdplaats Cyrrhus lag aan eene
rivier, die zich in den Orontes ontlastte ; naar die
stad droeg het landschap zijnen naam.
Cyrrhus, hoofdplaats van Cyrrhestica.
Cyrus, riv. in oud Azle ; tegenw. de Koer of Kur.
Cyrus, koning van Perzie, zoon van den perzischen vorst Cambyzes, en van Mandane, dochter
van Astyages, koning der Meden, werd omstr. 599
v. Chr. geboren. Volgens Herodotus werd C. na zijne
geboorte te vondeling gelegd op bevel van zijn
grootvader Astyages, aan wien een orakel voorspeld
had, dat hij door zijn kleinzoon zou worden onttroond ; volgens Xenophon , werd C. met de meeste
zorg aan het hof van Astyages opgevoed, en tot
bevelhebber aangesteld over de legers door den zoon
van dien vorst, nl. Cyaxares II. Hij gaf de onafhankelijkheid terug aan het lang onder de Meden gezucht hebbende Perzie, en liet zich omstr. 560 v. Chr.
als koning van dat land uitroepen. Hij vergrootte in
weinig tijds zijn jeugdig rijk, dat weldra het grootste van Azie werd. Eerst overwon hij Cresus, koning
van Lydie, in den beroemden slag van Thymbra
(548), bemagtigde diens hoofdstad Sardes, en bijna
geheel Klein-Azie ; vervolgens sloeg hij het beleg op
voor Babylon, waar Labonedus of Belsazzar regeerde,
en nam die stad in, na aan de wateren van den
Euphraat eene andere rigting te hebben gegeven
(538 v. Chr.). De koning van Media, Cyaxares, kort
daarna gestorven zijnde, werden zijne staters geerfd
door zijnen neef C. (536) krachtens diens geboorteregt, en zoodoende zag C. zich meester van bijna
geheel Azle. Zijn rijk bevatte de volgende landen;
Babylonia, Assyria, Media en Perzie, benevens KleinAzie. Men weet niet hoe het uiteinde van dezen
veroveraar geweest is. Volgens Xenophon stierf hij
hoog bejaard, in de armen van zijne kinderen; volgens Herodotus beoorloogde hij de Massageten, en
viol in hunne handen, waarna hunne koningin Thomyris hem ter dood liet brengen, en zijn hoofd in
eene kom met bloed dompelde, zeggende : ,,Monster,
verzadig u nu aan bloed, waarnaar gij zoo lang gedorst hebt." Men stelt zijnen dood in 530 v. Chr.
— C., bijgenaamd de Jonge, zoon van Darius Nothus
en broeder van Artaxerxes Mnemon, koning van
Perzre, ward benoernd tot bestuurder der landschappen van Klein-Azie, toen zijn broeder op den troon
kwam (404 v. Chr.). Brandend van verlangen om
te regeren, rukte hij tegen zijnen broeder op met
een leger van 100,000 Barbaren en 13,000 Grieken.
Artaxerxes trok hem te gemoet aan het hoofd van
een lager, dat veel grooter was; en toen hij hem bij
Cunaxa ontmoette, overwon hij hem en doodle hem
met eigen hand (401 v. Chr.). C. had Clearchus en
Xenophon in zijne dienst. Door dezen laatste werden
na de nederlaag van C. de Grieken, die in soldij van
C. stonden, gered door den beroemden terugtogt
genaaind der Tien Duizend.
Cysoing, stadje in het fransche Noorder-departernent, 3 uren gaans van Rijssel; 2600 inw.
Cyssus, tegenw. Tsjesme, haven op het sehiereil.
Clazomene, beoosten Chios. De Rorneinen vernielden
er de vloot van Antiochus den Gr. (193 v. Chr.).

Cythera
Cythera, tegenw. Cerigo, eiland bij de zuidkust van Laconie, beroemd door de eeredienst van
Venus. Volgens de fabel is deze godin geboren in de
zee, die dit eiland omspoelt. Men zegt ook dat Helena
er geboren is.
Cythnos, tegenw. Thermia, een der Cycladen,
ten noorden begrensd door Ceos en ten zuiden door
Seriphus ; C. is beroemd door zijne warme bronnen.
Cytissorus, zocn van Phrixus. Zie ATHAMAS.
Zie A NTIodaus 1X.
h __e
Cyzicenus A
Cyzicus, of Cyzicum, stad in Klein-Azie (in
hellespontisch Phrygie; later in Mysie), op eene
landengte, die het kleine schiereiland van C. met
het vasteland verbindt, en in de Propontis. C. is heroemd door zijne tempels, zijn Prytaneum (dat het
tweede was in rang na dat van Athene) ; door zijne
gymnasien, zijne schouwburgen , zijne renbanen,
zijne haven, zijne arsenalen en zijne vestingwerken.
Alcibiades versloeg in de omstreken van deze stad
de lacedemonische troepen 410 v. Chr. Mithridates
belegerde C. met 300,000 man (74 v. Chr.) ; doch
de stad werd ontzet door de behendige krijgsbewegingen van Lucullus, die hier de zegepraal bevocht,
welke de overwinning van Cyzicus genoemd wordt
(73 v. Chr.). In de 4e eeuw werd C. de hoofdpl.
van de provincie Hellespont, in het bisdom van Azie.
Cyzicus, koning der Dolionen op Cyzicus, onthaalde de op zijne kust geworpene Argonauten goed ;
doch toen ze ten tweeden male op zijne kust geworpen werden, geraakten ze met de Dolionen handgemeen, waarbij C. het Leven verloor.
Cz. Russische, Poolsche, Hongaarsche, enz.
namen, die men hier niet vindt, zoeke men op Tsj.
Czacki (Thaddeus), staatsman, geb. te Poryck
in Volhynie 28 Aug. 1765, uit een oud geslacht van
dat land, gest. te Dubno 8 Fehr. 1813, werd op
21-jarigen leeftijd tot commissaris van financien
benoemd door den rijksdag van Polen en tot starost
van Novogrodek. Bij de deeling van Polen (1791),
werden zijne goederen verbeurd verklaard, en zag
hij zich genoodzaakt om naar eene plaats als professor aan de universiteit van Crakau te dingen ;
maar bij den dood van Catharina II (1796) gaf
keizer Paul hem zijne bezittingen terug. Onder
Alexander benoemd tot geheimraad, wendde hij zijnen invloed aan om den koophandel in Polen op te
beuren, en er de letterkunde te doen bloeijen. Hij
stichtte o. a. het gymnasium te Krzemieniec (1803)
werd curator van het openbaar onderwijs in de
westelijke gouvernementen, en schreef verscheidene
historische en staathuishoudkundige werken. Zijn
voornaamste werk handelt over de lithausche wetten
en is getiteld 0 litewskich i polskieh prawach (2 dln.
Warschau 1800).
Czar, of Tsaar, naam dien de keizer van Rusland draagt, en die overeenstemt met het latijnsche
Caesar, en met ons woord Keizer. De eerste, die den
titel van C. droeg, was Iwan III (1462-1505), als
czar Iwan I.
Czarnecki (Stephanus), poolsch generaal,
geb. 1599, voerde eerst oorlog tegen Sjmielnicki,
hetman der Kozakken, en tegen de Russen, werd
1643 benoemd tot generaal, en 1654 tot slotvoogd
van Kiel; 1655 verdedigde hij de stad Crakau twee
maanden tegen Karel Gustaaf, koning van Zweden.
Koning Jan Casimir schonk hem als belooning het
graafschap Tykoczin met den titel van paltsgraaf en
den eernaam bevrijder van Polen. Hij stierf midden in
een roemrijken veldtogt tegen de Kozakken (1664).
Czarnikow, stad in het pruis. regeringsdistrict Bromberg ; 4000 inw.

Czaslau
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Czartoryiski (prinsen van), adellijke familie
uit Lithauen, gesproten uit het koninklijk geslacht
der Jagelloiien, heeft eene groote rol in de geschiedenis van Polen gespeeld. De familie C. draagt
haven naam naar Czartorysk, een stadje in Volhynie,
aan de Styr. In 1413 schonk Ladislas Jagellon aan
de familie C. den prinselijken titel, op grond van
hare naauwe verwantschap aan het regerende stamhuis. In 1569 verleenden de prinsen C. hunne medewerking aan Sigismond-August om Lithauen bij
Polen in te lijven. In de 18e eeuw trad Constantia
C. in den echt met graaf Poniatowski, en haar zoon
was Stanislas-August, die koning van Polen werd
(1764-1795). — C. (Adam Casimir), neef van
Constantia, geb. 1731, gest. 1823, was paltsgraaf
van Rusland, starost van Podolie en veldmaarschalk
van Oostenrijk. Hij nam deel aan verscheidene pogingen, die de Polen deden, om het juk van den
vreemdeling af te schudden ; en sedert 1815 leefde
hij stil op zijne landgoederen en hield zich bezig met
de letterkunde te beoefenen en te beschermen. Zijne
landgenooten gaven hem den bijnaam van Mecenas
van Polen. — C. (Adam George), zoon van den
vorige, geb. 14 Jan. 1770, ontving zijne opleiding
aan de schotsche hoogeschool te Edinburg, en hield
vervolgens verblijf te Londen, totdat Kosciusko de
vaan van den opstand opstak ; toen spoedde C. zich
naar zijn vaderland, nam roemrijk deel aan den
strijd, doch viel in handen der Russen, en werd, met
zijnen jongeren broeder Constantijn, op bevel van
keizerin Catharina II naar Petersburg gebragt. Hier
werd C. al spoedig de vriend van den grootvorst
Alexander ; doch diens vader had naauwelijks den
troon beklommen (17 Nov. 1796) of hij zond C. als
russisch gezant naar Turijn, ten einde hem zoodoende van zijnen zoon te verwijderen. Doch toen
keizer Paul vermoord was (24 Mrt. 1801) en Alexander zelf den troon beklommen had, riep hij zijnen
vriend uit Turijn terug, en stelde hem aan als minister van buitenlandsche zaken. Reeds dadelijk begon de russische adel te kuipen om C. nit dien hoogen post te verwijderen, hetgeen echter eerst eenige
jaren later gelukte. In den slag der Brie keizers (bij
Austerlitz, 2 Dec. 1805) was C. echter weder aan
de zijde van zijnen keizerlijken vriend ; doch na den
vrede van Tilsit nam hij weinig deel meer aan den
gang van zaken : alleen als vriend van Alexander
bleef hij te Petersburg. In 1812, toen zijn vader aan
het hoofd van den poolschen opstand tegen Rusland
streed, bleef C. aan Alexander trouw ; hieraan had
hij het te danken, dat hij, na het mislukken van den
opstand, vergitrenis wist te verwerven voor zijnen
vader. Nadat 30 Nov. 1830 Warschau in opstand
was gekomen, werd C. tot hoofd van het voorloopig
bewind gekozen, en bekleedde die waardigheid van
30 Jan. tot 17 Aug. 1831 ; na het mislukken van
deze poging vertrok hij naar Londen, doch vestigde
zich later te Parijs, was als het ware de ziel van
alle opvolgende pogingen, die de Polen deden om
het juk van Rusland af te schudden, en stierf te
Parijs 15 Julij 1861. — C. (Ladislas), jongste zoon
van den vorige, werd door zijnen vader op diens
sterfbed belast om verder voor de nationale zaak
van Polen te strijden, en de zoon heeft aanvankelijk
reeds getoond zijnen vader waardig te zijn.
Czaslau, stad in Bohemen, hoofdplaats van den
(72 vierk. mijlen groot, en met 355,000 zielen bevolkt zijnden) kreis C , ligt 8 mijlen bezuidoosten
Praag ; 5500 inw.; bekend door de overwinning, hier
door Frederik II van Pruisen op de Oostenrijkers behaald 17 Mei 1742.
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Czaykowski

Czaykowski (Michael), meer bekend onder
den naam van Sadik-Pacha, miri-miran (d. i. opperbevelhebber) over het korps turksche kozakken,
is geb. 1808 op het kasteel Hatezyniec in Podolie,
trail, na te Krysmienec zijne studien volbragt te
hebben, in krijgsdienst, en nam onder de bevelen
van zijnen zwager Karel Rozynski roemrijk deel aan
den veldtogt van 1831 tegen Rusland. In 1832 naar
Frankrijk uitgeweken, schreef hij eenige historische
romans; 1840 ging hij als agent van Czartoryiski
naar Turkije, vestigde zich vervolgens te Constantinopel, en legde zich op eene grondige studie
toe van den toestand en de hulpbronnen van Turkije. Daar het levensdoel van C. aanhoudend was
den russischen invloed tegen te werken, drong Rusland herhaalde malen op zijne uitlevering aan, en
zulks in 1850 met zooveel nadruk, dat C., om zich
voor goed aan Ruslands vervolging te onttrekken,
den Islam omhelsde en den naam aannam van Sadik.
Toen Turkije zich verpligt zag om aan Rusland den
oorlog te verklaren, werd C. tot den rang van pacha
verheven ; na menig schitterend wapenfeit werd hij
militaire gouverneur van Bucharest, welke betrekking hij behield totdat hij verheven werd tot opperbevelhebber der turksche armee in Bessarabia.
Czechen (spreek uit Tsjéken), is sedert de 9e
eeuw de boheemsche naam voor al de in Bohemen
wonende Slawen, naar zekeren Czech, onder
wiens aanvoering de Slawen tusschen 451 en 495
na Chr. uit het Carpatenland aan den Boven-Weichsel naar het tegenwoordige Bohemen verhuisd waren, waar ze weldra het overwegend gedeelte der
bevolking uitmaakten ; naar hen werd aan het land
dan ook den naam gegeven van Czechy.
Czechy (spreek uit Tsjeki), boheemsche naam
van Bohemen. Zie CZECHEN.
Czegled, hongaarsche stad, comitaat Pesth, aan
den spoorweg v. Pesth n. Temeswar ; 19,000 inw.
Czenstochowa, stad in europ. Rusland in
het poolsche gouvernement Warschau, 15 mijlen ten
zuidoosten van Kalisz, ligt aan de Warte, en is gesplitst in ,twee deelen , Nieuw-C. aan den voet van
den Klarenberg (op welken een beroemd klooster,
doel van bedevaarten) en Oud-C., hebbende beide
deelen gezamentlijk eene bevolking van circa 9000
zielen. Deze stad is vermaard door het beleg dat
zij 1771 uithield tegen de Russen, toen C. verdedigd
werd door Casimir Pulawski, hoofd der Confederatie
van Bar. In 1813, na sedert 1812 in handers der
Franschen te zijn geweest, kwam C. weder aan de
Russen, die toen de vestingwerken slechtten.
Czerni George, of eigentlijk Karadjordje (dat
wil zeggen de Zwarte Joris, wegens zijne taankleurige tint), geb. in de omstreken van Belgrado,
of volgens eene nieuwe lezing te Nancy, legde van
zijne kindsheid af een hevigen haat tegen de Turken
aan den dag. Eerst diende hij in het oostenrijksche
leger, maar daar hij zijn kapitein gedood had moest
hij vlugten ; toen stelde hij zich aan het hoofd van
eene bende Grieken van slawischen en croatischen
oorsprong, die de Turken onophoudelijk afmatteden ;
hij voerde eene strenge tucht bij deze troepen in,
behaalde op de Turken verscheidene overwinningen,
bemagtigde Belgrado, deed zich proclameren als
generalissimus der Serviers, en noodzaakte de Porte
om hem als vorst van Servie te erkennen 1806. In
1807 werd hij overwonnen in de omstreken van
Widdin, en genoodzaakt om een gedeelte van zijne
bezittingen af te staan ; maar weinig tijds daarna,
aangespoord door de Russen, begon hij weder oorlog

Czudnow
te voeten, en onderhield dien tot in het jaar 1813,
toen hij genoodzaakt was Servie te ontruimen. Het
volgende jaar screed hij nog met geluk aan de Dwina.
Keizer Alexander liet hem bij zich komen, verhief
hem tot prins en generaal, maar toen C. het waagde
weder in Turkije te komen, werd hij gevangen genomen en onthoofd door den pacha van Belgrado
(1817).C. was zoo heerschzuchtig en wreed, dat hij
niet aarzelde zijn eigen vader en broeder ter dood
te laten brengen om zijn gezag te handhaven.
Czernigow, stad in europ. Rusland, hoofdpl.
van het gouvt. C., 47 mijlen bezuidoosten Minsk, aan
de Desna; 5000 inw.; had sedert de 9e eeuw eigene
heeren, wier geslacht in de 13e eeuw uitstierf. In
1293 bemagtigden de Tartaren C. en vermoordden
de inwoners. Daarna kwam C. onder het gezag van
de Lithauers. In 1509 maakte Wasili er zich meester
van en lijfde het hij Rusland in. Het gouvernement
C. is gelegen tusschen de gouvernementen Mohilew,
Smolensko, Orel, Koersk, Pultawa, Kiew en Minsk.
Czernovicz, stad in oostenrijksch Galicie,
hoofdplaats van het hertogdom Bukowina, 92 mijlen
van Weenen ; 20,000 inw.
Czersko, stad in europ. Rusland (Polen),
4 mijlen bezuidwesten Warschau; 350 inw. Eertijds
hoofd- en residentieplaats der hertogen van Mazovie.
Czirknitz, dorp in het oostenrijksche hertogdom Krain 3 mijlen ten zuidwesten van Laybach,
digt bij een meer (het Czirknitzer-meir), dat 3 vierk.
mijlen in omvang heeft, verscheidene eilandjes bevat en beroemd is door zijn eb en vloed. Het water
verdwijnt dikwijls in den zomer, doordien het
langs een veertigtal onderaardsche wegen wegloopt.
Czongrad. Zie CSONGRAD.
Czortkow, stad in oostenrijksch Galicie, aan
den Sered ; 3300 inw.
CzrubieszOw, poolsche stad, gouvt. Lublin,
aan den Czuczwa, bij de russ. grenzen ; 6500 inw.
Czuczor (George), hongaarsch dichter en letterkundige, gob. 17 Dec. 1800 te Andod in het
comitaat Neutra, ging 1824 in de orde der Benedictijnen, was van 1 825 tot 1835 werkzaam als professor aan de gymnasien van Raab en Komorn. Door
de verzen, welke hij inmiddels in het licht gaf, vestigde hij de aandacht op zich, en 1835 werd hij
gekozen tot onder-secretaris aan het archief der
hongaarsche akademie, en vestigde zich te Pesth.
Doch de geestelijkheid vond het ongepast, dat een
monnik poetiseerde over liefde en dergelijken, en
C. werd genoodzaakt zich weder aan het kloosterleven te onderwerpen. Eerst in 1842 verkreeg hij
volkomene vrijheid om zijne pennevruchten door
den druk openbaar te maker, en in 1844 werd hem
de taak opgedragen om een groot nationaal hongaarsch woordenboek zamen te stellen. Dit was tot
de letter J voltooid, toen C. in den opstand van
1848 als verklaard aanhanger van Kossuth optrad;
in Jan. 1849 liet Windischgratz hem in hechtenis
nemen ; slechts met moeite verkreeg C. vergunning
om in zijne gevangenschap aan het woordenboek
voort te werken. Na de inname van Buda werd hij
door de overwinnende Hongaren op vrije voeten gesteld ; doch hij stelde zich vrijwillig op nieuw in
bander' der Oostenrijkers, werd eerst naar Pesth en
vervolgens naar Kufstein overgebragt ; en eerst door
de 1850 aan de Hongaren verleende amnestie herkreeg C. zijne vrijheid. Zijn hongaarsch woordenbock is geheel door hem voltooid.
Czudnow, stad in het russ. gouvernement
Volhynie ; 2500 inw.

D.

D. als romeinsch getalmerk beduidt 500.
D. is de verkorting van romeinsche voor- en
bijnamen, zooals Decimus, Divus, enz.; ook is D. de
verkorting van Dux, legerhoofd, aanvoerder.
D. op muntstukken beduidt :
op fransche : de muntstad Lyon;
op oude pruisische: Aurich ;
op nieuwe dito : Dusseldorf ;
op oostenrijksche : _Gratz.
Wijders zijn hies te vermelden als verkortingen in
welke D. de eerste letter is :
D. m. voor Diis manibus, aan de schimmen der gezaligden gewijd.
D. 0. M. voor Deo optimo maximo, aan den Allerhoogste toegewijd.
DR. voor Drusus.

Daai, of Daain, een der Zuidwester-eilanden in
de zee van Banda.
Daalhem, geldersch dorp. Zie -nALEM.
Daalhem (Land van), voormalig graafschap,
reeds 1288 bij Limburg ingelijfd,tegenw.een gedeelte
van Limburg en van de belgische prov. Luik.
Daatselaar (Abraham), of Daetselaer, koopman in garen en lint te Gorinchem, was gehuwd met
Johanna van Erp, de zuster van den leydschen hoogleeraar Thomas Erpenius, een boezemvriend van
Hugo de Groot, die, verlost uit Loevestein in de
daartoe gebezigde kist, naar het huis van D. werd
gebragt. Zie HOUWENING (Elsje van).
Dabbaseth, een der landpalen van den stam
Zebulon ; Jozua 19 : 11.
Dabentria, oude naam van Deventer.
Dabo, of Dagsburg, vlek in het fransche dept.
Meurthe, aan de grens van den Beneden-Rijn; 1600
inw., ruinen van een oud kasteel, dat 1679 door de
Franschen verwoest werd.
Dabul, stad in het britsch-ind. presidentschap
Bombay, door de Portugezen geplunderd in 1509.
Dac (Jean), schilder. Zie ACHEN (Johan van).
Dacca, of Dakka, stad in het britsch-indische
presidentschap Bengalen, aan den Burha-Ganga (een
arm van den Ganges), 30 mijlen benoordoosten
Calcutta ; 70,000 inw.; was 80 jaren hoofdstad van
Bengalen, loch is zeer in welvaart verminderd sedert
Aureng-Zeyb's dood ; tegenw. is D. hoofdpl. van het
district D. (92 vierk. mijlen ; 600,000 zielen).
Daces, fransche naam van Dacie.
Dachau, stad in Beijeren, aan den Ammer,
5 uren gaans benoordoosten Munchen ; 1450 inw.
Op den regteroever van den Ammer tot aan de Isar
het zoogenaamde Dachauer Moos, een moerassig
vlakland, 5 mijlen lang, 1 mijl breed. Oudtijds had
D. eigene graven, wier geslacht 1175 uitstierf ; reeds
vroeger was D. aan Otto I verkocht.
_C __CHERY.
A
D'Achery. Zic
Dachinabaden, een yolk ter westkust van
het oude Indio, bewoonde het land tusschen de
Barygaza (Cambay) en het koningrijk Pandion,
welke landstreek tegenwoordig bekend is onder de
namen van Cancan, Canara, Malabar, dat wil zeggen
een gedeelte van het tegenwoordige Decan.

Dacie, lat. Dacia, bevatte als romeinsch wingewest het land tusschen de rivieren Theiss, Donau,
Proeth en Dniester en het Carpatisch gebergte. De
bewoners dozer landstreek, de Daciers, van thracische afkomst, waren, door hunne gedurige invallen
op romeinsch grondgebied, voor de Romeinen gevaarlijke naburen, totdat ze door Trajanus in twee
oorlogen (101-106) geheel ten onder gebragt werden. Toen hunne hoofdstad Zarmigethusa (lat.
Augusta Dacica) door Trajanus ingenomen was, zag
Decebalus, de koning der Daciers, zich genoodzaakt
een einde aan zijn leven te makers. Trajanus stichtte
in D. vele volkplantingen ; zijne opvolgers verwaarloosden D., en Aurelianus ontruimde het voor goed
(274). Al spoedig kwam D. nu onder de overheersching der Gothen, vervolgens onder die der Hunnon, der Gepiden en der Awaren ; uit de vermenging van die verschillende volkeren met de oorspronkelijke romeinsche kolonisten ontstonden de
tegenwoordige Walachen.
Dacier (Andre), fransch philoloog, geb. 6 April
1651 te Castres in Opper-Languedoc, studeerde to
Saumur onder den beroemden Tanneguy-Lefebvre,
trad 1683 met diens dochter Anna in den echt,
werd vervolgens bibliothecaris des konings, en 1703
levenslang secretaris der fransche Academie. Hij
stierf te Parijs 18 Sept. 1722. Hij heeft eene menigte
klassieken vertaald, even als zijne vrouw, die door
Boileau in geleerdheid nog boven haren man werd
geschat. Zij was to Saumur geboren in Maart 1654,
en stierf twee jaren vOOr haren man (17 Aug. 1720).
— D. (Bon. Joseph, baron), geb. 1 April 1742 te
Valognes in het fransche Kanaal-departement, word
1784 door den graaf van Provence (later Lodewijk XVIII) benoemd tot historiograaph der orden
van St. Lazarus, Jeruzalem en Carmel. Hij stierf
4 Febr. 1833. Behalve verscheidene vertalingen van
klassieken, schreef hij eene Histoire de l' Academie
des Inscriptions, een Rapport sur les progress des
sciences historiques et de la litterature ancienne
depuis 1789, enz.

Da Costa (Uriel), een portugeesch edelman,
geb. 1597 to Oporto, uit ouders, die vrome Roomschkatholieken waren, hoezeer gesproten uit een joodsch
geslacht. Reeds op 25-j. leeftijd kanunnik in zijne
geboortestad, word Uriel D. door de misbruiken in
de roomsche Kerk zoo afkeerig van zulk een Christendom, dat hij na zijns vaders dood zijn voordeelig ambt nederlegde en met zijne moeder en jongere
broeders naar Amsterdam uitweek, waar hij zich
liet hesnijden, openbare belijdenis aflegde als Jood,
en zijn naam Gabriel veranderde in Uriel. Doch ook
in het Jodendom trof doze verlichte man bijgeloof
en dweepzucht aan, en door die to bestrijden haalde
hij zich de vervolging van zijne nieuwe geloofsgenooten op den hals. Door allerlei verdrietelijkheden, die hem wegens zijne vrijdenkerij werden
aangedaan, tot wanhoop gedreven, maakte hij 1639
aan zijn leven een einde door een pistoolschot,
nadat hij al de kwellingen waaraan hij blootstond
had beschreven in Exemplar vitce huneanw (Amsterdam 1687; nieuwe druk Leipzig 1847).
(Isaac), geb. 14 Jan. 1798 te Amsterdam uit
—D.C
51'
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Dacotah

D'Aguesseau

joodsche ouders, eerst regtsgeleerde, wijdde zich
Daghestan, d. i. bergland, een landschap in
later geheel aan de letterkunde. Den 20 Oct. 1822
russisch Azie, strekt zich van de oosterhelling van
liet hij zich te Leyden doopen. Hij was een vereerder
den Caucasus uit tot aan de Caspische Zee; de bergvan Bilderdijk en na dezen de voornaamste nederachtige streken van D. worden bewoond door Leslandsche dichter onzer eeuw. Hij gaf, behalve een
ghiers en Tsjetsjenzen. De voornaamste steden in
aantal dichterlijke pennevruchten, eene menigte zeer
D. zijn Koeba en Derbent. Vroeger behoorde D. aan
Perzie, doch het werd in 1812 aan Rusland afgeverdienstelijke zoo historische als theologische en
philosophische werken in het licht, en stierf 28
staan ; intusschen is D. zelfs op dit oogenblik nog
niet geheel onderworpen aan Ruslands gezag ; verApril 1860.
Dacotah, een territorium der Vereenigde Sta- scheidene; in hunne gebergten schier ongenaakbare,
ten van Noord-Amerika, eerst in Maart 1860 gevolkstammen zijn nog geheel onafhankelijk. Bij de
organiseerd, vormde vroeger een gedeelte van Miouden droeg D., met Sjirwan vereenigd, den naam
nesota, waarbij nog aan gene zijne van den Missouri
van Albanie, en was toen bewoond door de Daha,.
een gedeelte van Nebrasca komt. In 1860 telde D.
Wat de staatkundige indeeling betreft, omvat D.
eene bevolking van 4839 zielen; het heeft Siouxtegenwoordig het russische gouvernement Derbent,
Falla tot hoofdstad. De talrijke lndianenstam der
de zoogenaamde Caspische streek (Koeba), het
Dacotahs (welke naam wil zeggen Verbondenen,
sjamkalaat van Tarkoe, het khanaat Mechtoelin en
de landschappen Haiti en Tabasseran.
Bondgenooten) behoort tot de groote familie der
Sioux (zie dat art.); ze bewonen, behalve het naar
Daghoemba. Zie DAGOMBA.
hen genoemde territorium, de landen tusschen MisDagobert I, zoon van Clotarius II, geb. 602,
sissippi, Black-Hills, Big-Sioux-River en Devilswerd 622 erkend als koning van Austrasie, bij den
Lake. De Dacotahs zijn gesplitst in zeven van elkandood zijns vaders (628) ook van Neustrie, en in 631
der onafhankelijke, doch onderling verbondene
bij den dood van zijnen broeder Caribert ook van
stammen. Eene spraakkunst hunner taal leverde Aquitanie. Hij onderwierp de Saksen, de Gascogners
Gabelentz (Lpz. 1852) en Riggs (Washington 1851). en de Bretagners; maar hij bezoedelde den mister
Dactyli Ideei, priesters van Cybele, bewoon- zijner overwinningen door ,zijne wreedheden, door
den den berg Ida; ze werden Dactylen genaamd,
zijne trouweloosheid, en door zijne verregaande
omvat hun getal gelijkstond aan dat der vingers
neiging tot wellust. In 632 stichtte hij Saint-Denis,
en stierf 638. — D. II, bijgenaamd de Jonge,
(grieksch dactylos). Ze worden somwijlen verward
moest 656 zijnen varier Siegbert II als koning van
met de Cureten en met de Corybanten,.
Dadar, stad in het landschap Cutch-Gundawa, Austrasie opvolgen ; doch Grimoald, de majordomus,
in Beloedzjistan, aan den ingang van den Bolan-pas ;
maakte zich van het bewind meester, en D. bragt een
geruimen tijd eerst in gevangenschap, vervolgens
3000 inw.
als balling in Engeland door. In 674 gelukte het
Dadelland. Zie BILEDULGER1D..
Dadicw, een perzische volkstam aan de gren- hem echter een gedeelte van zijn rijk te heroveren ;
zen van Sogdiana. Ze vormden met de Sattagyden,
nu regeerde hij vreedzaam tot 679, toen bij door
de aanhangers van Grimoald vermoord werd. —
Aparyten en Gandarien de zevende satrapie.
Dadri, stad in het noordwesten van britsch D. III, zoon van Childebert III van Neustrie,
kwam 711 op den troo p , regeerde onder de opperIndie, aan den weg van Hansee naar Neemuch ;
4000 inw., die tot den vasalstaat Injhur behooren.
leiding van den majordomus Pepijn den Dikke, en
Dadun—Khan, stad in het koningrijk Lahore stierf 715. In de lijsten, waarin alleen de vorsten
uit den bloede van Clovis, die over Parijs geregeerd
(Pendzjaub), nabij den regteroever van den Dzjelem ;
hebben, opgenomen zijn, beet hij D. H.
6000 inw.
Dagoe, of Dagden, russisch eiland in de OostDaendels (Herm. Willem), geb. 21 Oct. 1762
zee, bij de kust van Esthland, is ruim 20 vierk. mijte Hattem in Gelderland, nam, daar hij 1787 in de
len groot en bevolkt met 10,000 zielen, meerendeels
patriotistische woelingen betrokken was, de vlugt
Zweden. Steden heeft D. niet, wel eene kleine ha[mar Frankrijk, keerde als bevelhebber van een vrijven (Tewenhamn); het is ingedeeld in zes kerspelen.
korps 1793 naar de Nederlanden terug, om de OranjeDagomba, of Daghoemba, landschap in het
partij te bestrijden, trad later in dienst der Bataafbinnenland van Guinea, op de zuiderhelling van het
sche republiek, werd gouverneur-generaal van MumKonggebergte, is schatpligtig aan de Ashantijnen ;
ster, en 1807 maarschalk van Holland en gouverneurde bevolking is meerendeels mahomedaansch ; de
generaal der Nederlandsch-oostindische bezittingen,
voornaamste stad is D. of Jaandi.
die hij tot 1811 met veel beleid beheerde. Uit 0. I.
Dagon, eene godheid der Philistijnen, bekend
teruggekeerd werd hij door Napoleon bij de groote
nit de geschiedenis van Simson (zie Rigt. 16 : 23;
armee aangesteld, en onderscheidde zich daarbij als
ook herhaaldelijk vermeld I Sam. 5, en I Chron.
gouverneur van Modlin. In 1814 in het vaderland
10 : 10). Hij werd voorgesteld als half mensch half
teruggekeerd, werd hij door koning Willem I als
visch; D. werd aangebeden te Azoth en te Gaza;
gouverneur van ooze bezittingen op de kust van
aan D. wordt de uitvinding van den ploeg toegeAfrika derwaarts gezonden, waar hij 2 Mei 1818
schreven. Men verwart deze godheid menigmaal met
stierf.
Atergatis. Zie ATERGATA.
Daetselaer. Zie DAATSELAAR,
—
Dagsburg. Zie DABO.
Dafar, eene vruchtbare en goedbevolkte vlakte
Daguerre (Louis Jacques Mande), geb. 1789
in het arabische landschap Hadramát, in het bereik
te Cormeilles, gest. 10 Julij 1851 te Petit-Brie bij
van tie havenplaats El-Sjeer. Nog in de 14e eeuw
Parijs, was lang (inzonderheid decoratie-) schilder,
bestond in deze vlakte eene groote stad D.; thans
uitvinder van het diorama, en, met F. N. Nièpce
vindt men er nog de uitgestrekte ruinen van Elzamen, van de kunst om afbeeldsels op metalen
Bel'aci.
Dagana, fransch handels-station aan den Se- platen over te brengen door den regtstreekschen
invloed van het daglicht; zulke afbeeldsels worden
negal, op de oostgrens van het landschap Wallo
naar D. genoemd daguerreotypes.
(in Afrika).
D'Aguesseau. Zie AGUESSEAU.
Dagden, eiland. Zie DAG6E .
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Daha)

Dajel

Dahoe, yolk in het oude Azle, woonde in Astabene (zie dat woord), en was altijd onafhankelijk,
hoezeer in naam onderworpen aan de Perzen en
later aan Bactria en aan de Seleuciden.
Dahalac-eilanden, afrikaansche groep eflanden in de Roode Zee, aan de kust van Abyssinia.
Het zijn ongeveer 100 klippen en eilandjes, die
geschaard liggen digt rondom Dahalac-el-Kebir
(zijnde het voornaamste eiland), waarop twaalf dorpen, en op de zuidwestkust de haven Dahalac.
em i
ir. 7i
Zie ...IIAHER.
Daher,
I)
Dahlak. Zie DAHALAC.
Dahlberg (Erik Jonsson), geb. 10 Oct. 1625
te Stokholm, gest. 16 Jan. 1703 te Foedeby als
zweedsch rijksgraaf en veldmaarschalk, was een
uitstekend ingenieur, die zich verdienstelijk heeft
gemaakt door het aanleggen en verbeteren van de
vestingen in het toenmalige zweedsche rijk ; hij
wordt dan ook de Coehoorn of de Vauban van Zweden genoemd. Hij schreef ook een werk, getiteld
Suecia antiqua et moderna (nieuwe dr. Stokh.1856).
Dahien, 1) pruis. stad, reg.-distr. Dusseldorf,
1700 inw. 2) saks. stad, reg.-district Leipzig,
nabij den leipz.-dresd. spoorweg ; 2900 inw.
Dahlenburg, marktvlek in de hanoversche
landdrostij Luneburg; 1000 inw.
Dahlgren (Karel Johan), zweedsch dichter,
geb. 20 Junij 1791 te Quillinge bij Norrkoping in
Oostgothland, gest. 2 Mei 1844. Al zijne dichterlijke
pennevruchten verschenen bijeen na zijnen dood
(5 dln. Stokholm 1847-52).
Dahlheim, marktvlek in het pruis. reg.-distr.
.ken ; 3700 inw.
Dahlmann (Friedr. Christoph), geb. 17 Mei
1785 te Wismar, 1813 buitengewoon hoogleeraar
der geschiedenis te Kiel, 1829 professor der staatwetenschappen te Gottingen, trad 1831 ook op in
het openbaar staatkundige !even; hij stierf 5 Dec.
1860 te Bonn. Onder zijne vele geschriften noemen
wij inzonderheid: Quellenkunde der deutschen Geschichte (Gottingen . 1830); Geschichte Ddnemarks
(3 dln. Hamb. 1840-43) ; Geschichte der englischen
Revolution (6e druk, Leipz. 1853); Geschichte der
franzäsischen Revolution (3e druk, Leipz. 1853).
Dahionega, hoofdpl. van het graafschap
Lumpkin in den n.-amerik. staat Georgie, heeft 800
inw. en ligt midden in eene zeer rijke goudstreek;
heeft eene munt der Unie.
Dahme, stad met 4200 inw. in het pruisische
reg.-distr. Potsdam, 10 mijlen bezuidoosten Potsdam, aan de rivier D., die na eenen loop van 10
mijlen in de Spree valt bij KOpenick.
Dahn, marktvlek met 1500 inw. in den beijerschen kreis Pfaltz, aan de Lauter, in het schilderachtige Dahner-dal.
Dahomans, of Dahomanen, de onderdanen
van den koning van Dahomey.
Dahomey, negerrijk in Opper-Guinea, zich
tangs de kust uitstrekkende van den Rio-Volta tot
aan fort Badegry, en in het binnenland tot aan het
Kong-gebergte ; bevolking woest en wreed, omstr.
200,000 zielen, over wier !even en eigendom de
honing een despotiek gezag heeft ; hij sommige plegtigheden (bijv. bij de troonsbeklimming) worden er
2000 en somwijlen meer geslagt, en met de bekkeneelen van de slagtoffers wordt het koninklijk paleis getooid. Deze wreedheden hebben tot dusverre
standgebouden, in weerwil van alle pogingen door
de europesche beschaving (vooral door Engeland)
aangewend, om meer menschelijke begrippen ingang
te doen vinden. De koning van D. laat ten zijnen

voordeele slavenhandel drijven op groote schaal. De
staande armee telt 12,000 koppen, waaronder 4000
vrouw en. Sedert de 2e helft der 18e eeuw, toen D.
onderworpen werd door de Ayos, is het aanmerkelijk verminderd in magi. De residentie is Abomey ;
de voornaamste haven des lands is Whydah.
Dahra, hergachtig landschap in Algerie, prov.
Oran, tusschen de kust en bet beneden-gedeelte
van de rivier Sjelif. In D. verwekte Boe-Maza 1845
een geweldigen opstand, die onderdrukt werd door
(de destijds kolonels) St.-Arnaud en Pelissier.
Dahsjoer, oudtijds Acanthus, dorp in NederEgypte, 4 mijl. bez. Dzjizeh ; beroemde pyramiden.
Daillè (Jean), lat. Dallceus, geb. 6 Jan. 1594
te Chatellerault, sedert 1626 predikant te Charenton,
gest. te Parijs 13 April 1670, een der beroemdste en
geleerdste protestantsche theologanten van Frankrijk.
Van zijne werken (te Rome op den Index) verdienen
inzonderheid melding: Disputatio adversus latinorum
de eultus religion objecto traditionem (Geneve 1664)
en Traitd de l'employ des SS. Peres pour le jugetnent
des diffdrends de la religion (Geneve 1632).
D'Ailly. Zie AILLY.
Daimiel, stad in de spaansche provincie
Ciudad-Real, aan den Azuer ; 9000 inw.
Dain (Olivier le). Zie LE DAIN.
Daine (Nicolaas), geb. 13 Oct. 1782 te Andennes in Belgie, trad 1796 als tamboer in fransche
dienst ; allengs tot onder-officier opgeklommen, ging
hij 1807 met den rang van luitenant in poolsche
dienst over, onderscheidde zich door dapperheid bij
Rachine, Zamasc, Sandomir en Mickow, werd 1813
bevorderd tot kolonel, en na de overgaaf van Dantzig 1814 als krijgsgevangene naar Rusland gebragt.
Uit zijne krijgsgevangenschap ontslagen, werd hij
1815 door koning Willem I als kolonel in nederl.
dienst aangesteld, Nov. 1816 tot brigade-generaal
bevorderd en kommandant van Gelderland, 1821
d o van N.-Holland, 1826 van Limburg. Toen de
belgische opstand uitbrak speelde D. eene dubbelzinnige rol, en liep weldra tot de Belgen over, stond
in den Tiendaagschen veldtogt aan het hoofd der
belg. armee van de Maas, doch werd bij Hasselt
(Aug. 1831) door de onzen verslagen en op de
vlugt gedreven. De rol, die hij in Belgie speelde, was
alles behalve schitterend; driemaal werd hij buiten
dienst gesteld, en eindelijk in de zamenzwering
v. d. Meeren en v. d. Smissen betrokken, werd hem
door Leopold I bij koninklijk besluit 14 Junij 1842
de stad Charleroi als verblijfplaats aaugewezen,
waar hij 18 Oct. 1843 stierf.
Daitoe, mongoolsche naam van Peking.
Dairi, tempel-paleis door Tsin-uin-ten-woe
(d. i. den goddelijken veroveraar) omstr. 660 v.
Chr. te Miako in Japan gebouwd en aan den zonnegod gewijd, terwijl hij zelf den titel van Mikado
aannam. Zie MIKADO.
Dajaks, of Dayaks, ook Dajakkers, heeten de
oorspronkelijke bewoners van Borneo; ze behooren
tot den maleischen volkstam, splitsen zich in eene
menigte, meestal in het binnenland verblijf houdende,
kleine stammen, en spreken een dertigtal verschillende tongvallen. Het afschuwelijke ,,koppensnellen is eene bij de D. diep ingewortelde gewoonte ; hij,
die de meeste doodshoofden bezit, is koning der D.;
en een man, die geen doodshoofden vertoonen kan
van door hem omgebragte menschen, is een voorwerp van algemeene minachting: geen vrouw zou
zoo iemand tot man willen hebben.
Dajel, stad en fort in het zuidwesterdeel van
den Pendzjab; 4000 inw.
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Dakhel

Dalemulet

Dakhel, of Wah-el-Dakhleh, eene oasis in de
woestijn van Libye, ten westen van de Groote oasis,
ligt in de breed te van Thebe, betaalt schatting aan
Egypte, is zeer vruchtbaar, heeft warme ijzer- en
zwavelbronnen, en is bevolkt met 12,000 zielen, die
in 12 dorpen wonen ; de hoofdpl. is Medinet-elKasr.
Dakistan, onder dezen naam worth in sommige werken melding gemaakt van Daghestan.
Dakka. Zie DACCA.
Dalai—Lama, of Groote Lama, beet de op
aarde levende godheid, of eigentlijk de opperste
hoogepriester of paus der Buddhisten in Thibet.
Zie LAMA.
Dalainoor, of Koeloen-meir, een meir in het
noordwesten van Mongolie, wordt doorstroomd door
de rivier Koeloen, zijnde het hovengedeelte der
rivier Argoen.
Dalamow, stad in bet voormalige koningrijk
Oude (Audh) in britsch Oast-Indic, links aan den
Ganges; 10,000 inw.
Dalaradia, in de middeleeuwen tot op het
laatst der 12e eeuw een landschap in Ierland ; het
besloeg de zuiderlielft van het graafschap Antrim,
en het grootste gedeelte van Down.
Dalarne, d. i. het land der dalen, zweedsche
naam van Dalecarlie.

Dalecarlie, in het zweedsch Dalarne, d. i.
land der valleijen, romantisch bergland in Zweden,
waarvan het tegenwoordig het 15n Falun uitmaakt,
is 577 vierk. mijlen groot, en bevolkt met circa
160,000 zielen. In 1520 hield Gustaaf Wasa zich in
D. schuil, na zijne ontsnapping uit de kerkers van
Christiaan II. De Dalecarliers verschillen in
zeden, tongval en gewoonten van de overige Zweden, van wie ze ook onderscheiden zijn door rijzigen, schooners ligchaamsbouw, dapperheid, gehechthei'd aan hunne oude regten en verknochtheid
aan den troon. — Prins August (geb. 24 Aug. 1831)
broeder van koning Karel XV, voert den titel van
Hertog van D.
d. dalrivier, voornaamste rivier van
bet zweedsche bergland Dalecarlie, ontstaat uit de
beide van de noorweegsche grenzen komende rivieren Osterdal- en Westerdal-elf, vormt verscheidene watervallen, en ontlast zich beneden Gene bij
Elfcarleby in de golf van Bothnie.
Dalem, I) D. of Daalbem, dorp in Gelderland,
8 uren gaans bezuiden Tiel, en een kwartier beoosten Gorinchem ; 500 inw. In 1077 aangelegd
door Jan V beer van Arkel; had veel van de Franschen te lijden, die 1795 Gorinchem belegerden,
en 6 Dec. 1813 toen ze D. in brand staken. Van
watervloed leed D. geweldig 1799, 1809 en 18'20.
2) D. of Dalhem, belg. stad, prov. Luik ; 1250 inw.
— 3) D. of Daelhem, dorp in nederl. Luxemburg,
ruim 2 uren gaans bezuidoosten Luxemburg.
D'Alembert (Jean le Rond), een der fransche
encyclopedisten, geb. te Parijs 16 Nov. 1717, werd
te vondeling gelegd op de trappen eener kerk
Rond" geheeten, die sedert lang niet meer bestaat.
Daar gevonden, werd hij door een commissaris van
policie besteed bij de vrouw van een glazenmakersknecht, Rousseau genaamd. Later nam hij bij zijnen
vondelingsnaam dien van d'Alembert aan. Reeds
vroeg onderscheidde D'A. zich als mathematicus,
werd reeds 1741 lid der akademie van wetenschappen te Parijs, 1746 ook van die te Berlijn ; hij stond
hoog in eere bij Frederik den Groote, die hem eene
vaste jaarwedde schonk. Nadat bij zijnen naam beroemd gemaakt had, werd hij bekend met zijne
ouders: zijn varier was Destouches, commissaris van
het wapen der artillerie ; zijne moeder mevrouw de
Tencin. Doch D'A. voelde weinig genegenheid voor
de groote dame, die hem als zuigeling aan zijn lot
overgelaten had, en hij bleef daarentegen zeer gehecht aan zijne pleegmoeder, vrouw Rousseau. Hij
leefde in zeer vertrouwelijken omgang met mademoiselle de L'Espinasse (zie L ' ESPINASSE), en stierf
te Parijs 29 Oct. 1783. Behalve eene menigte geschriften over mathesis en physica leverde D'A.
ook de mathem. en philosophische artikelen voor
de groote Encyclopedic, Welke hij met Diderot in
bet licht gaf. Zijne gemengde geschriften zijn bijeengebragt in de Oeuvres philosophiques, historiques et
littdraires (18 dln. Parijs 1805; 5 dln. 1821).
Dalemincie, eene (7e-10e eeuw) door
Sorben bewoonde landstreek, tusschen de Elbe en
Mulde ingesloten, ongeveer van Meissen tot in de
streek van Dahlen, en die zich alleenlijk bij Meissen
over de Elve uitstrekte. De Slawen zelven noemden
deze landstreek Glomaci (van welken naam nog een
spoor bewaard is gebleven in dien der stad Lommatzsch). In 927, na de verovering van de vesting
Gana of Gruna, werd D. door Hendrik I onderworpen.
Dalemulet, stad in het afrik. rijk Bamboek,
op den regteroever van den Falakieh, 10 mijlen bezuiden Galam.

D'Alayrac. Zie ALAYRAC.
Dalberg, een der oudste aanzienlijke geslachten in Europa, heeft vele beroemde mannen voortgehragt, waaronder: D. (Karel Theodor Anton
Maria, rijksvrijheer van), geb. 8 Febr. 1744 te
Hernsheim bij Worms, aanvankelijk capitularis bij
het aartssticht van Maintz, werd 1772 stadhouder
van Erfurt, 1787 coadjutor van bet keurvorstendom
Maintz, alsook voor Worms en Constans, 1802 keurvorst van Maintz en aartskanselier van het duitsche
rijk. In 1804 woonde hij te Parijs de krooning van
Napoleon bij, en werd door dezen 1806 tot prins
primaat van den Rijnbond en groothertog van Frankfort benoemd, en koos Eugenius Beauharnais tot
zijn opvolger in geval van zijn overlijden. In 1810
hield D. op prins der Kerk te zijn, en bekwam nu
de met het groothertogdom Frankfort vereenigde
gebiedsgronden van Frankfort, Hanau, Fulda, Wetzlar en Aschaffenburg. In 1813 werden hem echter
door de verbondene mogendheden al die hezittingen
ontnomen, en behield hij enkel zijn aartsbisdom
Regensburg, waar hij 10 Febr. 1817 stierf. — D.
(Emmerich Joseph, hertog van), neef van den
vorige, geb. 30 Mei 1773 te Maintz, trail eerst in
keurmaintzer, vervolgens in badensche dienst, was
gezant van Baden te Parijs, 1809 minister van
buitenl. zaken in Baden, verliet dat land na den
vrede, daar al zijne familie-goederen aan Frankrijk
waren vervallen, en kwam 1810 te Parijs, waar hij
zich liet naturaliseren, waarna Napoleon hem benoemde tot hertog en staatsraad. Ms gunsteling van
Talleyrand werd hij door diens invloed 1814 een
der vijf regeringsleden, die het herstel der boarbonsche dynastic bevorderden. Als gevolmagtigd
minister van Frankrijk woonde C. vervolgens met
Talleyrand het congres van Weenen bij ; na de tweede
restauratie der Bourbons werd hij minister van
staat en gezant bij het hof van Turijn; hij stierf
27 April 1833.
Dalbo—meir, een gedeelte van het Wenermeir in Zweden.
Dalcahue, departement van de provincie en
het eiland Chiloe in Chili ; 4200 zielen; de hoofdplaats beet ook D.

Dalen
Dalen, dorp met 1400 inw. in Drenthe, 3 uren
gaans benoorden Koevorden. in 1813 was de nabijheid van die oude vesting oorzaak, dat de Franschen drie dagen achtereen (10, 11 en 12 Dec.)
eenen vruchteloozen aanslag tegen D. beproefden,
dat ook later nog veel van hunne uitvallen uit Koevorden had te lijden ; 8 Aug. 1816 werd D. geteisterd door een zwaren brand.
Dalens (Dirk), naam van 2 hollandsche landschapschilders, vader en zoon, beiden geboren te
Amsterdam (1659 en 3 Febr. 1688) en gest. 1688
en 1753. Vooral de vader is beroemd.
Dalfsen, dorp met 1200 inw. in Overijssel,
ruim 2 uren gaans beoosten Zwolle, bekend door de
moppen, die er gebakken worden (Dalfser moppen).
Dalgarno (George), schotsch geleerde, geb. te
Aberdeen, gaf 1661 te _Londen in het licht : Ars
signorum, vulgo character universalis et lingua
philosophica, waarin hij eene algemeene taal voor-

stelt, gegrond op de stelselmatige classificatie der
Ideen. Reeds in 1641 had Wilkins het zelfde onderwerp behandeld.
Dalhem. Zie DALEM 2).
stad in de spaansche prov. Almeria,
1 mijl van de Middellandscbe Zee; 8500 inw.
Dalibard (Thomas Francois), fransch geleerde,
was de eerste, die in Frankrijk het stelsel van Linneus
invoerde ; onder den titel van Flom parisiensis
prodromus gaf bij in 1749 eene Flora der omstreken
van Parijs in het licht, waarin hij bij de classificatie
der planten dat stelsel volgde. Ook de proeven van
Franklin betreffende de electriciteit van den dampkring werden door D. het eerst in Frankrijk bekend
(1752).
Dalibor, een Bohemer, zat als aanvoerder van
eene hende opstandelingen 1498 in den toren van
het kasteel te Praag gevangen, welke toren nog
tegenw. naar hem Daliborga beet. Door aanhoudende oefening op de viool bragt D. het zeer ver in
de muziek; vandaar het bekende spreekwoord
Etidm Daliborem fames musicam (Honger is de
beste muziekmeester).
Dalie, fransche naam voor Dalsland.
Dalila. Zie DEL1LA.
Dalin (01of), geb. 1708 te Winberga in de
zweedsche prov. Halland, gest. 1763 als hofkanselier te Stokholm, behoort onder de voornaamste
bevorderaars der zweedsche letterkunde. Zijne werken in proza, waaronder de nog heden ten dage
geachte Svea rides historia (4 dln. Stokholm 1747
—62), waren echter veel belangrijker dan zijne
gedichten (Poetiska arbeten, 2 dln. Stokholm 1782).
Dalkeith, stad in het schotsche graafscbap
Edinburg, ruim 2 uren gaans beoosten Edinburg;
7000 inw. In de nahijheid bet prachtige kasteel
Dalkeithhouse, dat aan de hertogin van Monmouth
toebehoord heeft.
Dallseus. Zie DAILLE.
Dallya, of Dalya, marktvlek in het slavonische
comitaat Essek, aan den Donau; 4500 inw.
Dalmanutha, naar deze landstreek voer Jezus
met zijne discipelen, na het wonder van de brooders
en visschen; Marcus 8 : 10.
Dalmasio (Lippo), een schilder uit Bologna,
werkte 1410-20, en wordt bijgenaamd Lippo Belle
Madonne, d. Lippo der Onze-lieve-Vrouwen, omdat hij zulk eene groote menigte Maria-heelden vervaardigd heeft.
Dalmaticus (Metellus, bijgenaamd). Zie het
art. METELLUS en ook in nevenstaande kolom het artikel DALMATI6.
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Dalmatia, koningrijk en oostenrijksch kroonland, groot ruim 222 vierk. mijlen met inbegrip van
vele eiland en, waarvan de voornaamste Arbe, Brazza,
Bua, enz. Het heeft eene bevolking van omstreeks
406,000 zielen (waaronder 14,000 Italianen), en
strekt zich uit tangs de oostzijde van de Adriatische
Zee, is over het geheel zeer bergachtig, wordt doorstroomd door verscheidene kustrivieren, waarvan de
voornaamste zijn Kerka, Zermagna, Cetina en Narenta, en is ingedeeld in het stadsdistrict Zara, benevens de vier kreisen Zara, Spalatro, Ragusa en
Cattaro. De hoofdstad is Zara. De volkstaal is Illyrisch-servisch, de taal der ambtenaren en beschaafde
klassen is Italiaansch. Oudtijds vormde D. een
magtig rijk, dat in de 2e eeuw v. Chr. onderworpen
werd door Gentius, koning van Illyrie. Reeds in
229 v. Chr. was dat gedeelte van D. dat zich tegenover het eiland Pharos uitstrekte, aan de Romeinen
onderworpen ; Paulus Emilius veroverde 219 v. Chr.
Delminium ; de grenzen van Rome's beerschappij in
D. werden uitgebreid eerst door Marcius Figulus
(155 v. Chr.), vervolgens door Nasica Corculurn
(154 v. Chr.), en in 118 v. Chr. werd bet nog niet
veroverde gedeelte van D. aan Rome onderworpen zonder slag of stoot door een Metellus, die deswege den
eernaam ontving van Dalmaticus. Herhaalde malen
kwam D. in opstand, doch werd telkens bedwongen.
Ook aan den opstand der Pannoniers (5 na Chr.)
onder Bato nam D. deel ; met de onderdrukking echter van dezen opstand werd het geheel onderworpen en
ingelijfd bij Illyricum. Het Christendom werd in D.gepredikt door Titus,een merle-arbeider van den apostel
Paulus (II Tim. 4 : 10).Na den val van het Westersche
rijk werd D. veroverd door de Herulen, vervolgens
door de Oost-Gothen ; het werd bij het rijk van
Constantinopel ingelijfd, eindelijk, onder Justinianus.
In 640 vestigden zich de Sorben in D. gelijktijdig
met de vestiging der Croaten in Liburnia ; beide
volkeren waren tang schatpligtig aan de Awaren ; ze
erkenden vervolgens de suzereiniteit der frankische
keizers: doch maritiem D. (d. i. Zara, Trau, Spalatro, Ragusa, met andere woorden ongeveer het
tegenwoordige D.) werd bij het traktaat van 812
toegewezen aan het grieksche rijk. Langzamerhand
maakten die volkeren zich onafhankelijk. De Croaten
en Dalmaten, die langs de trust woonden, leefden een
geruimen tijd van zeerooverij; vandaar de oorlogen
met Venetie (997, enz.), welke republiek zich meester maakte van de dalmatische kuststreek. In 1052
werden die veroveringen aan Venetie ontweldigd
door den Croaat Peter Crescimir, die zich opwierp
als koning van D. en Croatia. Zijne opvolgers waren
Demetrius, Swinimir en Stephanus ; van dezen laatste ging D. als erfgoed over op de koningen van
Hongarije. Venetie bezat nu Diets antlers meer van
D. dan alleen Zara ; intusschen maakte bet zich,
nadat de Arpaden waren uitgestorven (1301), wederom van maritiem D. meester, en behield dit bijna
vijf eeuwen. Toen Venetie zelf als onafhankelijk rijk
ophield te bestaan (1797) werd D. bij het traktaat
van Campo-Formio toegewezen aan Oostenrijk ; bij
het traktaat van Preshurg (1805) werd D. afgestaan
aan Napoleon, die het in 1809 inlijfde bij de Illyrische provincien. In 1814 werd D., met uitzondering
van het turksche gedeelte, weder oostenrijksch. —
De Dogen van Venetie namen den titel aan van
Hertog van Dalmatia; die titel is ook gedragen door
de graven van Dachau en na hen, krachtens erfregt,
door de graven van Andechs. Door Napoleon I werd
rnaarschalk Soult verheven tot Hertog van D. (zie
het art. SouLT).
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Dalmatius, I) stiefbroeder van Constantijn
den Groote, zoon van Constantius Chlorus en Theodora (was niet, zooals sommigen meenen, de zelfde
persoon als Hannibalianus ; dit was een broeder van
D.) ; D. stierf voor Constantijn, die hem tot censor
verheven had. — 2) zoon van den vorige, had
groote begaafdheden des geestes, en werd in 335
door Constantijn den Groote tot cesar benoemd. Hij
onderdrukte den opstand op Cyprus, ontving van
Constantijn bij de deeling des rijks de thracische
landen, en verloor na diens dood, in eenen soldatenopstand, het leven.
Dalmatow, stad in het russische gouvernement Perm, arrondissement Sjradinsk ; 2800 inw.
en grout klooster.
Dalphon, een der tien zonen van Haman
(Esth. 9 : 7). Zie ARIDAI.
Dalrymple (Port-), stad op de kust van Tasmania. Zie GEORGETOWN.
Dalrymple, schotsch geslacht, sedert 1450
in het bezit van de heerlijkheid Stair-Montgomery
in het graafschap Ayr. Under de leden van dit geslacht verdienen vooral melding : D. (David), geb.
28 Oct. 1726, gest. 29 Nov. 1792, meer bekend
under den naam van lord Hailes, geacht als regtsgeleerde en geschiedschrijver ; zijne Annals of Scotland
(2 dln. Edinb. 1776-79) zijn een verdienstelijk
werk. — D. (Alexander), broeder van den vorige,
geb. 24 Julij 1737, gest. 19 Junij 1808, voerde in
dienst der 0. I. Compagnie 1759 bevel over eene
expeditie in den indischen archipel. Teruggekeerd
in Engeland, maakte'D.de plans voor de ontdekkingsreizen, die het engelsche ministerie sedert 1768
deed volbrengen door Cook. Als koninklijk hydrograaph wijdde D. zich geheel aan den vooruitgang
der zeevaart- en aardrijkskunde ; onder zijne vele
werken munten uit eene verzameling van beschrijvingen betreffende togten op de Stille Zuidzee (1770),
een atlas der kusten van Malabar, Coromandel, enz.
(1806). — D. (John), baron der koninklijke schatkist in Schotland, geb. omstr. 1726, gest. 1810,
heeft .Gedeirkschriften" in het Licht gegeven (Louden 1771), waaruit blijkt, dat er onder Karel 1I, wiens
partij hij met warmte was toegedaan, verscheidene
leden van het engelsche parlement (onder anderen
Algernon Sydney) bezoldigd werken door Lodewijk XIV van Frankrijk. D. (sir Hew Whiteford), geb. 1750, gest. 9 April 1830, werd ter zake
van de 23 Aug. 1808 door hem aangegane conventie
van Cintra voor eenen krijgsraad geroepen, doch
vrijgesproken. In 1814 werd hij baronet, welke titel
bij zijnen dood overging op zijn oudsten zoon D. (sir
Adolphus John), luitenant-generaal en lid van het
parlement.
Dalsland, oude provincie van Zweden (het
tegenw. Ian Wenersborg), beoosten Bohuslan, heeft in
het noorden romantisch schoone dalen, meren en
bergen.
Dalton, 1) stad in het engelsche graafschap
Lancaster, 4 mijlen benoordw. Lancaster ; 3000 inw.
In de nabijheid rumen van de abdij van Furness.
2) stad in het engelsche graafschap York, aan de
Come ; 3600 inw.
Dalya. Zie DALLYA.
Dam, of Damme, stadje in de belg. prov. WestVlaanderen, aan het kanaal van D. Zie DAMME.
Dam (den), 1) zie het artikel APPINGEDAM,2) zie
bet artikel LEYDSCHENDAM.
Damaghan, stad in de perzische provincie
Khorassan, aan den weg van Teheran naar Sjahroed ; 2000 inw.

Damas

Damalis, voorgebergte en stad aan den ingang
van den thracischen Bosporus, tegenover Byzantium ;
is het tegenw. dorp Karak-Sarai. Hier moet Io overgezwornmen zijn,ter wier eere de Chalcedoniers de koperen koe oprigtten ; Damalis, vrouw van den
atheenschen veldheer Chares, moet h ier begraven zijn.
Daman, 1) vruchtbaar landschap in britsch
0. I. (in Pendjaub), is voor het grootste deol door
Afghanen bewoond, en strekt zich uit over eene lengte
van 65 mijlen tusschen het Soliman-gebergte en den
Indus. — 2) D., of Domab, portugesche stad op de
westkust van Voor-Indie, aan de uitwatering van
3) de rivier D. Met het district D. 34,000 zielen
bevolking ; een fort en levendige haven.
Damanhoer, lat. Hermopolis parva, stad in
Neder-Egypte, prov. Bahhari, 10 mijlen bezuidoosten Alexandrie, nabij het Mahmoedieh-kanaal en aan
eenen spoorweg ; 10,000 inw.
Damanhoer—Khobra, stad in Neder-Egypte, aan den Nijl, 1 mijl benoorden Cairo. Zomerresidentie van Mehemed-Ali.
Damar, stad in 't arab. landschap Jemen, 14 mijl.
bezuiden Sana; 25,000 inw.; beroemde paardenfokkerij; beroemde hoogeschool voor de sekte der Zeiten.
Damara, aan het yolk der Ovaherero in het
westen van Zuid-Afrika worth deze naam gegeven
door de Namaqua-Hottentotten en bijgevolg ook
door de Europeanen in het Kaapland.
Damaris, eene te Athene door Paulus tot het
Christendom bekeerde vrouw ; Hand. 17 : 34.
Damas, fransche naam van Damascus.
Damas (Farnilie), een oud-adellijk fransch geslacht, reeds bekend sedert de 13e eeuw ; voornaamste
leden : D. (Charles, graaf, later hertog, van), geb.
28 Oct. 1758, gest. 5 Maart 1829, opperkamerjonker
van Lodewijk XVI, nam als kolonel deel aan den
amerikaanschen oorlog, doch voerde 1791 bevel over
het regement fransche dragonders, dat de voorgenomene vlugt des konings zou dekken; hij werd
echter met Lodewijk XVI gevangen genomen te Varennes. Door de amnestie van 13 Nov. 1791 teruggegeven aan de vrijheid, emigreerde bij 1792; na de
restauratie der Bourbons werd hij pair en 1827
hertog. D. (Roger, graaf van), broeder van den
vorige, geb. 1769, gest. Sept. 1823, werd zeer jong
officier bij het regement des konings, ging in russrsche dienst over, onderscheidde zich in den oorlog
tegen de Turken (1787), keerde als kolonel naar
Frankrijk terug. In de fransche omwenteling diende
hij eerst onder Conde, en streed vervolgens met generaal Mack aan het hoofd der napolitaansche armee
tegen de troepen der republiek ; zijn terugtogt in
Calabrie werd zelfs door de fransche tactici als een
meesterstuk van krijgsbeleid geroemd. Sedert hield
hij op Sicilie en in Oostenrijk verblijf, keerde 1814
naar Parijs terug, en werd door Lodewijk XVIII tot
luitenant-generaal benoemd.— D. (Francois Etienne
de), geb. 22 Junij 1769 te Parijs, gest. aldaar 1828,
was eerst tweede luitenant bij het regement RoyalAuvergne ; sedert 1792 kolonel, nam hij deel aan al
de gevechten der republikeinsche armee aan den
Rijn, en werd bij de expeditie in Egypte bevorderd tot
divisie-generaal en chef van den generalen staf. Hij
viel bij Napoleon in ongenade en verliet de dienst,
werd betrokken in het proces Moreau, doch door de
voorspraak van Murat in vrijheid gesteld. Hij maakte
den veldtogt naar Rusland mede, en onderscheidde
zich bij den overtogt van de Berezina. In 1814 leverde bij Maintz over aan de Geallieerden, onderwierp
zich aan de Bourbons, en werd later insv,eteurgeneraal over het korps der gendarmerie.

Damascenus

Damiens

Damascenus (de heilige Johannes). Zie het
art. JOHANNES CHRYSORRHOAS. - D. (Nicolaas). Zie
NICOLAAS van Damascus.
Damascius, eclectisch wijsgeer, geb. omstr.
480 te Damascus, leeraarde te A thene toen Justinianus (529) de heidensche school der philosophie aldaar deed sluiten, waarop D. de wijk nam naar Perzie,
bij koning Chosroes, door wiens voorspraak D. vergunning bekwam om naar zijn vaderland terug te
keeren (533). Van D's ,,Geschiedenis der voornaamste
eclectische wijsgeeren" worden fragmenten gevonden bij Photius, terwijl zijne Qucestiones de primis
principiis in 1826 in het licht gegeven zijn door Kopp
te Frankfort.
Damascus, turksch Demesjo, arab. Dimesjk of
El-Chcim, fransch Dames, stad in Syrie, hoofdplaats
van het ejalet of pachalik D. in de aziat.-turksche
prov. Soristan, ligt aan den voet van den Antilibanon, is omringd van sterke muren en breede grachten, heeft circa 200 moskeen, vele christenkerken
en kloosters, beroemde bazars en khans, en telt nog
tegenw. ruim 200,000 inw. Eertijds was D. beroemd
om zijne wapensmederijen (damascener klingen,
staal, enz.), maar de bekwaamste werklieden werden
door Tamerlan overgebragt naar Bucharije. Ook is
D. vermaard als de verzamelplaats der karavanen,
die in bedevaart optrekken naar Mekka, Bagdad, enz.
(jaarlijks komen op die wijze wel 50,000 Musulmannen te D. bijeen). D. is eene zeer oude stad, die wij
reeds in Genesis en in geheel het 0. T. vermeld vinden. Nu eens was D. aan de Joden onderworpen, nu
weder onafhankelijk ; ten tijde van David was het
de hoofdstad van een onafhankelijk syrisch rijkje
(het Damasceensche rijk) ; 800 v. Chr. verloor D.
voor goed zijne onafhankelijkheid, doch niet zijn gewigt als industrie- en koopstad. Het behoorde vervolgens nu aan Perzie •dan aan Syrie, en kwam eindelijk (64 v. Chr.) in de magt der Romeinen, die
het door eigene koningen lieten regeren, onder wier
bestuur D. weder *on te bloeijen. Later bij het
oostersch-rom. rijk Ingelijfd, werd D. vervolgens
(632 na Chr.) bemagtigd door kalif Omar, die er
zijne residentie vestigde ; vandaar dat de ommiadische kalifen ook den titel voerden van .kalif van D.".
In den tijd der kruistogten werd er om het bezit
van D. vinnig gestreden ; in 1401 werd de stad vermeesterd door de Mongolen, en 1516 werd D. door
sultan Selim I veroverd en aan Turkije getrokken.
Van 1833 tot 1840 stond D. met Syrie en Palestina
onder egyptische heerschappij, doch werd 1840 aan
Turkije teruggegeven. Eene treurige vermaardheid
erlangde D. door de barbaarsche moordwoede tegen
de Christenen in 1860 (van 9 tot 16 Julij).
Damasek, onder dezen naam wordt Damascus
vermeld in het 0. T.
Damasia, oudste naam van Augsburg.
Damasithymus, vorst van Calynda in Carle,
sneuvelde op den togt van Xerxes tegen Griekenland
in den zeeslag bij Salamis.
Damastes, of Polypemon, een athleet, werd aan
den Cephissus overwonnen door Theseus.
Damasus, de heilige, geb. in Portugal, werd
366 tot pans verkoren, en bleef dat tot aan zijnen
flood in 384; gedenkdag 11 Dec. Hij hield verscheidene concilien ter bestrijding van ketters, o. a. tegen
de Arianen, en tegen de Apollinaristen, die 381 bij
het concilie van Constantinopel werden veroordeeld.
— D., tegenpaus van Benedictus IX, was bisschop
van-Brixen in Tirol, toen bij 1048 tot pans verkoren
werd, Welke waardigheid hij slechts kort bekleedde,
daar hij 23 dagen later te Palestrina stierf (1048).

Damavend, of Demavend, stad in Iran,hoofdstad van Tabaristan, ruim 5 mijlen benoorden Teheran. In de nabijheid van D. een vuurspuwende berg.
Damazan, fransche stad, dept. Lot-Garonne,
circa 2 uren gaans benoorden Aiguillon ; 3000 inw.
Dambach, stad met 3500 inw. aan de Scheer,
in het fransche dept. Beneden-Rijn, 2 uren gaans
benoorden Schelestadt.
Damboel, Dambul of Bamboo', dorp op het
eiland Ceylon, benoorden Candy, is merkwaardig door
vier oude buddha-tempels, in de rotsen uitgehouwen.
Dambortzitz, marktvlek in den moravischen
kreis Briinn ; 2000 inw.
Dame Habonde. Zie ABUNDANTIA.
Darner, stad aan den Nijl, 3 uren gaans boven
de uitwatering van den Atbára ; 5000 inw.; eertijds
priesterstad met beroemde scholen.
Darnergoe, vruchtbaar landschap in Soedan,
benoordw. Bornoe ; hoofdstad Zinder, 1852 bezocht
door Barth.
Damery, fransch stadje, dept. Marne, aan de
Marne, 2 uren gaans benoordw. Epernay ; 1800 inw.
Dames (Vrede der), tusschen Frankrijk en
Spanje. Zie CAMBRAY.
Damghan, het oude Hecatompylos, stad in
Iran, in Tabaristan, 30 mijlen beoosten Teheran. In
de nabijheid van D. behaalde Nadir-Schack eene
beroemde overwinning op de Afghanen.
Damia, eene godheid. Zie AUXESIA.
Damiani (Petrus), geb. in nederige omstandigheden te Ravenna omstr. 988, moest in zijne
kinderjaren varkens hoeden. Doch een zijner broeders was aartsdiaken te Ravenna; deze trok zich het
lot van den jongen Petrus aan, liet hem stnderen, en
strekte hem tot vader. Zoodra D. zijne studien volbragt had, ging hij in het klooster Fonte-Avellana
in Umbrie, en werd 1041 abt van dat klooster. Hij
bewees groote diensten aan de pausen Gregorius VI,
Clemens II, Leo IX, Victor II en Stephanus IX ;
deze laatste benoemde hem tot kardinaal-bisschop
van Ostia. Doch 1062 legde D. uit eigen beweging
die waardigheid neder, en keerde naar zijn klooster
terug als eenvoudig monnik ; dikwijls echter verliet
hij de afzondering om gewigtige missien te volbrengen ; hij stierf te Florence 1072. De ondeugden en
gebreken der ital. geestelijkheid zijn door D. geschetst
in zijn werk Liber Gomarrhianus.
Damianiten, aanhangers van bisschop Damianus.
Damianus (Cosmas en), twee heiligen en martelaars. Zie COSMAS.
Damianus, een monophysitisch bisschop van
Alexandria in de 6e eeuw, verklaarde de drie personen der Drieeenheid voor drie eigenschappen van
den eenen God . Zijne aanhangers heetten Dantianiten.
Darniate. Zie DAMIeTTE.
Damiens (Robert Francois), geb. 1714 in
Tieuloy, een dorp bij Arras, droeg wegens zijnen
woesten aard den bijnaam van Robert le Diable. Door
staatkundige dweepzucht gedreven, deed hij 4 Jan.
1757 een moord-aanslag op Lodewijk XV, wien hij
een messteek toebragt op het oogenblik toen de
koning te Versailles in zijn rijtuig Wilde stappen.
Deswege werd D. '28 Maart 1757 op het Greveplein te Parijs levend gevierendeeld (door vier paarden aan armen en beenen vaneen getrokken) ; de
brokken van zijn lijk werden verbrand, en zijne familie
werd nit Frankrijk gebannen. Eerst was D. soldaat
geweest, later knecht in het gesticht der paters
Jezutten te Parijs; toen bij zijne misdaad ging plegen was bij sedert eenigen tijd buiten betrekking.
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Damiette

Dampierre

Damiette, of Damiate, het oude Tamiathis,
Damon en Phinthias, twee pythagorische
belangrijke koopstad in Neder-Egypte, 2 uren gaans
wijsgeeren te Syracuse, leefden omstr. 400 v. Chr.,
van de zee, aan de ooster-uitwatering van den NO
onder Dionysius den Jonge. Ze zijn beroemd als toonen aan het meir Menzaleh, 20 mijlen benoordoosten
beelden van ware vriendschay. Damon, ter dood verCairo ; zetel van een coptischen bisschop ; 28,000
oordeeld zijnde, verkreeg vergunning om zijne zaken
inw. Het tegenw. D. is opgebouwd van de rumen
te gaan regelen, mits iemand persoonlijk borg bleef
der in het laatst der 13e eeuw gesloopte stad D.,
dat hij terug zou keeren om zijn vonnis te onderdie in 1249 door den heiligen Lodewijk ingenomen,
gaan. Die dienst bewees hem zijn vriend Phinthias.
doch door hem aan de Musulmannen teruggegeven Op het . bepaalde uur was D. echter niet terug,
was als een gedeelte van zijnen losprijs.
Phinthias werd naar de strafplaats geleid, om ter
Damm, 1) D., of Alt-Damm, oude stad met dood gebragt te worden ; doch eer het zoo ver ge3500 inw. in de pruis. prov. Pommeren, 2 uren
komen was, kwam D. aansnellen: en nu ontstond er
gaans bezuidoosten Stettin, waarmede het door een
een wedstrijd van grootmoedigheid tusschen de beide
langen steenen dam verbonden is, vormt met zijne
vrienden, wie hunner thans het vonnis ondergaan
vestingwerken op den regteroever van de Oder het
moest. Door zooveel wederzijdsche zelfverloochening
bruggehoofd van Stettin; D. ligt aan de uitwatering
getroffen, schonk Dionysius aan D. het leven, en
der PlOne in het Dammer-meir (Dammsche See).
verzocht om als derde persoon in hunnen vriend—2)D.,of
Neu-Damm, stad in het pruis. reg.-distr.
schapsbond opgenomen te worden.
Frankfort aan de Oder, kreis Kiistrin ; 3200 inw.
Dampier (William), engelsch zeevaarder, geb.
1652 te East-Coker, graafschap Somerset, volbragt
Damma, 1) lat. naam van Appingedam.
2) D., of Damme, een der zuidwester-eilanden in
drie reizen condom de wereld. Op zijne eerste reis
den molukschen archipel (nederl. 0. I.) ; op de
(1673-1691) viel hij 1683 in de nabijheid van
noordoostkust een vuurspuwende berg, die altijd
Jamaica in handen der flibustiers, woonde vele hunrookt ; bij de dorpen Solat en Kelie warme zwavelner rooftogten bij, en ontdekte bij die gelegenheid
bronnen, geneeskrachtig tegen huidziekten.
verscheidene eilanden. Zijne bescbrijving New Voyage
Dammartin, fransche stad, dept. Seine- round the world (3 dln. Londen 1697-1707) baarde
Marne, 4 uren gaans benoordw. Meaux, op eene zeer veal opzien. Op zijne tweede reis (1699-1701)
hoogte ; 1850 inw.
naar Nieuw-Holland, ontdekte hij Nieuw-Britannia,
Dammartin (graven van), naar het stadje de naar hem Dampierstraat genoemde zeedngte en
D. hunnen titel voerende, klimmen op tot in de 11e
eene menigte kleine eilanden. Door D. ward men
eeuw. In 1439 kwain die titel door huwelijk aan
met daze gevaarlijke zee het allereerst bekend. Eene
Antoine :de Chabannes (zie CHABANNES), door wiens derde reis naar den Grooten Oceaan, in 1704 onderdochter hij overging op het geslacht Anjou ; in
nomen en 1708 hervat, eindigde 1711. Men weet
1554 kocht hem Anne, hertog van Montmorency;
niet in welk jaar D. gestorven is, Verscheidene pun1632 werd deze titel der Montmorencys verbeurd
ten in Australia zijn naar D. genoemd, zoomede de
Dampier-archipel, die aan de noordwestkust van
verklaard en door Lodewijk XIII aan het geslacht
Bourbon-Conde verleend.
Australia ligt en, behalve een aantal kleinere, de
Damme, 1) zie DAMMA 2). — 2) in de wan- eilanden Enderby, Lewis, Rosemary, Legendre en
deling de gewone naam voor Zwammerdam.
Depuch bevat.
3) versterkt stadje in de belgische provincie
Dampierre, drie fransche vlekken : 1) dept.
West-Vlaanderen, aan het kanaal van D., circa 2
Jura, 5 uren gaans benoordoosten Dole; 700 inw.;
uren gaans benoordoosten Brugge, was op het laatst
ijzersmelterijen. — 2) D.-sur-Salon, dept. Hauteder 13e eeuw een van de aanzienlijkste fabriek- en
Saone, 4 uren gaans benoordoosten Gray ;1400 inw.;
koopsteden van Europa; thans slechts 600 inw.; ijzersmelterijen. — 3) D., dept. Seine-Oise, 3 uren
overwinning (1299) van Karel van Valois op Robert,
gaans benoordoosten Rambouillet; kasteel der herden oudsten zoon van graaf Guy.
togen van Luynes.
Dammscher See, een mein in Pommeren
Dampierre (Guy de), graaf vats Vlaanderen
beoosten de Oder, bij Stettin ; in dit meir ontlasten
en pair van Frankrijk, vergezelde 1270 den heiligen
zich de Reglitz, de PlOne en de Ihna.
Lodewijk naar Afrika, gaf zijne dochter aan Edward
van Engeland ten huwelijk zonder daartoe de toeDammudah, of Dummodah, rivier in Bengalen, ontspringt in het district Ramgurh, stroomt
stem ming'gevraagd te hebben van Filips den Schoone,
door een dal dat rijk is aan steenkolen en ijzer, en
die deswege aan Edward den oorlog verklaarde,terontlast zich na eenen loop van 70 tnijlen in den
wijl D. te Compiegne gevangen gezet ward, waar hij
Hooghly. Door het Dammudah-dal loopt de spoorweg
1305 stierf. — D. (Henri Duval, graaf van), geb.
van Calcutta.
omstr. 1580 in het bisdom Metz, diende den DuitDamnonii, een yolk in Britannia 2a, in het schen keizer in den oorlog tegen de Turken, tegen
tegenwoordige Cornwallis. Zie DUMNONII.
Bockskai en Betlen Gabor, tegen de boheemsche opDamocles, een hoveling en vleijer van Diony- standelingen, en streed in den 30-jarigen oorlog
sins, tiran van Syracuse. Volgens het verhaal van
tegen Mansfeld ; hij sneuvelde 9 October 1620 bij
Cicero had D. zijnen vorst, omdat die alle bedenkede bestorming van Presburg. — D. (Auguste Henri
lijke genietingen kon smaken, reeds zoo dikwijls den
Marie Picot, markies van), fransch generaal,geb. 19
Aug. 1756 te Parijs, diende zeer jong onder Frederik
gelukkigsten aller stervelingen genoemd, dat Dionyden Gr. In 1789 schaarde hij zich onder de vanen
sius besloot hem eens eene kleine les te geven. Tot
der omwenteling, diende 1791 onder Rochambeau,'
dat einde liet hij een feestmaal aanrigten, waarbij D.
vervolgens onder Dumouriez, onderscheidde zich
zijne plaats zou bekleeden en al de eerbewijzen genieten als ware hij zelf tiran van Syracuse. Boven in den slag bij Jemappes, en aanvaardde na Dumouriez's afval 1793 het opperbevel over de armee ;
den zetel echter, waar D. aan dat feestmaal zat, hing
een scherp zwaard, dat aan een paardenhaartje aanbij zijnen aanval op de Oostenrijkers (6 Mei 1793)
houdend boven zijn hoofd hing, zoo lang het feestverbrijzelde een vijandelijke kanonkogel zijn regtermaal duurde. Vandaar de spreekwijze ,,het zwaard
been, ten gevolge waarvan hij twee dagen later
stierf.
vanDamocles"voorheen aanhoudend dreigend gevaar".

Dainamont

Dandolo

Damrêmont (Charles Marie, graaf Denis de),
geb. 8 Fehr. 1783 te Chaumont, tnaakte sedert 1804
bijna al de veldtogten van Napoleon mede, werd ook
na bet herstel der Bourbons bevorderd, diende met
onderscheiding in de oorlogen in Spanje en Algerie,
werd, in Frankrijk terug, tot pair verheven, en
1837 in de plaats van Clauzel tot gouverneur-generaal van Algerie benoemd ; hij bestuurde met bekwaamheid den tweeden veldtogt tegen Constantine,
welke stad 13 Oct. 1837 stormenderhand werd vermeesterd, nadat D. daags te voren door een kanonkogel was gedood.
Damsterdiep, voornaam vaarwater in de
prov. Groningen, loopt van de stad Groningen eerst
noordoostelijk, dan oostelijk, komt door Appingedam,
langs Solwert, en ontlast zich door twee slutzen te
Delfzij1 in de Eems.
Damvilliers, stadje in het fransche dept.
Meuse, 4 uren gaans bezuiden Montmedy ; 1000 inw.;
geboorteplaats van maarschalk Gerard.
Dan, vijfde zoon van den aartsvader Jacob, zijnde
de eersteling, door hem verwekt bij Bilha, de dienstmaagd zijner huisvrouw Rachel (Gen. 30 : 6). D.
werd het hoofd van een der twaalf stammen Israels.
De stam D. grensde ten 0. aan de stammen Benjamin en Juda, waarvan hij gescheiden was door de
rivier Sorek, ten N. aan den gam Ephraim, ten W.
aan de zee. Het land der drie genoemde stammen
en dat van Simeon kwam met der tijd ook aan den
stam D. De naam der aan de Pbeniciers ontnomene
stad Lesjew (Lais) werd in D. veranderd ; dit
was toen het noordelijkste punt van geheel Palestina ;
vandaar de bijbel-uitdrukking .Geheel Israel van
Dan tot Berseba", hetgeen zeggen wil ',van het noorden tot het zuiden".
Dan, 1) rivier in Noord-Amerika, ontspringt in
Noord-Carolina op de Blue Ridge, en valt in Virginie
na eenen loop van 40 mijlen in den Roanoke. —
2) Dan, of Lais, stad ; zie DAN (de stam) hierboven
en het art. LAis.
Dana, voornatne stad in Cappadocie ; waarschijnlijk de zelfde als Tyane.
Danae, dochter van Acrisius, koning van Argos, die haar in eenen toren opsloot, omdat het orakel
hem voorspeld had, dat hij gedood zou worden door
het kind, hetwelk zij ter wereld brengen zou. Jupiter
wist in de gedaante van een gouden regen in dien
toren te komen om D. te verleiden, en zij werd
rnoeder van Perseus. Hierover vertoornd, liet Acrisius
moeder en zoon in eene kist in zee werpen, doch zij
werden gered ; en later werd Perseus werkelijk de
moordenaar van zijnen grootvader. Zie PERSEUS.
Danaers, lat. Danai, de bewoners van Argos ;
bij de dichters wordt de naam D. ook wel gebezigd
voor Grieken in bet algemeen. Zie DANAUS.

Danatis, zoon van Belus en Anchinoe, was een
tweelingbroeder van Egyptus, met wien hij aanvankelijk gezamentlijk regeerde over Neder-Egypte ;
maar zijnen broeder naar het leven getracht hebbende, moest D. de vIngt nemen, en toog met zijne
vijftig dochters (de zoogenaamde Danaiden) naar
Argos (omstr. 1572 of 1472 v. Chr.). Hier werd bij
door koning Gelanor zeer welwillend en gastvrij
ontvangen, welke gastvrijheid hij echter beloonde
door Gelanor van den troon te stooten (volgens
anderen deed Gelanor vrijwillig afstand van den
troon ten behoeve van D.). Met D. begon dus in
Argos de dynastie der Beliden of afstamtnelingen van
Belus; en naar D. werden de Argiven (bewoners van
Argos) Danaers of Danai genoemd. Intusschen bedacht Egyptus een middel om den twist met zijnen
broeder D. bij te leggen ; bij deed namelijk aanzoek
bij D. om diens vijftig dochters tot vrouw te geven
aan zijne vijftig zonen ; maar de meeste der Danaiden
verklaarden zich tegen die uithuwelijking, daar ze
zulk een huwelijk op groote schaal eene goddeloosheid vonden. Nu zond Egyptus eenvoudig eene
armee naar Argos, om zijn broeder tot aanneming
van zijn voorstel te noodzaken ; en niet tegen zulk
een leger opgewassen, gaf D. zijne toestemming.
Maar daar het orakel hem voorspeld had, dat hij
door een zijner vijftig schoonzonen vermoord zou
worden, liet hij zijne dochters heimelijk beloven,
dat ze ieder Karen man zouden ombrengen den
eersten nacht van haar huwelijk. Negen en veertig
der jonge vrouwtjes volvoerden dit gruwelijk plan ;
alleen Hypermnestra kon zulks niet van zich verkrijgen, en zij spaarde hares echtgenoot Lynceus, die
later de opvolger van D. werd. Zoodra Jupiter ontdekte wat er gebeurd was, sweet bij de 49 moordenaarsters in den Tartarus, waar ze gedoemd werden
om in der eeuwigheid water te scheppen in een vat,
waarvan de bodem lek was, zoodat bet water er van
onderen even hard ititliep als het er boven inkwain.
Vandaar de spreekwijze 'bet vat der Danaiden vullen"
voor vruchteloos werk verrigten.
Danbury, stad in den n.-amerik. staat Connecticut, graafscbap Fairfield, aan den Still-River,
9 wijlen bezuidw. Hartford ; 6000 inw.; door de
Engelschen verbrand 1777.
Dancarville (Pierre Francois Hugues), oudheidkundige, geb. 1 Jan. 1729 Marseille, begaf zich
naar Napels, waar hij de Antiquités étrusques, grecques et romaines (4 dln. 1766) en de Veneres et
Priapi, uti observantur in gemmis antiquis (2 dln.
1771) in het lick gaf, werd later bewaarder der
kunstschatten van Medicis te Florence, gaf nog verscheidene andere oudheidk. werken nit, en stierf
1800 te Venetie.
Dandarien, lat. Dandarii, oudtijds een yolk
aan den Pains Mantis en aan den noorder-arm der
Kuban-rivier.
Dandelot, of D'Andelot (Francois de Coligny).
Zie COLIGNY.
Dandolo, beroemd venetiaansch geslacht, hetwelk verscheidene dogen aan de republiek heeft
gegeven, onder welke de voornaamste is : D. ( Enrico) ,
geb. omstr. 1110, tot doge verkoren 1192, was een
der voornaamste hoofden van den vierden kruistogt,
bemagtigde 17 Julij 1203 Constantinopel, bedankte
voor de keizerskroon, die hem aangeboden werd, en
plaatste op den troon eerst Alexius den Jonge, en
toen deze vermoord was Boudewijn, graaf van Vlaanderen ; D. stierf 1 Junij 1205 te Constantinopel. Op
bevel van den griekschen keizer Manuel was deze
D. in 1173 blindgebrand, omdat lit nit naam der
52

Danai. Zie DANAeRS.
Danaiden, de vijftig dochters van Danaiis,
koning van Argos. Zie DANAUS.
Danakil, het meervoud van Dankali, is de
gerneenschappelijke naam van nomaden- en visscherstammen, die bet abyssinische kustland Samhara bewonen aan den oosterrand van Afrika, van
de zeeengte van Bab-el-Mandeb noordwaarts tot
Harkiko. Vroeger vormden zij bet groote koningrijk
D., doch zijn tegenwoordig verdeeld in afzonderlijke, onafhankelijke stammen, en dweepzieke belijders van den Islam.
Danapris, oudtijds Borysthenes, rivier in Saruntie, beet tegenwoordig Dnieper.
Danaster, rivier in Sarmatie; tegenw. de
Dniester.
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Danebrog-orde

venetiaansche republiek op de invrijheidstelling
kwam aandringen van de gezanten, die genoemde
keizer onregtmatig gevangen hield; dit blindbranden had D. echter niet geheel van bet gezigt beroofd, zijne oogen waren er slechts zeer zwak door
geworden. — D. (Giovanni); doge van 1280 tot
aan zijnen dood 1289. — D. (Francesco), doge van
8 Jan. 1328 tot 31 Oct. 1339 ; hij werd de Hond
bijgenaamd, omdat hij met een ketting om den hats
aan pans Clemens V was komen smeeken (1323)
den ban op te heffen, door dien pans over de republiek uitgesproken. — D. (Andrea), geb. 1307, was
doge van 1342 tot aan zijnen dood 1354. Deze D.
was een beschermer van Petrarca, en schreef eene
lat. Kronijk van Venetie.
Danebrog-orde, eene 1219 door koning
Waldemar H van Denemarken ingestelde ridderorde (de tweede des rijks), heeft 4 klassen, nl.
grootcommandeurs, grootkruisen, cornmandeurs en
ridders. In zilver worden de insignien ook gegeven
aan hen, die zich de orde waardig gemaakt hebben,
doch niet daarin opgenomen kunnen worden ; deze
heeten Danebrogs-mannen, en vormen dus eigentlijk
eene vijfde klasse.
Danemark, fransche naam van Denemarken.
Danemora, of Dannemora, dorp in het zweedache tan Upsal; 1200 inw.; beroemd door zijn
ijzer, dat in het een kwartier gaans van dear gelegene
Osterby bewerkt work. Het ijzer van D. is duur
in prijs, want het is bekend als het beste der gansche aarde.
Danevirke, of Danewerk, eene in oude tijden
op het jutsche schiereiland door de Denen opgeworpene schans tegen het indringen der Duitschers ;
moest echter, in weerwil van de dapperheid der
Denen, reeds spoedig in 1863 voor de overmagt
vanPruisen en Oostenrijk zwichten, daar alleen door
het in tijds ontruimen van het D. een groot gedeelte
van het deensche Leger voor totalen ondergang werd
behoed. Zie MEZA.
Dania, lat. naam van Denemarken.
Danican (Francois Andre), beroemd operacomponist en schaakspeler. Zie PHILIDOR.
Daniel, een der vier zoogenaamde groote profeten, werd in zijne jeugd na de inname van Jeruzalem (606 v. Chr.) merle gevanketijk weggevoerd
naar Babel, en aldaar met andere joodsche jongelingen van zijnen leeftijd opgeleid voor de dienst van
koning Nebukadnezar, door wien hij later beroemd
werd tot opperste der toovenaars en droom-uitleggers. De hooge gunst, waarin D. bij den koning stood,
berokkende hem zeer vele benijders, wie het eindelijk
gelukte hem in ongenade te doen vallen ; omdat hij
aan het standbeeld des konings geen goddelijke eer
had willen bewijzen, werd D. veroOrdeeld om door
leeuwen verscheurd te worden; tot dat einde in den
leeuwenkuil geworpen, bleef hij echter ongedeerd.
Zie overigens het boek Daniel in het 0. T.
Daniel, de heilige, geb. 410 te Marathus bij
Samosata, leefde vele jaren biddend en vastend op
den top eener zuil, en stierf 490. Gedenkdag 10 Dec.
Daniel (Arnaud, of Arnault), provencaalsch
dichter, die aan het hof van Alfons I, graaf van Provence, leefde, en omstr. 1189 stierf.
Daniel (Gabriel, meer bekend als Pater), geb.
te Rouaan 8 Febr. '1649, sedert 1667 Jezuit, gest.
23 Junij 1728, schreef verscheidene hist., philos.
en theol. werken ; vooral melding verdient zijne
Histaire de France (3 din. Parijs 1713 ; en dikwijls
herdrukt).
Daniel (Samuel), engelsch dichter en geschied-

Danner
schrijver, geb. 1562 nabij Taunton in het graafschap
Somerset, gest. 14 Oct. 1619, schreef treurspelen,
enz. Zijn dichtstuk (1599) op den oorlog der Twee
Rozal en zijne Gescbiedenis van Engeland tot op
Edward III verdienen inz. melding.
Danilo (Pietrowitsj Niegosj), vorst van Montenegro, geboren 25 Mei 1826, volgde 51 October
1851 zijnen oom Peter II in de regering op. Nadat
hij zich in _Petersburg met Rusland verstaan had,
scheidde hij de tot dusverre in den vladika vereenigd geweest zijnde geestelijke magt van het wereldlijk gezag, en proclameerde zich onder den naam
van Danilo I als eersten wereldlijken en erfelijken
vorst van Montenegro. Toen de oorlog met Turkije
(Jan. 1853) door de tusschenkornst der diplomatic
geeindigd was, begon hij hervormingen binnenslands,
trachtte een vast belasting-stelsel in te voeren,
vaardigde 23 April 1855 een nieuw wetboek nit, en
zocht van de europ. mogendheden de erkenning van
Montenegro als onafhankelijk rijk te verkrijgen,
waarvoor hij 1857 zelfs eene reis naar Parijs deed.
Nieuw gerezene geschillen met de Porte over de
grenzen van zijn gebied worden hij het constantinopeler protokol van 8 Nov. 1858 vereffend. Doch
12 Aug. 1860 werd hij bij Cattaro door een voortvlugtigen Montenegrijn met een pistoolschot ver.
wond, waaraan hij daags daarna bezweek.
Danilow, stad in het russische gouvernement
Jaroslawl, aan de Palenda; 3000 inw.
Daniten, de Israeliten van den stam Dan;
Rigt. 13 : 2; 18 : 1, 11, 30; I Chron. 12 : 35.
Dan—Jaen, vermeld 2 Sam. 24 : 6 als een der
plaatsen, wear Joab halt hield om op last van koning
David de volkstelling te volbrengen.
Dankali, het enkelv. v. Danakil. Zie DANAKIL.
Dankara, een rijkje in maritiem Nigritie,
schatpligtig aan de Ashantijnen, ligt achter de
Goudkust, 16 mijlen van de zee, en heeft rijke goudmijnen. De hoofdstad D. ligt 10 mijlen bezuidw.
Koemassi.
Dankow, stad in het russische gouvernement
Rjasan; 2500 inw.
Danmark, deensche naam van Denemarken.
Danna, bergstad in den stam Juda; Jozua 15 : 49.
Dannemora, I) een plaatsje in den n.-amerik.
staat New-York, graafschap Clinton; 700 inw.;
groote staatsgevangenis. — 2) dorpje in Zweden;
zie DANEMORA.
Dannenberg, stad in Hanover, in het graafschap D., mina 6 mijlen bezuidoosten Luneburg ;
1900 inw.; was vroeger de residentie van eenen tak
van het brunswijksche huis, genaamd BrunswijkLuneburg.
Danner (Louise Christine, gravin), wier geslachtnaam was Rasmussen, geb. 21 April 1814 te
Kopenhagen uit onbewiddelde burgerlijke ouders,
untying echter eene zorgvuldige opvoeding, en werd
toen gouvernante in eene familie in Noorwegen.
Vervolgens bragt zij twee jaren te Parijs door als
actrice, kwam toen naar Kopenhagen terug, waar zij
winkeldochter werd bij eene modiste, en daar trok
zij de opmerkzaamheid van den toenmaligen kroonprins, met wien zij in ongeoorloofden omgang kwam.
Nadat deze betrekking reeds sedert jaren was afgebroken, werd die weder aangeknoopt en eindigde
hiermede, dat zij met den inmiddels (1848) koning
geworden zijnden Frederik VII in 1850 een morganatisch huwelijk aangiug, en door hem verheven
werd tot leengravinne D. Deze vrouw is sedert niet
zonder invloed geweest op de binnenlandsche partijwoelingen in Denemarken.

D anontria

Daourie

Danontria, oude naam van Deventer.
Dante, bijgenaamd da Majano naar zijne geboorteplaats in Toskanen, was een tijdgenoot van
den grooten Dante (zie het volgende art.). De verzen van dezen D. vervulden zekere Nina, eene jouge
siciliaansche schoone, derwijze met geestdrift, dat
zij zich Nina di Dante liet noemen; die verzen zijn
gedrukt in de verzameling der ,,Rime antiche".
Dante (eigentlijk Durante) Allighieri, geb.
27 Mei 1263 te Florence, studeerde aldaar, te
Bologna en te Padua philosophie, later te Parijs ook
theologie, diende zijn vaderland als krijgsman en
als zaakgelastigde, en verrukte de wer gild als dichter.
Hij stierf 14 Sept. 1321 te Ravenna, daar hij zijne
laatste levensjaren als staatkundig vlugteling heeft
moeten doorbrengen buiten zijn vaderland : want in
1302, toen de partij der zoogenaamde Zwarten de
overhand hield, was D., die een warm voorstander
was geweest van de Witten, veroordeeld om levend
verbrand te worden ; doch hij had zich in tijds gered
door de vlugt. In deze zijne ballingschap vervaardigde hij de Divina Comedia, die in alle talen overgezet is en zijnen naam onsterfelijk gemaakt heeft
en gemaakt zoo hebben, al had hij al zijne overige
pennevruchten niet geschreven. De in zijne werken,
vooral in zijne Divina Comedia, door hem vereeuwigde Beatrix, die hij reeds als kind hartstogtelijk beminde, werd zeer jong door hem verleid; op
24-jarigen leeftijd werd zij hem ontrukt door den
dood. Later trouwde D. en liet bij zijn overlijden
verscheidene kinderen na; doch zijne liefde voor de
schoone Beatrix schijnt altijd in zijne ziel te zijn
blijven voortleven.
Dantiscum, lat. naam van Dantzig.
Danton (Georges Jacques), befaamd demagoog,
geb. 28 Oct. 1759 te Arcis-sur-Auhe in Champagne, was advokaat te Parijs, toen de fransche ornwenteling uitbrak, waarvan hij weldra een der hoofdleiders werd. Door zijne forsche ligchaamsgestalte,
zijne stentorstem, zijne krachtige welsprekendheid
en zijne hooge begaafdheden des geestes verschafte
hij zich al spoedig een grooten invloed op het volk.
Maar vooral als voorzitter van de door hem opgerigte club der Cordeliers had hij gelegenheid zijnen
invloed te doen aangroeijen. Na de bestorming van
de Bastille werd D. benoemd tot minister van justitie. Op den 2den September, toen de Pruisen de
fransche grenzen overgetrokken en in Champagne
gevallen waren, nam D. krachtige maatregelen om
aan den vijand het hoofd te kunnen bieden ; doch
de roem, dien hij zich door zijne geestkracht en zijn
wijs beleid had kunnen verschaffen, bezoedelde hij
door bevel te geven tot de zoogenaamde Septembergruwelen en geheel Frankrijk als het ware te overstroomen met dag aan dag drukker werkende guillotines. Kort daarna trail hij als minister af, om als
afgevaardigde voor Parijs zitting te nemen in de
Conventie, waar hij een dergenen was, die het meest
bijdroegen tot het ter dood veroordeelen van den
koning; hij gaf aan de omweuteling eene georganiseerde rigting, vooral ook door de verbeurdverklaring van alle staats- en kerkelijke goederen. Zoodra
D. begreep dat het, om de revolutie te doen zegevieren, niet meer noodig was op den ingeslagen weg
van wreedheden en gruwelen voort te gaan, trachtte
hij een einde te maken aan het stelselmatige moorden ; doch van deze neiging tot gematigdheid trok
de op D.'s invloed naijverige Robespierre partij, om
hem in staat van beschuldiging te doen stellen ;
door het revolutionair geregtshof ter dood veroordeeld, werd D. 5 April 1794 geschavotteerd.

Dantumadeel, grietenij in Friesland, arrondissement Leeuwarden, is van het 0. naar het W.
3 uren gaans Lang, van het N. naar het Z. 2 uren
gaans breed, en bevat 12 dorpen.
Dantzig, duitsche spelling Danzig, latijn
Dantiscum of Gedanum, ook wel .het Venetie van
het Noorden" genoemd, hoofdpl. van het reg.-distr.
D. in de pruis. prov. Pruisen, is eene vesting van
den eersteu rang. ligt 1 mij1 van de Oostzee, aan de
hier voor kleine zeeschepen bevaarb are Motlau, telt
met zijne jurisdictie 72,000 inw., is voor den graanhandel waarschijnlijk de voornaamste koopstad van
geheel Europa's vasteland, en onderscheidt zich
door zijnen middeleeuwschen bouwtrant. De eigentlijke haven van D. is bet omstr. anderhalf uur gaans
van daar gelegene Neufahrwasser op den linkeroever van de Weichsel, tegenover het visscbersdorp
(en vesting) Weichselmiinde. Reeds in de 6e eeuw
aanwezig, was D. in de 10e eeuw reeds eene bloeijeude koopstad en hoofdstad van Pommeren ; in
1245 Hanzestad geworden, kwam D. 1295 met de
provincie onder de kroon van Polen, doch werd
1308 door Wladislaw IV afgestaan aan de Duitsche
Orde. Door de ridders Bier Orde werd D. nitgektgd 1311 en versterkt 1314. In 1454 werd D.
veroverd door de Polen ; rnaar geweigerd hebbende
Stephanus Bathori te erkennen werd D. 1575 genoodzaakt weerstand te bieden aan de wapenen van dien
vorst, die zich 1577 van de stad wester maakte.
Stanislas nam de wijk naar D. 1734, en werd daar
belegerd door de Russen, die nog in het zelfde jaar
de stad innamen. Bij de deeling van Polen 1772
eene vrije rijksstad geworden, werd D. 28 Mei 1793
door de Pruisen bezet ; vervolgens 1807 belegerd en
24 Mei ingenomen door de Franschen onder maarschalk Lefebvre, die daarvoor den titel oatving van
Hertog van D. Bij den vrede van Tilsit werd D. tot
eene vrije stad verklaard onder bescherming van
Pruisen en Saksen ; het bleef echter eene fransche
garnizoens- en wapenplaats onder generaal Rapp,
totdat deze, na een langdurig beleg wederstaan te
hebben, 17 Nov. 1813 genoodzaakt werd tot de
overgave. D. is de geboorteplaats van Fahrenheit, en
was van 1360 tot 1641 een der voornaamste Hanzesteden ; na de ontbinding van den Hanzebond ging
D. een nieuwen bond aan met Lubeck, Hamburg en
Bremen, en deze 4 steden werden sedert tot nog in
onzen tijd Hanzesteden genoemd.
Zi_.
va
e —-BVRE (maarDantzig (hertog van).
sehalk).
Danube, fransche naam van den Donau, lat.
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Danubius.

Danus, of Idanus, rivier in Gallie. Zie Airs.
Danvers, stad in den n.-arnerik. staat Massachusetts, 6 uren gaans benoordoosten Boston;
4000 inw.
Danville, naam van een aantal steden en dorpen in de n.-amerik. Unie ; het voornaamste D. is
dat in Vermont, 9 uren gaans benoordoosten Montpellier; 2600 inw.
D'Anville, fransch aardrijkskundige. Zie het
art. ANVILLE.
Daonen, lat. Daonce, een yolk in het oude India,
bewoonde de oevers van de tegenwoordige rivier
Irawaddy, in de omstreken van Ava.
Daoodnugur, of Daoednagar, stad in het
britsch-ind. presidentschap Bengalen, prov. Bihar,
aan den Son; 10,000 inw.
Daoualaghiri. Zie DAWALAGIJIRI.
Daouletabad. Zie DAWLETABAD.
Daourie. Zie
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Daphnsa

Dardanus

Daranagar, stad in het britsch-ind. presiDaphneea, d. i. de met lauweren omkranste,
dentschap Agra, aan den Ganges en aan den weg van
bijnaam van Diana.
Daphne, 1) voorstad van Antiochie, ten zuid- Moradabad naar Moezoeffernaggur.
Darantasia, tegenw. Moustier-en-Tarantaise,
westen van die stad, was het lievelingsoord van de
hoofdpl. der Centronen in de Grajische Alpen.
Seleuciden, van Pompejus en van andere voorname
Darapoor, of Darapoeram, stad in britsch-ind.
Romeinen ; maar de losbandigheid van zeden in D.
presidentsch. Madras, distr. Coimbatore ; 5000 inw.
was zoo groot, dat die tot een spreekwoord werd.
Daras, grensvesting in Mesopotamie. Zie de
De feesten van Apollo werden bier jaarlijks gevierd
artt. ANASTASIA 1) en DARA.
in een bosch van laurierboomen. — 2) stad in
Dar—Bagherniè. Zie BAGHERME (dar beteeNeder-Egypte, nabij de uitwatering van den Nijl,
kept koningrijk).
bezuidw. Pelusium; beet tegenw. Safnat,
Dar—BeIda, bij de Berberen genaamd Anfa,
Daphne, dochter van Ladon of van Peneus;
stadje met 800 tnw. in de marokk. prov. Ternsna,
op haar werd Apollo verliefd, tijdens hij als balling
aan den Atl. Oceaan; eertijds eene groote koopstad.
op aarde was ; de nimf trachtte hem te ontvlugten,
Darbisten, christensekte in fransch Zwitserdoch hij haalde haar in aan den oever van den Peland, omstr. 1840 gesticht door J. N. Darby ; de D.
neus, waarop haar vader, om hare maagdelijke eer
vatten al de voorspellingen van het 0. en N. T. in
te redden, haarveranderde in een laurierboom.
den letterlijken zin op.
zoon van MerDaphnis, een herder op
Darda, lat. Mursa Minor, hongaarsch marktcurius en eene nimf, was zeer bekwaam in het zinvlek aan de Drave, comitaat Baranya, 2 uren gaans
gen en fluitspelen ; hij genoot de bescherming der
benoorden Eszek : 2200 inw.; fraai kasteel.
muzen, werd door god Pan in de muziek onderwezen,
Darda, een der zonen van Mahal, die in wijsheid
en was de uitvinder der bucolische poezij ; wegens
overtroffen werden door koningSalomon. I Kon.4: 31.
het schenden van zijne aan eene nimf gezworene
Dardanellen, naam van vier sterkten, die
liefdetrouw, werd hij door deze in een stee p veranaan den Hellespont tegenover elkander liggen op de
derd.
Dappendal, een dal (4 mij1 lang) in bet zwits. europ. en aziat. kust, en de zeeengte derwijze bestrijken, dat ze als de sleutel van Constantinopel
kanton Waadt, aan de westerhelling van den Jura,
worden beschouwd. Aanvankelijk werd de naam D.
vlak tegen de fransche grenzen ; het is wel is waar
slechts door twee Bier sterkten gedragen, nl. Boslechts 7000 morgen groot en bevolkt met slechts
walli-Kalessi (het oude Sestos) en Nagara-Boeroen
150 verstrooid wonende veehoeders, doch in een
(het oude Abydos), welke laatste in het oude Darstrategisch opzigt is het, als sleutel van zuidwestelijk
dania lag (vandaar de naam D.). Die twee zeeZwitserland, van gewigt. Het kwam 1802 aan Frankvestingen worden tegenwoordig de Oude D. genoemd,
rijk, werd 1814 aan Waadt teruggegeven, doch sedert
terwijl de naam van Nieuwe D. wordt gegeven aan
1848 heeft Frankrijk weder aanspraak op het D. getwee andere sterkten, nl. Kilid-Bahr in Europa en
maakt, hetgeen 1861 het oude gescbil heeft doen
Sultani-Kalessi in Azie, welke beiden ook bekend
herleven.
Dapper (Olfert), geneesheer te Amsterdam, zijn ander de namen van Citadel van Europa en Citadel van Azie. Deze vier sterkten, met 336 vuurgest. aldaar 1690, een der vruchtbaarste geograph.
monden op de europ. en 448 dito op de aziat. kust,
schrijvers van zijnen tijd, heeft, behalve eene bemaken de doorvaart der D. bijna onmogelijk; nietschrVving van Amsterdam, een aantal beschrijvingen
temin werd die doortogt 1807 geforceerd door de
Oosten.
geleverd van landen in het Oosten
Dara, Of Daras, sterke grensvesting in het poor- engelsche vloot onder admiraal Duckworth (zie
UNKIAR.SKELESSI, traktaat van). Dat gedeelte der
den van Mesopotamie, tegen Perzie, niet ver van
zeeengte, dat van twee tot elkander vooruitsprinNisibis; gesticht of versterkt in 507 door keizer
gende landtongen of tot aan de zee van Marmora
Anastasius en naar hem Anastasia genoemd, wordt
12 uren gaans lang en zeer stnal is, draagt den naam
dikwijls vermeld in de geschiedenis van dien tijd.
van Straat der Dardanellen. De golf van Lepanto
Zie ANASTASIA 1).
kleine Dardanellen".
Dara, een der vijf zonen van Zerah, den twee- wordt wel Bens genoemd
Dardanen, 1) D., lat. Dardani, bewoners van
lingbroeder van Perez ; I Chron. 2 : 6. Zie THAMAR.
Darita, of Beni-Sabih, hoofdpl. van het marok- het landschap Dardania; een onzindelijk, doch
muziek-minnend y olk. — 2) D., of Dardaniden,
kaansche district D.; 7000 inw,.
Darabgherd, of Darabdzjerd, groote maar dichterlijke naam voor Trojanen. Zie DARDANUS.
Dardania, 1) oudtijds een landschap in Kleinbouwvallige stad in de perz. prov. Fars (Farsistan),
Azie, tangs den Hellespont, met de stad Dardanus;
5 uren gaans bezuidoosten Sjiras ; 12,000 inw.;
bij deze stad wonnen de Atheners een zeeslag in den
is gesticht door Darius Nothus ; wordt door sommigen
Peloponnezischen oorlog ; in 84 v. Chr. sloot Sylla
gehouden voor het oude Pasargadw.
daar den vrede met Mithridates. — 2) de dichters
Daradus, rivier in Afrika, ontlastte zich (volgeven dezen naam aan Troje. Zie DARDANUS.
gens Ptolemetis) in den Atl. Oceaan, benoorden kaap
Dardaniden. Zie DARDANEN.
Arsenarium (tegenw. kaap Verd). Men houdt den D.
Dardanus, hoofdstad van Dardania. Zie het
of voor den Senegal of voor de rivier Sus.
Darah, 1) of Draha, lat. Darw Gretuli, prov, in art. DARDANIA 1).
Dardanus, de stamvader derDardanen of Trohet rijk van Marokko, tusschen Tafilet, de Sahara
janen, was een koningszoon, geb. te Borythus in
en de prov. Sus; hoofdpl. D. aan de rivier D. —
Etruria. Zijnen broeder Jasion gedood hebbende om
2) bergachtige landstreek in de algerijnsche prov.
zelf meester te worden van den troon, zag D. zich
Oran, tusschen den regteroever van den Sjelif en de
echter genoodzaakt te vlugten.Hij nam de wijk naar
zee, is bewoond door oorlogzuchtige Kabylen. BoeTroas, waar koning Teucrus hem zijne dochter tot
Maza verwekte hier 1845 een opstand, die zich aanvrouw gaf; door dit huwelijk werd D. de opvolger
vankelijk zeer gevaarlijk liet aanzien, maar die door
van Teucrus, en regeerde van 1568 tot 1537 v. Chr.
(de toenmalige kolonels) St.-Arnaud en Pelissier
Men houdt D. voor den stichter van Troje. Het Palonderdrukt werd.
ladium werd opgerigt op zijn bevel.
DZJMIR.
Daralkhier, stad. Zie ADZJMIR.
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Dares

Darlington

Dares, bijgenaamd de Phrvgier, een Trojaan,
was hoogepriester van Neptunus, en leefde ten tijde
van den trojaanschen oorlog; hij wordt genoemd
als schrijver van een verloren geraakt Geschiedverhaal van dien oorlog. De latijnsche vertaling daarvan, getiteld De excidio Troja?, is blijkbaar een voortbrengsel van veel later tijd ; de beste editie daarvan
is die van Dederich (Bonn 1835). — D., een trojaansch athleet, vermeld in het 5e boek van den
Eneas; hij durfde Entellns hraveren, die hem doodsloeg.
Dar–foer, d. i. het rijk Foer, eigentlijk
groot rijk in het oosten van Soedan, ligt bewesten
Kordofan, beoosten Waday, bezuiden de Sahara en
bezuidoosten Nubie. De bevolking (Zwarten, alien
belijders van den Islam) wordt door sommigen op
slechts 200,000, door anderen op If en op 3 a 4
millioen zielen geschat, en bestaat nit een aantal
stammen, van welke de stam der Condzjaren de
sterkste in magt en zielental is ; tot dezen stam behoort dan ook de sultan, die over geheel Dar-foer
despotiek regeert, en Tendelty tot residentie heeft.
De hoofdstad van D. is Cobbe ; het vrij drukke handelsverkeer in D. heeft plaats door middel van karavanen, en bepaalt zich tot ruilhandel.
Dar–foq, d. i. het rijk Foq, een landschap in
Nubie, in het zuiden van Sennaar, op den linkeroever van den Toemat.
Darfour en Darfur, fransche en duitsche
spelling voor Darfoer.
D'Argenson (Voyer), fransche familie. Zie

bijeenkomst gebragt bad. In het 0. T. wordt deze D.
vermeld : Ezra 4: 5; 5:5, 6, 7 ;6:1, 12, 13,14,15;
Haggai 1 : 1; 2 : 1, 11. Zach. 1 : 1,7; 7 : 1. De
opstand in Babylonie werd door D. onderdrukt, en
door de voorbeeldelooze verknocbtheid van Zopyrus
(zie dat art.) werd D. in staat gesteld de stad Babylon te bemagtigen. Vervolgens veroverde hij Thracie ;
doch in zijnen veldtogt tegen de Scythen (513 v Chr.)
was hij niet zoo gelukkig, en verloor nagenoeg zijne
gansche armee. Daarna deed hij eenen inval in India,
en veroverde menig stuk grondgebied. Noodlottig
daarentegen werd voor hem zijne poging om de
Grieken te kastijden voor de hulp, door hen verleend aan de tegen hem opgestane Ioniers; tot dat
einde zond hij eene aanzienlijke armee, onder aanvoering van Datis en Artaphernes, naarGriekenland ;
doch die twee veldheeren werden bij Marathon verslagen door Miltiades (490 v. Chr.), bij welke nederlaag zij meer dan 200,000 man verloren. Zich toerustende tot eenen nieuwen togt tegen de Grieken,
en te midden van zijne pogingen om het in opstand
gekomene Egypte te hedwingen, stierf D. 485 v. Chr.
— D. II, bijgenaamd Ochus of Nothus, d. i. de
bastaard, natuurlijke zoon van Artaxerxes I, kwatn
423 op den troon ; onder zijne regering kwamen
Egypte, Medie en Lydie in opstand, doch door het
krachtig en beleidvol handelen zijner iveldheeren
werden die woelingen onderdrukt ; bij zijnen flood
(404 v. Chr.) werd hij opgevolgd door zijnen zoon
Artaxerxes Mnemon. — D. III, eer hij den troon
beklom Codomannus genaamd, een afstammelingvan
Darius Nothus, was de laatste koning der Perzen,
in het 0. T. vermeld Neh. 12 : 22. Hij beklom den
troon 336 v. Chr. ; doch toen Bagoas (zie ARSES)
ook D. nit den weg zocht te ruimen door middel van
vergif, werd deze sluwe gesnedene door D. genood.
zaakt zelf den gifheker te drinken, dien hij voor
zijnen koning had bestemd. Twee jaren ongeveer
had D. geregeerd als zachtmoedig en regtvaardig
vorst, toen in zijn rijk een inval gedaan werd door
Alexander den Groote, tegen wien D. zich wel heldhaftig verdedigde ; maar D.'s veldheeren werden aan
den Granicus door Alexander verslagen (334) ; hij
zelf teed de nederlaag bij Issus (333 v. Chr.), de
veroveraar ontnam hem Gaza, Tyrus, geheel KleinAzie, Syrie en Egypte, en zonder naar D.'s voorstelstellen van vrede te luisteren, dwong Alexander hem
op nieuw tot den slag bij Gaugamela. Ook daar overwonnen, vlood D. naar Mediè, doch werd onderweg (zie BEssus) door Bessus vermoord (330 v. Chr.).
Darkehmen, stad aan de Angerapp in het
pruis. reg.-distr. Gumbinnen ; 2600 inw.
Dar–Koella, d. i. het rijk Koella, koningrijk
in Nigritie, ten zuidoosten van Boernoe (waaraan
het schatpligtig is), ten zuiden van Dar-Bagherme,
en ten zuidw. van Darfoer.
Darkon, een der joodsche familien, die uit de
babylon. gevangenschap terugkeerden; Ezra 2 : 56;
Neh. 7 : 58.
Darlaston, engelsch marktvlek, graafschap
Stafford, 6 uren gaans benoordw. Derby, aan den
Trent ; 10,000 inw.
Darling, of Darling, vrij groote rivier in het
binnenland van Nieuw-Zuidwallis, ontstaat boven
fort Bourke uit de vereeniging van verscheidene wateren, en outlast zich in den Murray.
Darling–mountains, bergketen in het westen van Australia; pieken van ruim 2000 vt. hoogte.
Darlington, of Darnton, engelsche stad, graafschap Durham, aan den Skerne, 7 uren gaans van
Durham; 16,000 inw., waaronder vele kwakers.

ARGENSON (Voyer d').

Dariel, russisch fort in Circassie, op de grensscheiding tusschen Europa en Azie, en op den regteroever van den Terek, tusschen Mosdok en Tiflis.
Naar dit fort draagt de bergpas van D. zijnen naam,
zijnde de nude Caucasire pylm.
Darien, I) hooldpl. van het graafschap Mackintosh in Georgie, 11 mijlen bezuidw. Savanna, aan
den Altamaha, 5 uren gaans van de zee; 600 inw.
en invoerhaven. 2) rivier in Nieuw-Granada,
ontlast zich in den Stillen Oceaan, in de golf SanMiguel. — 3) Golf van D., golf van de Zee der Antillen, aan de noordkust van de republiek NienwGranada, is door eene smalle landstrook van de golf
van Panama gescheiden. De golf van D , waarin verscheidene eilanden liggen, is circa 7 mijlen breed,
strekt zich uit circa 20 mijlen ver landwaarts in,
en ontvangt de wateren der rivier Atrato.
4) Landengte van D., oflandengte van Panama, de
hierboven onder n. : 3 vermelde landstrook. Zie het
artikel PANAMA.
Dariorigum, stad in Gallia; tegenw. Vannes.
Darius, behalve Darius de Medier, vermeld in
het 0. T. (Daniel, hoofdstukken 6, 9 en 11) en die
volgens sommigen niemand anders geweest is dan
Cyaxares II, ofschoon anderen hem op goede gronden voor Darius Hystaspis houden, vinden wij melding gemaakt van Brie koningen van Perzie, die
dezen naam dragen t. w.: D. I, genaamd Darius
Hystaspis, dat wil zeggen de zoon van Hystaspes,
stadhouder van Persis, nit het geslacht der Achemeniden, behoorde onder de zaamgezworenen, die den
usurpator Smerdes om het Leven bragten ; daar ze
het niet eens konden worden wie hunner nu den
troon beklimmen zou, kwamen ze overeen, dat zij
den volgenden morgen bij elkander zouden komen,
en dat hij, Wiens paard het eerst zou hinneken, door
de anderen als koning zoa worden erkend ; dit lot
viel te beurt aan D., door eene list van zijnen stalmeester, die vooraf eene merrie op de plaats van

Darmascus

D arwin

Darmascus, op sommige plaatsen in het 0.T.
voor Damascus.
Darmes (Marius Ennemond), geb. 1797 te Marseille, eerst dienstknecht, sedert 1830 portier en
schoenlapper, vervolgens schoenpoetser te Parijs,
werd door het veel-bezoeken van staatkundige clubs
een heethoofd, en deed 15 Oct. 1840 eenen aanslag
op het leven van koning Lodewijk Filips; die aanslag mislukte, en D. onderging daarvoor de doodstraf.
Darmstadt, hoofd- en residentiestad van het
groothertogdom Hessen-Darmstadt, aan het riviertje
Darm en aan het begin van den berg weg ; 33,000 inw.
Reeds in de Ile eeuw was D. bekend, loch tot 1380
was het slechts een dorp, in eigendom toebehoorende
aan het grafelijk geslacht van Katzenellnbogen ; in
1380 verkreeg de graaf, dat aan D. stalls- en vestingregt verleend wierd ; in 1479 kwam het door huwelijk aan de dynastie van Hessen, en na den dood van
Filips den Grootmoedige verviel D. aan diensjongsten
zoon George, stichter der linie Hessen-Darmstadt,
die bet tot residentie koos (1567).
Darmstadt (Hessen-). Zie --ESSEN.
Darnetal, fabriekstad in het fransche dept.
Seine-Inferieure, aan de Aubette, circa I uur gaans
beoosten Rouaan ; 6000 inw.
Darney, kantonshoofdplaats (eertijds vesting)
in het fransche dept. der Vogesen, 6 uren gaans bezuiden Mirecourt ; 1600 inw.
_.
Zi n ERNE
h stad. Zie
Darnis,a frf iki kaansche
Darnley, een tot Australie behoorend eiland,
tusschen Nieuw-Holland en Nieuw-Guinea.
Darnley (Henry Stuart, lord), schotsch edelman, geb. 1546, was een zoon van graaf Lennox en
van Margareta Douglas, de nicht van Hendrik VIII
koning van Engeland. Op zijn 20e jaar trouwde hij
(29 Julij 1565) zijne nicht Maria Stuart, koningin
van Schotland, die sedert vijfjaren weduwe en smoorlijk op D. verliefd was. Naauwelijks gehuwd, gaf D.
zich aan verregaande losbandigheid over, en was
daarbij onuitstaanbaar jaloersch ; hij vervolgde alien,
die hij slechts verdacht bij de koningin welgezien
te zijn ; de hofmusicus Rizzio werd in de slaapkamer van Maria Stuart op D.'s last vermoord. In den
nacht van 9 Febr. 1567 vond D. zelf den dood, doordien het huis, waarin hij zich be yond, in de lucht
vloog. Men hield het er voor, dat zijne gemalin Diet
vreemd aan dit gruwelstuk, en dat Bothwell er de
Bader van was. Zie BOTHWELL.
Darnton, sta ll.Zi e DARLINGTON.
Daroca, spaansche stad aan den Xiloca, prov.
Saragossa, 8 uren gaans van Calatayud ; 2200 inw.
en moorsch kasteel ; 1854 werd D. bijna geheel vernield door eene windhoos.
Darouar, fransche spelling van Darwar, versterkte stad in het britsch-ind. presidentschapBornbay, hoofdpl. van een district van dies naam (181
vierk. mijlen ; 755,000 zielen). In 1784 werd D. aan
de Mahratten ontweldigd door Tippoe-Saab, die het
echter 1791 weder verloor ; 1825 werd D. aan de
Engelschen afgestaan.
Dars, boschrijk schiereiland aan de pommersche
kust, in den kreis Frantzburg van het pruisische
regerings-district Straalsund, bevat vijf dorpen
(waaronder Prerow) en op kaap Darserort eene
vuurbaak.
Darsjangandzj, stad in het britsch-indische
gebied Oude, aan den Gog,ra ; 4000 in w.
Darszaleh, ook genaanid Bergoe, ook Mobba,
landschap in A frika, tusschen Tehad ten westen en
Darfoer ten oosten.

Dart, rivier in bet engelsche graafschap Devon,
komt van Dartmoor, besproeit Devon, en valt
na eenen loop van 9 mijlen bij Dartmouth in het
Kanaal.
Dartford, engelsche stad aan den Darent, graafschap Kent, 5 uren gaans beoosten Londen ; 6600
inw.; praalgraf van John Spilman, die onder de regering van Elizabeth de eerste papiermakerij in Engeland oprigtte.
Dartmoor, een granietachtig tafelland in het
engelsche graafschap Devon, strekt zich uit benoordoosten Plymouth, is omstreeks 5 mijlen lang en breed,
was vroeger een groot Bosch, is nu slechte heidegrond.
Dartmouth, 1) havenstad in het engelsche
graafschap Devon, 11 uren gaans bezuiden Exeter,
aan den Dart, nabij de uitwatering van die rivier;
4300 inw.; onder Richard I en onder Hendrik IV
werd D. vermeesterd door de Franschen. — 2) zeeplaats in de noord-amerik. Unie, staat Massachusetts,
2 uren gaans bezuidwesten New-Bedford ; 4000 inw.
Dartois, twee broeders, fransche dramatische
dichters, nl. D. (Francois Victor Armand), geb.
3 Oct. 1788 te Beauvais, was eerst een tijd lang officier ; en D. (Louis Armand Theodore), geb. 3 Sept.
1786, gest. 18 Febr. 1845.
Daru (Pierre Antoine Noel Bruno, graaf) fransch
staatsman, geschiedschrijver en dichter, geb.12 Jan.
1767 te Montpellier, was commissaris van oorlog
in 1783 en 1789 ; voor de heethoofden der omwenteling te gematigd, werd D. in den kerker geworpen, en had zijn behoud slechts te danken aan 9 Thermidor, waardoor hij in vrijheid kwam. In het jaar X.
(1801) werd hij tribuun ; 1806 gevolmagtigd minister van Frankrijk te Berlijn ; in het zelfde jaar
ook lid der Academie. Als een der incest toegewijde
dienaren van Napoleon I, werd D. na den slag bij Jena
intendant-generaal der armee en lid van den keizerlijken staatsraad ; hij ontried den veldtogt naar Rusland. Gedurende de eerste restauratie was hij rninister
van oorlog ; 1818 werd hij tot pair verheven. Hij
stierf 5 Sept. 1829 op Becheville bij Meulan. Hij
leverde eene vertaling in fransche verzen van Horatins, een dichtstuk in 6 zangen op de sterrekunde,
eene Histoire de Bretagne (1826) en zijn klassiek
geworden boek Histoire de la republique de Venise
(1819; 4e druk 1828 in 4 din.).
Daruvar, marktvlek in het hongaarschecomitaat Pozega, aan de Toplicza, 8 mijlen beoosten
Creutz ; 6500 inw.; warme zwavelbron.
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D'Arvieux. Zie ARVIEUX.
Darwar, of Dharwar, ook Nassirabad. Zie bet

art. DAROUAR.

Darwenover, fabriekplaats in het engelsche
graafschap Lancaster; circa 12,000 inw.
Darwin (Erasmus), engelsch geneesheer te
Lichfield en dichter, geb. te Elton 12 Dec. 1731,
gest. te Derby 18 April 1802, heeft vooral naain gemaakt door zijn werk over het organische Leven,
getiteld Zoonomia (Londen 1794 ; dikwijls herdrukt).
— D. (Charles), kleinzoon van den vorige, geb. te
Shrewsbury 12 Febr. 1809, vergezelde als natuuronderzoeker de expeditie iiaar Zuid-Amerika en den
Grooten Oceaan (27 Dec. 1831 tot 2 Oct. 1836), en
heeft de voor de natuurwetenschap rijke resultaten
van died togt in verscheidene werken openbaar gemaakt. Vooral zijn uitmuntend bock On the origin
of species by means of natural selection, or the
preservation of favoured races in the struggle of life

(2 din. Louden 1859; duitsch Stuttgart 1860) heeft
zijnen naam beroemd gemaakt.
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Dascylium

Daulis

Dascylium, gr. Daskylion, een der voornaamste steden in Bithynie.
Dasjkow (Catharina Romanowna, prinses),
eene geborene gravin Woronzow, geb 1744, gest. te
Moskau 4 Jan. 1810, eene met wetenschappelijke
kennis toegeruste vrouw, was een der hoofden van
de zamenzwering tegen Peter 111, en werd 1782
door Catharina II met de directie der akademie van
wetenschappen en 1783 met het presidium der
nieuw opgerigte akademie bekleed ; 1796 legde zij
beide waardigheden neder. Zij schreef verscheidene
blijspelen, enz. en bevorderde de uitgaaf van bet
woordenboek der russische akademie.
Dasjkowa, vlek in het russ. gouvernement
Mohilew, aan den Dnieper ; gevecht tusschen do
Russen en Franschen 10 Julij 1812.
Daskylion. Zie -ASCYLlUM.
Dass, eiland in de Perzische golf.
Dassareten, de bewoners van Dassaretie, waren woest en dapper, en werden eerst door Philippus
van Macedonie onderworpen.
Dassaretie, landschap in grieksch Illyrie, aan
de westergrens van Macedonie ; de voornaamste stad
was Lychnidus, aan een meir. Het landschap D. besloeg ongeveer het tegenw. sandzjak Ochrida in
Roemelie.
Dassel, stad in Hanover, prinsdom Hildesheim,
aan de Spuling; 1700 inw.; in het begin der 14e
eeuw werd D., benevens bet kasteel Hundsrtick, aan
het hoogsticht Hildesheim verkocht door graaf Simon, met wiens flood 1329 het overoude grafelijk
geslacht van Passel uitstierf. De eerste, die van dat
geslacht vermeld wordt, is Walther, graaf van D.,
die omstreeks het jaar 700 leefde.
Dasypodius (Petrus), eigentlijk Peter Rauhfuss, eerst schoolmeester te Frauenfeld in Zwitserland, later professor der grieksche taal te Straatsburg, gest. aldaar 1559, bekend als schrijver van
het eerste grieksch-latijn-duitsch woordenboek
(1534) en een latijn-duitsch wb. (1537), beiden
dikwijls herdrukt.
Datames, vekiheer van Artaxerxes Ochus, was
de zoon van een Carier met name Camissares; voor
de uitstekende diensten, die hij aan zijnen vorst bewees, ontving hij Cappadocie als satrapie, en vele
onderscheidingen meer; doch door de wangunst der
hovelingen bij den perzischen koning zwartgemaakt
en in ongenade gevallen, bragt D. geheel Cappadocie
in opstand, en versloeg de armee, die de koning
tegen hem uitgezonden had onder aanvoering van
den satraap Artabazes. Kort daarna (361 v. Chr.)
werd D. op verraderlijke wijze vermoord.
Dataphernes, een handlanger van Bessus,
die door D. aan Alexander werd verraden. Later
zelf tegen Alexander in opstand gekomen, werd D.
aan den grooten veroveraar uitgeleverd.
Datchet, engelsch dorp aan den Teems, tegenover Windsor, 900 inw.; des zomers druk bezocht
door hengelaars , en vooral ook door lieden, die een
uitstapje doen.
Dathan, een oproerige leviet. Zie KORAN.
Dathenus (Petrus), geb. te Cassel nabij Poperingen in West-Vlaanderen, uit roomsch-katholieke
ouders, in het begin der 16e eeuw, was eerst carmeliter-monnik in een klooster bij Yperen, doch
omhelsde de Hervorming, en vertrok naar Londen,
waar hij zich nederzette als boekverkooper. Vervolgens door Edward VI tot het predik-ambt toegelaten,
begon hij 1555 de hervormde leer te verkondigen
te Frankfort. In 1566 keerde hij naar de Nederlanden terug, predikte te Kortrijk, Yperen, Poperin-

gen en in vele andere plaatsen in West-Vlaanderen ;
1578 was hij predikant te Gent, werd in dat jaar
van daar afgevaardigd naar de synode van Dordrecht, predikte ook te Utrecht en te Amsterdam.
Naar Gent teruggekeerd, deed hij zich, na de afkondiging van den geloofsvrede 1578, door zijne
predicatien als een onverdraagzaam dweeper kennen, die dan ook oorzaak werd van eene nieuwe
beeldstormerij. Weldra genoodzaakt te vlugten, herhaalde malen gevat, verhoord en weder op vrije
voeten gesteld, verliet hij het vaderland, en overleed als geneesheer te Elbing 19 Pebr. 1590. Zijn
naam D. is waarschijnlijk verbasterd van Pierre
d'Athénes, gelijk hij genoemd werd om zijne veelzijdige geleerdheid. Vooral bekend is zijn naam door
zijne Nederlandsche berijming der Psalmen Davids,
die, hoe gebrekkig en weinig dichterlijk ook, tot in
onzen tijd in de hervormde kerken in gebruik is
geweest bij de openbare godsdienst-oefening.
Datis, veldheer van Darius Hystaspis, voerde
met Artaphernes bet bevel over de perzische armee,
die bij Marathon (490 v. Chr.) werd verslagen door
Miltiades.
Datmour, een der 72 dorpen in den Grooten
Zuidhollandschen waard, die 18 Nov. 1421 verdronken, en een der 34, die nooit weder boven kwamen.
Datum, was eene door hare goudmijnen tot
een spreekwoord gewordene stad in Macedonie, aan
de Strymonische golf.
Dauba, of Duba, boheemsch stadje, kreis
Buntzlau ; 1300 inw.; naar D. heet het Zandsteenplateau van D. tusschen Poltze, Elbe en Isar.
Daubensee, of Dubensee, een meir op den
Gemmi, in het zwits. kanton Wallis, een half uur
gaans lang, ligt 6410 voet boven de zee; in de nabijheid de zomerherberg Schwaribach, waar Z. Werner zijne tragedie Der 24 Februar laat spelen.
Daubenton (L. J. Marie), fransch natuurkundige, geb. 1716 te Montbard, gest. 1800 te Parijs, beroemd als medewerker aan Buffon's Histoire
naturelle des animaux, waarvan de 15 eerste deelen
artikelen van D. bevatten, die om hunne onovertreffelijke naauwkeurigheiti nog tegenwoordig merle
tot grondslag dienen voor de vergelijkeiide anatomie.
D'Aubignac. Zie AUBIGNAC (abbe d').
A
(d').
i -UB1GND'Aubignê. Z ie
D'Aucourt (Barbier). Zie BARBIER D'AUCOURT.
Daudnagar, stad met 10,000 inw., op den
regteroever van de Son, in het britsch-ind. presidentschap Bengalen.
Daudpoetraas, de heerschende stam in het
indische presidentschap Bhawalpore ; ze woonden
oorspronkelijk in de nabijheid van den Bolan-pas in
Sindh, en verhuisden eerst op het laatst der 17e
eeuw naar de landstreek, die ze nu bewonen.
Daulat—abad, of Dowlat-abad, stad in het
noordwestelijk gedeelte van Nizam's gebied in 0. I.,
niet ver van Auroeng-abad (zie ook dat art.), is
merkwaardig als sterke rotsvesting ; tot op de verovering door de Moslems (1293) was D. de residentie van eenen magtigen hindo-vorst en eene zeer
bloeijende stad.
Daulis, waarvan nog ruinen bij het tegenw.
dorp Daulia of Dhawlia, was oudtijds eene beroemde
stad in Phocis, aan de grens van Beotie ; werd eerst
door de Perzen, daarna door Alexander den Gr. verwoest. D. lag aan den weg van Orchomenus naar
Delphi, bij wijze van amphitheater gebouwd op de
oosterhelling van den Parnassus, waar de mythologie
de fabelen laat spelen van Tereus, Procne en Phi..
lomele.

Daumesnil

Da temetria

Daumesnil (Pierre, baron), fransch generaal,
bijgenaamd .het houten been", geb. te Pdrigueux
14 Julij 1777, diende eerst als gemeen soldaat bij
de armee in Italie, was officier bij de guides, die
Bonaparte naar Egypte vergezelden, waar D. voor
St.-Jean-d'Acre Bonaparte's Leven redde ; tot 1809
maakte hij roemrijk alle veldtogten mede, verloor
bij Wagram als kolonel een been, werd 1812 brigadegeneraal en kommandant van Vincennes, dat hij in
April 1814 kloekmoedig verdedigde tegen de geallieerden, die op bunne opeisching van hem ten
antwoord ontvingen ; Je vous rendrai la place lorsque
vous m'aurez rendu ma jambe. Onder de restanratie
op non-activiteit gesteld, werd hij 1830 weder kommandant van Vincennes, en wederstond krachtig het
gepeupel van Parijs, dat derwaarts kwam stroomen
en den dood eischte van de ministers van Karel X.
Deze held stierf 17 Aug. 1832.
Daun, vlek en arrondissementsboofdpl. in bet
pruish reg.-district Trier, op een der hoogste gedeelten van den Eifelberg ; 650 inw.; daarbij op
eene hooge rots de voormalige rijks-sterkte D.,
bet familie-kasteel der graven van D., van welk geslacht eenige leden vooral melding verdienen. Zie
bet volgende artikel.
Daun (Winch Philipp Lorenz, graaf van), geb.
19 Oct. 1668, streed als oostenrijksch generaalmajoor in den spaanschen successie-oorlog ; bevorderd tot luitenant-generaal-veldmaarschalk, noodzaakte hij in 1707 de Franschen tot de ontruiming
van Lombardi* veroverde als gent.-veldtuigmeester
het koningrijk Napels, en bekleedde daar tweemaal
(1707-8 en 1713-19) de hooge waardigheid van
onderkoning ; hij voerde ook de titels van veldmaarschalk, grande van Spanje en prins van Tiano.
—D.
(Leopold Joseph Maria, rijksgraaf van), zoon
van den vorige, geb. 25 September 1705 te Weenen,
onderscheidde zich in vele veldtogten derwijze door
dapperheid en beleid, dat hij 1754 tot veldmaarschalk verheven werd. In den Zevenjarigen oorlog
behaalde hij eene schitterende overwinning op Frederik den Gr. 1757 te Kollin, en ontving daarvoor
den titel van ',redder des vaderlands"; doch met
prins Karel van Lotharingen teed hij vervolgens
eene nederlaag bij Leuthen ; in 1758 echter herstelde ht dit verlies door bij Hochkirch op Frederik den Gr. eene overwinning te bevechten, nog
schitterender dan die bij Kollin. In 1759 werd
Dresden door D. ingenotnen; doch 1760 bij Torgau,
ofschoon sterker in troepenmagt en in voordeeliger
positie geplaatst, werd hij door Frederik den Gr.
verslagen. Hij stierf 5 Febr. 1766.
Daundiakhera, stad in het britsch-ind. gebied Oude (Audh), op den linkeroever van den
Ganges; 9000 inw.
Daung, een grondgebied rijk aan teak-bosschen
in het britsch-ind. presidentschap Bombay, groot
45 vierk. mijlen, met 70,000 zielen, bestaat uit
verscheidene kleine heerlijkbeden, die als leenheer
den radzja van D. erkennen.
Daunia, een gedeelte van het ital. landschap
Apulie, het land tusschen Trento en Aufidus, zijnde
het grootste gedeelte der tegenwoordige provincie
Capitanata ; de voornaamste steden waren : Arpi of
Argyrippa (gesticht door Diomedes), Cannm (vermaard door de nederlaag der Romeinen) en Venusia
(de geboortepl. van Horatius). De eerste koning van
D., naar wien het genoemd werd, was Daunus, de
schoonvader van Diomedes. — De Grieken verstonden onder den naam D. somwijlen geheel Apulie.
Daunitirs, lat. Dauni, de bewoners van Daunia.

Daunou (Pierre Claude Francois), geb.18 Aug.
1761 te Boulogne-sur-mer, bekleedde sedert 1794
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de gewigtigste amhten, werd 1804 directeur van
het rijks-archief, welke betrekking hij bij de restauratie der Bourbons verloor, doch na de Julijomwenteling (1830) weder aanvaardde. Door Lodewijk Filips tot pair verheven, stierf hij 20 Junij
1840. Behalve een aantal andere werken, waaronder
een vervolg op Ruhliêre's Histoire de Pologne (1807)
en een Etsai hislorique sur la puissance temporelk
des popes (1810), is zijn hoofdwerk: Cours d'dtudes
hisloriques (20 dln. Parijs 1839-49).
Daunus, eerste koning van Daunia. Zie DAurria.
Dauontria, of Dauontur, oude naam van Deventer.
Dauphin, 1) graafsch. in 't Z. O. v. d. n.-amerik.
staat Pensylvanie. — 2) eilandje bij de mobile-baai,
5 m. bezuid. Mobile. — 3) riv. in britsch N.-Amerika,
verbiudt de meren Manitouba en Winnipeg.
Dauphin, lat. Delphinus, sedert 1349 de titel
van den troon-opvolger van Frankrijk (zie ook
DAUPHINI); laatste D. was de hertog van Angouléme,
zoon van Karel X. De gemalin van den D. droeg den
titel van Dauphine. Onder den bijzonderen titel van
Grand Dauphin kent men in de geschiedenis den
oudsten zoon van Lodewijk XIV, Lodewijk van
Frankrijk (geb. 1661 , en voor zijnen vader gestorven 1711); en onder den titel van Second dauphin,
den zoon van den .Grand dauphin", met name Lodewijk (geb. 1682, en ook voor Lodewijk XIV gest.).
Ten behoeve van den grand dauphin" liet Lodewijk XIV door Bossuet en Huet de editie van grieksche en rom. klassieken in 64 kwarto-dln. (Parts
1674-1730) bewerken, die bekend is onder den
naam van ad usum Delphini.
Dauphine, gemalin van den Danphin.
Dauphine, lat. Delphinatus, voormalige prov.
van Frankrijk, met Grenoble tot hoofdplaats, was
aanvankelijk bewoond door de Allobrogen, Segaulanen, Vocontiers en Tricastijnen, besloeg ongeveer
de tegenwoordige departementen Isere en HautesAlpes en een klein gedeelte van het dept. DrOme.
Dit landschap maakte eerst deel uit van Viennaise,
daarna van Narbonnaise 2a, en vormde vervolgens
het zuidelijk gedeelte van bet burgundische rijk,
waarmede het later aan de Franscben kwam en
daarna overging aan den duitschen keizer. De oude
heeren des lands droegen den titel van dauphin (vandaar dat bet land zelf allengs den naam kreeg van
D.). Er zijn 3 dynastien van dauphins geweest, nl.:
de eerste, aanvangende met Guigo I (1063-1212);
de tweede, genaamd burgundische dynastie, aanvangende met Guigo VI (omstr.1228-1281 ); de derde,
uit bet geslacht La Tour-du-Pin (1281-1349). In
1343 deed Humbert II, die zijn eenigen zoon verloren had, afstand van D. aan Jan, den zoon van
Filips van Valois, onder belling, dat steeds de oudste
zoon des konings van Frankrijk den titel van dauphin zou dragen.
Dauphine d'Auvergne, 1) naam die van
de 12e tot de 15e eeuw gegeven werd aan eene
heerlijkheid, toebehoorende aan den oudsten tak
der graven van Auvergne, en bestaande nit een gedeelte van Limagne en de helft der stad Clermont ;
zie AUVERGNE. - 2) men geeft nog lien naam aan
een kanton van bet fransche dept. Puy-de-Mime;
hoofdpl. Vandables.
Daurat. Zie DORAT.
Dauriii. Zie DAware.
Davantre, oude naam van Deventer.
Davemetria, oude naam van Deventer.

Davenant

Davids

Davenant (sir William), engelsch dichter,
geb. omstr. 1605 te Oxford, gest. 7 April 1668.
Zijne werken (treurspelen, blijspelen, kluchtspelen,
trairestien, enz.) zijn gedrukt in een fol. dl. (1673).
— D. (Charles), oudste zoon van den vorige, geb.
1656, gest. 14 Nov. 1714, heeft, behalve eenige
poezij, veel werken over politiek en staathuishoudkunde geschreven, te zamen 5 din. (1771).
Davenport, stad in den n.-amerik. staat Jowa,
aan de rivier Mississippi (tegenover de stad RockIsland in Illinois), ontwikkelt zich snel tot aanzienlijke koop- en fabriekstad ; had in 1840 slechts 600,
tbans 25,000 inw.
Daventer, oude naam van Deventer.
Daventria, oude naam van Deventer.
Daventry, stad in het engelsche graafschap
Northampton, aan de bronfien van den Avon, 4 uren
gaans van de stad Northampton; 4200 inw. In de
nabijheid overblijfselen van eene romeinsche legerplaats.
Davia (Giovanni Antonio), geb. 23 Oct. 1660
te Bologna, eerst in venetiaansche krijgsdienst, trad
later in den geestelijken stand, en wist als pauselijk
nuntius in Polen de zaken daarheen te leiden, dat
August II, keurvorst van Saksen, tot koning van Polen
verkoren werd. In 1699 vergezelde hij lien vorst
naar Dresden, en was de eerste pauselijke nuntius,
die sedert de Hervorming een voet in Saksen zette.
Vervolgens nuntius te Weenen, gelukte bet hem niet
de uitbarsting van den spaanschen successie-oorlog
te verhinderen ; toen keerde bij naar Rome terug,
werd 1712 kardinaal, en stierf 11 Jan. 1740.
David, 1) eene in hare opkomst zijnde stad in
Nieuw-Granada, in de prov. Veragua van den staat
Isthmo, op de zuidzijde van de landengte van Chiriqui, en nabij de uitwatering der rivier D. in den
Oceaan ; had 1860 reeds 5000 inw.— 2) St.-David,
een der Bermuda-eilanden. — 3) twee groepen ; zie
DAVID-EILANDEN. - 4) zie DAVIDS (St.).
David, d. i. de welbeminde, ook genaamd de
man naar Gods harte, tweede koning van Israel en
profeet, jongste zoori van Isai of Jesse, geb. te
Bethlehem omstr. 1071 v. Chr., had het opzigt over
de kudden zijns vaders toen hij, terwijl Saul nog
leefde, door Samuel gezalfd werd tot aanstaanden
koning over Israel. Na Saul's dood gelukte het
D. slechts langzamerhand meester te worden van
geheel bet rijk, dat hij van 1055 tot 1015 v. Chr.
regeerde. Hij burgt zijne residentie uit Hebron over
naar Jeruzalem, maakte de burgt Sion tot middelpunt der godsdienst, onderwierp al de naburige volkeren aan zijn gezag, zoodat zijn rijk zich uitstrekte
van den Euphraat tot aan de Middellandsche Zee en
van Phenicie tot aan de Golf van Arable. Van D.'s
dapperheid getuigt o. a. zijne overwinning op Goliath (I Sam. 18 : 51), van zijne grootmoedigheid
de wijze, waarop hij Saul, die hem vervolgde, het
leven spaarde (I Sam. 24) ; als dichter liet hij
eenige psalmen na en de klaagliederen van Jonathan. Doch D. was hartstogtelijk verslaafd aan de
vrouwen; om zijne dierlijke driften te kunnen bevredigen deinsde hij voor de laaghartigste gruwelen
niet terug, getuige zijn schandvol gedrag jegens
Uria, om meester te worden van diens buisvrouw
Bathseba (II:Sam. 11 : 15). Ook D. ondervond echter,
dat ieder hier op aarde loon naar werken ontvangt;
want van zijne kinderen, bij zoo vele verschillende
vrouwen verwekt, beleefde hij veel verdriet. Tot zijn
opvolger benoemde hij Salomon, door hem verwekt
bij Bathseba. Overigens leze men zijne geschredenis
in het 0. T.

David, twee koningen van Schotland, nl. D. I,
van 1124 tot 1143, en D. II, zie BRUCE (David).
David, een armenisch geleerde uit de 5e of
6e eeuw, bijgenaamd de Philosooph, geboortig uit
Nerken in het landscbap Doeroeperan, was een voile
neef en leerling van Mozes van Khoren. Door den
patriarch Isaac I werd hij naar Edessa, Alexandria,
Athene en Constantinopel gezonden om zijne studien te voltooijen; te Athene studeerde hij philosophic onder S yrianus te gelijk met Proclus ; hij heeft
belangrijke commentarien geschreven op Aristoteles,
Porphyrus, enz., verscheidene werken in het Armenisch vertaald, en vele philosophische werken opgesteld.
David, de heilige, beschermheilige van het engelsche prinsdom Wallis, geb. omstr. 480, gest.. 544,
was de zoon van een vorst van Cardigan. Hij predikte het Christendom in het zuiden van GrootBritannie, stichtte 12 kloosters, en was bisschop van
de stad Menevia,die naar hem den naam vanSt.-Davids
ontving. Gedenkdag 1 Maart.
David Comnenus, laatste keizer van Trebizonde, had zich na zijns broeders dood onregtmatigerwijze meester gemaakt van den troon. Hij stond
zijn rijk of aan Mahomed II (1458) op de voorwaarden, dat deze sultan zijne dochter Anna tot vrouw
nemen en hem zelven het leven laten zou. De eerste
voorwaarde hield Mahomed ; doch hij liet D. en zeven
van diens zonen ter dood brengen (1462).
David,geslachtnaam van verscheidene personen
D. (Christian), geb. 1690 te Senftleben in Moravia,
timmerman van beroep, stichtte 17 Junij 1722 de
kolonie der Moravische Broeders aan den Hutberg
en werd vervolgens de stichter van Herrnhut.
Na zeer vele en verre zendelingsreizen volbragt te
hebben, stierf hij te Hernnhut 3 Februarij 1751.
— D. (Emeric), geb. 1755 te Aix in Provence,
gest. 1839, heeft zijnen naam bekend gemaakt doordien hij geschreven heeft eene Histoire de lapeinture
au moyen age, eene Histoire de la sculpture, enz.
D. (Jacques Louis), stichter der nieuwe fransche school in de schilderkunst, geb. 30 Aug. 1748
te Parts, oefende zich te Rome 1775-81 en 1784
—89, nam aanvankelijk ijverig deel aan de beweging
der omwenteling, en was een der hevigste Jacobijnen ;
1804 werd hij door Napoleon benoemd tot eersten
hofschilder. Na de tweede restauratie verbannen als
koningsmoordenaar (omdat hij als lid der Conventie
voor het doodvonnis van Lodewijk XVI gestemd had)
nam D. de wijk naar Brussel, waar hij de overige
dagen van zijn leven sleet, en 29 Dec. 1825 stierf.
D. (Felicien), fransch toonzetter, geb. 3 April
1810 te Cadenet, dept. Vaucluse, maakte na veel
vergeefsche pogingen eerst naam 1844 met zijne symphonie Le Desert. Ook zijne operaas Perle du Brasil
(1851) en Herculanum (1859) maakten veel opgang.
— D. (Pierre Jean), fransch beeldhouwer, geb.
12 Maart 1789 te Angers (vandaar gemeenlijk genoemd David d' Angers), gest. 5 Jan. 1856.
David—eilanden (St.-), 1) groep eilanden in nederl. 0. 1., in den Molukschen Archipel,
benoord. Nieuw-Guinea. — 2) ook Freewill-islands
genaamd. vier goedhevolkte eilanden in het noorden
van den Stillen Oceaan.
Davidgorok, stad in europ. Rusland, gouvt.
Minsk, 26 mijlen bezuidw. Minsk ; 3600 inw.
Davids (St.-), het oude Menevia, stad in Engeland, prinsdom Wallis, 6 uren gaans benoordw.
Pembroke; 2300 inw.; ligt in de nabijheid van de
zee, waar men de kaap St.-David's head heeft, zijude
het oude Octapitarium promontorium.
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Davila

Davila (Henri of eigentlijk Enrico Caterino),
ital. geschiedschrijver, geb. 30 Oct. 1576 te Pievedi-Sacco nabij Padua, afstammeling eener uit Avila
in Spanje afkomstige familie, die verscheidene kroonveldheeren aan Cyprus had geleverd, trail 1594 in
fransche, 1599 in venetiaansche dienst, was later
stadhouder van Dalinatie, Friuli en op Candia, en
werd in Julij 1631 te San-Michele nabij Verona vermoord. Zijn werk Scoria Belle guerre civili di Francia
(1559-98) is de voornaamste bron der geschiedenis
van dien tijd.
Davis (Straat), een gedeelte van den Atl. Oceaan tusschen Groenland en den Baffins-Parry-archipel ; bet noordwestelijk gedeelte dezer zeeengte beet
Baffinsbaai, en onder 78 gr. n. br..gaat de straat Davis
over in de Smithssond. Zie DAVIS (John).
Davis (Jolio), engelsch zeevaarder, geb. te Sandbridge nabij Dartmouth, bestuurde den in 1585
aangevangen togt om eene noordwestelijkedoorvaart
naar Oost-Indio te vinden, op welken togt hij de
naar hem genoemde zeeengte (straat Davis) ontdekte. Later deed hij verscheidene reizen naar 0. I.,
werd 27 Dec. 1605 nabij Patani op de kust van Malakka door japansche zeeroovers overmand en gedood.
Davis (sir John Francis), geb. 1795 te Londen,
hield, sedert 1840 als inspect.-gent. van den handel
en sedert 1843 als gouverneur van Hongkong, lang
verblijf in China, werd 1845 tot baronet verheven, en
heeft zeer belangrijke werken over China geschreyen , o. a. : China during the war and since the peace
(Londen 1852) ; China, a general description of that
empire (2 dln. Londen 1857).
Davis (Jefferson), president der geconfedereerde
zuidelijke staten van de noord-amerikaansche Unie,
geb. 3 Junij 1808 in Kentucky, kwam reeds vroeg
naar Mississippi, en onderscheidde zich in de militaire loopbaan, in den oorlog der Unie 1831 tegen
de Indianen in Illinois; Nov. 1845 werd hij gekozen
tot lid van het Congres. In den oorlog met Mexico
bewees hij als kolonel onder bet opperbevel van zijnen
schoonvader, generaal Zachary Taylor, totJulij 1847
gewigtige diensten aan de Unie, had van 1848-51
zitting in den senaat, en deed toen vergeefsche pogingen om tot president van Mississippi te worden
gekozen ; zijn mededinger Foote was toen gelukkiger.
Door Pierce 1853 tot minister van oorlog benoemd,
oefende D. een grooten invloed uit op den president
en op het kabinet, en bevorderde ten krachtigste de
belangen der slavenhoudendestaten. Toen Buchanan
president der Unie werd, nam D. zijnen zetel in den
senaat weder in ; doch toen in Jan. 1861 ook Mississippi, zich verklaarde voor het ontbinden van de
Unie, verliet hij met de overige secessionisten Washington, en werd door het congres der afgevallene
staten te Montgomery in Alabama tot president der
'Confederatie van het Zuiden" gekozen, welk ambt
hij 16 Fehr. 1861 voor zes jaren aanvaardde. Doch
hoezeer hij de grootste blijken van bekwaamheid,
geestkracht en beleid ten toori spreidde, mogt het
hem niet gelukken de zaak der Confederatie te doen
zegevieren ; na eene langdurige worsteling tegen de
overmagt der Unie bezweek de Confederatie in de
eerste helft van 1865. Gevangen genomen, werd D.
door zijne vijanden zelfs beticht van medepligtigheid
aan den moord op Lincoln (zie dat art.); doch toen
het onhoudbare van die betichting zonneklaar was
gebleken, besloot men hem eenvoudig te vervolgen
als schuldig aan hoogverraad jegens de Utile ; en op
dit oogenblik zucht hij nog in den kerker, terwiji
nieniand voorzien kan of hem een doodvonnis of eene
vrijspraak wacht. Zie daarvoor VEREENIGDE STATEN.

Dayaks
Davontria, of Davontur, oude naam van Deventer.

Davos, vlek in het zwits. kanton Graauwbunderland, 5 uren gaans bezuidoosten Chur ; 1700 inw.;
hoofdpl. van het Davos-dal, doorstroomd door het
riviertje Davoser Landwasser, dat boven in het dal
ontspringt uit het Davos-mein.
Davoust (Louis Nicolas), hertog van Auerstadt
en prins van Eckmithl, maarschalk van het fransche
keizerrijk, geb. 10 Mei 1770 te Annoux, dept. Yonne.
Met Bonaparte opgeleid in de militaire school te
Brienne, diende bij als bataillons-chef onder Dumouriez bij de noorder-armee, maakte als brigadegeneraal de veldtogten van 1793, 94 en 95 mede,
en onderscheidde zich overal door moed en onverschrokkenheid. Vervolgens mede met den veldtogt
in Egypte, droeg hij veel bij tot de overwilining van
Aboekir. In Frankrijk teruggekeerd, werd hij divisiegeneraal en 1804 maarschalk. Hij nam roemrijk dee!
aan de overwinningen van Ulm en Austerlitz (1805),
won den slag van Auerstadt (1806) en droeg in
hooge mate bij tot de zegepraal bij Eckmiihl (1809);
voor beide laatste wapenfeiten ontving hij de titels
van hertog en prins. In 1812 versloeg hij prins Bagration bij Mohilew ; verdedigde, als gouverneur der
Hanzesteden, Hamburg in 1813 met eenen moed
en eene onverzettelijkheid, die soins aan wreedheid
grensde, en ging na den val van Napoleon stil !even
op zijn landgoed. In de Honderd Dagen was hij minister van oorlog, en werd na den slag bij Waterloo belast met de verdediging van Parijs, Welke stad
hij zich echter weldra door de overmagt gedwongen
zag bij capitulatie over te geven (3 Julij 1815). Eerst
1818 verscheen hij aan het hof van Lodewijk XVIII,
die hem 1819 tot pair benoemde ; hij stied 1 Junij
1823.
Davy (sir Humphry), beroemd engelsch scheikundige, geb. 17 Dec. 1778 te Penzance in CornWallis, bragt een groot gedeelte van zijn leven door
in Frankrijk en Italie, schreef verscheidene chemische werken, alsook eene verhandeling over zijne
geliefkoosde uitspanning, het hengelen, getiteld :
Salmonia, or days of fly-fishing (2e druk, Londen
1829). Na zijnen flood (hij stied 29 Mei 1829 te
Geneve, op de terugreis uit Rome) verscheen nog van
hem in het licht Consolations in travel, or the last
days of a philosopher (3e druk Londen 1831).
Dawalaghiri, berg in Azle, op de grenzen
van Nepaul ; is de hoogste piek van het Himalayagebergte.
Dawlet—abad. Zie DAULAT-ABAD.
Dawlish, plaats in het engelsche graafschap
Devon, op de zuidkust, 4 uren gaans bezuiden Exeter ; druk bezocht voor de zeebaden.
Dawrie, of Daurie, woest bergland in het zuidoosten van Siberie ; bevolking een half millioen zielen, van den russischen, tungusischen en mongoolschen stam ; hoofdpl. Nertsjinsk.
Dax, of Acqs, het nude Aquae Tarbellicw, of
Aquae Augustx, ook wel kortweg Aquae, en ookAquenslum Civitas genaamd, stad in heI fransche dept.
Landes, aan den Adour; ruim 6000 inw. ; vier warine
zwavelbronnen, waarvan eene (56 gr. R.) reeds betrend was ten tijde der Romeinen. Oudtijds de hoofdpl.
der Tarbelli in Novempopulania ; behoorde achtereenvolgend aan hen, die meester waren van Agnitanie ;
na de verdrijving der Engelschen in de 15e eeuw
kwam D. aan Frankrijk. Het is de geboortepl. van
Borda ; in het nabij D. gelegene Pony was St. Vincentius van Paula geboren.
Dayaks. Zie DAJAKS.
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Dayton

Dêce

Dayton, snel opkomende fabriekstad in den
n.-amerik. staat Ohio, aan de zamenvloeijing van
Mad en Miami; in 1840 slechts 6067, in 1853 reeds
16,562 inw.
Dea, stad in vienneesch Gallie. Zie DIE.
Deak (Frans), geb. 17 Oct. 1803 te Kehida in
het hongaarsche comitaat Zala, regtsgeleerde, vestigde sedert 1832 op de hongaarsche landdagen de
aandacht op zich door zijne parlementaire begaafdheid, welsprekendheid en scherpzinnigheid, was voor
de Maart-revolutie het hoofd der oppositie-partij,
na die omwenteling onder BatthyAnyi minister van
justitie, doch legde zijne portefeuille neder toen
Kossuth aan het hoofd van het bewind kwam. Bij
den aantogt van Windischgratz was D. lid der vredesdeputatie, die aan den oostenr. veldheer werd
gezonden ; toen deze stap vruchteloos bleek, onttrok
D. zich aan het openbare levee. Toen na den ital.
oorlog in het keizerl. diploma van 20 Oct. 1860
oak de grondslagen waren opgenomen voor eerie
reorganisatie van Hongarije, werd D. door bet kiesdistrict Pesth tot afgevaardigde gekozen. Zijne hooding op den rijksdag van 1861 verwierf hem de
acbting van geheel Europa. Hij werd nu als het
hoofd der gematigde nationale partij beschouwd en
stelde de bekende adressen van 13 Mei en 12 Aug.
1861 op, waarvan de ontbinding van den hongaarschen rijksdag het gevolg werd.
Deakovit,r, of Djakovo, marktvlek met 7000
um,. in het slavonische comitaat Essek ; zetel van
eenen roomschen bisschop van Bosnie.
Deal, engelsche zeestad, graafschap Kent, aan
het Kanaal ; 7500 inv.; was een der Cinque Ports
(zie dat art.). In de nabijheid van D. ontscheepte
Cesar zijne troepen, bij zijne eerste landing in Engeland.
Dean—Forest, bergachtige boschstreek (groot
22,000 adres) in het westen van bet engelsche
graafschap Gloucester, tusschen Severn en Wye, is
meerendeels kroondomein en bevolkt met 10,700
zielen, die grootendeels als mijnwerkers in de steenkolen- en ijzermijnen eri als steenbrekers bun brood
vinden.
Dearborn, graafsch. in Indiana (n.-amerik.
Unie) doorsneden door het Whitewater-kanaal en
den Lawrenceburgh-lndianapolis spoorweg.
Deba, 1) stad in China, in Tibet. — 2) stad in
aziat. Turkije ; zie AINTAB. - 3) stad in Spanje;
zie DEVA.
Debelloy, fransch treurspeldichter. Zie het
art. BELLOY (P. L. B. de).
Debobe aan den Rio-Nunez in Senegal ; gedenkteeken ter gedachtenis van den beroemden reiziger
R. Caille (zie CAILLE), die 29 April 1827 van D.
vertrok en 7 Sept. 1828 te Tanger aankwam na
Tomboektoe bezocht te hebben.
Debora, de vrouw van Lapidoth, joodsche
profetes, regeerde als regter over Israel gedurende
40 jaren. Onder haar bewind verloste Barak de Joden
uit de gevangenschap, door zijne overwinning op de
armee van Jabin, den koning der Canaaniten. Het
in Rigt. 5 voorkomende lied van D. bezingt die
overwinning.
Deboubers, geb. 1776 in bet dorp MonsLoubers, fransch dept. Somme, leerde het slotenmakersambacht, kwam 1796 als werkman in eene
geweerfabriek te Versailles, en begon 1806 te Parijs
self eene geweermakerij, die weldra eene europesche
vermaardheid kreeg. In 1820 werd hij de uitvinder
van de percussie-dopjes.
Debr, landscbap in Albanie. Zie DIBRA.

Debreczin, koninkl. vrijstad (sedert 1715)
en hoofdpl. van het hongaarsche comitaat Szabolcs,
in eene zandige, dorre vlakte, gen. de Debrecziner
Heide (Tanya); 36,000 inw.; werd 4684 bemagtigd
door de Turken ; van 9 Jan. tot 30 Mei 1849 zitting
van den revolutionairen hongaarschen rijksdag,
waarin op voorstel van Kossuth de dynastic van
Habsburg-Lotharingen van den troon vervallen werd
verklaard (14 April).
Debrosse. Zie BROSSE (de).
Debrosses (Charles). Zie.e R-BOSSES (Ch. de).
Debry (Dirk), geb. 1528 te Luik, goudsmid en
kopergraveur, vestigde zich omstr. 1570 te Frankfort als uitgever van bock- en plaatwerken ; onder
rneer verscheen bij hem in het licht de groote
Collectio peregrinationum in Indiam orientalem et
occidentalem (25 din. 1590-1634; duitsch 27 dln.

1590-1630). Hij stierf 1598, in de zaak opgevolgd
door zijne zonen.
Deburieh, het Daburath uit de oudheid, een
dorp in Palestina, pachalik Acre, ongeveer 1 uur
gaans bezuidoosten Nazareth.
Decan, of Dekkan, het nude Dachinabadia,
bet zuidergedeelte van het voor-indische schiereiland, grenst ten noorden aan Hindostan, en wordt
overigens bespoeld door de zee; het wordt geschat
op 24,749 vierk. mijlen met 50 inillioen zielen,
hoofdzakelijk van den dravidischen stam, overigens
Mahratten en germmigreerde Moslems, Perzen, Joden, Maleijers en Europeanen. Dit uitgestrekte land
werd in de 17e eeuw veroverd door Aureng-Zeyb;
doch na zijnen flood splitste het zich in een aantal
kleine Staten. Eertijds onderscheidde men Noord-D.
(het tegenwoordige Decan) en Zuid-D. (het tegenwoordige Carnatica).
Decandolle (Augustin Pyrame de), beroemd
botanicus, geb. 4 Febr. 1778 te Geneve, eerst prof.
te Montpellier, later te Geneve, waar hij 9 Sept.
1841 stierf. Men heeft van hem een &gni vegetabilis
systema naturale (2 dln. Parijs 1818-21), later
gevolgd door het y our alle botanie-beoefenaars onmisbare werk Prodromus systematis naluralis regni
vegetabilis (dl. 1 tot 10, Parijs 1824-26). —
D. (Alphonse Louis Pierre Pyrame), zoon van den
vorige, geb. 28 Oct. 1806 te Parijs, eenigen tijd
professor te Geneve, vestigde zijnen naam vooral
door zijne Introduction a l'etude de la botanique
(2 dln. Parijs 1835) ; bet .Prodromus" van zijnen
vader werd door hem voortgezet.
Decapolis, d. i. de tien steden, onder deze
benaming kent men: 1) een stedenbond in Palestina
en Ccelesyrie, aanvankelijk bestaande uit de tien
steden Damascus, Philadelphia, Raphana,Scythopolis,
Gadara, Hippon, Dion, Pelea, Galaza en Canatha ;
doch later heeft het grondgebied van deze D. en
het getal der daartoe behoorende steden menige
verandering ondergaari. — 2) een stedenbond in
Cilicie en lsaurie. — 3) de D. van Ravenna in het
begin der 8e eeuw, was vroeger eene pentapolis, d. i.
vijf-stedenbond.
Decazeville, vlek in een dal in het fransche
dept. Aveyron, 7 uren gaans benoordoosten Villefranche ; 7300 inw.; mijnwezen (steenkolen en
ijzer). Het draagt den naam D. naar den hertog
Decazes (geb. 28 Sept. 1780, sedert 1818 pair van
Frankrijk, gest. 25 Oct. 1860), die Mier 1825 eene
ijzersmelterij vestigde in eene toen geheel onbewoonde streek ; om die ijzersnielterij keen werden
allengs huizen en nieuwe werkplaatsen gebouwd, en
zoo ontstond
Deco, fransche naam voor Decius.

Decebalus

Decker

Decebalus, koning van Dacie, oorloogde met
goed geluk tegen Domitiaan, maar werd overwonnen
door Trajanus, die anno 106 de hoofdstad van Dacie
innam, waarover D. uit wanhoop zich zelven van
het leven beroofde. Van dat tijdstip of werd Dacie
een romeinsch wingewest.
Decelea, lat. Decelium, tegenw. Biala-Castro,
d. i. Wit Kasteel, stad in Attica, benoordwesten
Athene. In den Peloponnezischen oorlog speelde D.
eene belangrijke rol; het werd 413 versterkt door
de Spartanen, die dus eene vesting hadden in 's vijands land; vandaar dat dit gedeelte van den Peloponnezischen oorlog ook wel Decelische oorlog
genoemd wordt.
Decembristen, de aanhangers van president
Lodewijk Napoleon, die hem behulpzaam waren bij
den staatsgreep van 2 December 1851, waarbij hij
zich tot keizer verhief.
Decem pagi, stad in belgisch Gallie ; tegenw.
Dieuze (fransch dept. Meurthe).
Decemviren lat. Decemviri, d. i. Tienmannen,
1) eene overheid in Rome, uit tien personen bestaande (vandaar de naam D.), en ingevolge de door
den tribuun C. Terentillus voorgeslagene en aangenomene wet ingesteld 451 v. Chr. voor den tijd
van den jaar. De D. werden met eene onbeperkte
magt bekleed, en bij hunne optreding atle andere
autoriteiten opgeheven. Aanvankelijk maakten de
D. een betamelijk gebruik van hunne magt: zij
bragten hunne wetten in geschrifte onder tien titels
en lieten ze vervolgens graveren op tien koperen
tafelen. Om die wetten-verzameling aan te vullen
werden er voor het volgende jaar weder D. benoemd,
waaronder slechts een uit die van het eerste jaar ;
deze D. voegden nog twee titels hij de reeds bestaande, en lieten die insgelijks graveren op koperen
tafelen, waarom dan ook die wetten genoemd werden
W etten der Tivaalf Tafelen.Doch in dit 2e jaar maakten
de D. verregaand misbruik van hunne magt, zoodat
deze waardigheid afgeschaft en het consulschap hersteld werd (449 v. Chr.). Zie APPIUS CLAUDIUS.
2) Men gaf den naam D. (Decemviri litibus jucandis)
ook aan magistrates van eenen minderen rang, nl.
aan een regterlijk collegie, dat uitspraak deed over
geschillen aangaande vrijheid, burgerregt, enz. Door
Augustus werden deze D. benoemd tot presidenten
van het centumvirale geregtshof, in welke hoedanigheid ze zeer fang bleven voortbestaan. — 3) De
Decemviri agris dividundis vormden eene commissie,
belast met de toewijzing van gemeentand. — 4) De
Decemviri sacrorum vormden een priesterlijk collegie,
belast met de verklaring van de sibyllijnsche boeken
en met het toezigt op alles wat de godendienst betrof. — Toen het getal der D. under Sylla met vijf
vermeerderd werd, ontvingen ze den naam van

tijde van Nero, moest naar Gallid vlugten, doordien
de Britonen wegens zijne knevelarijen en afpersingen
in opstand kwamen.
Deciaten, yolk in narhonneesch Gallic, bewoonde het zuidwestelijk gedeelte van het tegenw.
fransche departement Var.
Decidava, stad in Dacie, waar Decebalus, de
laatste koning der Daciers, begraven werd ; tegenwoordig Deva.
Decima, japansch eilandje. Zie DESIMA.
Decimius, aanzienlijk, rijk en edel geslacht in
Samnium, waaronder: D. (Numerins), streed 217
v. Chr. onder Q. Minutius roemrijk tegen Hannibal.
— D. (Cajus D. Flaccus), streed 209 v. Chr. onder
M. Marcellus roemrijk tegen Hannibal. —D. (Cajus),
ging als romeinsch gezant (170 v. Chr.) naar Antiochus en Ptolemeus.
Dècise, stad. Zie DECIZE.
Decius, de naam van een benoemd geworden
plebejisch geslacht te Rome, waaronder inz.: Publius
D. Mus, die zich reeds 343 v. Chr. onderscheidde
in den oorlog tegen de Samniten, doordien hij consul Cornelius Cossus, die zich door hen had laten
insluiten, redde en in staat stelde eene beslissende
overwinning te bevechten. In 340 v. Chr. consul,
leverde hij met zijnen ambtgenoot Manlius Torquatus
slag aan de Latijnen, en offerde zijn leven op, door
zich midden in de vijandelijke drommen te werpen,
waardoor in hunne gelederen verwarring ontstond,
en de Romeinen de zege bevochten. — Zijn zoon,
ook Publius D. Mus genaamd, was in 295 voor de
vierdemaal consul, toen hij, in den slag bij Sentinum
tegen de Galliers, op gelijke wijze zijn leven opofferde. — Een zonn van laatstgenoemde, ook Publius D. Mus, volgde in den oorlog tegen Pyrrhus
279 v. Chr. het voorbeeld van vader en grootvader.
Decius (Cajus Messius) met de eernamen Trajanus en Optimus, romeinsch keizer, geboortig uit
Sirmium in Pannonie uit geringe ouders, onder
keizer Philippus 249 na Chr. stadhonder in Mesie,
liet zich daar door de legioenen als keizer uitroepen,
waarop Philippus hem slag kwam leveren bij Verona,
doch door D. eigenhandig gedood werd. Na verscheidene overwinningen behaald te hebben op de
Gothen, die eenen inval waren komen doen in zijn
rijk, sneuvelde D. in een gevecht tegen hen (251),
volgens sommige geschiedschrijvers door verraad
van zijnen veldheer Gallus, die hem opvolgde. In de
naauwelijks driejarige regering van D. had een der
gruwelijkste vervolgingen tegen de Christenen plaats
(de 7e), waartoe D. bevel gaf zoodra hij de teugels
van het bewind in harden had genomen.
Dêcize, of Decise, stad in het fransche dept.
Nievre, aan de uitwatering van den Aron in de Loire,
7 uren gaans bezuidoosten Nevers; 2600 inw.; geboortepl. van Guy de Coquille en van Saint-Just.
Deckendorf, fransche spelling voor Deggendorf.
Decker (Abraham de), geb. 1582 te Antwerpen uit aanzienlijke ouders, nam, Protestant geworden, de wijk naar Holland, woonde eerst te Dordrecht,
later te Amsterdam, en stierf 1658.—D. (Jeremias
de), zoon van den vorige, geb. te Dordrecht omstr.
1610, bekleedt eene waardige plaats onder de nederl.
dichters der 17e eeuw. In 1622 met zijne ouders naar
Amsterdam verhuisd,waar zijn vader kruidenicT, later
makelaar werd, werd D. bij zijns vaders dood (16
Mei 1658) met diens plaats begunstigd, en bleef tot
aan zijnen dood 1666 de betrekking van mPlielaar
bekleeden om in het onderhoud van zijne moeder
en verdere betrekkingen te voorzieu.
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Quindecimviri.

Decentius Magnus, broeder van den usurpator Magnentius, werd door dezen in 351 met den
titel van cesar beschonken, en aangesteld als opperbevelhebber over de legermagt in Gallie ; maar
naauwelijks ontving hij de tijding, dat Magnentius
door Constantius verslagen was of D. M. maakte
(353) door ophanging een einde aan zijn leven.
Decetia, lat. naam van Mize.
Decianus (C. Appulejus), 99 v. Chr. yolkstribuun te Rome, bekend door zijne aanklagt tegen
Valerius Flaccus en den tribuun Furius ; moest wegens zijne verdediging van Saturninus vlugten, en
nam de wijk naar Pontus. — D. (Appulejus), zoon
van den vorige, tegenstander van Flaccus.
procurator van Britannie, ten
—DecianusCt,

Decres
Decrbs (Denis), fransch admiraal, geb. 1765 te
Château-Vilain, dept. Haute-Marne, gest. 1820, ging
op zijn 14e jaar in zeedienst, en doorliep alle rangen
tot lien van vice-admiraal. Na de nederlaag van
Aboekir met het ligte eskader naar Frankrijk terugkeerende, ontmoette hij een sterk engelsch eskader,
waaraan hij zich niet dan na de dapperste verdediging overgaf. Hij was minister van marine van 1802
tot 1815 ; Napoleon had hem verheven tot hertog.
Decretalen, pauselijke brieven, bevattende
beslissingen omtrent punten, waarover door bisschoppen of door leeken eene beslissing van den
pans was gevraagd. In de 8e en 10e eeuw werden
verscheidene nooit bestaan hebbende D. in de daarvan gemaakte verzamelingen ingelascht, om de magt
van den pans te overdrijven ; die ondergeschovene
brieven zijn bekend onder den naam van Onechte D.
Van de Decretalen-verzamelingen verdient vooral
melding die van Gratianus, bekend onder den naam
van Decreet, zamengesteld in 1151, en het aanvullende wetboek, dat Gregorius IX liet opstellen door
den dominicaner monnik Raimond van Pennafort,
welk wetbock men Extra noemt, dat wil zeggen :
buiten het Decreet van Gratianus. Het Extra bestaat
uit vijf boeken, waaraan Bonifacius VIII een zesde
toevoegde, genaamd Sexte.
Decumatis agri, d. Tiend-akkers, ongeveer de tegenwoordige Breisgau, was eene landstreek
in den zuidwesthoek van Germania benoorden den
Donau en beoosten den Rijn, door de Romeinen in
de eerste eeuw na Chr. in bezit genomen, en in de
3e eeuw door hen in akkers afgestaan aan veteranen
hunner legers en aan landverhuizers nit Gallie, welke
nieuv1/4 e bezitters daarvoorjaarlijks slechts het tiendegedeelte (decimam partem) van de opbrengst hunner
akkers moesten betalen. De grenzen, die deze tiendpligtige landstreek van het vrije Germanie scheidden,
waren afgebakend door eene versterkte linie van
muren en wallet!. Na de 3e eeuw verviel deze romeinsche kolonie weder aan duitsche stammen.
Decurie, in de burgerlijke indeeling bij de Romeinen het tiende s gedeelte eenen centurie (zie dat
art.). Elke D. bestond dus uit tien personen; doch
toen de centurien later nit 'neer dan 100 personen
waren zamengesteld, werden de Decurien ook naar
evenredigheid zooveel grooter. Aan het hoofd van elke
D. stood een Decurio, d. een hoofdman over tien.
Dedalus, fabelachtig personaadje, geboortig
uit Athene, is beroemd als werktuigkundige en
beeldhouwer. Men schrijft hem de uitvinding toe
van boor, zaag ell bijl, en van de scheepsmasten en
zeilen. Toen hij zijnen neef Talus of Perdix, die met
der tijd nog knapper scheen te zullen worden dan
hij was, nit naijver gedood had, wend hij door den
Areopagus gebannen, en nam de wijk naar Creta.
1)aar bouwde hij, op last van Minos, het befaamde
Labyrinth (d. Doolhof); maar toen D. de ongeoorloofde minnarijen van Pasiphae, gemalin van
Minos, begunstigde, wend hij met zijnen zoon Icarus
op bevel van Minos opgesloten in den door hem
gebouwden Doolhof. Om hieruit te ontkomen vervaardtgde hij vleugelen met behulp van vogelvederen
en was, en ontvlood nu, met zijnen zoon door de
lucht vliegende : daar Icarus echter onderweg in zee
vigil, kwam Dedalus alleen te CUIIIW in Italie aan, en
bouwde daar eenen tempel, aan Apollo gevvijd ; van
daar begat hij zich naar Sicilie, waar koning Cocalus
regeerde, die hem aanvankelijk zeer goed ontving;
waar vervolgens beducht, dat Minos hem deswege
den oorlog zou verklaren, deed Cocalus zijnen gast
D. ter flood brengen.

Degenfeld
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Dedan, eene stad der Edomiten; Jerem. 49 : 8.
Dedan, 1) achterkleinzoon van Cham ; Gen.
10 : 7 ; I Chron. I : 9 ; Ezech. 27 : 15. 2) kleinzoon van Abraham ; Gen. 25 : 3 ; I Chron, I : 32;
Jerem. 25 : 23 ; Ezech. 27 : 20 ; 38 : 13.
Dedemsvaart, een kanaal in Overijssel, komt
bij het gehucht Ane, tegenover Gramsbergen, nit de
Vecht, loopt westwaarts door of langs de gemeenten
Ambt-Hardenberg, Avereest, Stad-Ommen, AmbtOmmen, Staphorst en Zwollerkerspel, en valt, na de
stad Hasselt doorloopen te hebben, in het Zwarte
Water.
Dedham, stad in den n.-amerik. staat Massachusetts, graafschap Norfolk, aan den Charles, 2
mijlen van Boston ; 5600 inw.; geliefkoosd verblijf
van vele Bostonners.
Dee, naam van verscheidene rivieren in GrootBritannie, waarvan de voornaamste zijn: 1) in
Noord-Wallis, ontspringt in het graafsch. Merioneth,
en valt na eenen loop van 17 mijlen in de Iersche
Zee ; deze D. is de oude Deva of Seteia. — 2) in
Schotland, ontspringt op de Cairngormbergen, en
valt na eenen loop van 20 mijlen bij New-Aberdeen
in de Noordzee ; deze D. is de oude Devana.
—3)inhetsco hegrafschapGloway,vltna
eenen loop van 10 mijlen beneden Kirkcudbright in
den Solway-Firth. — 4) in het iersche graafschap
East-Meath, valt na eenen loop van 6 mijlen in de
Dundalkbaai.
Deer, of Deir, Old-Deer, kerspel in het schotsche graafschap Aberdeen; rumen van eene 1219
gestichte cistercienzer-abdij, uit Welker boekerij na
de Hervorming kostbare handschriften (Book of Deer)
naar Cambridge overgebragt zijn.
Dees, stad in het zevenbergsche comitaat InnerSzolnok, aan de zamenvloeijing van den Grooten en
Kleinen Szamos; 4600 inw. In de nabijheid het
dorp Dees-akna ; 2000 inw.; zoutwinning.
Defenders, zoo noetnden zich de leden van
een staatkundig genootschap, in lerland gevormd na
de overwinning I Julij 1690 door Willem 111 van
Oranje behaald op de troepen van Jacobus II; het
Joel der D. heette de verdediging van de regten der
Roomsch-katholieken; als partij stonden ze tegenover de Orangisten. De D. speelden eene groote rol
in de opstanden van 1798 en 1803, waarbij men
beoogde lerland los te scheuren van Engeland. En
ofschoon de naam D. sedert in onbruik geraakte,
waren de leden van het genootschap der Regtvaardigheid, waarvan O'Connell lang de hoofdleider
was, niets anders dan D. onder een anderen naam.
Defensor ftdei, d. Verdediger des geloofs.
Zie ANGLICAANSCHE KERN.
Defoe (Daniel), geb. te Londen 1661, gest.
24 April 1731, wereldbekend geworden door zijn
Robinson Crusoe", getiteld The life and adventures
of Robinson Crusoe of York, welk werk in bijna alle
europesche talen overgezet is. Eene complete editie
verscheen van D.'s werden te Londen (3 din. 1840
—43) en te Oxford (2 dln. 1840--41).
Degenfeld (Christoph Martin, vrijheer van),
geb. 1588, onderscheidde zich in den Dertigjarigen
oorlog onder Wallenstein en Tilly, onder Spinola in
de Nederlanden, vervolgens in franscbe, toen in
zweedsche, eindelijk in venetiaansche dienst, en
stierf 1 653. — D. (Maria Suzanna Loiza), dochter
van den vorige, kwam als hofdame aan het hof van
keurvorst Karel Lodewijk van de Palts, die 1657
een morganatisch huwelijk met haar sloot, en haar
den titel verleende van .Raugravin van D."; zij stierf
18 Mrt. 1677.
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Degnizli

Degnizli, stad in aziat. Turkije (Anatolie),
5 men gaans bezuidw. Koetajeh, aan een riviertje,
dat vermoedelijk de Lycus der O gden was; klein
kasteel. VOOr 1705 was D. eene belangrijke stad, doch
door eene aardbeving kwamen er toen ruim 12,000
menschen om het leven.
Dego, vlek in Piemont, 5 uren gaans bezniden
Acqui, aan de Bormida ; 2200 inw.; overwinning
van Bonaparte op de Oostenrijkers 14 en 16 April
1796.
Deguignes (Joseph), fransch orientalist, geb.
1720 te Pontoise, gest. 1800, studeerde de oostersche talen, inzonderheid bet Chineesch, onder Formont ; werd 1744 secretaris-tolk voor de oostersche
talen, 1752 lid van de Academie des Inscriptions,
1757 hoogleeraar_ voor het Syrisch aan het College
de France, en 1769 bewaarder der antiken op het
Louvre. Zijne voornaamste werken zijn : Histoire
des Huns, des Turas, des Mogols et autres Tartares

etc. (5 dln. 1756-1758), en een Mdmoire dans lequel on prouve qve les Chinois soot une colonie
dgyptienne (1769), welke stetting door den schrijver

met zeer veel talent wordt ontwikkeld, doch door
anderen krachtig bestreden en ten slotte door de
geleerde wereld verworpen is.
Dehli, stad in India. Zie DELHI.
DeIdamia, dochter van Lycomedes, koning van
Scyros, werd door Achilles bezwangerd, terwijl hij
zich in vrouwenkleederen vermomd aan het hof haars
vaders schuil hield ; zij baarde hem Neoptolemus.
Deinse, stad in de belg. prov. Oost-Vlaanderen, 5 uren gaans benoordoosten Kortrijk ; 3000 inw.;
door de Noormannen verwoest in 880.
DeIphobe, dochter van Glaucus, priesteres van
Apollo in eene spelonk bij Cumw, volgens Servius de
zelfde als de sibylie, die aan Tarquinius de sibyllijnsche boeken verkocht. In hare jeugd door Apollo
bemind, had zij dien god hare liefdegunsten geschonken op voorwaarde, dat zij zoo vele jaren zou Leven,
als er korrels waren in de handvol zand, die zij op
dat oogenblik greep; ongelukkigerwijze had zij vergeten er tevens altijddurende jeugd bij te bedingen,
zoodat zij letterlijk uitdroogde tot zij aan eeneschirn
gelijk was. Toen Eneas in Italie kwam en door haar
naar de onderwereld gebragt word, was D. reeds over
de 700 jaren oud.
Delphobus, 1) zoon van Priamus en Hecuba,
was een der dapperste Trojanen ; na den dood van
Paris werd hij de echtgenoot van Helena, die hem
bij de verovering van Troje overleverde aan Menelaus,
door wien D. in zijnen slaap overvallen, schandelijk
verminkt en gedood word.
DeIr, 1) stad in Nuhie, aan den NW. — 2) stad
in Syrie; zie DER.
Delr—el—liamar, of Dalil-Kamar, d. Huis
van de Maan, hoofdplaats der Druzen in S yrie, op
de !letting van den Libanon, 11 mijlen benoordoosten
Acre; 3500 inw.
DeIria, een in de 6e eeuw door de Angelen gesticht rijk in Groot-Britannia, werd in 547 vereenigd
met Bernicia. Zie BERNICIe.
Deiva, havenplaats aan de golf van Genus, in
de piemont. prov. Levante; 1300 inw.
Dejanira, dochter van tEneus, koning van Calydon in Etolie, werd de vrouw van Hercules, die
haren verloofde Achelous overwon. Met D. de rivier
Evenus over moetende steken, nam Hercules het aanhod van den centaur Nessus aan, die haar op zijne
schouders naar de overzijde zou dragen. Doch Nessus liet Hercules vooruitgaan, en wilde zich toen met
D. uit de voeten maken om haar te schaken ; hij werd

Delaunay
echter door Hercules gedood met een 141, die vergiftigd was met het bloed der lerneische slang. Stervend gaf Nessus zijn bebloed gewaad aan D. als een
talisman, dien zij Hercules slechts zou behoeven te
laten aantrekken om hem to beletten haar ontrouw
te worden. Eenigen tijd later werd Hercules, die inmiddels bij D. eenen zoon verwekt had, met name
Hyllus, verliefd op Iola, dochter van Eurytes, koning
van CEchalia. Zoodra D. dit gemerkt had zond zij
hem het bebloede kleed van Nessus; doch naauwelijks had Hercules dit omgehangen, of het daarin
aanwezige vergif werd oorzaak, dat hij na een smartvol lijden stierf, waarop D. zich nit wanhoop verhing.
Dejoces, was eerst regter der Meden, liet zich
vervolgens als koning uitroepen, en regeerde over
Medic 43 jaren (733 tot 690, of 710 tot 657 v. Chr.).
Door D. word Ecbatana gesticht.
Dejotarus, tetrach van Galatie, werd voor de
diensten, door hem in de oorlogen in Azie bewezen,
door den romeinschen senaat beloond met den titel
van koning en met het opperbewind over KleinArmenie. Eerst een aanhanger van Pompejus,onderwierp hij zich later aan Cesar, die zijne goederen
verbeurd had verklaard, welke hem toen teruggegeven werken, zonder dat hij echter op zijnen troon
hersteld werd. In 45 v. Chr. werd hij door zijnen
kleinzoon Castor aangeklaagd van zamenzwering tegen den dictator; doch op die aanklagt werd D. verdedigd door Cicero in eene sierlijke pleitrede (die
tot ons gekomen is), waarop zijne vrijspraak volgde.
Na Cesar's dood kwam D. door Antonius weder in
het bezit van zijnen troon, en stierf hoog bejaard
omstr. 42 v. Chr.
Deken (Agatha), hollandsche schrijfster en
dichteres, geb. 10 Dec. 1 741 bij Amstelveen, gest.
14 Nov. 1804, werkto sedert 1777 meestal gezamentlijk met hare vriendiu Eliz. Bekker (zie BEKKER) en
werd met haar de eerste schrijfster van oorspronkelijke romans in ooze taal. Hare meest geachte werken zijn Sara Burgerhart (2 dln. 's Hage 1782) ;
Willem Levend (8 dln. 's Hage 1784-5) ; enz.
Deker, vader van een der hestelmeesters, door
Salomon over Israel aangesteld ; I Kon. 4 : 9.
Dekkan. Zie DECAN.
Dekker (Jeremias de). Zie DECKER.
De la Bache (sir Henry Thomas), geb. 1796
to London, eerst militair, wijdde zich later geheel
aan geologische studien, en stierf 13 April 1855.
Zijne voornaarnste werken zijn : Geological manual
(London 1831) ; Researches in theoretical geology
(Londen 1834) ; Geological observer (Londen 1851).

Delaborde, Delacroix, Delamarche,
en al zulke namen, die men bier niet vindt, zooke
men op LABORDE, LACROIX, LAMARCHE, enz.
Delaja, naam van vijf personen in het 0. T.,
nl. : 1) een afstammeling van Zerubbabel (I Chron.
3 : 24).-2) een overste der priesters ten tijde van
David (I Chron. 24 : 18). — 3) een der voorvaderen van de wedergekeerden nit Babel (Ezra 2: 60;
Neh. 7 : 62). — 4) vader van den bedroefden profeet Semaja (Neh. 6 : 10). — 5) eon der vorsten
van koning Jojakim (Jerem. 36 : 12, 25).
Delatyn, marktvlek in den galicischen kreis
Stanislau, aan den Proeth ; 3200 inw.; mineraalbadinrigting ; saline.
Delaunay (Jourdan), gouverneur der Bastille
onder Lodewijk XVI, verdedigde die zoo beruchte
sterkte tegen het door de omwentelingsmannen aangehitste gepeupel van Parijs 14 Julij1789; in hunne
Vanden gevallen, werd hij omgebragt.—D. (Mademoiselle). Zie STAAL (baronnes de).

Delavigne
Delavigne (Casimir Jean Francois), geb. 4
April 1793 te Havre, gest. 10 Dec. 1843 als partikulier bibliothecaris van Lodewijk Filips, is naast
Beranger en Scribe de populairste hedendaagsche
fransche dichter. Oeuvres completes (8 dln. Par. 1845).
Delaware, 1) een der kieine staten van de
n.-amerik. Unie, grenst ten N. aan Pennsylvanie, ten
W. en Z. aan Maryland, ten 0. aan den Ati. Oceaan,
ten N. 0. aan de bogt en rivier D., is 100 vierk.mijlen groot en bevolkt met ruim 112,000 zielen; heuvelig land ; zacht klitnaat. Reeds 1623 waren de
Hollanders in D.; 4627 stichtten de Zweden er eene
volkplanting ; 1654 bleven de Hollanders alleen
meester van D., doch moesten het 1664 afstaan aan
de Engelschen, wier koning Karel [I deze kolonie
aan zijnen broeder (Jacobus II) schonk, die haar
1682 verkocht aan William Penn. Aan den onafhankelijkheidsoorlog nam D. zeer werkdadig deel; op D.'s
grondgebied werd de slag aan Brandywine-Creek
geleverd (1777). In 1776 had D. zich onafhankelijk
verklaard, en ontving eerst 1792 eene eigene constitutie. Zijnen naam D. draagt deze staat naar de
rivier D., die dus genoemd is naar lord D. (zie bieronder). De voornaarnste stad is Wilmington; doch
de hoofdstad van D. is Dover. — 2) hoofdplaatsvan
een graafschap Delaware in den n.-amerik. staat
Ohio, aan den Olentangy ; 2000 inw.; sedert 1845
de Ohio-Wesleyan-universiteit ; zwavelbron. — 3) rivier in de n.-amerik. Unie, ontspringt op de westerhelling der Catskillbergen (staat New-York), wordt
bij Trenton voor stoornbooten, bij Philadelphia voor
groote schepen bevaarbaar, en valt na een loop van 63
mijlen in de Delaware—baai, zijnde eenzeearm
tusschen de staten Delaware en New-Jersey.
Delaware (lord), stadhouder van Virginie onder Jacobus I, bewees aan die kolonie de gewigtigste
diensten ; uit erkentelijkheid gaf men later zijn naam
aan eene rivier en aan eenen staat der Unie.
Delawaren, in hunne eigene taal Lennapen,
een tot de familie der Algonkins behoorende Indianen-stam in N.-Amerika ; ze bewoonden aanvankelijk een gedeelte van Pennsylvanie, New-Jersey en
New-York, Tangs de oevers der rivier Delaware; doch
na rnenigvuldige gevechten met de Irokezen en met
de europesche kolonisten,trokken zij westwaarts,gingen eindelijk den Mississippi over, en vestigden zich
dear aan de oevers van den Arcansas.
Deaden, stadje in de nederl. prov. Overijssel,
ruim 3 uren gaans bezuiden Almelo: 2000 inw.;
reeds in 1118 bekend, 1333 met stadsregten begiftigd, 1583 door de ruiters van Pruist platgebrand.
Delemont, of Delsberg, stadje in het zwits.
kanton Bern, aan de Some, 6 mijlen benoorden Bern ;
1700 inw,, horologiemakerij en beroemde bleekerijen.
Delessert (Benjamin, baron), geb. te Lyon
14 Febr. 1773, bankier en fabriekant, gest. 1 Maart
1847 te Parijs, werd 1817 in de Kamer gekozen,
waarvan hij onafgebroken lid bleef tot 1838. Een
bevorderaar van kunst en wetenschap, heeft D. verscheidene verzamelingen aangelegd, o. a. eene verzameling conchylien en eerie beroemde verzameling
planters, over welke een prachtwerk bestaat, getiteld
Icones selectce plantarum (5 dln. Parijs 1820-39, elk
deel met 100 koperen platen). D. (Gabriel),
broeder van den vorige, geb. 17 Maart 1786, was van
6 Sept. 1836 tot 24 Febr. 1848 prefect van policie
te Parijs. — D. (Alex. Henri Edouard), zoon van
Gabriel, geb. 15 Nov. 1828, vergezelde 1850 de
Saulcy -op eene rein naar Palestina, waarvan hij verslag deed in zijn Voyage aux villes mandites (4e druk
1855).
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Deleuze (J. Ph. Fr.), bibliothecaris van het
Museum van natuurl. historie, geb. 1753 te Sisteron, gest. 1835, is vooral bekend als een ijverig voorstander van het dierlijk magnetismus. Men heeft van
hem, behalve meer andere geschriften, eene Histoire
critique du magnetisme animal (2 din. 1813 ; 2e druk
1819).
Delf, riviertje in de nederl. prov. Zuid-Holland,
outlast zich bij Delfshaven in de Maas.
Delfino, Delvino, Delonia of Dolonia, hoofdpl.
van het zandsjak D. in het turksche ejalet Janina,
aan den Pavia, 8 mijlen bezuidw. Janina ; 6000 inw. —
Het zandsjak D. beslaat een gedeelte van het oude
Epirus, en wordt doorloopen door het Chimeragebergte.
Delfshaven, havenstad in Zuid-Holland, aan
de uitwatering van de Delf in de Maas, Brie kwartier
gaans bezuidw. Rotterdam ; 3300 inw.; geboortepl.
van den dichter Joh. Wilh. Bussingh en van den zeeheld Piet Hein. Den 10 April 1572 werden bier in
den nacht de Watergeuzen door de Spanjaarden overvallen, en D. werd geplunderd.
Delft, lat. Delphium, stad in de nederl. prov.
Zuid-Holland, aan de Schie, 3 uren gaans benoordw.
Rotterdam en 1 uur gaans bezuidoosten 's Gravenhage ; circa 20,000 inw.; de koninklijke grafkelder
der dynastie van Oranje. In onze geschiedenis neemt
D. eene belangrijke plaats in. In 1572 (26 Julij)
ging D. aan de Staatscben over, en Willem van Lumey, graaf van der Mark, schandvlekte er zijnen
naam door den barbaarschen moord, dien hij liet
volvoeren op den geleerden priester Cornelius Musins ; Balthazar Gerards volbragt hier 1584 zijn gruwel door prins Willem I verraderlijk flood te schieten ;
13 Mei 1536 werd D. geteisterd door een fellen
brand, waardoor ruim 2300 huizen in de asch werden gelegd ; 12 Oct. 1654 sprong het kruidmagazijn,
waardoor, behalve de totale vernieling van 200 huizen, in de gansche stad onberekenbare schade werd
aangerigt ; 8 Febr. 1742 dergelijke ramp door het
springen van eene kruidmakerij. Onder de groote menigte beroemde personen, te Delft geboren, kunnen
wij Prins Frederik Hendrik, Hugo de Groot, Cornelius Musius, Gerard van Loon, en honderd anderen
noetnen.
Delfzyl, latijn Arx Delfsilia, ook wel Castrum
Delfsilianum, stad en vesting in de nederl. prov.
Groningen, 6 uren gaans benoordoosten Groningen ;
goede haven; 4000 inw. In onze geschiedenis heeft
D., als uiterste noordoostergrens des lands, mede
eene niet onbelangrijke plaats. In 1580, na een beleg
van 3 weken, door graaf Rennenberg veroverd, bleef
D. in handen der Spanjaarden, totdat het 1591 bemagtigd werd door prins Maurits ; de aanslag der
Spanjaarden onder gent. Verdugo ('s nachts 12 Febr.
1594) werd afgeslagen, en D. bleef voortdurend onder
het gezag der Staten. Van watervloed teed D. 18 Aug.
1598, 28 Febr. en 30 Oct. 1662. In 1813 bleef D.
het langst door de Franschen bezet, en werd eerst
23 Mei 1814 door hen ontruimd.
Delgada, of Punta-Delgada, hoofdstad van het
azorische eiland San-Miguel; 13,000 inw.
-.
Delgado, kkaap.7i_.e
G ADO
Delhi, 1) D., ook wel Dehli, ook Schach-Dzjehanabad genaamd, hoofdplaats van het (37 vierk.
mijlen ; 436,000 zielen) district D. in het britschind. presidentschap Agra, eertijds de hoofdstad van
het koningrijk D. en residentie van den Grooten Mogol, op den regteroever van de Dzjoemna;
ofschoon bij vroeger vergeleken tegenw. in verval,
Loch nog 152,000 inw. en, even als Lucknow, een
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middelpunt voor de mahomedaansche beschaving.
De oorsprong van het oude D. is onbekend ; groote
ruinen daarvan strekken zich ver uit rondom de
tegenw. stad, die 1631 gesticht werd door schach
Dzjehan. Het oude D., ook Indraprasta genaamd,
stond lang onder inlandsche hindoe-koningen; in
1011 werd D. door sultan Mahmoed van Ghasna
bestormd en geplunderd ; in 1193 werd D. het middelpunt des rijks en de prachtvolle residentie der
eerste afghaansche dynastic, welke 1288 voor de
tweede afghaansche dynastic plaats maken moest;
de derde afghaansche dynastic werd 1398 van den
troon gestooten door Tamerlan, die D. innam en
plunderde. Omstreeks het midden der 16e eeuw
beklom Baboer als eerste Groote Mogol den troon,
en resideerde bij afwisseling te D. en te Agra ; doch
eerst sedert 1631 begon D. weder te bloeijen, toen
schach Dzjihan er de vaste residentie-stad des rijks
van maakte. Kort daarna werd er het kanaal AliMarda-Khan gegraven (zie ALI-MARDA-KHAN). Onder de regering van Aureng-Zeyb bereikte D. het
toppurit van bloei, doch geraakte na zijnen dood
weder betrekkelijk in verval. In 1739 werd D. geplunderd en uitgemoord door Nadir aan het hoofd
der Perzen, in 1760 door de Mahratten. In 1761
maakten de Engelschen zich van D. meester, doch
verlieten het weder, om het 1802 op nieuw te bemagtigen, en het van toen af in bezit te houden.
Wel bleef de Groote Mogol er regeren in naam,
doch van dat tijdstip af stond D. onder britsch gezag. In den zomer van 1857 deden de dweepzieke
Moslems eene poging om bet vreemde juk af te
werpen ; ze vermoordden en verdreven de Europeanen, en riepen den Grooten Mogol als koning van
Indic uit ; doch reeds 26 Sept. van het zelfde jaar
werd de stad, stormenderhand door de Engelschen
heroverd, het tooneel van eene vreeselijke slagting,
en de Groote Mogol met zijn gezin gevangen genomen. — 2) 1). of Deli. Zie DELI.
Deli, of Delhi, 1) landschap of koningrijk op
Sumatra's oostkust, grenst ten 0. aan de straat van
Malakka, ten N. W. aan de rivier Boebalan, ten
Z. W. aan de Soengei Toewan en ten Z. 0. aan het
groote Batta-rijk Siantar. In 1619 werd bet fumingrijk D. door de Atjinezen veroverd op de Portugezen.
— 2) hoofdstad van het rijk D., met eene haven in
de straat van Malakka, ligt aan de 3) rivier D.,
die bier 40 ellen breed is. — 4) eiland in de Indische Zee, aan de zuidkust van Java, digt bij het
Kalapa-eiland.
Della, of Dalila, d. i. de smacbtende, eene
philistijnscbe ligtekooi, door wier schoonheid Simson zich liet verleiden. Toen zij hem het geheim
ontlokt had, dat zijne kracht in zijn hair zat, speed
zij hem, terwijl hij sliep, verraderlijk zijn hair af,
en levende hem vervolgens over aan zijne vijanden.
Zie in het 0. T. bet -16e boofdstuk van het bock
der Rigteren.
Delille (Jacques), de beroemdste didactische
dichter der Franschen, geh. 22 Junij 1738 te AiguePerse in Auvergne, gest. 1 Mei 1813, na verscheidene jaren blind te zijn geweest. Zijne werken beslaan te zamen 16 din. (Parijs 1824-5). Als bezitter van de abdij St.-Severin droeg D. den titel
van abbe; hij had echter den geestelijken stand
vaarwel gezegd, en was zelfs gehuwd.
Delisle, of De l'Isle (Guillaume), herschepper
van het aardrijkskundige stelsel, geb. 28 Febr.
1675 te Parijs, gaf weer dan 130 nieuwe landkaarten in het lick, alien zorgvuldig vergeleken
met de beste sterrekundige waarnemingen en reis-

beschrijvingen ; hij stierf 5 Jan. 1726. Hij was de
oudste zoon van den volgende. — D. (Claude),
vader van den vorige, geb. 5 Nov. 1644 te Vaucouleurs, was professor der gescbiedenis te Parijs, en
heeft zich als geograaph en historicus bekend gemaakt ; hij stierf 2 Mei 1720. Zijne voornaamste
werken zijn : Atlas historique et geographique (Parijs 1718); Abrege de l'histoire universelle (7 din.
Parijs 1731). Behalve den vorige had D. nog drie
zonen,' nl.: D. (Joseph Nicolas), astronoom, geb.
1688, gest. 1768; D. (Simon Claude), historicus,
geb. 1675, gest. 1708; en D. (Louis), gewoonlijk
Delisle de Lacroyere genaamd, bekend door zijne
reizen naar Siberie en Kamtschatka, gest. 22 Oct.
1741 op Awatsja.
Delitsch, stad in de pruis. prov. Saksen, aan de
Lober, tusschen Leipzig en Wittenberg ;6000 inw.
Delium, tegenw. Dramesi, stad in Beotie, tegenover het eiland Eubea, bezuidoosten Aulis; overwinning 424 v. Chr. der Beotiers op de Atheners.
Denys, stad in de algerijnsche prov. Algiers,
aan de Middell. Zee, 9 mijlen beoosten Algiers;
1400 inw.; haven; werd 1844 bezel door de Franschen. D. is gebouwd op de ruinen van het oude
Rusucurru.
Delmenhorst, stadje in het groothertogdom
Oldenburg, aan de Delme, 7 â 8 uren gaans bezuidoosten Oldenburg; 2000 inw.
Delminium, was de hoofdstad van oud Dalmatie, lag ten Z. 0. van Salona, en ten N. W. van
Narona ; werd 155 v. Chr. ingenomen door Scipio
Nasica Corculum.
Delolme (Jean Louis), geb. 1740 te Geneve,
was eerst advokaat aldaar, doch bragt vervolgens
een groot deel van zijn leven in Engeland door,
levende van zijne pen, keerde 1775 naar Zwitserland
terug, en stierf 16 Julij 1806 in een zwits. dorp.
Door zijne Constitution de l'Angleterre (Amsterdam
1771) , Parallel between the English government and
the former government of Sweden (Londen 1772),
waarin de voortrettelijkheid van eene vrip staatsregeling fielder in het Licht gesteld worden, heeft D.
zich doen kennen als een uitstekend geleerde in
het staatsregt. In weerwil van zijne groote bekwaamheden leidde hij een ellendig leven, door zijne verslaafdbeid aan het spel, den wijn en de vrouwen.
Delonia, stad. Zie DELFINO.
Delorme (Marion), eene vermaarde ligtekooi,
geb. omstr. 1612 te Chalons-sur-Marne, kwam zeer
jong naar Parijs, waar zij eerst de minnares werd
van den dichter Desbarreaux, vervolgens van CinqMars, van den hertog van Buckingham, en van verscheidene andere jonge hovelingen. Zelfs koning
Lodewijk XIII behoorde onder bare intiemen. Zij
kwam in kennis met Ninon de Lenclos, en deelde
met deze de heerschappij over de barten van honderden mannen uit de bloem van Parijs. Tijdens de
woelingen der Fronde was haar huis eene vergaderplaats van de hoofden Bier partij. Toen de prinsen
van Conde en van Conti in hechtenis genomen waren, werd haar door Mazarin een zelfde lot toegedacht, doch zij onttrok zich daaraan door een vrijwilligen dood (1650) op 39-jarigen leeftijd. Al wat
van hare vlugt naar Engeland en andere avonturen
verhaald wordt zijn sprookjes.
Delorme (Philibert), fransch architect, geb.
te Lyon omstr. 1518, gest. te Parijs 1577, werkte
voor Hendrik II en vervolgens voor Catharina de
Medicis. Zijn grootste gewrocht was de aanleg der
Tuilerien. — D. (Pierre Claude Francois), fransch
schilder (meest bijbl.-historie-stukken), geb. 1783.
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Delos

Demanowa

Delos, tegenw. Dili of Sdilo, vroeger
en oorspronkelijk Asteria genaamd (zie

Ortygia

ASTERIA).

een der Cycladen, benoorden Naxos, tegenwoordig
uithoofde van het klimaat bijna woest-liggend, in
de oudheid een hoofdzetel der eeredienst van Apollo,
die gezegd werd met Diana op dit eiland ter wereld
gekomen te zijn (vandaar hunne bijnamen Delius
en Delia). Van dat oogenblik of was D. eene heilige
plaats; onberekenbare schatten werden er opgehoopt
in de tempels, en het eiland had eigene priesterkoningen, totdat het onderworpen werd aan Athene.
In den tijd van zijnen bloei werd het orakel van
Apollo op D. gehouden voor het onfeilbaarste, en
om de vijf jaren zonden de Atheners eene zoogenaamde theorie naar D., zijnde eene gewijde processie, ingesteld door Theseus; dit vijfjaarlijksche
Apollo-feest op D., hekend onder den naam van het.
Delische Feest, werd gevierd onder allerhande openbare vermakelijkheden. Op D. werden geen dooden
begraven ; de lijken van gestorvenen werden overgebragt naar het naburige eilandje Reneia (tegenw.
Sedli). Op de westkust van D. lag eene stad D. —
Darius en Xerxes hadden D. in de medische oorlogen ontzien; maar de veldheeren van Mithridates
verwoestten het geheel en al, en sedert dien tijd
bleef D. kwijnend en arm.
Delphi, tegenw. Castri, in het oude Griekenland de zetel van een beroemd orakel van Apollo
(zie PYTHIA), en de voornaamste stad in Phocis, op
de zuidwester-helling van den Parnassus, droeg
eerst den naam van Pytho, naar den draak Pytho, die
volgens de fabel door de pijlen van Apollo was gedood ter plaatse waar D. was gebouwd. De ouden
beschouwden D. als eene heilige stad, en hielden
het voor het middelpunt (den navel) der aarde. De
grieksche steden, en zelfs vreemde vorsten, zonden
aan D. kostbare geschenken, of bragten er hunne
schatten ter bewaring, onder de bijzondere bescherming van Apollo. De in D. opgehoopte verbazende
rijkdommen waren dap ook meer dan eens het voorwerp van hebzucht en begeerigheid. In den heiligen
oorlog (van 355 tot 345 v. Chr.) werden die schatten nagenoeg alien weggeroofd door Philomelus,
door Onomarchus, door Phayllus en door Phalecus,
om hunne oorlogskosten goed te maken. In 278 v.
Chr. rukten de Galliers onder Brennus op D. aan,
dat van bun bezoek slechts verschoond bleef door
de vreeselijke nederlaag, die ze leden bij hunnen
togt langs den Parnassus.
Delphinatus, lat. naam van Dauphine.
Delphine, of Delphines, ook Pytho, de geduchte draak, die bij het orakel te Delphi de wacht
hield.
Delphinium, 1) was eene stad op de oostzijde van het eiland Chios, versterkt en met schoone
haven. Eene mijl van D. de berg Epos, waar Homerus zijne verzen plagt te komen opzeggen, en welke
plaats nog tegenw. .de school van Homerus" beet.
De tegenw. naam is Delphino. — 2) havenplaats
bij Oropus in Attica, met een orakel van Amphiaraus. — 3) geregtshof te Athene in den tempel
van Apollo Delphinius, waar regt gedaan werd
over hen, die beweerden een moord gepleegd te
hebben met regterlijke bevoegdheid.
Delphino. Zie DELPHINIUM 1) ; 00k DELFINO.
Delphinus, de heilige, bisschop van Bordeaux, gest. omstr. 403. Gedenkdag 24 Dec. Op de
synode van Saragossa was D. degene, die als kettervervolger het meest er toe bijdroeg, dat de Priscillianisten werden veroordeeld.
Delphium, lat. naam van Delft.
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Delsberg, duitsche naam van het zwits. stadje
Delemont. Zie DELEMONT.
Delta, onder dezen naam verstaat men inzonderheid dat gedeelte van Egypte, dat zich tusschen
de zee en twee armen van den Nip (den Canopischen
en Agathodemon- Nijl-arm) uitstrekt in den vorm
der grieksche letter delta. Een andere arm van
den Nip, de Athrabitische, splitste de D. in Groote
Delta (het westelijk gedeelte) en Kleine Delta (het
oostelijk gedeelte). In later tijd heeft men den naam
D. ook aan andere landstreken gegeven, die eveneens tusschen twee monden eener groote rivier liggen. Somwijlen wordt met den naam D. ook wel
geheel Neder-Egypte bedoeld.
Deluc (Jean Andre), een geleerde, die zich
hoofdzakelijk heeft bezig gehouden met geologie en
meteorologie, geb. 8 Febr. 1727 te Geneve, sedert
1798 professor te Gottingen, loch meest verblijf
houdende te Londen, Berlijn, Hanover en Brunswijk,
gest. 7 Nov. 1817 te Windsor. Hij maakte er vooral
zijn werk van om zijne ontdekkingen in overeenstemming te brengen met den tekst van Genesis.
Onder zijne werken verdienen vooral melding zijne
Recherches sur les modifications de l'atmosphére
(2 din. Geneve 1772). Zijne Lettres physiques et
morales sur l'histoire de la terre et de l'homme

(6 din. 's Hage 1779-80) zijn gedeeltelijk de
resultaten van zijne wetenschappelijke reizeo. —
D. (Guillaume Antoine), broeder van den vorige,
geb. te Geneve 1729, gest. aldaar 26 Jan. 1812, en
D. (Jean Andre), een neef der beide vorigen,
geb. te Geneve 16 October 1763, gest. aldaar
14 Mei 1847, waren beiden insgelijks verdienstelijke
geologen.
Delvau (Alfred), fransch letterkundige, geb.
1825 te Parijs, was 1848 secretaris van LedruRollin, destijds minister van binnenl. zaken. Sedert
1850 als letterkundige opgetreden, heeft D., behalve
vele werkjes van minder belang, geschreven : Histoire
de la revolution de Fevrier (1850); Les murailles
revolutionnaires (2 din. 1851); Histoire de la campagne
d'Italie (1859); enz.
Delvino, of Delonia. Zie DELFINO.
Delwijnen, zeer oud en eertijds aanzienlijk
dorp iu Gelderland, 4 uren gaans ten Z. W. van
Tiel,1 uur gaans zuidelijk ten W. van Zalt-Bommel.
Dely—Ibrahim, plaatsje in Algerie, circa 3
uren gaans ten Z. Z. W. van Algiers; omstr. 2000
inw.; was de eerste proeve van colonisatie der Franschen in Algerie.
Demades, atheensch redenaar en staatsman,
tijdgenoot en tegenstander van Demosthenes. In
den slag van Cheronea (338 v. Chr.) gevangen genomen door Philippus van Macedonia, verwierf bij
door zijne rondborstigheid de hoogachting van dien
overwinnaar, die hem terug gaf aan de vrijheid.
Sedert bleef D. steeds aan Macedonia gehecht, en
wist te Athene steeds die voorstellen ingang te doers
vinden, die voor de partij der Macedoniers gunstig
waren. Later door Athene als afgezant naar Antipater gezonden, werd hij betrokken in een komplot,
tegen dezen ten voordeele van Perdiccas gesmeed, en
dien ten gevolge werd D. met zijnen zoon Demeas
ter dood gebragt (omstr. 319 v. Chr.).
De Maistre. Zie -MAISTRE (de).
Demak, stad op de noordkust van het neder1.indische eiland Java, in de residentie Samarang van
het regentschap D., aan de uitwatering der rivier
D.; 3000 inw.
Demanowa, dorp in het hongaarsche comitaat Liptau ; 300 inw.; beroemde dropsteengrot.
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Demaratus

Demetrius

Demaratus, 1) een Corinthier, werd de stamvader van het geslacht Tarquinius. Uit zijn vaderland verdreven toen Cypselus den troon overweldigd had, kwam D. zich 658 v. Chr. te Tarquinies in Italie vestigen, waar hem een zoon geboren
werd, aan wien hij den naam van Tarquinius gaf,
en die later over Rome regeerde onder den naam
van Tarquinius Priscus. — 2) koning van Sparta,
regeerde van 520 tot 492 v. Chr. en werd verbannen door de kuiperijen van zijnen ambtgenoot Cleomenes, die hem liet doorgaan voor een bastaard.
Hij nam de wijk naar het hof van koning Darius.
Bekend geworden met de oogmerken van lien perzischen koning tegen Griekenland, gaf hij daarvan
kennis, zegt men, aan zijne landgenooten. Door zijne
vrijmoedigheid - van spreken vertoornde hij den koning zoo dikwijls, dat die hem ter dood liet brengen.
Demarcatie–lijn, onder dezen naam verstaat men inzonderheid de grenslijn, die door twee
oorlogvoerende mogendheden tijdelijk erkend wordt
bij het sluiten van eenen stilstand van wapenen.
Toen in de 15e eeuw de Portugezen en Spanjaarden
om de heerschappij over de zee en over de nieuwontdekte landen streden, trok paus Alexander VI
eene D. door den Grooten Oceaan, waardoor aan
elk der beide volken de grenzen voor hunne heerschappij werden afgebakend. In 1848 werd door
Pruisen eene D. getrokken tusschen het meer poolsche en meer duitsche gedeelte van Posen.
Dames, een der mede-arbeiders van den apostel Paulus (Coloss. 4 : 14 en Phil. 24), werd later
afvallig (II Tim. 4 : 10).
Dematta, stad in Argos, 2 mijlen benoordwesten Africa; gesticht op de plaats waar eertijds
Trezene stond ; talrijke ruinen.
Demavend. Zie DAMAVEND.
Dembea, 1) district van het landschap Amhara in Abyssinia; hoofdpl. Gondar. — 2) D., of
Tsana, een meir in het hoogland van Abyssinie, is
2 mijlen Lang, 2 a 7 mijlen breed, op sommige
plaatsen over de 600 vt. diep, ligt aan alle kanten
ingesloten tusschen vruchtbare hoogvlakten, wordt
doorstroomd door de rivier Abai, en bevat verscheidene eilanden, meerendeels bewoond en bebouwd.
Dembezja, koopstad in Godzjam (Abyssinie).
Deinbica, marktvlek in Galicie, kreis Tarnow, aan de Wysloka en den spoorweg; 2500 inw.
Dembinski (Hendrik), geb. 16 Jan. 1791 in
het Crakausche, militair uit den tijd van Napoleon I,
trail bij het uitbreken van de poolsche omwenteling
1830 op als kommandant der mobile nationale garde
van het wojwodschap Crakau, onderscheidde zich
bijzonder door zijnen terugtogt uit Lithauen naar
Warschau, werd na het ontslag van Skrzynecki
opperbevelhebber, en delete na den storm op Warschau den overgang der poolsche armee op pruisisch grondgebied. Tot 1848 hield hij daarna verblijf in Frankrijk, ging 1849 naar Hongarije, waar
hij 9 Febr. 1849 het opperbevel over de revolutionaire hoofd-armee op zich nam. Mislukte krijgsbewegingen noopten hem zijn ontslag te nemen; in
Junij werd hem echter het kommando over de hongaarsche noorder-armee toevertrouwd; doch dit
legde hij spoedig neder, en werd kwartiermeestergeneraal van generaal Meszaros, bestuurde de operation der Theiss-armee, werd evenwel bij Sziireg
en bij Temesvar geslagen, nam toen de wijk naar
Turkije, en kwam 1850 weder naar Frankrijk. Behalve een Rugblik op de poolsche omwenteling
(Parijs 1837) heeft hij ook zijnen veld togt in Hongarije beschreven (Parijs 1849).

Demen, of Deemen, 1) dorpje in N.-Braband,
5 uren gaans benoordoosten 's Bosch ; 3 a 400 inw.
— 2) riviertje in N.-Braband, valt bij het dorpje
D. in de Maas.
Demer, rivier in Belgie, ontspringt bij Tongeren, pron. Limburg, wordt bij Diest bevaarbaar, en
valt 11 mijlen beneden Aerschot in de Dijle.
Demerary, of Demerara, het kustland tusschen Essequebo en Berbice, is sedert 1831 een der
drie graafschappen van britsch Guiana, en telde 1851,
met inbegrip der hoofdpl. Georgetown, circa 76,000
zielen. Den naam D. draagt het naar de rivier D.,
die omstr. 40 mijlen lang is (waarvan 22 bevaarbaar) en zich een weinig beoosten Essequebo in den
Atl. Oceaan ontlast. De Hollanders namen van D.
bezit in 1740 ; bij het traktaat van 1814 werd D.
met de naburige etablissementen Berbice en Essequebo aan Engeland afgestaan.
Demeten, lat. Demetw, een yolk in romeinsch
Britannia, in het zuidwesten van het land van Wallis.
Demeter, grieksche naam der godin Ceres.
Demetrias, 1) stad in Thessalia, in Phthiotis,
bezuidwesten Cynoscephalw, aan de Pagasaische golf,
was gesticht door Demetrius Poliorcetes, en werd
de residentie der macedonische koningen ; het was
eene sterke stad, en een der sleutels van het land.
Hier landde Antiochus de Groote in zijnen oorlog
met de Romeinen. — 2) D., tegenw. Akkar, stad in
Syrie, 4 mijlen beoosten Tripoli.
Demetrius, 1) een zilversmid te Ephesus,
verkocht zeer vele Diana-beeldjes en afbeeldsels in
zilver van den aanDiana gewijden tempel, eer Paulus
het Evangelie kwam prediken aan de Ephesen ; toen
werd de kooplust aanmerkelijk minder, zoodat D.,
om zijne nering niet geheel te zien verloopen, een
volksoploop tegen Paulus verwekte; Hand. 19 : 24.
— 2) een geloovige; III Joh. vers 12.
Demetrius, de heilige, uit Thessalonica, een
dapper krijgsheld, werd om zijnen ijver voor het
Christendom door den rom. keizer ter dood veroordeeld (307); gedenkdag 8 Oct.
Demetrius, naam van twee macedonische
koningen, nl.: D. I, bijgenaamd Poliorcetes, d. L
Veroveraar van steden, was de zoon van Antigonus,
een der veldheeren en opvolgers van Alexander. Hij
diende eerst onder zijnen vader, veroverde voor hem
Babylonie en Carie, en nam Athene in, van waar hij
Demetrius Phalereus verdreef; maar hij en Antigonus leven de nederlaag in den slag van Ipsus (301
v. Chr.), waarna D. genoodzaakt was gedurende
eenigen tijd het leven te leiden van een avonturier.
Na echter eenige troepen aangeworven te hebben
maakte hij zich meester van den Peloponnesus, en
vervolgens van Macedonia, waar hij zich staande
hield van 295 tot 287 v. Chr. Van den troon geworpen door Pyrrhus, deed D. eenen inval in Azie,
waar Seleucus regeerde; maar deze nam hem gevangen (286) en hield hem gevangen tot aan zijnen
dood (283 v. Chr.). — D. II, zoon van Antigonus
Gonatus en kleinzoon van D. I, regeerde van 242
tot 232 v. Chr., beoorloogde de Etoliers, de Acheers
en Alexander II, koning van Epirus, en veroverde
Cyrenaica.
Demetrius, naam van drie syrische koningen,
nl.: D. I, bijgenaamd Soter, d. de Redder, zoon
van den syr. koning Seleucus, hield zich van 161
tot 151 v. Chr. op den troon staande. Hij beoorloogde de Joden, had Judas en Jonathan Machabeus
te bestrijden, en veroverde Cappadocie. Maar hij werd
van den troon gestooten en ter dood gebragt (149
voor Chr.) door den usurpator Alexander Bala, die
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Demidoff

Demetrius
geruggesteund werd door den egyptischen koning
Ptolemeus Philometor. Den eernaam Soter had hij
ontvangen van de Babyloniers, omdat hij hen verlost had van twee tirannen, Timarchus en Heraclides. — D. II, bijgenaamd Nicator, d. i. de Overwinnaar, welken naam hij had aangenomen na zijne
overwinning op den usurpator Alexander Bala. Deze
D. was de oudste zoon van D. I en gehuwd met
Cleopatra, de dochter van Ptolemeus VI (zie het art.
CLEOPATRA 6). Van 144 tot 125 v. Chr. regeerde D.
met verschillende tusschenpoozen, en werd eindelijk
van den troon gestooten door Alexander Zebina.
bijgenaamd Euccerus, d. i. de Gelukkige,
—D.I,
vierde zoon van Antiochus VIII of Grypus, beklom
den syr. troon 95 v. Chr. te zamen met zijnen broeder Philippus. De twee broeders leefden in onmin en
beoorloogden elkander; toen Philippus de hulp der
Parthen ingeroepen had, werd D. door hen overwonnen en gevangen genomen ; hij werd echter door
Mithridates zeer zacht hehandeld tot aan zijnen
dood (87 v. Chr.).
Demetrius, stadhouders van Moldavie, nl.:
D. Cantaeuzenus, werd tweemaal tot hospodar
van Moldavie benoemd in het begin der 17e eeuw,
en maakte zich bij de Moldaviêrs gehaat door zijne
dwingelandij. Om zich te ontdoen van den moldavischen veldheer Constantijn Cantemir, betichtte hij
dezen van verstandhouding met de Russen ; doch
zijn logenachtig opzet kwam aan het licht, en hij
werd afgezet, terwijl Constantijn aangesteld werd
in zijne plaats. — D. Cantemir. Zie CANTEMIR.
Demetrius, grootvorsten van Rusland, nl.:
D. I, zoon van grootvorst Alexander Newski, leefde
met zijnen broeder Andreas, na het overlijden van
hunnen vader, aanhoudend in oorlog tot aan zijnen
dood (1294). D. II kwam, toen 1320 zijn vader,
grootvorst Michael, vermoord was, in het bezit van
het vorstendom Nowgorod ; door George III verdreven, vlood hij tot de Tartaren, en werd hier 1325
ter dood gebragt, ikadat hij George III, die wegens
eene omwenteling insgelijks tot de Tartaren gevlugt
was, vermoord had. — D. III, zoon van Constantijn, 1360 als grootvorst van Moskau aangesteld,
1363 onttroond, stierf 1383. — D. IV, zoon van
Iwan, liet het Kremlin te Moskau bouwen, voerde
met goed geluk oorlog tegen de Tartaren aan den
Don (vandaar zijn bijnaam Donsky), doch moest
eindelijk voor hen onderdoen. Hij stierf 1389.
zoon van Iwan IV, geb. 1582, was nog een
—D.V,
kind toen zijn vader stierf. Hij was de eenige broeder en erfgenaam van den nieuwen tsaar Fedor I,
doch werd na diens dood in het geheim vermoord
(omstr. 1591) door den eerzuchtigen Boris Godunow, die zoodoende zich zelven den weg tot den
troon baande. De verdwijning van dezen D. hood
aan gelukzoekers eene schoone kans aan, om zich
voor den waren troonopvolger uit te geven, namelijk
Demetrius (Bedriegers, die zich uitgaveu
voor grootvorst). De eerste valsche D. was een gewezene monnik met name Grisjka (Gregorius) Otrepieff. De Polen erkenden in hem een welkom werktuig, om invloed op Rusland te winnen ; door hen
ondersteund, begon hij den oorlog tegen Boris, die
plotseling stierf, terwijI zijn zoon Fedor gevangen
genomen werd, waarop D. zijnen intogt in Moskau
deed (1605), den troo p beklom, en Fedor liet wurgen. Toen zijne bruid Marina Mniszek met 2000
Polen haren intogt in Moskau deed, ontstond er een
oproer, waarbij D. vermoord werd. — De tweede
valsche D. gaf zich uit (1607) voor den zelfden als
de eerste, en heweerde, dat hij bij het oproer te
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Moskau middel had weten te vinden om te ontkomen. Aanvankelijk werd ook hij door de Polen ondersteund ; doch weldra door hen verlaten, werd hij
vermoord. Volgens sommigen was deze D. een Jood,
volgens anderen de zoon van prins Andreas Koerbski.
— Een derde valsche D. gaf zich uit voor den zoon
van Otrepieff, doch werd gewurgd. — De vierde
valsche D. gaf zich uit voor een zoon van den echten
Demetrius V, doch werd ter dood gebragt 1613.
Sedert de troonsbestijging der dynastie Romanow,
deden zich geen valsche Demetriussen meer op.
Demetrius Phalereus, dus bijgenaamd
naar zijne geboorteplaats, de haven Phalerum bij
Athene, beroemd redenaar en staatsman, geb. omstreeks 345 v. Chr., omhelsde de macedonische
partij, en werd door haren invloed aan het hoofd
van het bewind geplaatst (318 v. Chr.). Hij regeerde
met zooveel wijsheid, dat de Atheners hem niet
minder dan 360 bronzen standbeelden oprigtten. Na
tien jaren geregeerd te hebben, zag hij zich genoodzaakt de stall te verlaten (308 v. Chr.), en werd
zelfs ter dood veroordeeld. In Egypte werd hij
met on derscheiding ontvangen door Ptolemeus Lagus.
Op aansporing van D. werd het museum gesticht en
de later zoo beroemde alexandrijnsche bibliotheek
aangelegd. Bij den dood van Ptolemeus Lagus (283
Chr.) liet diens opvolger Ptolemeus Philadelphus,
dien D. van den troon had trachten uit te sluiten,
hem naar Opper-Egypte overbrengen, waar D. onder staatstoezigt gesteld bleef; doch deze soort van
gevangenschap niet kunnende verdragen, maakte
D. een einde aan zijn leven door zich opzettelijk te
laten verwonden door eene vergiftige slang. Hij had
meer dan 50 werken van verschillenden inhoud geschreven ; doch alles, wat onder zijnen naam tot ons
is gekomen, is ondergeschoven werk.
Demidoff, of Demidow, rijke russi,sche familie,
heeft tot stamvader Nikita D., wapensmid en geschutgieter te Toela, die voor Peter den Groote de
eerste ijzersmelterij in Siberiê oprigtte (1699 te
Newiansk); hij kreeg die 1702 van den tsaar ten geschenke, en ontdekte 1725 de mijnen van Koliwan. —
D. (Procopius), een der kleinzonen van den vorige,
geb. te Moskau omstr. 1730, exploiteerde de ijzer-,
koper- en goudmijnen in het Oeral-gebergte, eu
stichtte 1772 te Moskau eene handelsschool, die 1800
naar Petersburg verplaatst is. —D. (Nicolaas, graaf),
geb. 1774 te Petersburg (zoon van den rijken mijnbezitter Nikita D., die een broeder was van Procopius D.), trad vroeg in krijgsdienst, rigtte 1812 op
eigene kosten een regement op, en stierf 1828 te
Florence. Zijn kolossaal vermogen (21 millioen guldens jaarlijksch inkomen) werd geerfd door zijne
twee zonen Paul en Anatole. — D. (Anatole, graaf),
zoon van den vorige, geb. 24 Maart 1813, kamerbeer van den keizer van Rusland, schonk ter vereeuwiging van zijns vaders nagedachtenis 500,000
zilverroebels tot stichting van een armhuis te Petersburg, en schonk tevens aan de akademie van
wetenschappen te Petersburg een aanzienlijk kapitaal, uit de interesten waarvan sedert 1831 jaarlijks
de prijs Demidoff ad 5000 roebels assignatie-geld
voor de beste russische werken wordt uitgereikt. In
1841 trad hij te Florence in den echt met prinses
Mathilde, de dochter van Jerome Bonaparte (graaf
van Montfort), kwam daardoor in zeer vele ongelegenheden, en leefde sedert 1853 van haar gescheiden te Florence. Hij stierf te Baden 13 Julij 1858, en
heeft geschreven : Voyage dans la Russie meridionale
et la Crimee par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie

(Parijs 1839).
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Demir-hissar

Denain

Demonax, uit Cyprus, leefde in de 2e eeuw
na Chr. als hondsch wijsgeer te Athene, en maakte
toen hij 100 jaren oud was aan zijn leven zelf een
Roemili, Ii mijlen benoordoost. Salonica; 8000 inw.
Demir–kapoe, d. i. IJzeren poort, 1) ver- einde, om zich aan de gebreken van den ouderdom
te onttrekken.
maarde en gewigtige bergpas in europ. Turkije, over
Demonte, stad in de sardische prov. Coni,
den Balkan, van Selimnia in Rumelie naar Stareka in
Bulgarije. — 2) bergpas in Daghestan. Zie DERBEND. aan de Stura, 5 uren gaans bezuidw. Coni ; 7400 inw.
Demophon, ook Demophoôn, zoon van TheDemmin, stad in pruis. Pommeren, 12 mijlen
seus en Phedra, bevrijdde voor Troje zijne grootbenoordw. Stettin, aan de Peene; 7600 inw.
Democedes, beroemd grieksch geneesheer uit moeder iEthra uit de slavendienst van Helena. Op
de terugreis van Troje eerst op de kust van Thracie
Crotona, geb. omstr. 558 v. Chr., leefde eenigen tijd
aan het hof van Polycrates, tiran van Samos; na het geworpen, keerde hij vervolgens naar Attica terug,
tragisch uiteinde van dien vorst, werd D. als slaaf vermeesterde daar op Diomedes het palladium, nam
weggevoerd naar Soeza door den perzischen koning de Heracliden in bescherming tegen Eurystheus, en
verleende eene wijkplaats aan Orestes.
Darius. Toen _hij aan dezen vorst en aan diens geDemosthenes, 1) de grootste redenaar der
malin Atossa met het beste gevolg den bijstand zijoudheid, geb. 381 v. Chr. te Athene, had aanvanner kunst had verleend werd bij met gunsten en
kelijk een gebrek in zijne spraak te overwinnen, tot
eerbewijzen overladen. Doch onder het voorwendsel
welk einde bij zich in de eenzaamheid oefende door
onderzoekingen te willen gaan doen in Griekenland
te declameren met keisteentjes in den mond en aan
wist D. vergunning te bekomen om Soeza te verden oever der zee onder het geloei der golven.Eerst
laten, en keerde toen naar Crotona terug.
Demochares, neef van den redenaar Demos- op zijn 27e jaar trail hij als openbaar redenaar op.
Door gloeijenden haat jegens Philippus van Macethenes, beboorde tot de aanzienlijkste mannen van
doni8 evenzeer als door vaderlandsliefde gedreven
Athene. Door zijnen oom gevormd, bestreed hij na
spoorde hij in de beroemde Phzlippica zijne medediens dood met kracht de macedonische partij. Hij
burgers, ja geheel Griekenland, aan tot den strijd.
had zijne verheffing te danken aan Demetrius PoDoch eerst toen de stad Elatea in Phocis in handen
liorcetes (307 v. Chr.), die in Athene de democratie
van den Macedonier was gevallen, gelukte het hem
herstelde ; doch reeds kort daarna (303 v. Chr.) ongeheel Griekenland te bewegen om de wapenen op
dervond hij de onbestendigheid des lots, doordien
te vatten. Toen hem later de burgerkroon toegewehij in ballingschap werd gezonden. In 298 v. Chr.
zen was, bragt YEschines eerie openbare aanklagt
teruggekeerd, legde hij in zijne door Demetrius antegen hem in, waarop D. zich verdedigde met zijne
dermaal ondersteunde vaderstad versterkingen aan,
beroemde redevoering De corona, welke te weeg bragt
werd met verschillende zendingen belast naar de
dat zijn aanklager gebannen werd. Na Alexander's
vorsten van Macedonia en Egypte, en bragt orde in
troonsbestijging nam D. de wijk naar lEgina. Onder
het financie-wezen van Athene. Deze, waarlijk onbaatzuchtige en edele, vaderlandslievende man stierf Antipater werd bij door de Atheners op vereerende
wijze teruggeroepen, en trachtte nu geheel Griekenomstr. 280 v. Chr.
Democritus, grieksch wijsgeer, geb. te Ab- land te bewegen tot een verbond tegen Macedonie,
doch zocht, toen Antipater op zijne uitlevering aandera omstr. 490 (of 470), gest. 361 v. Chr., leerling
drong, eene wijkplaats in den tempel van Neptunus
van Leucippus, bereisde Egypte en Azle, en besteedde
op het eiland Calauria ; en ziende dat hij zelfs daar
aan die reizen en aan het nemen van natuurkundige
niet veilig zou zijn voor de satelliten van Antipater,
proeven zijn gansche vermogen. In zijne vaderstad
maakte hij (322 v. Chr.) zelf een einde aan zijn
teruggekeerd, las hij aan zijne stadgenooten eene
leven door vergif. Men heeft van hem nog 61 rededoor hem opgestelde verhaudeling over de Wereld
voeringen, 65 inleidingen en 6 jbrieven. Complete
voor, welk stuk zij zoo uitmuntend vonden, dat ze
editien zijner redevoeringen gaf Dindorf (9 dln.Oxford
hem 50 talenten ten geschenke gaven. Doch de zon1846-51 ; 3 dln. Leipz. 1855 env.). — 2) atheensch
derlingheden van D.'s leefwijze bragten later de
veldheer, verving Alcibiades in het bevelhebberschap
Abderiten op het denkbeeld, dat D. in zijne geestover de vloot, die Sicilia veroveren moest (416),
vermogens gekrenkt was, en zij riepen de hulp van
werd met Nicias belast met de leiding van deze
Hippocrates in om hem te genezen ; nadat Hippoexpeditie, en tastte Syracuse aan. Na tal van tegencrates ecbter met hem gesproken had, verklaarde
heden werd bij geheel verslagen, en doodde zich zeldie wijze geneesheer aan de Abderiten, dat zij zelven
yen uit wanhoop ; volgens eene andere lezing viel
gekker waren dan D. was. D. werd 109 jaren oud.
hij in handen der Syracusanen, die hem op wreede
Hij lachte aanhoudend om de dwaasheden der menwijze ter dood bragten.
schen ; men stelt hem tegenover Heraclitus, die om
Demotica, stad in europ. Turkije (Rumelie),
der menschen dwaasheden aanhoudend weende. De
aan de Maritza, 5 mijlen bezuiden Adrianopel; 8000
fragmenten van D.'s wijsgeerige gcschriften zijn het
inw.; bier hield Karel XII van Zweden zich op na
volledigst verzameld door Mulbach (Berlijn 1843).
Demodocus, de blinde zanger van Alcinous, den slag bij Pultawa.
Demours (Pierre), geb. 1702 te Marseille, gest.
den koning der Pheaken, die, toen Ulysses bij zijnen
26 Junij 1795 te Parijs, waar hij oogarts was ; naar
meester te gast was, gedurende den maaltijd zong
hem is de Demouriana membrane genoemd.
van den strijd van Ulysses en Achilles, van de liefde
Demter, verbastering van Deventer.
van Venus en Mars, en van het houten paard der
Denah, voorname plaats op de Ivoorkust van
Grieken. — Later hield men den zanger, dien AgaGuinea, eene dagreis landwaarts in van de nitwatememnon bij Clytemnestra achterliet, voor D.
ring der rivier Cavally.
Demona (Val di), bij de oude indeeling van
Denain, stad (vroeger in Henegouwen, tegenw.)
Sicilia een der Brie gedeelten, dus genaamd omdat
in het fransche dept. Nord, aan de Schelde, 2 nren
het den Etna bevatte, die in het volksbijgeloof gegaans benoordoosten Bouchain ; 8700 inw. In 1712
houden werd voor de verblijfplaats der booze geesten
overwinning van maarschalk de Villars op prins
of demonen ; het besloeg het noordoosten van SiciEugenics .
-lie, en had tot hoofdpl. Messina.
Demir–hissar, d. i. IJzeren burgt, het oude

Heraclea, stad en vesting in europ. Turkije, ejalet

D'Enambuc

Denemarken

D'Enambue (14 fransch zeevaarder, geb.
uit aanzienlijke ouders in Normandije, zeilde 1625
uit Dieppe uit, nam voor Frankrijk bezit van het eiland
St.-Christophe, waarvan hij gouverneur werd, liet
Guadeloupe in bezit nemen door een zijner luitenants.
In 1635 bezette hij zelf Martinique, c oloniseerde het,
en legde er het fort St.-Pierre aan. Hij stierf 1636.
Denana, lat. naam van Aberdeen.
Denbeli, landschap in het ejalet Wan van aziat.
Turkije, bewoond door Kurden.
Denbigh, graafschap van het engelsche prinsdom Wallis, tusschen de Iersche Zee en de graafschappen Flint en Caernarvon, groot 28 vierk. mijleu,
bevolkt met 100,000 zielen ; bergachtig, met schoone
en vruchtbare dalen, en de hoofdpl. D., oude stad
met 4000 inw. en rumen van een oud sterk kasteel.
Dender, 1) D. of Dendre, rivier in Belgie, ontspringt ten noorden van Bergen in Henegouwen,
wordt bij Aalst bevaarbaar, en valt na eenen loop
van 10 mijlen bij Dendermonde in de Schelde. —
2) rivier in Abyssinie, ontspringt in de nabijheid der
bronnen van den Bahr-el-Azrek, besproeit Sennaar,
en vereenigt zich met den Bahr-el-Azrek, na eenen
loop van 56 mijlen.
Dendera, dorp in Opper-Egypte, eene dagreis
benoorden Thebe, op den west-oever van den Nijl,
10 mijlen bezuidoosten Dzjirdzjeh. In de nabijheid
prachtige rumen der oude stad Tentyra of Tentyris,
onder anderen die van den grooten tempel, gebouwd
ten tijde van Cleopatra, waarin zich de beroemde
Dierenriem be yond, die in 1821 overgebragt is naar
Frankrijk ; ook nog in goeden staat zijnde ruiners
van eenen Isis-tempel, en meer prachtige gebouwen.
Dendermonde, of Termonde, stad en vesting
in de belgische prov. Oost-Vlaanderen, aan de uitwatering van de Bender in de Schelde ; 8600 inw.;
in 1667 te vergeefs belegerd door Lodewijk XIV ;
1745 ingenomen door de Franschen.
Denekamp, dorp met 600 inw. in Overijssel,
5 wren gaans beoosten Almelo.
Denemarken, lat. Dania, fransch Danemark,
duitsch Danemark, engelsch Denmark, deensch Danmark, het kleinste der drie scandinavische koningrijken in het noorden van Europa ; hoofdstad Kopenhagen. D. bestaat uit een gedeelte, dat, tot Europa's
vasteland behoorende, in den vorm van eene groote
landtong de Noordzee van de Oostzee scheidt, en nit
verscheidene eilanden in de Oostzee, waaronder Seeland (deensch Sjelland ; door de Sond gescheiden
van Zweden) ; Funen (van Seeland gescheiden door
de Groote Belt, en van Jutland en Sleeswijk door
de Kleine Belt); wijders Laaland, Falster, Bornholm,
Mon, 6r6e, Alsen, Femern, enz.; daarbij komen nog
de zoogenaamde bijlanden, nl. de F5rber of Schaapseilanden, lJsland, Groenland en de West-indische
eilanden St.-Croix, St.-Thomas en St.-Jean. De
grootte en het zielental was 1 Febr. 1860 als volgt :
het eigentlijke D. 696 vierk mijl. met 1,600,551 ziel.
.
.
1,004,473
de hertogdomm. 341
de FArtier . . 24
.
8,651 .
IJsland . . .1867
.
67,847
Groenland . . 186
9,892
37,137 .
.
51
west-ind. eil. .
te zamen 311911/jerk. mijl. met 2,728,551 ziel.
Na in 1814 Noorwegen verloren te hebben, dat vroeger met D. vereenigd was, verloor D. in 1864 door
de overweldiging van Pruisen en Oostenrijk een aanzienlijk gedeelte van het in bovenstaande tabel vermelde grondgebied (zie HOLSTEIN), zoodat D. zich
thans tot eene zeer kleineuitgestrektheid ingekrompen ziet. Het grootste middel van bestaan voor D.'s

bevolking is de landbouw ; ook veeteelt en vooral
paardenfokkerij hebben er zich in deze eeuw zeer
ontwikkeld, terwijl de handelsbeweging er zich meer
en meer uitbreidt. Het eigentlijke D. is een vlak
land ; het klimaat is gematigd en gezond. Het westelijk gedeelte van D. wordt doorsneden door eene
zandige vlakte; aan de oostzijde dringen eene menigte zoogenaamde fjords (smalle zeeboezems, die
bijna rivieren gelijken) landwaarts in; ook is D. rijk
aan binnenmerert, en aan rivieren, die wel is waar
kort, maar meerendeels bevaarbaar zijn ; het voornaamste kanaal in D. is het Eiderkanaal. — In het
begin der christelijke jaartelling werd D. bewoond
door Saksen, Angelen, Friezen, Jutten en Denen. De
laatstgenoemden hielden verblijf op de eilanden; ze
werden geregeerd door een koning, die geacht werd
in regte lijn of te stammen van god Odin of Wodan,
die door hen gediend werd op eene bloedvergietende
wijze. Dit koningen-geslacht beet de dynastie der
Skioldungen. Het Christendom begon eerst omstr.
826 in D. ingevoerd te worden door den heiligen
Anscharius. Sedert de 8e eeuw maakten de Denen
hun werk van zeerooverij, even als de Noorwegers,
met wie ze menigmaal zamen bedoeld worden onder
den gemeenschappelijken naam van Noormannen.
Destijds bestond D. uit eene menigte afzonderlijke
rijkjes, van welke Jutland ten tijde van Karel den
Groote (811) het eerst met de Duitschers in oorlog
geraakte. Dan Mykillati vereenigde de tegenwoordige
deensche eilanden met Schonen, en noemde zijn rijk
Danmark, d. grondgebied van Dan. Gorm de Oude
(855-939) voegde Jutland daaraan toe; zijn kleinzoon Sven I (985-1016) veroverde 1000 een gedeelte van Noorwegen en 1013 Engeland, hetwelk
ook onder diens zoon Knut of Canut den Groote
(1016-1036) en onder den zoon van laatstgenoemden, nl. Hardiknut of Canut III (1036-1041) met
D. vereenigd bleef ; tevens werden er gedeelten van
Zweden en Noorwegen veroverd. Met den flood van
Canut III (1041), met wien de dynastie der Skioldungen uitstierf,eindigde de deensche overheersching
in Engeland. Door Sven Magnus Estritson werd eene
nieuwe dynastie gesticht (de dynastie aer Ulfingen),
welke 1376 uitstierf met Waldemar IV, na twintig
koningen aan D. gegeven te hebben, onder welke er
slechts drie zijn, die bijzondere melding verdienen,
nl. Waldemar I, bijgenaamd de Groote (1157-1182),
Knut of Canut VI (1182-1202) en Waldemar II
(1202-1241). Onder de dynastie der Ulfingen was
D. een korten tijd (1152-1162) leenroerig van
Duitschland ; doch onder Waldemar I zijne onafhankelijkheid herwonnen hebbende, werd D. meester
(1168) van het eiland Rugen, (1184-1188) van
Slavonia, (1210) van Pommeren, dat het echter spoedig weder verloor, (1239) van Esthland, dat Waldemar IV in 1347 verkocht aan de Duitsche Orde.
Toen de dynastie der Ulfingen met Waldemar IV
uitgestorven was, werd de troon van D. een twistappel, totdat de regentes van D., nl. Margareta,
Waldemar's dochter, die reeds in 1389 Erik van
Pommeren tot koning van Noorwegen verheven had,
hem 1396 ook de kroon van D. schonk, en hem bij
de vermaarde Unie van Calmar (13 Julie 1397) tevens
als koning van Zweden deed kroonen, waardoor dus
de drie kroonen van Scandinavia vereenigd waren
op 66n hoofd. Deze vereeniging, die eigentlijk slechts
in naam bestond, was overigens slechts van korten
duur ; want na herhaalde malen feitelijk verbroken
te zijn geweest, werd zij dat eindelijk voor goed
(1523) ten gevolge van den opstand van Gustaaf
Wasa tegen Christiaan II; een gedeelte van Zweden
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Denham

Depping

(nl. 5 maritime provincien van Gothland) verbleef
toen echter nog, even als Noorwegen, aan Denemarken. Na den dood van Christoffel III (Christoffel van
Beijeren) kozen de Denen (1448) tot koning Christiaan I, uit het huis van Oldenburg, die zoodoende de
stamheer werd der Oldenburgsche dynastie, welke
nog tegenwoordig over D. regeert. Onder -Christiaan IV, die overigens een uitstekend vorst was, nani
D. een ongelukkig deed aan den 30-jarigen oorlog, en
verloor zijne provincien van Gothland en zijn gezag
in Zweden. In 1660 kwam het koningschap, door
den opstand van het yolk tegen den adel, in het
bezit van eene onbeperkte magt. Door het bondgenootschap met Frankrijk onder Napoleon I haalde
D. zich de wreede behandeling op den hals van Engeland, en zag 1807 de hoofdstad Kopenhagen bombarderen door de Engelschen. In 1814 verloor D.
eindelijk ook Noorwegen. Nadat uit de meeste gedeelten van D. sedert tang daarop was aangedrongen,
moest de koning eindelijk toegeven, en 1834 ontving D. eene constitutie, met provinciale staten. In
het jaar der omwentelingen 1848 brak ook in de
hertogdommen eene beweging uit (zie HOLSTEIN),
waarvan de bekende oorlog het gevolg werd. Even
als toen het overlijden van koning Christiaan VIII
de woelingen der duitsche partij in de hertogdommen in de hand werkte, was dat zelfde het geval
met den dood van Frederik VII in 1863 ; in het begin van 1864 begon de overweldiging van D.'s grondgebied door oostenrijksche en pruisische legers, de
dappere Denen waren met al hunnen leeuwenmoed
tegen zooveel overmagt niet bestand, en na veel bloedvergietens werd 1 Aug. 1864 to Weenen het protocol geteekend, waarbij de koning van D. afstand deed
van de hertogdommen Sleeswijk, Holstein en Lauenburg ten behoeve van Pruisen en Oostenrijk, die het
veroverde grondgebied later deelden (zie GASTEIN).
Denham (sir John), engelsch dichter, geb.
1615 to Dublin, gest. 19 Maart 1668. Zijn Cooper's
hill was het eerste beschrijvende dichtstuk, dat in
Engeland het licht zag, en een zijner baste werken.
—D. (majoor), engelsch officier, geb.1786 to Londen, bezocht, (1822-25) Boernoe, het meer Tsjad
en het land der Fellataas; vervolgens benoand tot
directeur van het etablissement Sierra-Leone op de
westkust van Afrika, stied hij aldaar reeds kort daarna (1828) aan de landkoortsen. In 1825 had hij to
Londen eene beschrijving van zijne reizen in het
licht gegeven met die van Clapperton.
Denia, lat. Dianium, goad versterkte stad in de
spaansche prov. Alicante, aan den Rio-Verges, 7 a 8
mijlen beoosten San Felipe, nabij de Middell. Zee ;
dubbele haven ; 2700 maw.; vele romeinsche oudheden ; bezat oudtijds een aan Diana gewijden tempel,
waarnaar de oorspronkelijke naam van Hemeroscopium
veranderd werd in Dianium (zie dat art.).
Denina (Giacommaria Carlo), ital. letterkundige, geb. 28 Febr. 1731 to Revell° in Piemont,was
professor der welsprekendheid to Turijn, werd 1782
door Frederik den Groote in de akademie van Berlijn opgenomen, door Napoleon 1804 als keizerl.
bibliothecaris to Parijs aangesteld, waar hij 5 Dec.
1813 stierf. Van zijne vele werken noemen wij :
Discorso sopra le vicende Belle letteratura (2 dln.Turijn 1761; 4 dln. Turijn en Carmagnola 1792-1811);
belle rivoluzioni d'Italia (3 dln. Turijn 1769-70) ;
Storia politica e letteraria della Grecia libera (4 dln.
Turijn 1781-82) ; La Prusse litteraire sous le régne
de Frederic II (3 dln. Berlijn 1790-91); Storia
dell' Italia Occidentale (6 dln. Turijn 1809-10).
Denis. Zie DIONYSIUS.

Denis (J. M. C.), geb. 27 Sept. 1729 to Scharding aari de Inn, gest. to Weenen 29 Sept. 1800,
heeft verscheidene onschatbare bibliographische werken geschreven, o. a. Grundriss der Bibliographic and
Bilcherkunde (Weenen 1774). Ook als dichter heeft
hij naam gemaakt, o. a. door Die Lieder Ossian'sund
Sined's (6 dln. Weenen 1791-92).
Denisla, of Denizli, stad en hoofdpl. van een
zandsjak D. in Anatolie ; 8 a 10,000 inw.
Denner (Johan Christoph), geb. 13 Aug. 1655
to Leipzig, rigtte to Neurenberg eene beroemde fabriek van blaas-instrumenten op, en werd, door verbeteringen in de schalmei aan to brengen, uitvinder
van de klarinet ; hij stierf to Neurenberg 20 April
1707.
Dennewitz, dorp in Pruisen, reg.-distr. Potsdam, 1 uur gaans bezuidw. Jiiterbogk; 260 inw.;
Bernadotte en de pruis. generaal Bulow versloegen
bier 6 Sept. 1813 maarschalk Ney, die eene poging
gedaan had om Berlijn to verrassen. Generaal Bulow
ontving ter belooning voor deze overwinning den
titel van graaf van D.
Denon (Dominique Vivant, baron), bekend door
zijn kunstzin, geb. 4 Jan.1747 to Chalons-sur-Saone,
gest. 27 April 1825 to Parijs, aanvankelijk bij de diplomatie geplaatst, vergezelde Bonaparte naar Egypte,
en was vervolgens tot 1815 inspecteur-generaal der
musea. Zijn voornaamste werk is : Voyage dans la
Basse- et dans la Haute-Egypte (2 dln. Parijs 1802,
met atlas), gevolgd door Monuments des arts du dessin
(uitgegeven en voltooid door Amaury Duval, 4 dln.
Parijs 1824-28). Ook verdient nog melding :
Voyage pittoresque en Sicile (Parijs 1788).
Denta, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Tames, aan de Berzava; 3000 inw.
Zi C
) _.e
Cusius DENTATUS. —
i s).
(C io
Dentatus (Cur
D. (Sicinius). Zie SICINIUS.
Dentelin (hertogdom), oud landschap van
Frankrijk, was een gedeelte van het tegenwoordige
Normandie. Koning Dagobert gaf het (634) aan zijn
jongsten zoon Clovis ; en door deze (later als Clovis II koning van Neustrie) werd het bij Neustrie
i ngelijfd.
Dentilia, afrikaansch landschap, in Senegambia, op den linkeroever van den Boven-Faleme ;
hoofdpl. Beniserail.
D'Entrecasteaux, 1) vlek in het fransche
dept. Var, arr. Brignoles; 2300 inw. — 2) eilandengroep in Australia, tusschen Nieuw-Guinea enNieuwZeeland. — 3) kaap aan het bijna zuidwestelijkste
punt van Australia. — 4) kanaal tusschen Tasmania
en bet eiland Brune.
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Denys. Zie DIONYSIUS.
Deodar, klein prinsdom in het O. I. landschap
Guzerat, is 31 vierk. mijl groot, met 2000 zielen en
hoofdpl. D.; staat onder protectoraat van Engeland.
Dêols, ook wet Bourg-Dieu genaamd, vlek in
het fransche dept. Indre, aan de Indre, een half uur
gaans benoordoosten Chateauroux; 2000 inn.; eertijds hoofdplaats van het prinsdom D. Dit vlek werd
gesticht door Leocadus, prefect van Lyonneesch Gallie onder de eerste rom. keizers.
Dêoulina, fransche naam van Divilino (zie
.
dat art.).
Deppen, pruis. dorpje, 4 urea gaans beoosten
Mohrungen ; overwinning van maarschalk Soult op
de Russen en Pruisen in 1807.
Depping (Georg Bernhard), geb. 11 Mei 1784
to Munster in Westfalen, ging 1803 naar Parijs, waar
hij 6 Sept. 1853 stierf. Behalve nieuwe editien en
omwerkingen van historische en geographische ge-

Deptford
schriften, schreef hij Histoire des expeditions maritimes des Normands et de lean etablissement en France
(2 dln. Parijs 1826; 2e druk 1844) ; Histoire du
Commerce entre l'Europe et le Levant (2 dln. Parijs
1832) ; Les Jui[s au Moyen-Age (Parijs 1834) ;
Geschichte des Kriegs der Miinsterer and Kôlner im
Biindnisse mit Frankreich gegen Holland (Munster
1840) ; Histoire de la Normandie (2 dln. 1835), en
eene Verzameling van de belangrijkste stukken betrekkelijk de regering van Lodewijk X/V (4 dln. Parijs 1850-54).
Deptford, engelsche stad, graafschap Kent,
aan den Teems, 2 uren gaans beoosten Londen;
46,000 inw.; goede haven ; koninklijke dockyards,
proviandmagazijnen, enz. In 1698 heeft tsaar Peter
de Groote eenigen tijd te D. gewerkt als scheepmakersknecht.
Der (El), of El Deir, het oude Thapsacus, stad
in Syrie (Damascus), 11 mijlen bezuidoosten Taibeh,
aan den Euphraat, is bewoond door Arabieren.
Alexander de Groote had bier eene scheepmakerij
aangelegd.
Dera–dzjat, onder dezen naam verstaat men
van het landschap Daman in den Pendjaub het zeer
vruchtbare gedeelte, dat zich uitstrekt langs den
Indus, aan welke rivier in D. de steden : Dera- GhaziKhan (25,000 inw.), Dera-been-Punch (3000 inw.),
Dera-Futti-Khan (5000 inw.) en Dera-Ismail-khan
(8000 inw.).
Derajat. Zie DERA-DZJAT.
Derayeh (El), stad in Midden-Arabia, landschap Nedzjd, ruim 90 mijlen benoordoosten Mekka,
aan den voet van den berg Khoor ; 15,000 inw.;
bloeide eenigen tijd als hoofdstad der Wahabiten,
doch werd 1819, na eene belegering van zeven maanden, door Ibrahim-Pacha verwoest.
Derbe, tegenw. Divle, aan het meir Akh Ghinoel, was eene aanzienlijke, good versterkte stad in
Isaurie, lag ten Z. 0. van Iconium, en was de residentie van den tiran Antipater, Cicero's vriend.
Derbent, of Derbend, het Albana der ouden,
bet Demir-Kapoe (d4. i. Buren Poort) der Turken,
duchtig versterkte hoofdstad van het 349 vierk.
mijlen groot en met 428,000 zielen bevolkt zijnde
gouvernement D. in russisch Caucasie, op de westkust van de Caspische Zee, 39 mijlen benoordoosten
Tiflis en een uur gaans van de Casp. Zee, met 13,000
inw. en goede haven, was eertijds de hoofdstad van
Daghestan. Niet ver van D. begint de groote muur
(Derbentsche Muur, ook Sedd Eskender, d. i . Alexander's Muur genaamd), die ter hoogte van 30 vt. door
Alexander den Gr. gebouwd werd om Perzie tegen
de strooptogten der noordelijke volkstammen te beveiligen. Deze muur, die zich uitstrekt door het
landschap Tabasseran (ten onregte heeft men beweerd dat hij van de Zwarte Zee tot aan de Caspische Zee liep) was in bet midden afgebroken door
de vermaarde bergengte, genaamd Pas van Derbent,
oudt. Albanice Pylw, welke bergpas met ijzeren poorten gesloten was. Volgens de overleveringen werd
D. gesticht door Alexander den Groote, versterkt
door Chosroes den Groote, en in de 7e eeuw bemagtigd door de Arabieren. Haroen-al-Razjid hield
verscheidene malen verblijf te D.; het werd door de
Russen aan de Perzen ontweldigd 1722, teruggegeven 1735, en op nieuw veroverd 1795, sedert welk
jaar D. aan Rusland is verbleven.
Derborence, naam van drie kleine tneren in
het bovenste Lucerne-dal in het zwits. kanton Wallis, 4340 a 4400 vt. hoog ; ontstaan door de bergstorting der Diablerets in 1749.
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Derby, stad in Engeland, hoofdpl. van het
graafschap D., aan den Derwent, die hier bevaarbaar
wordt ; 43,000 inw.; ligt 22 mijlen benoordwesten
Londen. Het graafschap D. ligt tusschen de graafschappen Chester, Stafford, Leicester, Nottingham
en York, is 48 vierk. mijlen groot, bevolkt met
340,000 zielen, zeer vruchtbaar, en rijk aan minerale
bronnen en aan delfstoffen. Dit graafschap was oudtijds bewoond door de Coritanen, en maakte deal
nit van Britannia 1a; onder de Saksen was het begrepen in het koningrijk Marcia.
Derbyeen, een yolk in aziatisch Scythia, in
Margiana ; ze maakten later plaats voor de Dahm ;
hun land ward doorstroomd door de riv. Oxus. De
D. aanbaden de zon ; ze doodden hunne oude lieden,
die 70 jaren bereikt hadden ; en hunne bloedverwanten, die op gewelddadige wijze het leven verloren,
aten zij op.
Derbydag, in Engeland 21 Mei, wanneer de
groote wedrennen te Epsom worden gehouden.
Dercetis, of Derceto, dochter van Venus, was
eene groote godheid der Syriers (de zelfde als Atergatis). Zij ward aangebeden te Ascalon ; D. werd
afgebeeld in de gedaante eener vrouw, met het onderlijf als de staart van een visch.
Dercyllidas, lacedemoniscb veldheer, deed
een veldtogt in Klein-Azie 399 v. Chr. om de grieksche volkplantingen aldaar to beschermen tegen den
grooten koning ; hij versloeg de Perzen in verschillende ontmoetingen, ontnam hun op den dag drie
steden in Troas, nl. Arisbe, Hamaxitus en Colonw,
en schreef hun de voorwaarden tot vrede voor. Hij
bouwde can muur tusschen Thracie en den Chersonesus.
Dereeske, marktvlek in het hongaarsche comitaat Bihar; 6500 inw.
Dereham (East-), stad in 't engelsche graafscb.
Norfolk, 4 uren gaans benoordw. Norwich; 3600 inw.
Derenburg, stad in het reg.-distr. Maagdenburg, aan de Holtzemme ; 2500 inw.
Derfilinger (Georg, rijksvrijheer von), gab.
Maart 1606, zoon van een boar in Oostenrijk boven
de Enns, leerde het kleedermakers handwerk,
doch nam dienst als soldaat bij de Saksen, ging vervolgens in zweedsche dienst over, en maakte groote
bevordering. Als kolonel onderscheidde hij zich 1642
in den slag bij Breitenfeld, waarop hij generaalmajoor werd. Na den Munsterschen vrede ging hij
in dienst van den keurvorst van Brandenburg. Als
opperveldmaarschalk voerde hij in den slag bij
Fehrbellin (18 Junij 1675) het opperbevel onder
den keurvorst, 1678 veroverde hij Straalsund, en
sloeg de Zweden bij Tilsit (1679), nadat hij met
9000 man en 30 stukken geschut op sleeden het
Frissche en Kurische Haft' overgetrokken was. Hij
stierf 4 Febr. 1695.
Derg, of Dergh, ook Dearg, landmeer op de
grensscheiding der iersche graafschappen Tipperary
en Galway, is 51 mijl lang en 12 miji breed, worth,
doorstroomd door den Shannon, en is aan de zuidzijde omringd door hooge bergen,
Deriah, stad in Arabia. Zie DERAYER (El).
Derne, ook Dernah of Darnis, havenstad in
Afrika, in het land Barka (rijk Tripoli), aan de
Middell. Zee, dikwijls verontrust door de invallen
der Bedouinen en geteisterd door de pest ; 5000
inw. In 1799 landde hier admiraal Gantheaume.
Dernis, marktvlek in Dalmatia, aan de Cicala.
8 mijlen benoordoosten Zara ; 1200 inw.; ruinen
eener citadel, die vele gewigtige bergpassen bestreek.
Derpt, stad in Rusland. Zie DORPAT.
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Derr, hoofdpl. van Onder-Nubie, aan den Nip;
2000 inw.; residentie van een onderstadhouder.
Derreyeh, stad in Arable. Zie DERAYEH (El).
Derry, graafschap en stad in Ierland. Zie het
art. LONDONDERRY.
Dersjawin (Gabriel Romanowitsj), russisch
staatsman, geb. 1743 te Kasan, gest. 1816, heeft als
dichter naam gemaakt. Van zijne werken verscheen
eene complete editie tePetersb. (5 dln. 1810-1815).
Dertien Kotaas (Landschap der), landschap
op het nederl. 0. I. eiland Sumatra (Padangsche
Bovenlanden), ten N. W. van berg Soelasi of Talang.
Dertig (Gevecht der), het vermaarde gevecht
bij Ploermel in 1351. Door Jean, sire de Beaumanoir,
was de engelsche slotvoogd van Ploermel uitgedaagd dertig Engelschen te laten strijden tegen
dertig Bretagners. De ontmoeting had plaats bij den
Ouden Eik, halfweg tusschen Ploermel en Josselin.
Acht Engelschen sneuvelden, en de overigen gaven
zich gewonnen. In het heetst van het gevecht stilde
Beaumanoir zijnen Borst met het bloed, dat nit zijne
wonden stroomde.
Dertig (de) Tirannen, I) de dertig magistraten, die Lysander en de Lacedemoniers over
Athene aanstelden na den Peloponnezischen oorlog
en de inflame van Athene. De meeste Bier dertig
waren Lacedemoniers ; er waren echter ook enkele
Atheners ender (Critias, Theramenes, enz.). Acht
maanden later werden de 30 tirannen verdreven
door Thrasybulus. — 2) men verstaat onder die benaming ook de vele veldheeren, die in opstand kwamen (onder Valerianus, Gallienus, Claudius, Aurelianus) van 253 tot 270 en zich opwierpen als keizer, als daar zijn : Aureolus, Quietus, Macrinus,
Balista, twee Posthumiussen, twee Tetricussen,
Herennius, Zenobius, enz.
Dertigjarige Oorlog, de oorlog in Duitschland, die van 1618 tot 1648 door de protestantsche
duitsche vorsten gevoerd werd tegen den keizer en
de roomsch-katholieke vorsten. Het begin van dezen
oorlog ligt in de niet-naleving van de concession op
het stuk van godsdienstvrijheid, 11 Julij 1609 door
koning Rudolf II aan de boheemsche oppositie
gedaan, welke concession door zijnen opvolger Matthias niet vervuld werden. Deswege werden 23 Mei
1618 de keizerlijke plaatsbekleeders (Slawata en
Martinitz, benevens hun secretaris Fabricius) door
de leden der boheemsche stenden in hunneresidentie
(het kasteel Hradzjin) overvallen en het raam nitgesmeten, welke daad in de geschiedenis bekend is
onder den naam van Defenestratie van Praag. In het
wezen der zaak bragt deze oorlog weinig of geen
verandering in den feitelijken toestand, zoo als die
bij den aanvang was; en de rampen, door dezen
oorlog over Duitschland gebragt, werden door inmenging van andere mogendheden nog slechts verhoogd. Intusschen werd het einde de zegepraal voor
het beginsel van godsdienstvrijheid, bij den Westfaalschen vrede. De Dertigjarige Oorlog splitst zich
eigentlijk in 4 kennelijk onderscheidene tijdperken,
te wezen : 1 0 Het paltsgrafekke tijdperk (16191623) bevat den strijd van Frederik V, keurvorst
van den Palts (en door de Bohemers tot koning verkoren, welke kroon hij aannam), tegen den even bekrompen denkenden als onverzettelijk roomschkatholieken keizer Ferdinand II, die door hertog
Maximiliaan van Beijeren met 30,000 man bijgestaan werd, en door den veldslag aan den Witten
Berg bij Praag (8 Nov. 1620) een einde maakte aan
het koningschap van het .Winterkoninkje", zooals
Frederik spottenderwijze genoemd werd. — 2 . Het
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tweede tijdperk,het deensche genaamd (1625-1629),
bevat den strijd door koning Christiaan IV van Denemarken, die zich aan het hoofd stelde van de
overal in Duitschland verdrukte Protestanten, terwijl hij ondersteund werd door subsidien uit Engeland. Hij had te kampen tegen Wallenstein en Tilly,
twee namen, die alleen reeds deden voorzien wat de
uitslag zou wezen van den strijd. Bij Dessau werd
graaf Mansfeld 25 April 1626 door Wallenstein verslagen; en aan koning Christiaan werd bij Lutter
27 Aug. 1626 de nederlaag door Tilly toegebragt.
Wallenstein veroverde Mecklenburg, en drong tot in
Jutland door ; en koning Christiaan achtte zich gelukkig eenen vernederenden vrede te sluiten 12 Mei
1629 te Lubeck. — 3 . Het derde tijdperk, het
zweedsche genaamd, vangt aan met de landing van
Gustaaf-Adolf van Zweden op Usedom (24 Junij tot
4 Julij 1630). Deze heldhaftige koning was door
Frankrijk aangespoord om zich de zaak der verdrukte Protestanten, in Duitschland aan te trekken.
Hij bragt Tilly twee nederlagen toe (17 Sept. 1631
bij Breitenfeld en 5 April 1632 aan de Lech), en
trok 7 Mei 1632 Munchen binnen. Bij Liitzen stond
Gustaaf-Adolf tegenover Wallenstein, en bevocht
ook bier de overwinning (6 Nov. 1632), doch sneuvelde in den slag. Met zijnen flood eindigde het
zweedsche tijdperk. -4-- 4. Het vierde is het fransche
(1635-1648). Het lag in de staatkunde van kardinaal Richelieu de duitsche Protestanten te ondersteunen, ten einde aan de dynastie van Oostenrijk
afbreuk te doen ; en de overwinningen van hertog
Bernhard van Weimar, Conde en Turenne, alsook
van de zweedsche veldheeren Bailer, Torstenson,
Horn, K8nigsmarck, enz. noodzaakten eindelijk den
keizer den vrede van Munster, of zoogenaamden
Westfaalschen vrede te sluiten (1648), waarbij teyens een einde kwam aan den 80-j. oorlog (zie
TACHTICJARIGE OORLOG) der Nederlanden tegen Spanje,
en waardoor in Europa de zegepraal werd erkend
van de vrijheid van geweten. Lezenswaardig is de
Geschiedenis van den 30-j. oorlog, beschreven door
den grooten Schiller.
Dertona, tegenw. Tortosa, stad in Ligu0é,
bezuiden de Po, tusschen Genua en Piacenza ; werd
gecoloniseerd door Emilius Scaurus.
Dertosa, tegenw. Tortosa, stad in Hispania
Tarraconensis, aan den Ebro, nabij de kust, was de
hoofdplaats der llercaonen; D. ontving eene rom.
volkplanting onder Augustus.
Dorval, stadje in het fransche dept. LoireInfdrieure, 6 uren gaans bezuidwesten Châteaubriant ; 2000 inw.
Dervazeh, een rijkje in onafhankelijk Turkestan ; de hoofdstad D. ligt 24 mijlen benoordoosten Badaksjan.
Dervent, stad in het noorden van Bosnie, aan
de Ocrina ; 3000 inw.
Derviche, fransche spelling voor Derwisj.
Derwent, naam van vier rivieren, nl.: 1) in het
engelsche graafschap Derby, besproeit Belper, wordt
bij de stad Derby bevaarbaar, en valt na een loop
van 10 mijlen in den Trent. — 2) in het engelsche
graafschap Cumberland, ontspringt op de grens van
Westmoreland, doorstroomt de meren DerwentWater en Rassenthwaite, en valt bij Workington in
de lersche Zee. — 3) rivier in het engelsche graafschap York, ontspringt bij Harwooddale, wordt bij
Malton bevaarbaar, en valt bij Bartnby in de Ouse.
— 4) op Tasmania (of Vandiemensland), midden
in het eiland, stroomt tangs Hobarttown, en valt in
de Stormbaai van het kanaal d'Entrecasteaux.

Derwisj
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Derwisj. De derwisjen zijn mahomedaansche
bedelmonniken, die de geloften van armoede, matigheid en kuischheid afgelegd hebben, maar bijna zonder uitzondering in het geniep dronkaards en wellustelingen zijn (zie biz. 208, kolom 2, regel 16
v. o.). Om genoeg aalmoezen van de geloovigen
magtig te worden, doers zij in het openbaar zoogenaamde wonderen, ongeveer toeren, zooals bij ons
de kermis-goochelaars. Hun hoofdzetel is Konieh
in Caramanie.
Desaguadero, 1) rivier in Bolivia, komt uit
het Titicaca-meir, en valt nabij Oruro in het meir
van Aullagas. Deze D. heeft het hoogste stroombed
van alle rivieren der aarde ; de mond ligt slechts
weinig lager dan het 12,846 vt. hooge Titicaca-meir.
— 2) rivier in Buenos-Ayres ; zie COLORADO 3. —
3) een meir in Bolivia. — 4) een meir in Chili, in
Araucania, genaamd D. de Osorno; uit dit meir komt
ten Z. de rivier Penon, en ten N. de rivier Osorno.
Desaix (Louis Charles Antoine), fransch generaal (niet te verwarren met generaal Dessaix; zie
dat art.), geb. 17 Aug. 1768 uit aanzienlijke ouders
te St.-Hilaire d'Ayat in Auvergne, was luitenant bij
het regement van Bretagne toen de omwenteling
uitbrak. Benoemd tot adjudant van generaal Victor
de Broglie, onderscheidde hij zich bij menige gelegenheid, en werd bevorderd tot divisie-generaal.
Als zoodanig kweet hij zich bij de Rijn-armee (1796)
roemrijk, en verdedigde met voorbeeldeloozen moed
bet fort Kehl. In 1798 vergezelde hij Bonaparte
naar Egypte, en keerde na het verdrag van El-Arisj
(24 Jan. 1800) naar Frankrijk terug. Met het kommando over twee divisien der armee van Italie bekleed, werd de slag van Marengo (14 Junij 1800),
die reeds zoo goed als door de Franschen verloren
was, door den heldenmoed van D. gewonnen ; doch
D. zelf sneuvelde daarbij. Men heeft hem een gedenkteeken opgerigt te Parijs en te Clermont.
Desaugiers (Marc Antoine), fransch operacomponist, geb. 1752 te Frejus, gest. 10 Sept. 1793,
was een geestdriftelijk aanhanger der omwenteling
en componeerde o. , a. (1790) de opera La Prise de
la Bastille. — D. (Marc Antoine Madeleine), zoon
van den vorige, geb. 17 Nov. 1772 te Frejus, gest.
9 Aug. 1827, populair liederen-dichter, schreef ook
verscheidene blijspelen, enz. Zijne Chansons et
poesies diverses verschenen in 3 dln. (1808-16 ;
2e druk 1823).
Desault (Pierre Joseph), fransch heelkundige,
geb. 6 Febr. 1744 te Magny-Vernais in FrancheComte, gest. 1 Jan. 1795 te Parijs, was de grondlegger der in Frankrijk zoo bij uitnemendheid beoefende heelkundige anatomie.
Desaventura (Isla). Zie HONDEN-EILAND.
Desbarreaux (Jacques Vallee),vermaard epicurist, geb. 1602 te Parijs, gest. 1673, veranderde
van verblijfplaats naar gelang van de wisseling der
jaargetijden. Hij vervaardigde een aantal dichtstukken, alien den stempel dragende van ongeloof en
atheismus. Het eenige echter, dat van hem bewaard
is, is het vermaarde klinkdicht, aanvangende met :

Descamps (Jean Baptiste), fransch schilder,
geb. 1714 te Duinkerken, gest. 1791 te Rouaan, is
vooral bekend door zijn boek : Les vies des peintres
flamands, allemands et hollandais (4 dln. 1753-63),
en zijn Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant

Grand Dieu! tes jugements sent remplis d'dquitd.
Men wil dat dit door hem vervaardigd werd in eene

ziekte; doch Voltaire noemt het een stuk, dat niet
door D., maar door den abbe Levan gemaakt is, terwijl men het slechts op D.'s naam heeft gesteld om
aan de vrijdenkers een slag in het aangezigt te geven.
Descamisados, d. Hemdeloozen, in Spanje
(1820 en 1821) de ergste heethoofden der democratische partij, zooals de Sansculottes (d. Broekeloozen) in Frankrijk.
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(1769).

Descarriëres, letterkundige. Zie -RISSANT.
Descartes (René), gewoonlijk Renatus Cartesius genoemd, beroemd fransch wijsgeer, met Spinosa stichter der nieuwe philosophie, geb. 31 Maart
1596 nit aanzienlijke ouders te Lahaye in Touraine,
studeerde met lof onder de leiding der Jezuiten te
La Fléche, trad 1617 als vrijwiller in hollandsche
krijgsdienst onder prins Maurits, diende 1619 onder
den hertog van Beijeren, doch verliet 1620 de militaire loopbaan, en begon te reizen door Duitschland,
Holland en Italie. Verscheidene malen bezocht hij
Parijs ; doch in 1629 vestigde hij zich in ons land,
waar hij nu te Amsterdam, dan te Deventer, nu te
's Hage, dan te Leyden woonde, en het grootste gedeelte zijner werken schreef. Op vleijende uitnoodiging van. koningin Christina, ging hij zich 1649
in Zweden vestigen, doch stierf te Stokholm 1 1 Febr.
1650, dus kort na zijne aankomst aldaar. Zijn lijk
werd naar Parijs vervoerd, en daar in de kerk der
heilige Genoveva bijgezet, hoewel er geen lijkrede
mogt uitgesproken worden, want verscheidene werken van 1). staan te Rome op den Index. Zijne wijsbegeerte had vinnige bestrijders ; doch zijne groote
vereerders waren nog veal talrijker. Opmerkelijk is
het, dat D. begon met niets te gelooven, en zelfs zijn
eigen bestaan in twijfel te trekken ; vandaar zijne
bekende stelling : Cogito, ergo sum, d. ik den k, d us
besta ik. Dit werd het punt van uitgang, waarop hij
zijn philosophisch stelsel (het Cartesiaansche stelsel)
opbouwde, hetwelk hem leidde tot erkenning van
de onsterfelijkheid der ziel en tot de zoo gretig door
het gros omhelsde stelling, dat de dieren niets anders
zijn dan levende machines. D. was niet alleen wijsgeer, maar tevens een groat wis-, sterre- en natuurkundige. Zijne mathematische en philosophische
werken verschenen in het Latijn te Amsterdam (9 dln.
1692-1701), en in het Fransch te Parijs (13 dln.
1722-29; en herdrukt 11 dln. 1824-26).Na zich
langer dan eene halve eeuw staande te hebben gehouden, moest het Cartesiaansche stelsel plaats maken voor de stelsels van Locke, Newton, Leibnitz ;
het bleef echter nog het heerschende systeem in
Frankrijk tot op Condillac, en voor Voltaire was de
taak weggelegd om aan het Cartesianismus den genadeslag te geven.
Deseada, eiland. Zie DESIRADE.
Desenzano, marktvlek in de lombardische
prov. Brescia, aan het Garda-meir, 6 uren gaans
bezuidoosten Brescia ; 3600 inw.; haven.
Desertas, fransch iles Ddsertes, Brie kleine
rots-eilandjes, bezuidoosten Madera; men vindt er
verscheidene kloosters, te midden van oranjeboomen.
Deseze (Raimond), beroemd fransch advokaat,
geb. 1750 te Bordeaux, vooral bekend door den moed,
waarmede hij 26 Dec. 1792 Lodewijk XVI verdedigde voor de Conventie ; ten gevolge daarvan in
hechtenis genomen, kwam hij eerst na 9 Thermidor
wader in vrijheid. Onder het Directoire en het Keizerrijk hield hij zich buiten alle open bare ambten ;
na den terugkeer der Bourbons werd hij met eerbewijzen overladen : hij ward president van het Hof
van Cassatie en pair van Frankrijk (1815), lid der
Academie (1816), tot den gravenstand verheven
(1817). Hij stierf 2 Mei 1828.
Desfoel. Zie DESFUL.
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Desfontaines

Desfontaines (Pierre Francois Guyot), geb.
1685 te Rouaan, was eerst Jezuit, doch verliet de
orde in 1715, om zich geheel aan de letterkunde te
wijden. Ofschoon vol hekwaamheid, zou hij thans
vergeten zijn, ware het niet dat zijn vinnig twistgeschrijf met Voltaire zijnen naam aan de vergetelheid ontrukt had. Hij stierf 16 Dec. 1745 te Parijs.
— D. (Guillaume Francois Fouques Deshayes, bekend onder den naam van), of Desfontaines-Lavallee,
geb. 1733 te Caen, gest. 21 Nov. 1825, schreef eene
groote menigte romans, operaas, vaudevilles, enz.
—D.
(Rene Louiche), fransch kruidkundige, geb. 14
Febr. 1752 te Tremblay, blind gest. 16 Nov. 1833,
bereisde (1783-85) Algerie en Tunis, en maakte de
resultaten van die reis openbaar in zijn werk
Flora Atlantica (2 din. Parijs 1798-1800). Behalve
verscheidene andere geschriften heeft men ook van
hem : Histoire des plantes et des arbrisseaux qui
peuvent etre cultives en France era pleine terre (1809) ;
en Experiences sur la fecondation artificielle des plantes
(1831).
Desforges–Maillard (Paul), fransch dichter, geb. 1699 te Croisic in Bretagne, gest. 1772 te
Parijs, leverde verzen aan den »Mercure"; doch de
redacteur deed hem weten, dat hij niets meer van
hem . wilde plaatsen. Nu kwam D.-M. op den inval
zijne verdere produkten aan den zelfden redacteur
in te zenden onder den gefingeerden naam van mademoiselle Malcrais de la Vigne uit Bretagne; en niet
alleen dat nu zijne gedichten geplaatst werden, maar
de redacteur deed zelfs in den »Mercure" eene soort
van liefde-verklaring aan de hem persoonlijk onbekende begaafde dichteres, waarop D.-M. de mystificatie aan het licht hragt door zich bekend te maken.
Dit voorval heeft Piron de stof aan de hand gedaan
voor zijne Metromanie. In 1735 zijn de Poesies de
Mademoiselle Malcrais afzonderlijk in het licht verschenen.
Desful, Desfoul of Desfoel, ook Despoel, stad
in Iran (Khusistan), 8 mijlen bewesten Sjoester ;
13,000 inw. ; in de nabijheid rumen van eene stad
der oudheid (Suza, Soeza of Elymais).
Desgodets (Antoine), fransch bouwmeester,
geb. 1653 te Parijs, gest. 1728, gaf op last van Colbert in het licht Les Edifices antiques de Rome,
dessines et mesurds tres-exactement (1682).
Deshauterayes (Michel Ange Andre Leroux),
fransch orientalist, geb.te Conflans-Sainte-Honorine
omstr. 1724, gest. 1795, was gedurende 32 jaren
professor voor het Arabisch aan het College royal.
Hij heeft in het licht gegeven (1777-84) eene
Histoire generale de la Chine, uit het Chineesch vertaald door pater Mailbac.
Deshayes (Louis), baron van Courmemin, geb.
in het laatst der 16e eeuw, werd door Lodewijk XIII
van Frankrijk met verscheidene zendingen belast
naar de Levant, Denemarken, Perzie en Moscovie.
Deelgenomen hebbende aan eene zamenzwering tegen
kardinaal Richelieu, werd hij gevat en 1632 te Beziers onthoofd. Onder zijnen naam is in het licht
verschenen : Voyage du Levant fait par le commandement du roi en 1621 (Parijs 1624; 2e dr. 1629;
3e dr. 1643) ; Voyages au Danemark (Parijs 1664).
Desiderade, eilan d. _.e
7i DE
Do SIRADE.
Desiderii mons, lat. naam van Montdidier.
Desiderius, naam van twee heiligen, 1) bisschop van Langres, onderging den marteldood 264.
— 2) aartsbisschop van Vienne in Dauphine, werd
612 op bevel van Brunehaut vermoord in de nabijheid van Lyon. — Beider gedenkdag is 23 Mei.
Desiderius, vroeger hertog van Istrie, bemag-

Desna
tigde 757 na Astulf's dood het Longobardische rijk.
In 770 gaf hij zijne dochter aan Karel den Groote
tot vrouw, denkende zich zoodoende diens bondgenootschap te verzekeren. Doch niet alleen dat zijne
dochter reeds het volgende jaar door haren gemaal
verstooten werd; maar toen D. zich met de twisten
der tegenpausen bemoeide, geraakte hij deswege
zelfs in oorlog met zijnen schoonzoon, die den pans
te hulp kwam en Pavia veroverde (774), en D. werd
gevankelijk weggevoerd naar de abdij van Corbie,
waar hij stierf; met hem eindigde het longobardische
rijk in Italie.
Desima, of Decima, japansch Tsjoe-tao, d. i.
voor de stad gelegen eiland, een japansch eilandje
in de baai van Nangasaki, met het zuidwestelijk gedeelte van welke stad het door eene brag verbonden
is. Sedert 1641 hadden de Hollanders door eene
factorij, en tot in de 2e helft der 19e eeuw was D.
de eenige plaats, waar Europeanen (uitsluitend Nederlanders) handel mogten komen drijven.
Desio, lombardisch vlek, 4 uren gaans benoorden Milan; 2500 inw. Overwinning (1277) der
Visconti op de Torriani, waardoor aan eerstgenoemden het bezit werd verzekerd van het hertogdom
Milaan.
Desirade, of Desiderade, een der kleine Antillen, 25 Sept. 1493 ontdekt door Columbus, en aanvankelijk Deseada genoemd, ligt omstr. 1 mijI beoosten Guadeloupe, en telt 2600 zielen. De Franschen
namen het 't eerst in bezit ; de Engelschen maakten
zich meester van D. in 1762, maar gaven het 1815
aan Frankrijk terug.
Desmoulins (Camille, eigentlijk Benoit Camille), geb. omstr. 1760 te Guise in Picardie, was
advokaat te Parijs toen de omwenteling uitbrak,
waarvan hij met warmte de beginselen omhelsde, en
werd een der voornaamste woordvoerders van de club
der Cordeliers. Den 12 Julij 1789, daags na de wegzending van Necker, hield hij eene openbare toespraak tot de menigte in het Palais-Royal, en vuurde
de gemoederen derwijze aan, dat alien zich door
hem naar de Bastille lieten leiden, die twee dagen
later (14 Julij) door deze aanhoudend aangegroeide
menschenmassa stormenderhand word vermeesterd.
Door het dagblad »Revolutions de France et de Brabant", dat hij in een even hevigen als wegslependen
Stijl redigeerde, en waarin hij zich zelven »procureurgenera l de la lanterne" noemde, verschafte hij zich
eenen magtigen invloed op bet yolk, dat hem 1792
tot afgevaardigde ter Conventie koos, waar hij zich
naauw aan Danton aansloot, met dezen voor alle
doortastende maatregelen stemde, maar even als doze
aan het bloedvergieten een einde wenschte, toen hij
zulks niet meer gebiedend noodzakelijk achtte. In
lien geest verschenen zelfs eenige nommers van zijn
nieuw dagblad »Le vieux Cordelier"; maar van dat
oogenblik of was ook door den toen alvermogenden
Robespierre de ondergang van D. bepaald. Met Danton werd hij gevonnisd, zonder zich to hebben kurinen verdedigen, en verloor 5 April 1794 zijn hoofd
onder de valbijI der guillotine. Zijne jonge vrouw,
naauwelijks 22 jaren oud, eindigde twee dagen later
haar leven op het schavot: de eenige misdaail,waarvoor zij met den dood gestraft werd, bestond hierin,
dat zij pogingen aangewend had om haren man to
redden. De Oeuvres van D. verschenen in het licht
1828 ; zijne Correspondances in 1846.
Desna, rivier in europ. Rusland, ontspringt bij
Jelna (gouvernement Smolensk), wordt bij Brjansk
bevaarbaar, en valt na eenen loop van 120 mijlen in
den Dnieper, 2 uren gaans benoorden Kiew.

Desodoards

Destutt.de-Tracy

Desodoards (Fantin). Zie FANTIN.
Despdriers (Bonaventure), fransch schrijver,
geb. te Arnay-le-Duc in Bourgogne, was kamerdienaar van Margareta van Valois, koningin van Navarre, zuster van Frans I. Hij ontnam zich zelven
het Leven 1544. Onder vele andere werkjes, noemen
wij van hem Cymbalum Mundi ou Dialogues satiriques
sur differents sujets (1537).
Despoel, stad. Zie DESFUL.
Desportes (Phil.), fransch dichter, geb. 1545
te Chartres, gest. 5 Oct. 1606, stond in hooge gunst
bij Hendrik III en bij Karel IX. Men heeft van hem
Gedichten (Oeuvres 1575, dikwijls herdrukt, het
laatst in 1824), benevens eene metrieke vertaling
van de Psalmen. — D. (Francois), fransch schilder
van jagtstukken en dieren, geb. 1661 te Champigneul, leefde eenigen tijd in Polen aan het hof van
Sobieski, stond in gunst bij Lodewijk XIV en L. XV
van Frankrijk, en stierf te Parijs 1743.
Despoto—Dagh, eertijds het gebergte Rhodope, gelijk het ook thans nog wel genoemd wordt,
is een tak van den Balkan, loopt in zuidoostelijke
rigting op de grenzen van het oude Macedonie en
Thracie, tusschen de rivieren Karasoe en Maritza,
bijna tot aan de zee, en heeft sommige pieken, die
7000 vt. hoog zijn.
Despoul, stad. Zie DESFUL.
Despreaux, fransche dichters. Zie BOILEAU-D.
en COUSIN-D.
Desroches (Madelaine NEVEU, weduwe van
Andre Fadounet), was 1530 te Poitiers geboren, en
had uit haar huwelijk eene dochter, nl.Catharina D.
(geb. 1550), die ongehuwd bleef. Moeder en dochter
stierveti beiden op den dag in 1587 aan de pest te
Poitiers; ze waren als dichteressen geacht. Hare
Oeuvres (het eerst Parijs 1578) werken dikwijls herdrukt. — D. (J. B.), genaamd de Parthenay, geb.
te La Rochelle, gest. 1766, was eerst te 's Gravenhage den beroemden Brazen de la Martiniere behulpzaam in de zamenstelling van zijn ,,Dictionnaire
Gdographique" en eenige andere werken. Van D.
zelven heeft men : Ifistoire de Danemark (6 dln.
Amst. 1730) ; Histoire de Suede, vertaald op Puffendorf en voortgezet tot 1730 (3 dln. 's Hage 1732) ;
Histoire de Pologne sous le regne d' Auguste II (4 dln.
's Hage 1733).
Dessaix (Joseph Marie), fransch generaal (niet
de zelfde als de beroemde Desaix ; zie dat art.), geb.
1764 te Thonon in Savooije, gest. 1825, had geneeskande gestudeerd, eerst te Turijn, vervolgens te
Parijs (1788). In 1792 deed hij aan de Conventie
het voorstel om het Allobrogen-legioen op te rigten,
en hij werd naar Grenoble gezonden om dat korps
zamen te stellen ; kort daarna werd hij tot bataillonschef bij dat legioen aangesteld. In 1798 werd hij
lid van den raad der Vijf Honderd, doch na 18 Brumaire zag hij zich daarvan uitgesloten ; hij werd echter bevorderd 1803 tot brigade-generaal en 1809
tot divisie-generaal. In 1814 verdreef hij de Oostenrijkers nit Savooije, en verdiende in lien korten
veldtogt den eernaam van 'Bayard van Savooije".
In 1816 verliet hij Frankrijk, begaf zich eerst naar
Zwitserland, vervolgens naar Piemont, waar hij op
last van den koning van Sardinie in hechtenis genomen, doch spoedig weder op vrije voeten gesteld
werd.
Dessalines (Jean Jacques), eerste keizer van
Haiti onder den naam van Jacobus I, geb. omstr.
1760, was een Neger van de Goudkust en slaaf van
een vrijen zwarten planter in het fransche gedeelte
van St.-Domingo. In den onafhankelijkheids-oorlog

werd hij adjudant van den neger-generaal Jean Francois, vervolgens divisie-generaal onder ToussaintLouverture ; hij streed tegen den mulat.-generaal
Rigaud en tegen den franschen generaal Leclerc;
maar na de aankomst der fransche expeditie en de
wegvoering van Toussaint onderwierp D. zich aan
Frankrijk, en trail in fransche dienst. Reeds kort
daarna echter kwam hij in openbaren opstand, trok
zich naar het noorden des eilands terug, en sloeg
den aanval van Rochambeau of in het bloedige geyacht van St.-Marc. Daarop liet D. zich 8 Dec. 1804
als keizer van Haiti uitroepen ; doch hij maakte zich
door v erregaande dwingelandij algemeen gehaat.
Zijne generaals Christoflel en Pétion kwamen tegen
hem in openbaren opstand ; en terwijl hij met zijne
gewapende magt tegen hen oprukte, werd hil door
hen in eene hinderlaag gelokt en op verraderlijke
wijze vermoord 17 Oct. 1806.
Dessau, hoofd- en residentie-stad van bet hertogdom Anhalt-Dessau-Kahen, aan de Mulde, 15
mijlen bezuidwesten Berlijn ;15,000 inw. ; geboorteplaats van Mozes Mendelssohn. Gevechten tusschen
Mansfeld en de Keizerlijken (9,11 en 25 April 1626).
Zie over het hertogdom de artt. ANHALT (blzz. 231
en 232).
Dessauer (de oude), pruisisch veldmaarschalk,
Leopold I als hertog van Anhalt-Dessau. Zie het art.
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Desschel, vlek in de belg. prov. Antwerpen,
arr. Turnhout ; 1900 inw.
Dessi, op engelsche kaarten Valentia, eilandje
in het westelijk gedeelte der Roode Zee, heeft eene
ruime haven, en behoort sedert 1859 aan Frankrijk;
het ligt voor de golf van Adulis (Goebet-Kafr) aan
de noordwestpunt van het schiereiland Boeri.
Dessolle (Jean Joseph Paul Augustin,markies),
geb. 3 Oct. 1767 te Auch, maakte onder Bonaparte
den veldtogt in Italie merle, onderscheidde zich in
Valtellina (1800) tegen de Oostenrijkers, en kommandeerde als generaal in Spanje en in Rusland. Bij
Smolensk echter (1812) verliet hij de armee, omdat
zijne zienswijzen over den veldtogt niet overeenstemden met die van keizer Napoleon. In 1814 verklaarde
D. zich voor de Bourbons, werd kort daarna staatsraad, minister van staat en kommandant van al de
fransche nationale garden. Den 28 Dec. 1818 een
oogenblik minister van buitenl. zaken en president
van den ministerraad, legde hij reeds spoedig zijne
portefeuille neder, daar hij zich niet kon vereenigen
met de reactionnaire rigting der bourbonsche staatkunde. Hij stierf te Parijs 3 Nov. 1828.
Desterro (Nossa-Senhora-do), havenstad in
Brazilie, hoofdpl. der prov. Santa-Catarina, op de
kust ; 6000 inw. In de haven van D. leggen bijna
alle schepen aan, die uit Brazilie naar de La-Platarivier gaan.
Destouches (Philippe Ndricault), fransch blijspelschrijver, geb. 22 Aug. 1680 te Tours, eerst
tooneelspeler, vervolgens in de diplomatie, 1723 lid
der Academie, gest. 4 Julij 1754, schreef eene menigte stukken voor het tooneel (4 dln. Parijs 1757;
herdr. 6 dln. Parijs 1811; 3e druk 6 dln. Parijs
1822).
Destrees (abbe Jacques), geb. omstr. 1700 te
Reims, was prior van Neufville, en schreef, behalve
vele andere werken, een Memorial de chronologie
gendalogique et historique, loopende van 1752 tot 1755
(4 dltjes) en L'Europe vivante et mourante (2 dln.
1759 en 1760) zonder naam van den schrijver.
D. Zie ESTRÈES (d').
Destutt-de-Tracy0 Zie TRACY.

Desiik

D eutschland

Dean, vlek in Neder-Egypte, aan den Nijl,
tegenover Rahmanieh, met 3000 inw. en eene vermaarde moskee, die druk bezocht wordt door bedevaartgangers.
Desurbnes, stad. Zie DESVRES.
Des Vignes (Pierre), lat. Petrus a Vineis, kanseller van Frederik II, geb. te Capua uit arme ouders,
kiom door zijne geleerdheid en groote begaafdheden
op tot rang en aanzien onder keizer Frederik II, en
bragt groote verbeteringen in wetgeving en administratie. Hij spoorde den keizer aan om zich van de
pausen onafhankelijk te maken, en haalde zich daardoor de verbolgenheid van het hof van Rome op den
hats. In weerwil van de groote diensten, door hem
aan den keizer bewezen, werd D.-V. toch op het
laatst beticht, dat hij den keizer had willen ombrengen door middel _van vergif, waarop Frederik bevel
gaf dat zijn kanselier, tot straf, van het gezigt beroofd
zou worden ; om dit barbaarsche vonnis te ontgaan
verbrijzelde D.-V. zich in de gevangenis zelf den
schedel tegen den muur. Later is zijne onschuld zoo
goad als bewezen.
Des Vignoles ( A 1phonse),geleerd chronologieschrijver, geb. 1649 op bet kasteel van Aubais in
Languedoc, gest. 1744, was eerst protestant predikant te Aubais, verliet Frankrijk bij de herroeping
van het edict van Nantes, en hield achtereenvolgend
verblijf te Geneve, Lausanne, Bern en Berlijn, werd
1701 lid en 1727 directeur der berlijnsche Akademie, en schreef, onder meer, eene nog tegenwoordig
geachte Chronologie de l'histoire sainte et des histoires

Jupiter verwittigd, zoodat D. den tijd had gehad
(even als Noach) eene ark te la gen bouwen, waarin
zij 9 dagen op het water ronddreven, en eindelijk
op den berg Parnassus weder voet aan wal zetteden.
Nu werd hun door het orakel van Themis gelast, dat
ze de beenderen hunner grootmoeder achter zich
moesten werpen om de aarde wader te bevolken.
Zij begrepen dat met hunne grootmoeder de Aarde
bedoeld werd, en dat de steenen als de beenderen
der aarde aangemerkt moesten worden; daarom
raapten zij steenen van den grond op, en wierpen
die achter zich. Van de steenen, die D. wierp, kwamen mannen voort ; uit de steenen, die Pyrrha
wierp, ontstonden vrouwen. Door zijnen bij Pyrrha
verwekten zoon Hellen, werd D. de stamvader der
Hellenen; D.'s andere zoon bij Pyrrha was Amphictyon. — 2) zoon van Minos en Pasiphae, was een
der argonauten en calydonisch jager ; hij was de
vader van Idomeneus.
Deule (Kanaal van), kanaal in het fransche
Noorder-departement, begint een half uur gaans
benoorden Douai, en verbindt de Scarpe met de
Lys in het zelfde dept., na door het kanaal van Lens
de rivier Deule in zich opgenomen te hebben.
Deulino, russisch dorp, arrondiss. Dimitrow,
gouvernement Moskou, is bekend door het traktaat
van 1619, waarbij de poolsche pries Wladislaw
afstand deed van den russischen troon, en tsaar
Michael Feodorowitsj door de Polen als wettige
vorst van Rusland erkend werd.
Deurne, dorp in de nederl. prov. NoordBraband, in de Meijerij van 's Hertogenbosch, waar
het in de wandeling Deursen genoemd wordt, ligt
5 uren gaans benoordoosten Eindhoven, en heeft
2400 inw. Het is een zeer oud dorp, reeds in 721
door den heiligen Willebrordus bezocht ; in nude
oorkonden wordt het Durninurn genoemd. Het ward
5 Jan. 1511 grootendeels in de asch gelegd door de
Gelderschen, die te Venlo en Roermond in garnizoen
lagen; in 1599 werd D., even als de omliggende
landstreek, afgestroopt door de Spanjaarden ; in
1702 had D. veal te lijden van de legers der bondgenooten en Franschen. Het dorp D. is de geboorteplaats van den beroemden geschied- en natuurkundige G. F. Martinet.
Deursen, 1) verbasterde naam van het dorp
Deurne. — 2) dorpje met 350 inw. in NoordBraband, circa 2 uren gaans benoordw. Grave.
Deus, d. i. god. Daze titel werd reeds door
dichters, bij wijze van overdrevene vleijerij, aan
keizer Augustus gegeven, waarin echter niemand
iets aanstootelijks zag, omdat het dichterlijke bombast was. Belagchelijk echter vonden het verstandige linden toen Caligula zich met de titels van
heros (halfgod) en dens (god) lint begroeten, en zich
zelven deus ac Jupiter (god gelijk Jupiter) noemde,
en zich in al de kostumen vertoonde, waarin de
goden en zelfs de godinnen warden afgebeetd. De
eerste, die zich in officiele stukken donwinus et deus
tint noemen, was Domitianus.
Deuteronomium, het vijfde Boek van Mozes, bevat alles wat er in de Woestijn gebeurd is in
het 40e jaar, en is eigentlijk slechts eene opsomming van al de reeds vroeger door Mozes voorgeschrevene wetten ; vandaar dat de grieksche overzetters dit Boek D. genoemd hebben, d. i. de ten
tweeden male gegevene wet.
Deutichem, stad in Gelderland. Zie het art.
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etrangdres depuis la sortie d'Egypte jusqu'et la captivitê
de Babylone (2 din. Berlijn 1738).

Desvres, of Desurenes, stad in bet fransche
dept. Pas-de-Calais, 4 uren gaans bezuidoosten Boil=
logne ; 2800 inw.
Detmold, hoofd- en residentie-stad van het
prinsdom Lippe-Detmold, aan de Werre en aan den
oostelijken voet van het Teutoburger-woud, 11 mijlen
bezuidw. Hanover ; 5200 inw.
Detroit, 1) fransche naam voor zeeengte of
straat. — 2) voornaamste stad in den n.-amerik.
vrijstaat Michigan, aan de rivier D., zijnde de straat
welke het Erie-meir met bet Huron-meir verbindt.
Aan die straat (vandaar de naam D.) ward 1701 door
den Franschman De la Motte-Codillac eerie sterkte
aangelegd, fort Pontchartrain, waaruit allengs de
stad D. ontstond. In 1759 bemagtigd door de Engelschen, die D. 1795 afstonden aan de Vereenigde
Staten. Tegenw. telt D. circa 50,000 inw., waaronder bijna een derde Duitschers.
Dettelbach, stad in den beijerschen kreis Unterfranken, aan den Main, niet ver van Kissingen ;
2600 inw.
Dettingen, 1) dorp in den beijerschen kreis
Unterfranken, aan den Main, 4 uren gaans benoordw.
Aschaffenburg ; 600 inw. ; de verbondene engelsche
en oostenrijksche legers onder koning George II van
Engeland behaalden bier 27 Junij 1743 eene overwinning op de Franschen onder maarschalk Noailles.
—2) naam van Brie vlekken in Wurtemberg, waaronder D. unter Urach, in het arrond. Zwartewoud ;
3000 inw.
Detva, marktvlek in bet hongaarsche comitaat
Sohl, aan de Slatina; 8600 inw.
Deucalion, 1) koning van Thessalia, was een
zoon van Prometheus en de gemaal van Pyrrha. Onder zijne regering had de groote zondvloed plaats,
door welken Jupiter besloten had het goddelooze
menschdom te verdelgen. Aileen D. en Pyrrha waren
wegens hunne braafheid .van dit voornemen van god

DOETINCHEM.

Deutschland, duitsche spelling voor Duitsch land.

Deutz

Devonshire
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Deutz, oude versterkte stad aan den Rijn ; 1636 en 1656 ondergaan heeft. In 1334 werd door
een hevigen brand het tweederde gedeelte van D. in
6000 inw.; ligt tegenover Keulen, waarmede het
de asch gelegd ; in het laatst van 1365 leed D. gedoor eene brug is verbonden ; sedert 3 Oct. 1859
weldig door een vernielenden storm uit bet noordook eene vaste brug, die een wonder van waterbouwwesten, en in 1552 door een geweldig onweder, gekunst mag heeten.
Deus-Sevres, departement van Frankrijk. volgd door een ontzettenden watervloed. — Omstreeks 147'7 werd te D. de eerste boekdrukkerij
Zie SEVRES.
gevestigd. Van de vele beroemde mannen, die te D.
Deva, 1) rivier in romeinsch Britannia ; tegenw.
geboren zijn, noemen wij den raadpensionaris Rutger
de Dee. — 2) rivier in Spanje, prov. Tolosa, outlast
Jan Schimmelpenninck, den zeevaarder Barend
zich in de Biskaaische golf; aan deze rivier versloeg
Heink, den godgeleerde (tevens historie-schrijver
Pelagius, koning der Asturien, in 719 de Arabieren.
en dichter) Jacob Revius, den leidschen hoogleeraar
— 3) oude latijnsche naam der engelsche stad
Gronovius, enz.
Chester. — 4) stad in de spaans. prov. Tolosa, 7 uren
Deventeri, oude naam van Deventer.
gaans bewesten San-Sebastiano, aan de uitwatering
Deventurium, oude naam van Deventer.
der (zie 2 hierboven) rivier D.; 2500 inw. en kleine
Devereux, aanzienlijk engelsch geslacht, waarhaven. — 5) D., duitsch Diemrich, of Schlossberg,
van de oorsprong opklimt tot den tijd der verlat. Decidava, marktvlek in het zevenbergsche comiovering door de Noormannen ; het schijnt zijnen
taat Hunyad, aan den Maros, 3 uren gaans benoornaam te dragen naar de normandische stad Evreux.
den Hunyad ; 2700 inw.
De vermaardste uit dit geslacht is Robert, graaf van
Devana, oude naam der schots. riv. Dee.
Devaprayaga, of Deoprag, stad in het britsch- Essex, gunsteling der engelsche koningin Elizabeth.
Zie ESSEX.
incl. rijk Goerwhal, aan de zamenvloeijing der rivieDevizes, stad in het engelsche graafschap
ren Alakananda en Bhagirati, die hier gezamentlijk
Wilts, 5 mijlen benoordwesten Salisbury ; 6700 inw.
den Ganges vormen, is eene heilige bedevaartplaats,
Devolutie—Oorlog, de oorlog, dien Lodebewoond door omstr. 1000 braminen, die leven van
wijk XIV in 1667 aan Spanje verklaarde, om de
de offeranden der geloovigen. In 1803 heeft D. veel
aanspraak te doen gelden, die hij uit krachte van
geleden door eene aardbeving.
zijn huwelijk met Maria Theresia maakte op een
Develkerke, voormalig dorp in Zuid-Holland.
Zie LINDEKERKE.
gedeelte van de spaansche Nederlanden. Deze oorlog
eindigde met den vrede van Aken (2 Mei 1668),
Deventer, lat. Daventria, in Twente in de
waarbij door Spanje aan Frankrijk werden afgestaan :
wandeling Bender genoemd, stad en vesting in de
Charleroi, Binch, Ath, Douai, Doornik, Oudenaerde,
nederl. prov. Overijssel, aan den IJssel ; 17,000 inw.;
Rijssel, Armentieres, Kortrijk, Borgues en Fumes,
het ligt 3 uren gaans benoorden Zutphen, en is in
alien met onderhoorigheden.
ons land vermaard door zijn lekkeren koek (DevenDevon (graafschap), of Devonshire, graafschap
ter koek). Reeds in de 8e eeuw was D. eene stad ;
in het zuiden van Engeland, grenst ten W. aan het
in de middeleeuwen was het eene vrije rijksstad en
graafschap Cornwallis, ten 0. aan het graafschap
Hanze-stad ; in 1559 werd D. door paus Paulus IV
Dorset, ten Z. aan het Kanaal en ten N. en N. W.
tot bisdom verheven. De eerste christenkerk werd
aan het kanaal van Bristol. De hoofdpl. is Exeter.
in D. gebouwd 755, doch, even als de geheele stad,
Het graafschap D. is 122 vierk. mijlen groot, be760 door de Saksen verwoest ; 882 werd D. uitgevolkt met circa 600,000 zielen. Oudtijds werd D.
plunderd en verwoest door de Noormannen. Sedert
bewoond door de Dumnonii ; het maakte vervolgens
1046 onder het wereldlijk gezag van den bisschop
deel uit van het koningrijk Wessex. Het heeft zijnen
van Utrecht, die aanhoudend in oorlog was met de
naam gegeven aan twee adellijke familien in Engegraven van Gelder, had D. van de Gelderschen verland, nl. de graven van Devon en de graven van
scheidene belegeringen te verduren, ni. 4 dagen in
Devonshire, niet met elkander to verwarren.
1180 door graaf Hendrik ; 3 weken in 1186 en 11
Devon, rivier in Engeland, outlast zich in den
dagen in 1196, beide keeren door graaf Otto I; deze
Trent.
3 belegeringen had D. gelukkig doorstaan, doch 1202
Devon (graven van), aanzienlijk engelsch gewerd het door Otto I bemagtigd, echter spoedig
slacht, gesproten uit een der takken van het fraudoor den bisschop heroverd. In 1510 zeer streng,
sche geslacht Courtenay. Hugo, de vijfde baron van
doch te vergeefs, belegerd door Karel, hertog van
Courtenay, was de eerste die den titel van graaf van
Gelder ; 19 Nov. 1578 werd D. door graaf Rennenberg, na een langdurig beleg, onder het gebied der D. droeg (1335). Zijne afstammelingen in de regte
linie uitgestorven zijnde 1471, ging de titel op eene
Staten gebragt ; doch ging 29 Jan. 1587 bij verraad
zijlinie over, waarvan de stamheer was sir Edward
weder tot de Spanjaarden over ; werd echter in het
de Courtenay de Boconnoc ; maar deze linie hield
voorjaar van 1591 door prins Maurits herwonnen, en
1556 op den grafelijken titel van D. to dragen, die
bleefsedert onafgebroken staatsch, totdat het 22 Junij
echter in 1768 weder aangenomen is door William
1672 door de Franschen werd vermeesterd voor den
de Courtenay, graaf van D., baronnet van lerland en
bisschop van Munster, die het echter April 1674
peer van Engelanci. Het geslacht van D. niet to verweder opgeven moest, toen zijne fransche bondgewarren met dat van Devonshire.
nooten genoodzaakt werden ons land geheel te ontruimen. Ook gedurende de woelingen in de laatste
Devonport, versterkte zeestad in Engeland,
graafsch. Devon, aan de uitwatering van den Tamar
helft der 18e eeuw had D. veel te lijden ; 20 Sept.
in het Kanaal, 1 uur gaans van Plymouth ; dubbele
1787 rukten er de Pruisen binnen; in 1795 in
haven, arsenaal, beroemde docks, en 65,000 inw. Tot
harden der Franschen gevallen, werd D. in 1814
1824 was D. slechts eene voorstad of buitenwijk
(26 April) eerst na een beleg van circa zes maanden
door hen ontruimd. Van andere (dan oorlogs-) ramvan Plymouth, en heette toen Plymouth-Dock.
pen had D. almede zijn aandeel te lijden ; zoo deelde
Devonshire, het engelsche graafschap Devon.
het in 1398 en 1421 het lot der overige overijsselDevonshire (graven en hertogen van), niet
to verwarren met de graven van Devon. In 1618
sche steden, en werd geteisterd door eene hevige
verleende Jacobus I aan William, baron Cavendish
pest, welk lot het ook in de jaren 1458, 1463, 1483,
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van Hardwick (gest. 1625) den titel van graaf van
Devonshire. — William de vierde graaf van D., die
de troonsbestijging van Willem III zeer bevorderde,
werd daarvoor 1694 tot markies van Hartington en
hertog van D. verheven.
Devrighi, het oude Nicopolis, stad in aziat.
Turkije (in Caramanie), 18 mijlen bezuiden Siwas;
gesticht door Pompejus ter gedachtenis van eene
overwinning, door hem behaald op Mithridates.
Dewa, provincie van Japan, in het noordelijk
gedeelte van het eiland Niphon ; hoofdpl. JoneSawa, 27 mijlen benoordoosten Jeddo.
Dewenter, oude naam van Deventer.
Dews, in den Zend-Awesta de booze geesten,
waarvan Ahriman de opperste is.
Dewsbury, manufactuurstad in West-Riding,
in het engelsche graafschap York, aan den Calder,
3 uren gaans bezuidw. Leeds ; 18,000 inw.
Dexippus (Publics Herennius), grieksch veldheer en geschiedschrijver in de 3e eeuw ; hij verdreef de Gothen, die eenen inval waren komen doen
in Achaia. Van zijne geschriften bezitten wij slechts
eenige fragmenten in de .Excerpta de legationibus"
(gedrukt in het Louvre 1648) en in dl. 1 van Niebuhr's Corpus scriptorum Byzantinorum" (Bonn,
1829). — D., een andere, schreef omstr. 335 na
Chr. ophelderingen op Aristoteles, slechts gedeeltelijk tot ons gekomen in eene latijnsche vertaling van
Felicianus (Parijs 1549).
Dey, naam, die vOOr de fransche verovering gedragen werd door het hoofd van den musulmanischen staat Algiers. Omstreeks 1600 ontving de
turksche landweer in Algiers, die tot dusverre onder het gezag had gestaan van een uit Constantinopel
gezonden pacha, vergunning van den sultan om zich
een eigen opperhoofd te kiezen, die den titel zou
dragen van Dey, en waken zou tegen de dwingelandij
van de pachaas. De magt van deze Deys groeide zeer
spoedig aan, totdat eindelijk Baba-Aly, tot Dey verkoren in 1710, den pacha afzette, en door sultan
Achmed III zelf tot landvoogd en onbeperkt regent
over Algiers aangesteld werd. Daar de Deys echter
steeds gekozen moesten worden, bleven ze geheel afhankelijk van de willekeur der armee, die hen aanstellen en afzetten kon naar welbehagen. Zoo werden er
eens achter elkander zes Deys op den dag aangesteld en
vermoord (1732). Alleen Baba-Mohammed had het,
zeldzame voorregt 25 jaren aan het bewind te blijven (1766-1791). De laatste Dey van Algiers,
Hussein, regeerde sedert 12 jaren, toen de Franschen
1830 Algerie in bezit namen. Hij nam met zijn gezin de wijk naar Livorno, en vervolgens naar Alexandria, waar hij 1838 stierf.
Deynse, stad in Belgie. Zie DEINSE.
Deyr, stad in Nubia. Zie DEIR.
Deyra—Doon, of Dehra-Doen, vruchtbaar dal,
tusschen de uiterste ketenen van het Himalaya gebergte, behoort sedert 1815 aan de Engelschen, is
32 vierk. mijlen groot, bevolkt met 32,000 zielen, en
heeft tot hoofdplaats Deyra-boon,
Dezfool. Zie DESFUL.
Dhaher, sheik van Palestina, geb. 1689, maakte
zich onafhankelijk, en hield zich 30 jaren staande
onder aanhoudend oorlogen. Eindelijk werd zijn
rijk overvallen door Mohammed Aboedhabab, beglerbeg van Egypte. D. verschanste zich in St.-Jeand'Acre, verdedigde zich daar eenigen tijd, en sneuvelde bij het doen van eenen uitval (1775). Men
vindt veel lezenswaardigs over D. in Volney's Reis
naar Egypte en Syrie. — D., naam van verscheidene kalifen van Egypte. Zie KALIFEN.

Dhalac, het oude Orine, afrikaansch eiland.
Zie DAHALAC.
Dhar, of Dhara, of Dharannagara, stad in het
noordwesten van onafhankelijk Indie, in het oude
Malwa, 10 mijlen bezuidwesten Oedzjein, was eene
gewigtige stad met 20,000 inw. voor de verovering
door Tamerlan ; het is thans de hoofdplaats van bet
prinsdom D., dat schatpligtig is aan Engeland, bevolkt met 105,000 zielen, en groot 50 vierk. mijlen.
Dharmapatan, stad in Nepaul. Zie BHATGONG.
h Zi DZie
ARWAR
-.
Dharwar, stad in Bombay.
Dhawalagiri, berg. Zie -AWALAGHIRI.
Dhjolof, ook Jolof, Ghiolof en Wolof, negeryolk in Senegambie, dat eene eigene taal spreekt, en
vroeger een magtig rijk vormde tusschen Senegal en
Gambia. Dat rijk is echter sinds lang gesplitst in
verscheidene rijkjes, nl. Wallo (sedert 1853 fransch),
Cayor, gebied der Boerb-Dhjolof, Sin.
Dholpore, eertijds magtige, thans nog met
15,000 inw. bevolkte en aan den Chumbal gelegene
hoofdstad van het 77 vierk. mijlen groote, met
550,000 zielen bevolkte, en aan Engeland schatpligtige rijk D. in Hindostan.
Dia, I) eilandje in de Middell. Zee, bij de noordkust van het eiland Candia, tegenover de havenstad
Candia. — 2) een der eerste benamingen van het
eiland Naxos. — 3) naam van verscheidene onbeduidende steden der oudheid.
Diabbie, afrikaansche stad op de Goudkust,
25 mijlen beoosten Koemassi.
Diablerets, d. Duivelsbergen, kleine bergketen op de grenzen tusschen de zwitsersche kantons Bern en Waadtland, met pieken van 10,113
voet hoog, bekend door de vreeselijke bergstortingen
van 1714 en 1749, door welke de Derborence-meren
ontstaan zijn.
Diablintes, of Noiodunum, tegenw. Jubleins,
was de hoofdplaats der Aulerci Diablintes. Zie het
art. AULERCI.
Diades, grieksch werktuigkundige ten tijde
van Alexander den Groote, wordt gehouden voor
den uitvinder van den stormram en meer ander vernielingstuig, dat bij belegeringen wordt aangewend.
Diadin, of Daudyana, stad in aziat. Turkije
(in Erzeroem), 12 mijlen benoorden Wan ; 500 huizen ; sterke citadel ; in de nabijheid een armenisch
klooster, gesticht door Heraclius, vorst van Georgie.
Diadochus (Proclus). Zie PROCLUS.
Diaduminianus (M. Opelius Macrinus Antoninus), zoon van keizer Macrinus, werd door zijnen
vader na den dood van Caracalla tot mede-bestuurder gekozen (217 v. Chr.), doch werd reeds het
jaar daarna door zijne eigene soldaten omgebragt.
Diagoras, 1) grieksch wijsgeer, uit Melos,
leerling van Democritus. Het slagtoffer geworden
zijnde van eenen meineed, die ongestraft bleef, verviel hij van het hijgeloof tot de ongodisterij, zoodat
hij gemeenlijk Diagoras de ongodist" of de
atheist" genoemd werd. Omstr. 415 v. Chr. werd
hij uit Athene gebannen, omdat hij den spot had gedreven met de mysterien van Eleusis. Daar hij zich
in tijds uit de voeten had gemaakt, werd door de
Atheners een prijs op zijn hoofd gesteld, waarom hij
Griekenland verliet ; doch hij teed schipbreuk, en
verloor daarbij het leven. Volgens eene andere lezing
stierf hij te Corinthe. — 2) beroemd athleet, nit
Rhodus, was een tijdgenoot van Pindarus. Bij al de
grieksche worstelspelen bad D. de kroon der overwinning behaald, en hij stierf van blijde aandoening,
then hij ook alle drie zijne zonen zegevierend nit
den strijd zag treden.
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Diakowar, stad. Zie DEAKOVAR.
Diala, of Delas, rivier in aziat. Turkije, komt

nois, oudste dochter van Jan van Poitiers, beer van
Saint-Vallier, was geb. 1499. Op haar dertiendejaar
werd zij uitgehuwelijkt aan Louis de Br6z6, graaf van
Maulevrier en groot-senechal van Normandie. Zij
verloor haren man in 1531, en werd eenige jaren
later de bijzit van den hertog van Orleans (zoon van
Frans I), die later koning werd onder den naam van
Hendrik II. De invloed van D. werd toen opgewogen
door dien van de hertogin d'Etampes, de bijzit van
Frans I : zij hadden elk hare partij aan het hof; en
de naijver van die twee vrouwen gaf aanleiding tot
menig openbaar schandaal. Maar toen bij den dood
van Frans I de kroon overging op Hendrik werd
de hertogin d'Etampes op verlangen van hare mededingster gebannen, en van dat oogenblik of was D. de
eenige gezaghebbende: zij was in waarheid degene,
die Frankrijk regeerde. Zelfs Catharina de Medicis,
de gemalin van Hendrik II, had, in weerwil van hare
schoonheid en begaafdheid des geestes, minder invloed dan de alvermogende maitresse, die tot hertogin van Valentinois werd verheven, en er eene
hofhouding op nahield als eene vorstin. Zij behield
al haren invloed tot aan den dood van Hendrik II
(1559), en stierf zelve 1566.
Diana) promontorium, voorgebergte van
den Peloponnesus, in de Laconische golf.
Dianam (Ad), tegenw. Zainah, stad in Numidie ,
bij de Massylianen, tusschen Tamugad ten W. en
Setif ten 0.
Dianium, tegenw. Denia, stad in Hispania
Tarraconensis, bij de Contestanen, aan de zee, in de
nabijheid van een voorgebergte. D. (tegenw. kaap
Martin), was eene volkplanting van Massilia (Marseille) en werd vermaard in den oorlog van Sertorius. Zie
Diano, 1) stad met 7000 inw. in de napolit.
prov. Principato citeriore, 9 mijlen bezuidoosten Salerno, heerlijk gelegen op eenen heuvel, bij het naar
D. genoemde dal ( Vallo di D.). — 2) stad met 3000
inw. in het sardische hertogdom Genua, 1 uur gaans
benoordoosten Oneglia.
Diarbek, of Diarbekr of Diarbekir, ook Amid
of Kara-Amid, ter plaatse van het Amida of Carcathiocerta der ouden (zie AMID), hoofdplaats van het
pachalik D. in aziat. Turkije, ligt op den regteroever van den Tigris, 78 mijlen benoordwestenBagdad, en telt omstreeks 60,000 inw. Men weet niet
met juistheid wanneer D. gesticht is; het werd verscheidene malen verwoest ; de laatste weder-opbouw
had plaats onder de keizers Valens en Valentinianus.
Na verschillende overheerschers gehad te hebben
viel het eindelijk (958) in handeu der Turken, die
het thans nog bezitten.
Dias (A. Goncalves), geb. 1823 te Carias in de
brazil. prov. Maranhao, eerst rijksprocureur te Maranhao, verhuisde naar Rio-Janeiro, waar bij zich
als dochter deed kennen door zijne Primeiros cantos
(1846). Later professor der geschiedenis te RioJaneiro, deed hij 1856 eene reis naar Europa, waar
hij tot 1858 verbleef, en behalve Cantos (Leipzig
1857) en het heldendicht Os Tymbiras (1857) ook
een ,,Woordenboek der Tupy-taal" in het licht gaf
(Leipzig 1858). — D. Zie de artt. DIAZ.
Diaz (Bartolommeo), portugeesch zeevaarder,
werd 1486 door koning Jan II van Portugal uitgezonden om de ontdekkingen van vroegere portugesche zeevaarders langs de westkust van Afrika voort
te zetten, en was de eerste, die de zuidpunt van Afrika
ontdekte en omzeilde. Uit hoofde van de stormen,
die daar heerschen, noemde hij dat voorgebergte
Cabo de los tormientos, d. Kaap der Stormen ; doch

uit den Dzjebl-Dagh (Zagros), splitst zich in verscheidene armen, en valt na eenen loop van ruim 30
mijlen in den Tigris, 3 uren gaans bezuidoosten
Bagdad.
Diale (Flamine). Zie FLAMTNE.
Dialiba, rivier in Afrika. Zie DJOLTBA.
Diamante, vlek in de napolit. prov. Calabria
citeriore, 2 uren gaans benoordwesten Belvedere,
aan de rivier D.; 1500 inw.
Diamantino, 1) stad in de brazil. prov. MinasGeraes, in een diamantgroeven-district ; 14,000
inw. — 2) stad in de brazil. prov. Mattogrosso, in
het stroomgebied van den Paraguay, ook in een
diamantgroeven-district ; 4500 inw,
Diamond–Harbour, stad in engelsch Indie,
aan de uitwatering van den Hoogly, 7 mijlen bezuidwesten Calcutta, waarvan het de haven is.
Diana, de Artemis der Grieken, dochter van
Jupiter en Latona, geb. op het eiland Delos, had
drie verschillende rollen te vervullen, nl. op de
aarde, in den hemel en in de onderwereld, en droeg
uit dien hoofde drie verschillende namen. Op de
aarde was zij, onder den naam van Diana, de godin
van de jagt en van de kuischheid, en werd door
zwangere vrouwen aangeroepen om eene voorspoedige verlossing. In den hemel was zij, onder den
naam van Phoebe, de godin der maan, gelijk haar
tweelingbroeder Apollo de god der zon was. In de
onderwereld was zij, onder den naam van Hecate, de
godin, die het opzigt had over het betooveren en het
boete-opleggen. Aan D. worden verscheidene avonturen toegedicht : zoo veranderde zij den jager
Acteon in een hert, omdat hij de vermetelheid had
gehad hare schoonheden te begluren terwijl zij bezig
was met baden ; doch in weerwil van hare zoo hooggeroemde kuischheid had zij liefdes-avonturen gehad
met Endymion, Pan en Orion. Hare eeredienst was
verbreid op vele plaatsen; maar inzonderheid werd
zij vereerd te Ephesus, waar zij den prachtigsten
tempel had, die op de gansche wereld bestond (die
tempel werd in de asch gelegd door Erostratus);
men leze het 19e hoofdstuk van de Handelingen der
Apostelen, hoe het den zilversmid Demetrius gelukte
een volksoproer te bewerken tegen Paulus, omdat
diens evangelie-prediking hem benadeelde in zijn
debiet van zilveren Diana-beeldjes. Zij werd o. a.
ook vereerd in Tauris, waar men haar de vreemdelingen offerde, die door schipbreuk of door storm
of noodweer op de kust worden geworpen; ook te
Aricia bij Rome, waar haar tempel bediend werd
door een priester, die niet tot die waardigheid geraken kon of hij moest zijnen voorganger om het leven
hebben gebragt ten einde zoodoende de plaats ledig
te maken voor zich zelven. Zij wordt gemeenlijk voorgesteld in eene korte,ligte tunica, met een boog gewapend en met eene hinde of een jagthond aan hare zijde.
Diana van Frankrijk, hertogin van Angouléme, natuurlijke dochter van dauphin Hendrik
(Hendrik II), door hem verwekt bij eene pi6montesche schoone (of, volgens BrantOme, bij Diana van
Poitiers ; zie het volgende art.), was geb. 1538 ; zij
trouwde eerst met Horace Farnese, later met Francois van Montmorency, zoon van den connetable
(dien zij redde nit den Bartholomeusnacht). Zij bragt
eene verzoening tot stand tusschen haren broeder
Hendrik III en Hendrik, koning van Navarre, en had
bij Iaatstgenoemden, toen hij koning van Frankrijk
was geworden, een grooten invloed. Zij stierf 1619.
;Diana van Poitiers, hertogin van Valenti-
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koning Jan II, die door deze ontdekking den weg
naar de lndien gebaand zag, noemde die kaap Cabo
de buena esperanza, d. i. Kaap de Goede Hoop Na
zijnen terugkeer te Lissabon zag D. zich aanvankelijk geeerd ; doch al spoedig werd hij achtergesteld
voor Vasco de Gama; toen sloot hij zich aan bij den
togt van Cabral naar Brazilie, doch hij verging met
zijn schip 29 Mei 1500.
Diaz (Michael), een Spanjaard, een der medgezellen van Columbus op diens tweede ontdekkingsreis, vond 1495 de goudmijnen van Hayna op
bet eiland Hispaniola, in de nabijheid van de plaats
waar de stad Nieuw-Izabella (later San-Domingo)
gesticht werd. Hij bleef daar verscheidene jaren achtereen, totdat hij, door Bovadilla verdrongen, in 1509
als stad bonder naar Puerto-rico gezond en werd. Doch
ook daar door den haat van Bovadilla vervolgd, werd
D. met ketenen beladen gevankelijk overgebragt naar
Spanje. Door den koning in eer en waardigheden
hersteld, was hij voornemens naar de Nieuwe Wereld
terug te keeren, doch werd daarin verhinderd doordien hij 1512 stierf.
Diaz (Balthazar), portugeesch dichter, geb. op
Madera, was blind ter wereld gekomen, en heeft
eene menigte dramatische stukken vervaardigd,
waaraan de Portugezen en Spanjaarden den naam
geven van Autos (d. i. Handelingen). Van zijne vele
produkten noemen wij alleen zijne DRaadgevingen
om een goed huwelijk te doen" (Lissabon 1633).
Dibbie, ook Bahr Tieb, d. i. het Zwarte Meir,
een meir in Afrika (in Soedan) tusschen 15 gr. 40
en 16 gr. 35 noorderbreedte. Op den zuidwestoever eene stad D., die ook wel Sibby genoemd
wordt.
Dibdin (Charles), componist, romanschrijver,
tooneeld ich ter en tooneelspeler te Londen, geb. 1745
te Southampton, gest. 25 Julij 1814. Hij schreef
meer dan 100 operetten en pantomimen, vele monographien, tooneelstukken en romans ; afzonderlijke
melding verdienen zijne Zeemansliedjes (Songs;
Londen 1850). — D. (Thomas Frognall), neef van
den vorige, geb. 1776 te Calcutta, eerst bibliothecaris van den bibliomaan graaf Spencer, vervolgens
kapellaan des konings in Kensington, gest. 18 Nov.
1847, is een der voornaamste bibliographen van onze
eeuw. Onder zijne zeldzaamste en kostbaarste werken noemen wij : Introduction to the knowledge of

Dibri, een man uit den stam Dan, had eene
dochter met name Selomith, die zich door een egyptiscben man liet beslapen. De zoon, nit die gemeenschap geboren, maakte zich later aan godslastering
schuldig en werd door Mozes veroordeeld om gesteenigd te worden, welke straf hij ook onderging;
Leviticus 24.
Dibutade, een jong meisje uit Sicyone of
nit Corinthe, kwam op den inval de schim van haren
minnaar te teekenen, zooals die door het licht eener
lamp op den muur werd geworpen. Dit, zegt men,
was de oorsprong der schilderkunst. Haar varier,
pottebakker van beroep, belegde het door zijne dochter geteekende profil met leem, en liet dit bakken.
Dit houdt men voor den oorsprong van het verheyen snijwerk (en relief) in de beeldhouwkunde.
Dice. Zie ASTREA.
Dicearchia, stad in Campanie ; tegenwoordig
Pozzuoli.
Dicearchus, grieksch wijsgeer, uit Messene,
leefde omstr. 320 v. Chr., sloot zich aan de leer van
Aristoteles aan, welke hij toepaste op de psychologie.
Fragmenten zijner geschriften (Darmstadt 1841).
Dickens (Charles), een der beste hedendaagsche engelsche humoristen en romanschrijvers, geb.
7 Febr. 1812 te Portsmouth, maakte het eerst naam
met zijne Sketches of London (2 dln. 1836-7). Sedert 1850 gaf hij een tijdschrift uit onder den titel
van Household words, welke titel met 1860 veranderd werd in All the year round. D. is een der weinige letterkundigen, die door hunne pen in bet bezit
zijn gekomen van eene aanzienlijke fortuin.
Dicta us mons, berg in het oostelijk gedeelte
van het eiland Creta. Zie DICTE.
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rare and valuable editions of the Greek and Latin
classics (4e druk, 2 din. Londen 1827); The Bibliomania (2e druk, Londen 1811) ; Typographical
antiquities (4 dln., Londen 1810-1819); Bibliographical Decameron (3 dln. Londen 1817) ;
A bibliographical etc. tour in France and Germany
(3 din. Londen 1821) ; A bibliographical etc. tour
in the northern counties of England and Scotland

(3 dln. Londen 1838).
Dibio, of Divio, stad in Gallie; tegenw. Dijon.
Diblaim, de grootvader van Jizreel, door den
profeet Hosea verwekt bij Gomer; Hosea 1 : 3.
Diblath (woestijn van), vermeld Ezecb. 6 :14.
st a d.
Diblathaim,
d Zie
Zi BETH-DIBLATHAIM.
B D
Dibon, stad, gebouwd door de kinderen van
Gad ; Num. 21 : 30; 32 : 3, 34; 33 : 45, 46; Jozua
13 : 9, 17 ; Neh. 11 : 25 ; Jezaia 15 : 2 ; Jerem. 48 :
18, 22.
Dibra, turksch Debr, landschap in turksch Albanie, behoort tot het ejalet Roemili, is ingedeeld
in twee districten, nl. Dibrapost en Dibra-Sipreh,
beiden bewoond door moslem. Albanezen en Bulgaren, die tot de woeligste van Turkije behooren. In
eerstgenoernd district ligt de stad D., met 4000 inw..

Dietamnum. Zie DICTYNNA.
Dictator.Zoo noemde men in Rome tijdens de
republiek een magistraatspersoon, die slechts in buitengewon e gevallen aangesteld werd voor den tijd
van zes maanden, gedurende welk tijdsbestek alle
andere autoriteiten, alleen de volkstribunen uitgezonderd, geschorst waren. De D. werd aangesteld door
den consul, somwijlen met medewerking van den
senaat; hij oefende eene onbeperkte magt uit. Het
eerste dictatorschap werd ingesteld 498 v. Chr., op
de voordragt van T. Lartius Flavus, die toen met
die waardigheid bekleed werd. Aanvankelijk
waren alleen de patriciers tot het dictatorschap benoembaar ; in 356 v. Chr. werden dat ook de plebejers. De laatste dictators waren Sylla (82 v. Chr.)
en Cesar (48-44 v. Chr.) ; beiden deden zich benoemen voor hun geheele leven, zoodat hun dictatorschap eigentlijk niets anders was dan een verbloemd koningschap. De waardigheid van D. werd
afgeschaft te gelijk met de republiek, of juister gezegd de romeinsche keizers waren niets anders dan
voor hun geheele leven aangestelde dictators.
Dicte, eene nimf uit Creta, stortte zich van den
top eener rots in zee, om aan de ombelzingen van
Minos te ontkomen, die daarna ter eere van hare
kuischheid aan lien rotsberg den naam gaf van
Dictums mons.

Dictynna, of Dictamnum, eene stad, een berg
en eene kaap in het noordwestelijk gedeelte van het
eiland Creta. Het wonderkruid, dat dictamnus heet,
groeide er in overvloed.
Dictys, van Creta, vergezelde Idomeneus naar
het beleg van Troje, en moet al de bijzonderheden
van den trojaanschen oorlog in geschrifte hebben
gebragt in den norm van een dagboek. Dit merkwaardige manuscript, in het Phenicisch geschreven,
werd met D. begraven ; doch onder keizer Nero werd
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het, bij gelegenheid van eene aardbeving, in zijn
graf gevonden, en toen in het Grieksch vertaald.
Zoo luidt de legende. Waarschijnlijk was de grieksche tekst, die, even als het oorspronkelijke manuscript verloren is geraakt, niets anders dan eene
zatnenstelling van zekeren Praxis of Eupraxides in
de tweede helft der eerste eeuw na Christus' geboorte. Wij bezitten slechts eene latijnsche overzetting daarvan uit het laatst der 3e of begin der
4e eeuw, uitgegeven door Smits te Amsterdam 1702,
en het laatst door Dederich te Bonn 1833; eene
fransche vertaling leverde Achaintre 1813.
Dieuil, iersch geograaph uit de 9e eeuw, heeft
eene verhandeling De Mensura Orbis geschreven,
uitgegeven het laatst door Letronne (Parijs 1814)
met geleerde commentarien. Door dit werk is men
te weten gekomen op welk tijdstip Usland en de
FarOer ontdekt zijn, en wanneer het kanaal doorgebroken is tusschen den Nip en de Roode Zee.
Diderot (Denis), fransch wijsgeer uit de 18e
eettw, geb. 5 Oct. 1713 te Langres in Champagne,
gest. 31 Julij 1784, was de zoon van een messenmaker, en werd, door zijn vader bestemd om geestelijke te worden, naar Parijs gezonden om theologie
te studeren; maar in stede van de priesterwijding
te nemen, werd hij vervolgens procureursklerk. Dit
leven beviel hem echter niet; hij gaf zich geheel
over aan de studie, en begon tevens les te geven en
voor de pers te werken, om in zijn levensonderhoud
te voorzien. Hij legde den grondsiag tot zijneu roem
door zijne Pensees philosophiques (Parijs 1746), die
de eer hadden door het Parlement veroordeeld te
worden tot den brandstapel. Daarna schreef hij (1749)
een Lettre sur les aveugles a l'usage de ceux qui voient,
voor welk werk hij eenige maanden in de gevangenis te Vincennes moest doorbrengen. Aan de vrijheid
teruggegeven, en aangemoedigd door den goeden
aftrek, lien de Dictionnaire universel de mddecine
vond, door hem gezamentlijk met Eidous en Toussaint uitgegeven (6 dln. Parijs 1746) vatte D. het
plan op tot de nitgave zijner EncyclopOdie,waarmede
hij 1751 eenen aanvang maakte,onder medewerking
van d'Alembert en eenige andere letterkundigen, en
welke kolossale arbeid (28 dln. in fol., nl. 17 dln.
tekst en 11 dln. platen) in weerwil van duizenderlei
hindernissen en de grootstmogelijke tegenwerking
van de geestelijkheid, in 1772 voltooid werd. Al de
artikels over de philosophie der ouden en die over
kunsten en handwerken werdell door D. zelven geschreven en met een meesterlijk talent behandeld.
Te midden van deze en meerandere werkzaamheden
van hoog-ernstigen aard vond D. nog tijd over, om
zich ook met het schrijven van boeken af te geven
van een geheel anderen Stempel, nl. theaterstukken
en romans (o. a. Jacques le fataliste et son maitre
en La religieuse ; vooral bet laatste een boek, dat veel
ergenis verwekte door de schandalen, die er in ontsluijerd werken). Met al zijn werken werd D. toch
niet rijk ; integendeel zag hij zich 1765 genoodzaakt
zijne bibliotheek te verkoopen om aan geld te komen. Catharina II, keizerin van Rusland, die de
philosophen begunstigde, kocht die bibliotheek voor
50,000 francs, .onder beding dat D. er levenslang
gebruik van zou blijven maken ; en van dat oogenblik at' nam zij op zich, om voor zijn onderhoud te
zorgen. In 1773 deed D. eene reis naar Petersburg
om een bezoek af te leggen bij zijne weldoenster; en
na eenige maanden aan haar hof doorgebragtte hebben, keerde bij naar Parijs terng, waar hij zeer stil
leefde tot aan zijn dood. Vele andere philosophischesthetische geschriften bevatten D.'s Oeuvres (15 din.

Parijs 1798, en dikwijls herdrukt). Eene nieuwe
editie daarvan (22 dln. Parijs 1821) werd gevolgd
door de Correspondance litteraire philosophique et
critique de Grimm et Diderot (15 dln. Parijs 1829), en
door de Memoires, correspondance et ouvrages inddits
de Diderot (4 dln. Parijs 1830-32).
Didier, fransche naam voor Desiderius.
Didier (Charles), verdienstelijk fransch romanschrijver, geb. 1805 te Geneve, maakte ten gevolge
van aan de beurs geledene verliezen door zelfmoord
een einde aan zijn leven Maart 1864. Van zijne zeer
vele werken noemen wij vooral : Rome Souterraine,
dat in Frankrijk 10 editien mogt beleven, en in het
Hollandsch vertaald is onder den titel van De Carbonari
le Rome; dan ook zijne Thecla, in het loll. vertaald
onder den titel van De engelsche Consul; enz.
Didius Julianus, romeinsch keizer, had eerst
met onderscheiding gediend onder de regering van
Commodus, en de Catlett (een germaansch yolk) aan
Rome onderworpen. Na den dood van Pertinax
(Maart 193) kocht hij de keizerlijke waardigheid,
in openbare veiling gebragt door de pretorianen. Hij
maakte zich spoedig gehaat door zijne zucht naar
weelde en door zijne buitensporigheden ; en daar
hij bovendien weigerachtig bleef de som te betalen,
waarvoor men hem op den troon had verbeven, werd
hij bij den aantogt van Septimius Severus (2 Junij
193) door zijne eigene soldaten gedood.
Didjel, of Kleine Tigris, rivier in aziat. Turktje,
pachalik Bagdad, komt bij Samarra als een regterzijtak nit den Tigris, en valt 3 mijlen bewesten
Bagdad in het kanaal van Issa, waarvoor de Tigris
in gemeenschap staat met den Euphraat. De D. is
ongeveer 14 mijlen lang.
Dido, ook wel Elissa genaamd, prinses van Tyrus, was eene dochter van Belus en de zuster van
Pygmalion, die haren echtgenoot Sichetis (of Acerbas) ter dood liet brengen, om zich meester te kunnen maken van zijne fortuin. Ook voor haar eigen
leven beducht, nam D. met verscheidene Tyriers de
vlugt naar Afrika, en stichtte omstr. 880 v. Chr. in
de nabijheid van Utica eene sterkte (zie BYRSA), de
oorsprong van het later zoo beroemd gewordene
Carthago. Toen later larbas, de koning der Getulen,
haar noodzaken wilde zijne vrouw te worden, maakte
zij zelve een einde aan haar leven, waarop aan hare
nagedachtenis goddelijke eer werd bewezen. —Virgilius is van de historische waarbeidafgeweken,door
Eneas tot haar te laten komen, en diens ontrouw
your te stellen als de oorzaak van D.'s dood. Zij
leefde omstreeks drie eeuwen na Eneas.
Dido, caucasisch yolk. Zie LESGHICRS.
Didot, beroewde fransche boekdrukkers- en
boekhandelaars-familie ; de stamvader was Francois
D., geb. '1689, gest. 2 Nov. 1757.
Didymteus, bijnaam v. Apollo, naar Didyma
(tegenw. Jeronda of Joran), eene plaats 180 stadien
ten Z. van Milete.
Didymotichus, thracische stall; nu Di mot i ka
Didymus mons. Zie DINDYMUS.
Didymus, d. tweeting, naam of bijnaam van
verscheidene personen der oudheid, o. a.: 1) de
apostel Thomas; zie Joh. 11: 16 ; 20 : 24; 21: 2.—
2) een alexandrijnsch taalgeleerde ten tijde van
Augustus, heeft volgens de opgave van Seneca niet
minder dan 4000 geschriften opgesteld, en draagt
om zijnen buitengewonen schrijf-ijver den bijnaam
van Chalcenterus. — 3) een kerkvader, geb. 308,
als martelaar gest. te Alexandria 395; hij schreef
onder meet De spiritu sancto (gedr. Keulen 1618)
en Adversus Maaickeos (gedr. Ingolstadt 1604).
54
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Die, het oude Dea Vocontiorum of Augusta Dea,
stad in het fransche dept. DrOme, in het romantische DrOme-dal, I 0 uren gaans bezuidoosten Valence ;
4000 inw.; heerlijken witten muskaatwijn (clairette
de Die). Oudtijds hoofdstad der Vocontiêrs, werd D.
onder Augustus eene gewigtige romeinsche volkplanting ; later werd D. hoofdplaats van het landschap Diois (lat. Diensis tractus). In de 16e eenw,
en tot aan de herroeping van het edict van Nantes
(1685) was D. een der plaatsen, waar de Calvinisten
verreweg de meerderheid der bevolking uitmaakten.
Zie eene andere stad SAINT-DIE.
Diebitsch—Zabalkanski(Johan Karel Frederik, graaf van), russisch generaal en zoon van een
russ. generaal-majoor, was geb. 13 Mei 1785 te
Grossleippe in Silezie, diende eerst bij de pruisische
armee, ging 1801 in russische dienst over, en werd
een der gunstelingen van keizer Alexander. Hij onderscheidde zich in den slag van Austerlitz, waar
hij gekwetst werd, vervolgens bij Eylau en bij Friedland (1807), later te Dresden (1813). Na den vrede
werd hij adjudant-generaal des keizers, 1822 chef
van den generalen staf, en in den adelstand verheven met de titels van baron en graaf. In den veldtogt
tegen de Turken (1828-29) oogstte hij nieuwen
roem, vooral door den overtogt over den Balkan,
(hetgeen hem den eernaam verschafte vanZabalkanski,
d. i. overtrekker van den Balkan); hij werd daarvoor tevens veldmaarschalk. Na de uitbarsting der
poolsche omwenteling werd hij opperbevelhebber in
Polen, maar was daar niet zeer gelukkig in zijne
krijgsk. operation. Hij won den slag bij Ostrolenka,
loch stierf zeer kort daarna (10 Junij 1831), aan
de cholera, die het gevolg was van dronkenschap,
of, zooals sommigen beweerden, door een zelfmoord.
Dieburg, stad in Hessen-Darmstadt, 3 uren
gaans benoordoosten Darmstadt ; 3700 inw.
Dieek (Karel Friedrich), geb. 27 Junij 1798 te
Kalbe aan de Saale, sedert 1826 professor der regtsgeleerdheid te Halle, gest. aldaar 25 Fehr. 1847,
heeft veel geschreven over het duitsche regt. Van
zijne werken Verdienen inzonderheid melding: Das
gemeine deutsche Lehnrecht (2e druk, Halle 1827);
Literdr-Geschichte des longobardischen Lehnrechts
(Halle 1828); Geschichte, Alterthioner and Institulionen des deutschen Privatreehts (Halle 1828), en

verscheidene geschriften over het proces Bentinck.
Diedenhofen, duitsche naam der fransche
stad Thionville.
Diederik, d. i. volkrijk, een mansnaam ; de
zelfde als Dirk en Theodoricus.
Diefdijk, een dijk, die gedeeltelijk de grensscheiding vormt tusschen de provincien Zuid-Holland en Gelderland. Hij werd gelegd tusschen 1284
en 1303, en begint bij het dorp Ackooi,loopt noordwaarts, langs Leerdam, Zijderveld en Everdingen,
tot aan den Lekdijk. In 1677 gemeten. was de D.
2426 roeden lang.
Diefenbach (Lorenz), duitsch taalgeleerde,
geb. 1806 te Ostheim in het groothertogdom Hessen, werd na vele lotswisselingen roomsch-kathol.
pastoor te Solms-Laubach, in welke bediening hij
eene reeks van jaren bleef, totdat hij 1845 te Offenbach tot de duitsch-katholieke gemeente overging ;
later vestigde hij zich te Frankfort aan den Main.
Met stilzwijgen zijne romans en gedichten en gelegenheids-vlugschriften voorbijgaande, noemen wij
van zijne vele degelijke werken slechts de volgende :
Vergleichendes WOrterbuch der gothischen Sprache

(2 din. Frankfort 1846-51); Celtica (2 dln. Stuttgart
1839-40) en Origines Europaw (Frankfort 1860).

Diemrich
Dieffenbach (Johann Friedrich), geb. 1792
te Koningsbergen, eerst geestelijke, later geneesheer,
is erkend als een der voornaamste heelkundigen der
19e eeuw; hij stierf te Berliju 11 Nov. 1847: zijn
voortreffelijkste werk is Die operative Chirurgie
(2 dln. Leipzig 1844-48). — D. (Ernst), een
bloedverwant van den vorige, geb. 27 Jan. 1811 te
Giessen, vergezelde 1839 als geleerde eene expeditie
naar Nieuw-Zeeland, waar hij merle werkzaam was
voor de colonisatie van dat eiland en vele belangrijke
ontdekkingen deed op het gebied der natuurkunde,
alien door hem openbaar gemaakt in zijne Travels
in New-Zealand (4 din. Londen 1843). Sedert 1850
professor der geologie te Giessen, stierf bij aldaar
1 Oct. 1855.
Diego, spaansche naam voor Diederik of Theodorik, en aanvangswoord in den naam van verscheidene eilanden, nl.: Diego-Garcia, archipel in den
Indischen Oceaan ; zie CHAGOS. - Diego-Rodriguez,
een der Mascarenische eilanden in de Indische Zee ;
300 zielen; haven ; is een scheepsstation der Engelschen. — Diego-Suarez, groote en schoone haven
op de noordoostkust van het eil. Madagascar, in 1863
door koning Radama II aan Frankrijk afgestaan.
Diekirch, stad met 3500 inw. in nederl.
Luxemburg, aan de Sure, 6 uren gaans henoorden
Luxemburg. In 1320 bestond D. uit eenige hutten,
werd toen tot stad verheven, en 1390 met ruimer
stadsregten beschonken. In 1688 werken de vestingwerken van D. door de Franschen vernield. In 1593
was D. te vergeefs belegerd door graaf Filips van
Nassau.
Dielette, haven in het fransche Kanaal-departement, distr. Cherbourg.
Dielly, of Dilly, stad op de noordkust van het
eiland Timor ; veilige haven.
Diemel, onbevaarbare rivier in Duitschland,
ontspringt op de grenzen van Waldeck en van de
pruis. prov. Westfalen, en valt, na eenen loop van
ruim 10 mijlen, bij keurhessisch Carlshafen in de
Weser.
Diemen, voormalig dorp, tegenw. eene buurtschap, in Noord-Holland, vijf kwartier gaans bezuidoosten Amsterdam, werd 1572 door staatsch
krijgsvolk onder Lumey gedeeltelijk afgebrand ; in
1652 werd het andermaal eene prooi der vlammen.
Diemen (Antony van), geb. 1593 te Culemborg, waar zijn varier burgemeester was, ging, om
aan zijne schuldeischers te ontkomen, onder een valschen naam naar nederl. Oost-Indict, klom daar door
zijne bekwaamheden spoedig op, en werd 1636 gouverneur-generaal; hij maakte zich meester van de
portugesche etablissementen op Ceylon en Malakka,
voerde den hollandschen koophandel in op Malakka,
sloot menig voor de Compagnie zeer voordeelig
traktaat, en liet verscheidene ontdekkingsreizen doen.
Abel Tasman, die later zijn schoonzoon werd, door
v. D. nitgezonden naar de Zuidzee, ontdekte 1642
het land, dat door hem, ter eere van den gouverneurgeneraal, met diens naam genoemd werd (zie het
art. VANDIEMENSLAND). Antony van Diemen stierf als
gouverneur-genl. 19 April 1645.
Diemerbrug, dorp in Noord-Holland, 1 our
gaans ten 0. Z. 0. van Amsterdam.
Diemerdam, voormalig dorp in Noord-Holland, anderhalf uur gaans beoosten Amsterdam, lag
zoo nabij ;Waterland, dat men met behulp van eene
plank van D. naar Durgerdam kon komen. Van dit
geheele dorp, dat door de zee verzwolgen is, slaat
nog maar den hills op den dijk, nl. bet Huis D.
Diemrich, stad in Zevenbergen. Zie DERA.

Dieng

Diezen

Dieng, of Djing, gebergte op Java ; midden hi
dit gebergte de bergvlakte D., 6500 rijnl. voet boven de zeespiegel; in die vlakte het dorp D.
Diensis tractus, tegenw. het landschap Diois.
Dienther, dorp in N.-Braband. Zie DINTHER.
Diepen, verkorte benaming voor Diepenheim.
Diependorst, of Diepenhorst, oude naarn van
bet dorp Ouddorp op het eil. Goedereede.
Diepenheim, of Diepenhem, stadje in de
nederl. prov. Overijssel, 5 uren gaans bezuidoosten
Deventer; werd 1504 door Karel, hertog van Gelder,
bemagtigd ; kort daarnaaan den bisschop van Utrecht
teruggegeven, bemagtigde hertog Karel het andermaal
15W ; doch kort hierna werden de Gelderschen in
bet kastee#te D. belegerd door den bisschop, wiens
krijgsvolk het kasteel stormenderhand innam. Dat
kasteel, in de 12e eeuw gebouwd, was reeds lang
voor 1635 gesloopt.
Diepenhem, stadje. Zie DIEPENHEIM.
Diepholtz, marktvlek met 2800 inw. aan de
Hunte, in het hanoversche graafschap D., 7 mijlen
bezuiden Hoya. — Het graafschap D., bevolkt met
21,000 zielen, ruim 111 vierk. mij1 groot, is eene
landpunt tusschen Oldenburg en de pruis. prov.
Westfalen, en bestaat grootendeels nit moeras-, veenen heidegronden.
_IPO NEGORO.
iN
Diepo Negoro. Z ie
Dieppe, versterkte zeestad in het fransche dept.
Seine-Inf6rieure, ruim 6 mijlen benoorden Rouaan,
aan de uitwatering van den Argues in het Kanaal,
ruim 18,000 inw.; veel visscherij, belangrijke zeehandel; (vooral onder de Bourbons druk bezochte)
zeebaden. In de 11e eenw was D. nog slechts een
visschersdorpje ; het riviertje Argues, dat toes Deep
(d. i. het Diep) heette, heeft aan D. zijnen naam
gegeven. In de 11e en 12e eeuwen werd D. herhaalde
malen veroverd en heroverd door de Engelschen en
door de Franschen; in 1690 werd bij D. de engelschhollandsche vloot geslagen door de fransche onder
Tourville, doch 1694 werd D. door de engelschholl. vloot gebombardeerd. Het is de geboortepl. van
den scheepsreeder Ango, van Duquesne (wien 1844
een standbeeld te D. opgerigt is), van Pecquet, Lamartiniere, enz. Door Dieppenaars werd Canada gecoloniseerd (zie CANADA).
Dierdorf, marktvlek in het pruis. reg.-distr.
Trier, kreis Neuwied ; 1500 inw.; residentie-kasteel
van den prins van Wied-Runkel.
Dieren, dorp met 1400 inw. in Gelderland,
3 uren gaans benoordoosten Arnhem ; het voormalige vorstelijke zomerpaleis of jagthuis, aangelegd
1648 door prins Willem II van Oranje, werd door
het onvoorzigtige stokes van de aldaar gelegerde
Franschen in de ascl1 gelegd Dec. 1795.
Dierik, voormalige rivier of stroom in de nederl. prov. Zeeland, tusschen het oude eiland Borsselen en Baarland.
Diernstein, oostenrijksche stad. Zie het art.

Diessen, 1) marktvlek in Beijeren (OberBaiern), aan het Ammermeir; 2000 inw. — 2) oud
dorpje in de nederl. prov. N.-Braband, reeds vermeld (712) in het testament van den heil. Willibrordus. Het ligt aan het riviertje de Diesse, ruim
4 uren gaans benoordw. Eindhoven en ruim 2 uren
gaans bezuidw. Oirschot. In 1702 werden de bewoners van D. (thans 600) van alles wat zij bezaten
beroofd door de Franschen.
Diessenhofen, stadje in het zwits. kanton
Thurgau, aan den Rijn; 1700 inw.
Diest, belgische stad en vesting in Zuid-Braband, 6 uren gaans benoordoosten Leuven, aan de
zamenvloeijing van Denver en Bever; 8400 inw.
Dietmar, of Dithmar, eigentlijk Thietmar, geb.
25 Julij 976 te Hildesheim, zoon van graaf Siegfried
van Wallbeck, sedert 1002 bisschop van Merseburg,
gest. I Dec. 1018, heeft zich verdienstelijk gemaakt
als schrijver van een Chronicon, die de voornaamste
bron is voor de historie der slawische landen aan
gene zijde der Elbe van 908 tot 1018. De beste
uitgave van den Chronicon is te vinden in dl. 5 van
Pertz' ,,Monurnenta Germanise historica - , en is in
het Duitsch vertaald door Laurent (Berlijn 1848).
Dietz, ouderwetsche stad in het hertogdom
Nassau, aan de Lahn ; 2900 inw.; beroemde boomkweekerij; in 790 werd D. onder den naam van
Theodissa gesticht door Karel den Groote; later had
bet eigene graven, en kwam door huwelijk aan eene
linie van bet huis Nassau, die zich sedert Nassau-D.
noemde, later tot den prinsenstand verheven werd,
en nu de koninklijke kroon der Nederlanden draagt.
Dietz (F. C.) Zie DIEZ.
Dieu, of D'Yert, het oude Ogia fransch
eilandje in den Atl. Oceaan, aan de kust van het
dept. Vendee, tusschen Belle-ile en La Rochelle, is
bevolkt met '2500 zielen, meerendeels visschers.
Dieudonnê, verfranscbte naam van twee pausen: 1) Deus-Dedit (615-618); dit was de eerste
pans, die de buls bezegelde met looden zegels.
2) A Den Datus (672-676); dit was de eerste pans,
die zijn stukken dateerde met het jaar zijner regering.
Dieu—le—fit, fransche fabriekstad, dept. DrOme,
6, nren gaans beoost. Montélimart, aan zamenvloeijing
van Abron en Faux; 4300 inw.; warme bronnen.
Dieuze, het oude Decent Pagi, stad in het fransche dept. Meurthe, nabij de Seilie, circa 4 uren
gaans beoosten Chateau-Salins ; groote zoutgroeve,
die sedert de Ile eeuw geexploiteerd wordt ; was
ten tijde der Romeinen een belangrijk militair station; thans 4000 inw.
I
Dieven-eilanden. Ziee _,ADRONES.
Diez, stad. Zie IETZ.
Diez (Friedrich Christian), geb. 15 Maart 1794
te Giessen, sedert 1830 professor te Bonn, is de
grondlegger der romanische philologie. Zijne
Grammatik der romanischen Sprachen (2e druk, 3 dln.
Bonn 1855-58) en het Etynzologisches 1Viirterbuch
der romanischen Sprachen (2e druk Bonn 1861) zijn
in de geheele geieerde wereld erkend als degelijke
grondslagen voor de wetenschappelijke beoefening
van al de talen, welke afstammen van het Latijn.
Ook verdienen nog melding zijne Altrom,anische
Sprachdenhmale (Bonn 1846).
Dieze, rivier in de nederl. prov. Noord-Braband,
ontstaat te 's Hertogenbosch nit de zamenvloeijing
van de Aa en den Dommel, loopt noordwestwaarts
lot een half nur gaans bezuiden het dorp Engelen,
stroomt dan noordw. mar Crevecoeur, loopt tangs
de westzijde van dat fort, en ontlast zich in de Maas.
Diezen, belgische rivier. Zie DOMMEL.

DURNSTEIN.

Diersdorf,twee dorpjes( Ober-D. en Nieder-D.)
ill het pruis. reg.-distr. Breslau, kreis Nirnptsch,
elk 350 a 400 inw., en elk een kasteel.
Diesbach, zwits. dorp, kanton Bern, 4 uren
gaans bezuidoosten Bern; 5000 inw.; naar droeg
de aanzienlijke familie D. Karen naam, die opklimt
tot in de 12e eeuw. Nicolaas D., opperschout of
avoyer van Bern (geb. 1431, gest. 1475) werd de
bondgenoot van Lodewijk XI, en verklaarde 1471
den oorlog aan Karel den Stonte.
varier van den dag, p en bijDiespiter, (1.
naam van Jupiter.
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Differdingen

Dillenburg

Differdingen, fransch Differdange, het onde
Differtingen, op sommige kaarten ook Tiferdange,
dorp in nederl. Luxemburg, ruim 4 uren gaans bezuidw. Luxemburg, bestond reeds in de eerste helft
der 13e eeuw.
Digartsji, aanzienlijke stad in Tibet, hoofdpl.
eener prov., aan den Sang-po; 25 a 30,000 inw.
Digba, tegenw. Corna, stad in Assyrie.
Digby, havenstad in de hritsch-amerik. kolonie
Nieuw-Schotland, 22 mijlen bezuidw. Halifax, aan
de Fundy-baai. — D. (kaap), eene landtong, die
aan de oostzijde van Kerguelen Land in den Indischen Oceaan uitsteekt.
Digby (Everard). engelsch edelman en ijverig
roomsch-katholiek, geb. 1581, nam zeer werkzaam
deel aan het buskruid-verraad, welke zamenzwering
ten doel had orn de twee kamers van het parlement
in de lucht te doen springen, den dag als de koning
(Jacobus I) daar komen zoo. Gevat met de wapenen
in de hand, terwijl hij bezig was eenen opstand te
bewerken, werd D., even als zijne medepligtigen,
gestraft met den strop en vervolgens gevierendeeld
(30 Jan. 1606). — D. (Kenelm), zoon van den
vorige, beroemd om zijn vernat en zijne geleerdheid, geb. 1603, gest. 1665, genoot de gunst van
Karel I, en hechtte zich aan dies vorst gedurende
den burgeroorlog. Hij werd op bevel van het parlement in hechtenis genomen ; doch weder op vrije
voeten gesteld, begaf hij zich naar Frankrijk, waar
hij in aanraking kwam met de grootste geleerden.
Hij deelde in het bijgeloof van zijnen tijd, wat de
goudmakerij of den steen der wijzen betrof, en beweerde door middel van een sympathetisch poeder
alle wonden te kunnen genezen ; hij schreef zelfs
eene verhandeling daarover (1658). — D. (John),
graaf van Bristol, van de familie der twee vorigen,
geb. 1580, gest. te Parijs 1653, was lid van den raad
van Jacobus I, en volbragt verscheidene diplomatieke
zendingen, onder anderen die, welke ten doel had
het huwelijk van prins Karel met de infante van
Spanje. De onderhandelingen daarover werden door
D. met eenen aanvankelijk zeer goeden uitslag
gevoerd, doch ze leden vervolgens geheel schipbreak door toedoen van Buckingham ; deze echter
school al de schuld op D., die dan ook bij zijne
terugkomst nit Spanje in den kerker werd geworpen. Dit belette niet, dat D. later de partij koos van
Karel I ; en tijdens de beroeringen der omwenteling
zag D. zich genoodzaakt Engeland te verlaten, na
zijne gansche fortuin verloren te hebben. — D.
(George), graaf van Bristol, zoon van den vorige,
geb. 1612, gest. 1676, was een der heethoofdigste
koningsgezinden, en bragt aan de zaak van het koningschap, die hij dacht te bevorderen, eenen noodlottigen slag toe door aan Karel I den raad te geven
tot inhechtenisneming van zes leden van het parlement, als beschuldigd van hoog verraad. Na de wapenen te hebben gedragen ter verdediging van den
ongelukkigen honing, ondersteunde hij onder diens
opvolger het plan om het roomsch Catholicismus in
Engeland te herstellen, loch maakte zich daardoor
zoo gehaat, dat hij zich genoodzaakt zag zijn behoud
te zoeken in de vlugt.
Digentia, eerie beck in Latium, ontsprong op
den Lucretilis, en ontlastte zich in den Anio ; de
tegenw. naam der D. is Licenza; door Horatius, op
wiens bezittingen de D. ontsprong, weten wij dat
haar water zeer koud was.
Diggs, een eiland en eene kaap in NoordAmerika, aan den uitlioek der kn-t van de Hudsonsbaai.

Dignano, stad in Illyrie, 3 uren gaans benoorden Pola; 6000 inw.; in den omtrek rozenwijn.
Digne, lat. Dinia, hoofdpl. van het fransche
dept. Neder-Alpen, 100 mijlen bezuidoosten Parijs,
aan de Bldone; 5500 inw.; in de nabijheid druk
bezochte warme zwavelbaden; te D. standbeeld van
Gassendi, die nabij D. geboren was.
Digoin, marktvlek in het fransche dept. SaoneLoire, aan de Loire, waar het kanaal van Charolais
daarin uitloopt ; 3000 inw.
Digor, stad in het britsch-ind. presidentschap
Calcutta ; beroemde tempel, werwaarts de Hindoes
drukke bedevaarten doen.
Dijon, het oude Dibio of Divio, hoofdpl. van
het fransche dept. Cote-d'Or, aan de zamenvloeijing
van de Ouche met den Suzon; 30,000 inw.; was
reeds ten tijde der Romeinen eene niet onbelangrijke plaats, en werd door Marcus Aurelius van vestingwerken voorzien; eerst in de 4e eeuw echter
kwam D. tot eenigen bloei. In de nabijheid van D.
overwon Clovis (anno 500) den burgundischen koning Gondebald, door het verraad van Godegisil. In
1137 werd D. door eenen geweldigen brand bijna
geheel verwoest ; doch twintig jaren later weder opgebouwd, werd het weldra de hoofdstad van het
hertogdom Burgundie. Toen dat hertogdom 1477
aan de Kroon was getrokken, werd D. de hoofdpl.
der provincie, de zetel der Staten-generaal en van
een vermaard parlement. In 1595 opende de maire
van D. (Rend Fleutelot) de poorten der stad voor
Hendrik IV. Twee concilien zijn te D. gehouden
(1075 en 1199), en het is de gelioorteplaats van 2
hertogen van Burgundie (nl. Jan zonder Vrees en
Filips den Goede), van Bossuet, Crdbillon, Longepierre, Piron, Rameau, Clement, Maret, enz.
Dikkemark, dorp in Noorwegen, in het stift
Aggerhuus, 5 uren gaans bezuidw. Christiania.
Dikla, een der zonen van Joktan ; Gen. 10 : 27 ;
I Chron. 1 : 21.
Dikso, of Dixo, dorp op Java, residentie Kadoe,
adsist.-resid. Magelang; ontmoeting der onzen met
de muiters 7 Julij 1828.
Dikson, dorp op Java, residentie Djokdjokarta, was in het laatst van 1825 de verblijfplaats
der vrouwen van Diepo Negoro en andere oproerige
vorsten.
Dilan, of Dil-an, stad in den stain Juda ; Jozua 15 : 38.
Dilangoe, groot dorp op Java, residentie Soerakarta, aan den grooten weg van Djokdjokarta naar
Soerakarta; 28 Aug. 1826 overwinning der onzen
op de Inciters.
Dilem, een bergland in het noorden van Perzie,
aan de noorderhelling van den Elboer tot aan de
Caspische Zee.
Dilemiten, of Bujiden, perzische dynastic.
Zie BUJAH.
Dilhi, Zie DELI 1).
Dili, tegenw. naam van het grieksche eiland
Delos.
Dill, riviertje in Duitschland, ontspringt op het
Westerwald, en valt, na een loop van 9 mijlen, bij
Wetzlar in de Lahn.
Dillenburg, stad in het hertogdom Nassau,
aan de Dill, hoog in het Westerwald, 7 uren gaans
benoordoosten Nassau; 3000 inw.; ruiners van het
voormalige residentie-kasteel derprinsen vanNassauDillenburg, die den naam D. hadden aangenomen
oindat het kasteel van oude tijden her dien naam
droeg. Gedurende de fransche overheersching (1806
—14) was D. de hoofdpl. van een departement.

852

Dilli

Dinkera

Dilli, koningrijk en stad op Sumatra. Zie DELI 1).
Dilli, hoofdstad van het portugesche gedeelte

Dinapore, militair station in het britsch-ind.
presidentschap Bengalen, op den regteroever van den
Ganges, omstr. 2 mijlen boven Patna ; 20,000 inw.
Dinara, berg. Zie DINARISCHE ALPEN.
Dinarchus, de laatste der tien zoogenaamde
attische redenaars, geb. omstr. 360 v. Chr. te Corinthe, kwam zich te Athene vestigen, en verdiende
daar veel geld met het opstellen van redevoeringen,
die hij, doordien hij een vreemdeling was, niet zelf
mogt uitspreken: Met verscheidene atheensche burgers heschuldigd, dat hij medegewerkt had om
Athene onder bet macedonische juk te brengen,
vlugtte hij en nam de wijk naar Chalcis in Eubea
(322 v. Chr.); 15 jaren later werd hij teruggeroepen.
Van al de door hem geschrevene redevoeringen zijn
er slechts Brie tot ons gekomen, en afzonderlijk
uitgegeven door Schmid (Leipzig 1826) en door
Wurm (Neurenburg 1828); ze staan ook in de
,,Oratores grwci" van Reiske (Leipzig 1770).
Dinarische Alpen, gemeenschappelijke benaming voor de zuidoostwaartsche vertakkingen
van de Julische Alpen, aanvangende met den berg
Kick, beoosten Fiume, en zich uitstrekkende tot de
uitwatering der Narenta. Deze bergen dragen hunnen naam naar den hoogsten piek, de Dinara (de
oude Adrius mons), die 5728 voet hoog is.
Dindigol, versterkte stad in het britsch-ind.
presidentschap Madras, ruim 5 mijlen benoordwesten Madras, werd 1792 afgestaan aan de Engelschen.
Dindymus, berg in Klein-Aziè, in GrootPhrygie, draagt zijnen naam naar zijnen dubbelen
top (in het Grieksch didymos). Op den berg D. werd
in het bijzonder Cybele vereerd, waarom deze godin
(de opperste godin der Phrygiers) den bijnaam
drpeg van Dindymene. De aan Naar gewijde tempel
dagteekende reeds van den tijd der Argonauten. —
Er was ook een berg D. in Troas, en een andere
berg D. in Thessalia.
Dineir. Zie APAMEA 5).
Dinge, vlek in het fransche dept. Ille-Vilaine ;
2000 inw.
zi —INGOLFING.
Dingelfingen, s ta g . _.e
Dingelstedt, vlek in het pruis. reg.-distr.
Erfurt, nabij de Unstrut-bron ; 3200 inw.
Dingle, stad in het iersche graafschap Kerry,
aan noordzijde der Dinglebaai ; 7250 inw. en haven.
Dingolfing, of Dingelfingen, stad in den beijerschen kreis Niederhaiern, aan de Isar ; 2000 inw.
Dingsperlo, dorp. Zie DINXPERLO.
Dingwall, stad in Schotland, graafschap RossCromarty, 5 uren gaans benoordw. Inverness ; 2000
inw.; obelisk van 19 nederl. ellen hoogte op een
grafkelder, die voorheen bestemd was tot begraafplaats voor de graven van Cromarty.
Dinhaba, stad in Blom, residentie van koning
Bela; Gen. 36 : 32; I Chron. 1 : 43.
Dinia, stad in narbonneesch Gallic; tegenw.
Digne.
Dinkel, rivier, die eenige uren gaans hezuiden
Gronau ontspringt in Munsterland, en even benoorden Gronau in de nederl. prov. Overijssel komt,
loopt noordwaarts tangs Losser en Denekamp, en
valt even beneden Nienhuis (in Hanover) in de Vecht.
DinkelsbUbl, stad in Mittelfranken, aan de
Wernitz, 8 uren gaans bezuidw. Anspach ; 5000
inw.; eertijds magtig en rijk, werd 1351 tot rijksstad verheven, loch kwam 1802 aan Beijeren. Men
ziet er nog muren met torens (overblijfselen van
den befaamden;.Ditivelsmuur).
Dinkera, koningrijk en stad in Afrika. Zie het

van het oostindische eiland Timor: ligt op de noordkust, met 2000 inw.; bij de aardbeving van 1857 is
de uit opgestapelde klipsteenen bestaande sterkte
van D. op verscheidene plaatsen ingestort.
Dillingen, I) .9tad in den beijerschen kreis
Schwaben and Neuburg, aan den Donau ; 3800 inw.,
de hier 21 Mei 1554 door Otto von Waldburg, bisschop van Augsburg, gestichte universiteit, sedert
1563 in handen der Jezniten en een der hoofdkwartieren van de polemiek tegen het ProtestantisInns, werd 1804 opgeheven, en in een lyceum herschapen. — 2) dorp in het pruis. reg.-distr. Trier;
1000 inw.
Dillmann (Christian Friedrich August), geb.
25 April 1823 te Illingen in het Wurtembergsche,
sedert 1854 professor der oostersche talen te Kiel,
is tegenwoordig eene autoriteit op het gebied der
ethiopische taal- en letterkunde ; hij schreef o. a.
eene Grammalik der athiopischen Sprache (Leipzig
1857), en een Ethiopisch Woordenboek, waarvan
1862 de eerste heeft het licht heeft gezien.
Dilln, vrije bergstad in het hongaarsche comitaat Houth, I uur gaans van Schemnitz ; 1400 inw.;
goud- en loodmijnen.
Dilly, stad op Timor. Zie DILLI.
Dilman, perzische stad, prov. Aderbeidzjan,
omstr. 2 mijlen van het noordelijkste einde van het
Urmia-meir; 15,000 inw.
Dima, spaansche stad, prov. Biskaaije ; 1800 inw.
Dimel, rivier. Zie D1EMEL.
Dimitri, of Dmitri. Zie DEIV1ETRIUS.
Dimna, stad in den stam Zebulon ; Jozua 21 : 35.
Dimon, rivier, vermeld Jezaia 15 : 9.
Dimona, stad in den stam Juda ; Jozua 15:22.
Dimotika, gr. Didymotichos, stad in europ.
Turkijë, 10 uren gaans bezuiden Adrianopel, aan de
Maritza ; 8000 inw.; Karel XII hield hier verblijf na
den slag van Pultawa.
Dina, dochter ,van Jacob en Lea. Zie SICHEM.
Dinadzjpoer, of Dinagepoor, stad in het
britsch-ind. presidentschap Bengalen; 30,000 inw.;
is de hoofdpl. van het district D., dat 180 vierk.
mijlen groot en met 1;200,000 zielen bevolkt is.
Dinan, het Dinellum uit de middeleeuwen, stad
in het fransche dept. COtes-du-Nord, 7 mijlen bezuidoosten Saint-Brieuc, aan de Rance; 8000 inw.
en haven; in de nahijbeid van D., dat op een berg
ligt, druk bezochte ijzerhoudende minerale bronnen.
Het is de geboorteplaats van Duclos. Oudtijds was
D. eene stad der Diauliten ; in de middeleeuwen had
D. eigene heeren, die den titel aannamen van vicomtes; van deze vicomtes stamde Duguesclin af,
door wien D. werd verdedigd toen het 1356 belegerd werd door den hertog van Lancaster.
Dinant, het Dinandium uit de middeleeuwen,
ouderwetsche vestingstad in de belgische prov. Namen, aan de Maas, 6 uren gaans bezuiden de stad
Namen ; 6400 inw. De Romeinen handen bier eenen
Diana-tempel gebouwd, waaraan de stad (zegt men)
haren naam ontleend heeft. Door Filips den Goede,
hertog van Burgundie, verwoest in 1466, werd D.
dadelijk weder opgebouwd, en in 1554 ingenomen
en geplunderd door Jan, hertog van Nevers. In 1690
werd de oude citadel geslecht door de Franschen
(de tegenwoordige vestingwerken zip' van nieuwen
datum), die zich eene eeuw later (1795) andermaal
van D. meester rnaakten. Deze stad is heroemd door
eene bijzondere koeksoort, die er gebakken wordt
(gateau de Dinant).

sit. DANKARA.
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Diodotus

Dinkhold, badplaats aan het Taunusgebergte,
bij de nassausche amtsstad Braubach.
Dinklage, marktvlek in den oldenburgschen
kreis Vechta ; 1200 inw.
Dinksperlo, dorp. Zie DINXPERLO.
,..ertog van). Zie TALLEYRAND-PERIGORD.
Dino (h
Dinocrates, n pretor der Messenen, onttrok
zijne landgenooten aan den Acheischen bond, bestreed de Acheers, maakte Philopemen krijgsgevangen, en bragt lien grooten man in zijne gevangenis
door middel van vergif om het leven (183 v. Chr.).
Kort daarna rukte Lycortas, de opvolger van Philopemen, met een leger op Messene aan, waarop D.,
die bang was in zijne handers te zullen vallen, zich
zelven doodde. — 2) macedonisch boutwmeester,
bouwde den tempel van Ephesus weder op, die in
de asch was gelegd door Erostratus, en werd naar
Egypte geroepen door Ptolemeus Philadelphus. Men
heeft aan hem (even als aan zoo menig ander) het
reusachtige plan toegedicht, om den berg Athos nit
te houwen in de gedaante van ecn man met eene
stad in de hand.
Dinslaken, stad in het pruis. reg.-district
Dusseldorf, kreis Duisburg, aan de MOnne ; 1800 inw.
Dintel, rivier in de nederl. provincie NoordBraband, ontstaat bij Breda uit de vereeniging van
de Mark en de Aa, en valt bevaarbaar bij Dinteloord
in het Volkerak.
Dinteloord, meer bekend onder den naatn
van Prinseland, dorp in de nederl. prov. N.-Braband,
5 uren gaans benoordw. Breda, aan de Dintel.
Dinther, of Dinter, dorp in de nederl. prov.
Noord-Braband, aan de Aa, 2 a 3 uren gaans ten
Z. Z. 0. van 's Hertogenbosch ; 400 inw.: tweemaal
(1398 en 1512) door de Gelderschen in de ascii
gelegd; 1757 overstroomd; geboortepl. van Edmundus Dintherus.
Dinther (Edmond van), lat. Edmundus Dintherus, geheimschrijver (1410-1434) van vier opvolgende hertogen van Braband en Burgundie, nl.
Antonius I, Johannes IV, Filips I en Filips II, schreef
eene Geschiedienis van Braband, en stierf te Brussel
17 Febr. 1448.
Dinur, volgens de overleveringen der Talmudisten de vuurstroom, die onder den troon Gods
stroornt; in den D. worden de zielen der vormen
gelouterd, en de zielen der goddeloozen varen met
den D. ter helle.
Dinxperlo, dorp in de nederl. prov. Gelderland, 8 uren gaans ten Z. Z. 0. van Zutphen, dint
bij de pruis. grenzen; 2400 inw.
Dio, om zijne buitengewone welsprekendheid
bijgenaamd Chrysostoinus, d. Goudmond, uit Prusa
in Bithynie, was van omstr. 94 tot 117 werkzaam
voornamelijk te Rome; van hem zijn 80 declamation
tot ons gekomen (beste editie van Emperius, 2 dln.
Brunswijk 1844).
Dio-Caesarea, I) D.-C., vroeger Sepphoris,
tegenw. Sefoeri, oudtijds in den stam Zebulon, ruim
1 mijl van Cana, 3 a 4 mijlen bezuidoosten Ptolemais;
het was slechts een viek, toen het door Herodes
Agrippa duchtig versterkt en tot hoofdstad van
Galilea verheven werd. Er was een tijd, dat de sanhedrin der Joden to D.-C. hunnen zetel hadden; in
de 4e eeuw werd deze stad door cesar Gallus verwoest. — 2) eene stad in tracheotisch Cilicie. —
3) eene stad in Groot-Phrygie. — 4) de stad Nazianzus in Cappadocie werd ook wel D.-C. genoemd.
Dio Cassius, grieksch geschiedschrijver, geb.
omstr. 155 na Chr. te Nicea in Bithynie. Van zijne
werken, waarin hij de geschiedenis van Rome be-

sehreven heeft van de stichting der stad tot 229 na
Chr., zijn slechts gedeelten tot ons gekomen; beste
editie die van Bekker (2 dln. Leipz. 1849).
Dio Chrysostomus, Zie
Diocles, grieksch geneeskundige uit Carystus,
leefde kort na Hippocrates. Van de fragmenten zijner
geschriften, die tot ons gekomen zijn, wordt de echtheid betwijfeld.
Diocietianus(Caj us A urel asValerius) ,me t den
bijnaam Jovius, romeinsch keizer, geb. 245 v. Chr.
te Dioclea bij Salona, in Dalmatie, uit geringe ouders,
begon zijne loopbaan als gemeen soldaat, en klom
op tot de hoogste waardigheden; en na den flood
van Probus (onder wiens regering D. stadhouder van
Mysie was) vergezelde hij Carus op diens veldtogt
tegen de Perzen. Toen Carus op dezen togt gestorven was, en zijne zwakke zones zich Met konden
doers gelden tegen over Aper, den bevelhebber der
lijfwacht, riepen de troepen D. ale keizer uit (284).
Ms zoodanig doodde hij Aper eigenhandig,overwon
zijne tegenstanders en mededingers, die met buitengewone zachtheid door hem behandeld werden, en
bragt de Bagauden (in opstand gekotnene boeken)
in Gallia tot onderwerping. Vervolgens (286) koos
hij Maxiinianus Herculius tot medebestuurder des
rijks, door hem tot vaugustus" te benoemen en hem
de vereeniging van de westelijke grenzen des rijks
op te dragen, terwijl hij het oostelijk gedeelte voor
zijne eigene rekening hield. Hij rukte tegen de Perzen op, en ontweldigde hun Mesopotamie ; daarna
keerde hij zijne wapenen tegen Germania, en overwon daar de Barbaren. In 292 koos hij nog twee
tnedebestuurders, nl. Constantius Chlorus en Galerius, aan wie hij den titel van ,>cesar" gaf. Elk Bier
vier vorsten bevocht zijnerzijds overwinningen, en
in 303 hielden zij hnnnen zegevierenden intogt in
Rome. In dat zelfde jaar schreef 1)., op aanstoken
van Galerius, eene vreeselijke vervolging tegen de
Christenen nit, welke den varen onafgebroken voortduurde. Middelerwijl had D. reeds in 305 afstand
van den troon gedaan, en was sill gaan leven op
zijne bezittingen bij Salona in Dalmatie, waar hij
313 stierf. Onder keizer D. werden de republikeinsche vormen geheel afgeschaft, en eene oostersche
pracht aan het hof ingevoercr.
Diodorus, van vandaar Sieulus bijgenaamd, grieksch geschiedschrijver, geb. te Agyrium
op Sicilia, leefde ten tijde van Cesar en van Augustus, en heeft zijnen naam vereeuwigd door het
schrijven van een groot werk, getiteld »Historische
Bibliotheek", bevattende in 40 boeken de geschiedenis van alle volken der aarde tot het jaar 60 v.
Chr.; slechts 15 boeken (1-5 en 11-20) zijn
daarvan in hun geheel tot ons gekomen, van de
overige bezitten wij slechts fragmenten. Behalve de
groote editie van Wesseling (2 dln. Amsterdam
1746), zijn D.'s werken uitgegeven door L. Dindorf
(5 dln. Leipzig 1829; 2 dln. Parijs 1842-44) en
door Bekker (3 dln. Leipz. 1853). — D., naam
van verseheidene philosophen, dichters, redenaars
en wiskunstenaars der oudheid.
Diodotus, 1) een geschiedschrijver uit Erythree, wiens (verloren geraakte) dagboeken van
Alexander den Groote als bronnen gediend hebben,
waaruit Plutarchus en Diodorus van Sicilia hebben
geput. — 2) een stoicijn van groote geleerdheid,
leermeester van Cicero, ten wiens huize hij leefde
en stierf, en die flan ook zijn eenige erfgenaam werd;
D.'s fortuin bedroeg 100,000 sestertien. In zijne
laatste levensjaren blind, zette D. echter nog ijverig
zijne studien voort.
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Diogenes, de beroemdste der hondsche wijsgeeren, geb. te Sinope in Paphlagonie 413 v. Chr.,
werd met zijnen vader, wegens het maken van valsche munt, nit zijne geboorteplaats verdreven, en
kwam jong te Athene, waar hij de philosophie studeerde onder Antisthenes; de deugd bestond, volgens hem, in de beoefening van ontbering, en hij
geeselde de dwaasheden der menschen met schertsenden, doch vinnigen spot. Menige opmerkelijke
trek uit zijnen levensloop is tot ons gekomen. Om
te toonen hoe weinig de mensch eigentlijk slechts
noodig heeft om te kunnen bestaan, hield hij verblijf
in eene ton, en had niets anders bij zich dan een
bedelzak, een stok en een houten bakje om water
te scheppen als hij dorst had ; dit laatste voorwerp
wierp hij weg als overtollig, zoodra hij eens een
knaap water zag scheppen in de holte der hand. Om
van zijne minachting jegens het menschdorn te doen
blijken, licp hij eens op klaarlichten dag met eene
brandende lantaarn in de hand, en toen hem gevraagd werd wat dit beduidde, gaf hij ten antwoord :
»lk zoek of ik ergens een rnensch kan vinden". Toen
Alexander de Groote hem een bezoek bragt, terwijl
D. in zijne ton zat, werd hem door den grooten veroveraar gevraagd of die niet iets voor hem doen kon ;
het antwoord was: »Ja, gij moest een weinig uit de
zon gaan staan". Van al die anecdoteri aangaande D.
is intusschen de echtheid niet bewezen ; hij stierf te
Corinthe omstr. 323 v. Chr. — D., van Apollonia
op het eiland Creta, grieksch wijsgeer, ook bijgenaamd
de Physicus, leefde in de vijfde eeuw v. Chr., en was
de leerling en opvolger van Anaximenes, in de
lonische school; even als zijn meester, hield hij de
lucht voor het beginsel van al het geschapene.
D., van Laerte in Cicilie, naar zijne geboortepl.
Laertius bijgenaamd, leefde waarschijnlijk in de
eerste helft der 3e eeuw na Chr., en behoorde, naar
men meent, tot de epicuristische sekte. Men heeft van
hem een voor de geschiedenis der wijsbegeerte zeer
belangrijk werk in 10 boeken, getiteld : De vitis,

Dion, fransche spelling voor Dio (zie de artt. Dio).
Dion, van Syracuse, leerling en vriend van Plato,
was de zwager van Dionysius den Oude, wiens vertrouwen hij genoot ; doch door diens zoon, Dionysius
den Jonge, die naijverig was op D.'s deugden en op
zijnen invloed, werd hij gebannen. Aan het hoofd
der misnoegden keerde D. weldra (357 v. Chr.) in
Syracuse terug, en werd er met het opperste gezag
bekleed. Vier jaren later werd hij vermoord door een
Athener met name Calippus, die door hem met weldaden overladen was geworden.
Dione, moeder van Venus, was de dochter van
den Oceaan en van Tethys; naar haar droeg Venus
den bijnaam van Dionwa, dien de dichters haar gaven.
Dionysia, feesten ter eere van Bacchus (wiens
grieksche naam is Dionysos). De feesten werden op
luisterrijke wijze gevierd te Athene; men hield dan
optogten of procession, waarbij ontzaggelijk groote
vazen vol wijn werden rondgedragen, enz.
Dionysische tijdrekening. Zie het art.

dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum, het best uitgegeven door Cobet (Parijs 1853).

— D. (Romanus), keizer van het oostersche rijk ;
zie ROMANUS DIOGENES.
Diois (het land van), lat. Diensis tractus, eertijds bewoond door de Vocontii en Tricastini, is een
klein landschap in het tegenw. fransche dept. DrOme.
Dioliba, rivier in Afrika. Zie DJOL1BA.
Dioma, rivier in europ. Rusland, in het gouvernement Orenburg, ontspringt 16 mijlen benoordw.
Orenburg, en valt na een loop van 45 mijlen even
beneden Oefa in de Bjelaja.
Diomedei campi, vlakten in oostelijk Apulie, dus genoemd naar Diomedes van Argos ; in deze
vlakten werd 216 de slag van Cannm geleverd.
Diomedes, 1) zoon van Ares en Cyrene, koning der Bistonen in Thracie, voederde zijne paar(len met inenschenvleesch ; hij werd door Hercules
overwonnen en gedood. Zie ABDERUS. - 2) zoon
van Tydeus en Deipyle, werd na Adrastus koning
van Argos, en was een der dapperste helden bij het
beleg van Troje. Bij zijnen terugkeer van Troje zich
door zijne gemalin Egialea verstooten ziende, verliet hij zijn vaderland, ging naar Apulie, en stichtte
verscheidene steden, o. a. Arpi, en naar men wil ook
Benevento. Naar hem droegen de vlakten tusschen
den Aufidus en den Cerbalus, in bet oostelijk gedeelte van Apulie, haren naam. — 2) latijnsch taalgeleerde uit de 5e eeuw, schrijver van eene verliandeling De oratione et partibus oratoriis, uitgegeven
(1605) door Putschius in zijne »Grammatici veteres".
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Dionysius, bijgenaamd Areopagita, d. 1. bijzitter van den Areopagus te Athene, werd door den
apostel Paulus tot het Christendom bekeerd (Hand.
17 : 34). Als eerste bisschop van Athene stelde hij
het feest Abazeen in, en onderging den marteldood
voor het geloof (anno 95); gedenkdag 3 Oct. —
D., de heilige, apostel van Gallie, werd omstr. 250
uit Rome naar Gallie gezonden ; hij was de eerste
bisschop van Parijs, stichtte in Frankrijk verscheidene kerken, en onderging 272, met zijne medgezellen Rusticus en Eleutherus, den marteldood, volgens
sommigen ter plaatse van de tegenwoordige parijsche wijk Montmartre (mons Martyrum), volgens
anderen te St.-Denis. Tot in de 18e eeuw was het
een algemeen geloofd punt, dat deze D., nadat men
hem onthalsd had, zijn hoofd in zijne handen genomen had en er mede weggeloopen was ; zOO plagt
hij dan ook afgebeeld te worden. Kerkelijke gedenkdag 9 Oct. — D., uithoofde van zijne korte gestalte
bijgenaamd Exiguus, d. i. de Kleine, was een geboren Scythe, kwam omstr. 500 als monnik naar Rome,
waar hij als klooster-abt stierf omstr. 550. Hij berekende het jaar van Christus' geboorte op 754 na
de stichting van Rome, zoodat men op dat oogenblik in het 532e jaar was van de christelijke jaartelling, die naar hem aanvankelijk ook wel Dionysische jaartelling (Ara Dionysia) genoemd werd, en
die voornamelijk sedert de 8e eeuw van lieverlede
algemeen is geworden.
Dionysius,van Halicarnassus in Carie, grieksch
geschiedschrijver en criticus, kwam omstr. 30 v.
Chr. naar Rome, en gaf daar omstr. 7 jaren v. Chr.
onder den titel van »Romeinsche Oudheden" een
geleerd werk in het licht, bevattende de geschiedenis der eerste tijden van Rome tot het jaar 266 v.
Chr. Van de 20 boeken, waaruit dat werk bestond,
zijn de 9 eerste in bun geheel, 10 en 11 grootendeels, en van 12 tot 20 slechts fragmenten tot ons
gekomen. Men heeft ook nog critische en rhetorische
werken van D., als : Censura veterum scriptorum
(Halle 1823, uitgeg. door Kruger in »Dionysii historiographica"); Ars rhetorica (Jena 1804, uitgeg. door
Schott); De compositioneverborum (Jena 1815, uitgeg.
door G011er). Al de werken van D. bijeen zijn uitgegeven door Sylburge (in fol. Frankfort 1586) en
door Reiske (6 dln. in 8 0 Leipzig 1774). — D.,
van Thracie, bijgenaamd de Taalgeleerde, van thracische afkomst, doch gehoortig uit Alexandria, was
een leerling van Aristarchus, en onderwees de fraaije
letteren te Rome ten tijde van Pompejus. Men heeft
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van hem eene Grieksche Spraakkunst (uitgeg. door
Fabricius in cll. 7 van de ))Bibliothéque grecque" en
door Bekker, 1816 te Berlijn, in dl. 2 der ))Anecdota
grmca"). — D. bijgenaamd Periegetes, grieksch
schrijver, geboortig uit Charax aan de Arabische
golf, leefde ten tijde van Augustus, en schreef een
geographisch leerdicht, getiteld Periegesis. De beste
editie is die van Bernhardy in de )>Geographi Grwci
minores" dl. 1 (Leipzig 1828) en met latijnsche vertalingen die van 1717 te Oxford.
Dionysius, van Syracuse, naam van twee
tirannen van Syracuse, nl.: D., bijgenaamd de Oude,
of de Dwingeland, was de zoon van geringe lieden,
en began zijne loophaan als gemeen soldaat, klom
van lieverlede op tot veldheer, en werd omstr. 406
v. Chr. met de hoogste magi bekleed. Door staatkundig doorzigt en krijgsmansbeleid hield hij zich
als tiran van Syracuse staande, doch schandvlekte
zijne regering door da gen van wreedheid en dwingelandij. Hij was zoo kwaaddenkend, dat zijne vrouw
en zijne kinderen nooit in zijne kamer mogten komen of hij moest zich eerst vergewist hebben, dat
ze Diets in of onder hunne kleederen hadden verborgen. Hij begunstigde philosopher en dichters, en
maakte zelf verzen. Een zijnen treurspelen behaalde
den prijs te Athene ; en op die overwinning trotscher
zijnde clan op al de overwinningen, die hij op het
slagveld had behaald, liet hij deswege een feestmaal
aanrigten, bij Welke gelegenheid hij derwijze de
matigheid uit het oog verloor, dat hij lien ten gevolge aan maag-overlading stierf (368 v. Chr.); hij
was 63 j. oud, en had 38 j. geregeerd. — D., bijgenaamd de Jonge, zoon van den vorige, volgde 368
v. Chr. zijnen vader op, riep den wijsgeer Plato aan
zijn hof, en scheen zich naar diens raadgevingen te
willen gedragen; doch het duurde niet lang of hij
joeg hem weg, en gaf zich over aan losbandigheid
en wreedheid. Hij zond zijnen zwager Dion in hallingschap ; doch deze verzamelde eenige troepen en
rukte op Syracuse aan (dat hij in drie dagen tijds
vermeesterde, 357 v. Chr.), en verdreef den tiran.
Tien jaren latei. keerde D. als tiran in Syracuse terug,
doch werd weldra wederom verdreven, ditmaal door
Timoleon, den veldheer der Corinthiers. Nu nam D.
de wijk naar Corinthe, en werd daar schoolmeester,
zegt men, om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Dionysius, koning van Portugal, geb. te Lissabon 1261, gest. 1325, volgde 1279 zijn vader
Alfons III op, en verdiende de schoone eernamen van
Vader des Vaderlands, vrijgevig Koning en landbouwlievend Koning, door de instellingen, die hij aan zijne
onderdanen gaf, om het yolk te vrijwaren tegen de
knevelarijen der landheeren, en om de schoone kunsten en den landbouw aan te moedigen. Hij voerde
met goed geluk oorlog tegen Castilie en Aragonie,
ter verdediging van de regten der infanten van Lara.
In 1310 koos hij met warmte de partij der Tempelheeren, en hield hunne onschuld staande. Toen de
orde in 1312 ontbonden was, nam hij al de leden, die
er toe behoord hadden, op in eene nieuwe orde, die
hij zes jaren later (1318) in Portugal stichtte onder
den naam van Christus-orde. Hij stichtte ook de
eerste portugesche universiteit (te Coimbra, 1291),
en schiep eene zeemagt.
Dionysius, bijgenaamd de Vlaming, schilder.
Zie CALVAERT.
Dionysopolis, oude naam van Warna aan de
Zwarte Zee.
Dyonisus, gr. Dionysos, 1) grieksche naam
van god Bacchus. — 2) zoon van Semele ; zie het
art. ATHAMAS.

Diophantus, grieksch wiskundige, geboortig
nit Alexandria, wordt gehouden voor den uitvinder
der algebra. Van zijne Arithmetica in 13 boeken
zijn slechts 6 boeken tot ons gekomen, uitgeg. door
Bachet (Parijs 1621) en door Fermat (Toulouse
1670), in het Duitsch vertaald door Schultz (Berlijn 1821).
Dioscorides (Pedacius, of Pedacius), grieksch
genees- en kruidkundige, geb. te Anazarba in Cilicie,
in de le eeuw na Chr., was nog tot op het laatst der
17e eeuw op bet gebied der artsenijmengkunde eene
autoriteit door zijne Materia medica (uitgeg. door
Sprengel, 2 dln. Leipzig 1829-30).
Dioseoridis insula, eiland in de golf Avalites der Erythreesche Zee ; tegenw. Socotora.
Dioscoru.s, of Dioscurus, patriarch van Alexandria, volgde 444 den hell. Cyrillus op, en omhelsde
de leerstellingen van Eutyches. Gedreven door
heerschzucht, bragt hij 449 door allerlei kuiperijen
de kerkvergadering te Ephesus tot stand, bekend
onder den naam van .Roovers-synode van Ephesus,
waar D. de zaken zoo bestuurde, dat alles uitviel ten
voordeele van den reeds veroordeelden Eutyches,
het hoofd der Monophysiten. Te Alexandria teruggekeerd, ging D. nog verder, en deed pans Leo in
den ban ; maar bij de afkeuring van het Westen,
haastten zich de meeste der te Ephesus vergaderd
geweest zijnde bisschoppen hunne daar uitgesprokene stem te herroepen, en reeds in 451 op het
groote concilie van Chalcedon werd D. van zijne
geestelijke waardigheid vervallen verklaard, waarop
hij door keizer Marcianus werd gebannen naar Gangra in Paphlagonie, waar hij weinige jaren later als
balling stierf.
Dioseuren, d. i. Kinderen van god Jupiter,
bijnaam van Castor en Pollux (Zie Ponux). — Komt
ook wel voor als bijnaam van Hercules.
Dioscurias, later Sebastopolis en Soteriopolis,
tegenw. Isgaur of Iscuriab, stad in Colchis, aan de
Zwarte Zee ; ontving den naam D. naar de Dioscuren
(Castor en Pollux), die bier landden onder de leiding
van Jason, op den togt der Argonauten.
Dioseurus. Zie DlOSCORUS.
Di6s–Gytir, marktvlek in het hongaarsche
comitaat Borsod, ruim 6 mijlen bewesten Tokai;
3000 inw.; warme bronnen.
Diospolis, a. i. Jupiters-stad, naam van verscheidene steden der oudheid, waaronder inzonderheid melding verdienen: 1) D. in Neder-Egypte,
bezuiden Mendes ; volgens d'An ville was dit D. de
zelfde stad als Panephysis. — 2) D. in Judea, beoosten Joppe ; werd ook Lydda genoemd ; tegenw.
Ludel of Loddo. — 3) D. in Opper-Egypte, benoordwesten Tentyra, aan den NW ; tegenw. Hon of How.
— 4) een ander D. in Opper-Egypte, namelijk
Diospolis Magna, was de zelfde stad als Thehe.
DiOszeg, marktvlek in bet hongaarsche comitaat Bihar, aan de rivier Er ; 5500 inw.
Diotrephes, een eerzuchtige onder de eerste
Christenen ; III Joh. vers 9.
Dipo Negoro, een der voogden van den jongen
sultan van Djokdjokarta, kwam Julij 1825 in openbaren opstand tegen het nederlandsch gezag ; eerst
na eenen hardnekkigen oorlog, die ongeveer vijf
jaren duurde, gelukte het ons den gevaarlijken D.-N.
gevangen te nemen 28 Maart 1830, en daarmede
was de opstand van hoofdleider beroofd en werd
weldra voor goed onderdrukt.
Dippel (Johan Conrad), geb. 10 Aug. 1673 op
Frankenstein bij Darmstadt, gest. 25 April 1734 op
Wittgenstein, was de zoon van een protestantsch
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predikant, en studeerde aanvankelijk zelf theologie,
doch maakte zich gehaat door zijne spotternijen over
vele leerstellige punten, en vooral door zijn geschrift
getiteld Papismus Protestantium. Al wat hij schreef
kwam in het Licht onder den gefingeerden naam van
Christianus Democritus. Zich vervolgens op de genees- en scheikunde toegelegd hebbende, muntte hij
weldra nit door zijne kennis, en deed zelfs verscheidene chemische uitvindingen ; o. a. is hij de
uitvinder van het Berlijnsch Blaauw.
Dippoldiswalde, saksische stad, 4 uren
gaans bezuiden Dresden ; 3000 inw.; koninklijk
paleis.
Dir, stad in Kaboel, 26 rnijlen benoordoosten
Kaboel, is de voornaamste stad in het landschap
Laghman, en residentie van den Khan der Joessofei.
Dirce, de vrouw van den thebaanschen koning
Lycus, hield Antiope (zie dat art.) gevangen, waarover de beide zonen van deze (Amphion en Zethus)
later _wederwraak namen, doordien ze D. aan de
hoornen van een wilden stier vastbonden en dien
toen de bergen opjoegen, zoodat D. deerlijk gekwetst
werd tegen de rotsen. Op haar gekerm werd zij door
de goden veranderd in eene bron, die haren naam
ontving, en die in de nabijheid van Thebe lag.
Direction, 1) eiland ten westen van Borneo.
— 2) een der Kokos- of Keeling-eilanden in de Indische Zee, wordt door de inlanders Poeloe Tikoes
d. Muizen-eiland genoemd, om de vele muizen,
die er zijn.
Directoire, dezen naam droeg in Frankrijk
het uitvoerend bewind, dat krachtens de constitutie
van het jaar III de republiek zou besturen gezamentlijk met den Raad der Vijfhonderd en den Raad
der Oudsten. Het D. werd geinstalleerd 13 Brumaire
jaar IV (4 Nov. 1795) en bestond uit vijf leden, benoemd door de beide Raden ; om de vijf jaren moesten deze Directeuren altreden, en waren alsdan niet
op nieuw benoembaar. Het D. benoemde de ministers en de opperbevelhebbers over de armeen ; maar
alle maatregelen van hestuur en van wetgeving moesten uitgaan van den Raad der Vijfhonderd ; de Directeurs konden slechts aan dien Raad voorstellen
doen. De eerste leden van het D. waren La Reveillere-Lepeaux, Letourneur, Rewbell, Barras en Carnot (laatstgenoenade in de plaats van Sidyes, die voor
zijne benoeming bedankt had). Zij, die later nog
benoemd werden, waren : Barthelemy (1 Prairial
jaar V, d. i. 20 Mei 1797)), Merlin de Douay, Francois de NeufchAteau, Treilhard, Roger- Duces, Gohier
en eindelijk Moulin (van den 24 Fructidor jaar V
tot den 30 Prairial jaar VII). Het D. was een tijdperk van roem voor de fransche legers, en een
oogenblik van binnenlandsche rust na de beroerten
der omwenteling. De gebeele krijgskundige geschiedenis van die dagen ligt in de namen van Bonaparte,
Kleber, Desaix, Massena, Moreau. Binnenslands heeft
het D. vooral de taak vervuld ern langzamerband de
tegenstrijdige belangen te verzoenen, de hartstogten
tot bedaren te brengen, den haat te doen slijten, het
nieuwe gouvernement te vestigen op duurzame
grondslagen, maar zonder zicb tot dat alles te bedienen van schandelijke en misdadige middelen. Met,
dat al duurde het niet lang of men begon de Directeurs te beschuldigen van onbekwaamheid. Na in
zijnen boezem eenige omwentelingen ondergaan te
hebben (zie FRUCTIDOR en PRAIRIAL) werd het D.
omvergeworpen door generaal Bonaparte op den befaamden 18 Brumaire jaar VIII (9 Nov. 1799). Het
D. bad slechts 4 jaren bestaan.
Directorium, lat. naam voor Directoire.

Dirk, of Diederik, zoon van Radboud en kleinzoon van Ascanius, eerste hertog van Friesland,
leefde in de 4e eeuw ; hij stichtte de stad Medemalaca tegenw. Medemblik) en nam den titel aan van
koning van West-Friesland, waartegen Haro, hertog
van Friesland, opkwam en hem beoorloogde, met
dit gevolg, dat D. zoowel zelf als voor zijne nakomelingen den hertog van Friesland als leenheer erkende. Genoemde. Haro worth gehouden voor den
vader van Lem, den stichter van Harolem (Haarlem).
Dirk, zeven graven van Holland, nl.: D. I,
zoon van den frieschen graaf Gerolf, werd door Karel
den Eenvoudige bij open giftbrief 15 Junij 922 als
leenroerig graaf der door zijn vader bezetene leengoederen in Holland bevestigd ; hij voerde oorlog
tegen de Denen en Friezen ; hij had eene italiaansche
vrouw, die met hem begraven ligt te Egmond. —
D. II, zoon en opvolger van den vorige, werd op
vergevorderden leeftijd door Otto III met nog meer
aanzienlijke leenen begiftigd (985) en stierf drie of
vier jaren daarna. — D. III, kleinzoon van den
vorige, kwam 998, toen zijn vader, graaf Aernont, in
den strijd tegen de Westfriezen was gesnenveld, aan
bet bewind, onder voogdij van zijne moeder Luitgard, die met behulp van haren schoonbroeder, keizer Hendrik II, de weerspannige Friezen tot onderwerping bragt. Door dezen D. werd omstr. 1015 de
stad Dordrecht gesticht ; hij deed eene bedevaart
naar Jeruzalem, van waar hij 1034 terugkeerde, en
stierf 27 Mei 1039. — D. IV, zoon en opvolger
van den vorige, had aanhoudend twisten met de
bisschoppen van Utrecht, Luik en Keulen en met
den duitschen keizer Hendrik III. Op een steekspel
te Luik (1048) had hij het ongeluk den breeder van
den aartsbisscbop van Keulen doodelijk te kwetsen,
waarop men hem en de zijnen dadelijk verwoed te
lijf viel; twee zijner hastaardbroeders werden daarbij
omgebragt ; hij zelf redde zicb met levensgevaar
door de vlugt, en liet nu in Holland al de luiksche
en keulsche schepen verbranden. Hierover in oorlog
geraakt, werd hem door verraad de stad Dordrecht
ontweldigd ; doch graaf D. wist des nacbts met eene
voldoende krijgsmagt in de stad te komen, en joeg
den vijand er weder nit; den volgenden dag echter
werd hij door een Keulenaar, die zicb in zeker huis
schuil :had gehouden, met een vergiftigden pijl dervvijze gewond, dat hij drie dagen later daaraan stierf
(14 Jan. 1049); de straat, waar dat huis stond, heet
nog de Gravenstraat. — D. V, zoon van graaf
Floris I, aanvaardde bij zijns vaders flood het bewind
onder voogdij zijner moeder, Geertruid van Saksen,
die 1063 hertrouwde met Robbert de Fries ; deze
droeg bij D.'s meerderjarigheid de regering aan hem
over. D.'s eerste krijgsbedrijf was de bestorming en
vermeestering van het slot IJsselmonde, waar Keenraad , bisschop van Utrecht, zich ophield. Hij regeerde
overigens vreedzaam en verstandig, en was algemeen
bewind bij zijn yolk ; hij stierf 17 Mei 1091. —
D. VI, zoon van graaf Floris II, dien hij onder
voogdij van zijne moeder, Petronella van Saksen, opvolgde. In 1132 meerderjarig geworden, had bij
dadelijk de wederspannige Westfriezen te beoorlogen ; daarop ondernam hij 1139 eene bedevaart naar
het Heilige Land ; vervolgens geraakte hij 1143 in
oorlog met den utrechtschen bisschop Herbert. Hij
belegerde Utrecht en meende de stad stormenderhand in te namen, teen bisschop Herbert ongewapend de stad uittoog aan het hoofd der geestelijkheid om den kerkeban tegen D. nit te spreken.
Hierop niet gesteld zijnde, smeekte graaf D., blootshoofds en barrevoets, om vergiffenis aan den bis-
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schop, en brak het beleg op. Hij stierf 5 Aug. 1157.
— D. VII, oudste zoon van graaf Floris III en
Ada van Schotland, volgde 1190 zijnen vader op,
die in het Oosten overleden was. Terwiji D. de Vlamingen beoorloogde, kwam zijn broeder Willem
(1194) tegen hem in opstand met de Drechter Friezen ; doch deze werden door D.'s dappere gemalin
Adeiheide verslagen bij Alkmaar, en daarna tusschen
de beide broeders eene verzoening bewerkt door
hunne moeder Ada. Na den dood van den bisschop
van Utrecht verklaarde graaf D. den nieuwen bisschop, Dirk van der Aare, den oorlog, doch werd
1202 bij Heusden door den vijand overrompeld en
gevangen genomen. Tegen een grooten losprijs op
vernederende voorwaarden aan zijne vrijheid teruggegeven, stierf D. te Dordrecht 4 Nov. 1203.
Dirk, bijgenaamd de Snijder, voornaamste der
Naaktloopers in Amsterdam 1535. Zie NAAKTLOOPERS.
Dirksland, of Dirxland, oudtijds Diederiksland, dorp in Zuid-Holland, circa 4 uren gaans bezuiden Brielle; geboortepl. van Philippus Gruterus
(Filips de Gruyter), schrijver van eene latijnsche
verhandeling over de dapperheid der Batavieren,
in 1618 te Leyden gedrukt.
Dirksz (Barend), bijgenaamd Doove Barend,
een goed schilder, van wien vroeger op het stadhuis
te Amsterdam eene, that's verloren geraakte, schilderij fling, voorstellende de opschudding, daar ter
stede veroorzaakt door de Wederdoopers in 1535.
Hij was geb. te Amsterdam 1534, en stierf 1592;
hij was de vader en eerste leermeester van den
voornamen schilder Dirk Barendsen.
Dirma, een aan Nederland onderhoorig rijkje
op het eiland Timor.
Dirnstein, stadje in Rijnsch Beijeren, '1 uur
gaans ten 0. N. 0. van Griinstadt ; 2000 Inw.;
11 Nov. 1805 nederlaag der Franschen onder Mortier
in hun gevecht tegen de Russen onder Kutusow.
Dirschau, poolsch Tczewo, stad in het pruisische reg.-distr. Dantzig, aan de Weichsel, 5 uren
gaans benoordoosten Stargard ; 6000 inw. De spoorwegbrug bij D. (2668 vt. lang) is een der grootste
meesterstukken van brugbouw in geheel de wereld.
Dirxland, dorp. Zie DIRKSLAND.
Dis, dichterlijke naam van god Pluto.
Disan, vorst der Horiten en zoon van Seir;
Gen. 36 : 21, 28, 30 en I Chron. 1 : 38, 42.
Disco, eilandje op de westkust van Groenland,
doorsneden door den 70sten graad noorderbreedte,
in het noordelijk gedeelte der Disco-baai, heeft op
de zuidkust de havenplaats Godhavn.
Discordia, d. Tweedragt, in de mythologie
eene onheilstichtende godin, die door Jupiter
den hemel gebannen werd, omdat zij aanhoudend
twist stookte tusschen de hemelbewoners. Gebelgd
dat zij niet op de bruiloft verzocht was van Thetis
en Pelea, wierp D. onder de godinnen den noodlottigen appel, die oorzaak werd van den befaamden
twist, waarin Paris tot scheidsregter werd gekozen.
De dichters beschrijven D. met hoofdhaar, waarvan
ieder Naar eene levende slang is, en dat vastgemaakt
is met bebloed lint.
Disentis, of Dissentis, dorp in het zwits. kanton Graauwbunderland, 3471 vt. boven de zee, op
den linkeroever van den Rijn, in het Rijndal, 6 mijlen bezuidw. Chur ; 1500 inw., meerendeels Romanen. Beroemde benedictijner-abdij, gesticht 614
door Siegbert, een schotschen benedictijner monnik.
Sedert 1570 voerden de D. den titel van prinsen
van het Heilige Roomsche rijk. In 1799 werd het
dorp en de abdij door de Franschen in asch gelegd.

Dissidenten
Disma, bij sommige schrijvers voor Desima.
Dismal—Swamp, een moeras (6 mijlen lang
en 2 inijlen breed) in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, deels tot Virginia, deels tot NoordCarolina behoorende, wordt door een kanaal doorsneden, dat New-Lebanon in Noord-Carolina met
Norfolk in Virginia verbindt.
Disna, stad in europ. Rusland, gouvernement,
Wilna,.22 inijlen benoorden Minsk, met 3800 inw.,
aan de hier in de Duna mondende rivier D., die
ontstaat uit het kleine meir Perswjeto.
Dison, stad in de belg. prov. Luik, 1 uur gaans
benoordw. Verviers; 3000 inw.
Dison, 1) vorst der Horiten, en zoon van Seir;
Gen. 36 : 21, 26, 30 ; I Chron. I : 38. — 2) kleinzoon van Seir; Gen. 36 : 25; I Chron. 1 : 41.
Dispargum, was eene oude stad in bet land
der Tongeren of in Thuringen (al naar men uit de
oude stukken leest Tungri of Thuringi), en is dus
Of een fort in de omstreken van Nijmegen of het
dorp Diesburg in het voormalige graafschap Henneberg. Uit D. moet Clodion opgerukt zijn, om in het
noorden van Gallia eenen inval te doen.
D'Israeli (Isaac), engelsch letterkundige, geb.
Mei 1766 bij Enfield, gest. 19 Jan. 1848, is het
meest bekend door zijne Curiosities of literature
(3 dln. Londen 1791-1817; 4 dln. Boston 1858)
en ook vooral door de Amenities of literature (3 dln.
Londen 1841 ; 3e druk 1851). — D'I. (Benjamin),
schrijft zijn naam zonder apostrophe ; zie het volgende art.
Disraeli (Benjamin), zoon van den vorige, geb.
Dec. 1805, trail eerst op als romanschrijver, en koos
als zoodanig al spoedig eene staatkundige rigting,
door zich aan te sluiten bij de zoogenaamde volbloed-liberalen ; doch toen hij 1837 voor Maidstone
zitting nam in het parlement, helde hij meer en
meer tot de conservative partij, inzonderheid tot de
aanhangers van Peel over, en behoorde, toen hij in
1841 voor Shrewsbury zitting nam in het Lagerhuis,
tot de oprigters en leiders van het toryistische
,,Jonge Engeland”, welke partij hij ook voorstond
in zijne staatkundige romans, zooals Coningsby
(3 dln. Londen '1844), Sybil (3 dln. Londen 1845)
en Tancred (3 dln. Londen 1847). Sedert den dood
van lord Bentinek als het hoofd der protectionisten
beschouwd, bekleedde hij in de twee rninisterien
Derby (Fehr. tot Dec. 1852, en Fehr. 1858 tot Junij
1859) het amht van kanselier der schatkist.
Dissen, stadje in Hanover, 4 uren gaans bezuidoosten Osnabruck, aan het Teutoburger woud ;
1500 inw. en de rijke zoutbron Rothenfeld.
.e A
Dissenters. Zi
A NGLICAANSCHE KERK en het
art. NON-CONFORMISTEN.
Dissentis. Zie DISENTIS.
Dissidenten, voorheen in Polen die Onroomschen, aan wie vrijé uitoefening van godsdienst was
toegestaan, zooals Protestanten, Gereformeerden,
Grieken en Armeniers (aan Wederdoopers, Socinianen en Kwakers was de vrije uitoefening van godsdienst niet vergund). De sedert Luther's tijd in
Polen talrijke Protestanten, Gereformeerden en Boheemsche Broeders vereenigden zich 14 April 1570
bij de overeenkomst van Sandomir tot een gemeenschappelijk kerkgenootschap. De Godsdienstvrede
van 1573 waarborgde hun de zelfde burgerlij%e regten, die de Roomsch-katholieken hadden. Sedert
1587 echter onder Sigismond III nam de roomschkath. partij van lieverlede de overhand, en de D.
verloren hunne regten wader, voornamelijk onder
August II en August III; zij werden echter in het be-
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Lit van die regten hersteld onder Polen's laatsten
koning, Stanislas August, en zulks hoofdzakelijk
door de bemoeijingen van Rusland ; en zij behielden
die regten ook later, toen Polen zijne onafhankelijkheid verloor en gedeeld werd. — Later heeft nien
den naam D. ook aan andere afgescheidenen gegeven, inzonderheid in Pruisen aan de Duitschkatholieken (zie RONGE).
Distel—orde, ook Andreas-orde genaamd, otndat zij aan den heiligen Andreas gewijd is, eene 1540
door den schotschen koning Jacobus V ingestelde
en later door de engelsche koningen vernieuwde
ridder-orde, heeft, even als oorspronkelijk, ook nog
tegenwoordig slechts twaalf ridders ; het ordesfeest
is 30 Nov.
Distomo. Zie AMBRYSUS.
Dithmar, kronijkschrijver. Zie DIETMAR.
Dithmarschen, of Ditmarsen, lat. Ditntarsia,
het westelijkste der Brie landschappen van het hertog-dom Holstein, ligt tusschen de Elbe en de Eider tangs
de Noordzee,.beslaat eene oppervlakte van 24 vierk.
mijlen, bevolkt met 50,000 zielen, en is ingedeeld in
Noord-D. met de hoofdpl. Heide, en Zuid-D. met de
steden Meldorf, Hemmingstadt en Brunsbuttel. Oudtijds behoorde D. tot het graafschap Stade, van 1144
tot 1180 aan het hertogdom Saksen, vervolgens aan
Glen aartsbisschop van Bremen, tegen wien het in
opstand kwam, om zich aan het bisdom Sleeswijk
aan te sluiten. In 1474 verkreeg Christiaan I, koning
van Denemarken, van keizer Frederik III de vereeniging van. Holstein, Sleeswijk en D. tot een hertogdom, leenroerig van de kroon van Denemarken ;
doch de Ditmarsen kwamen al spoedig in opstand
en bevochten zelfs (omstr. 1500) onder aanvoering
van Wolf Isebrand eene schitterende overwinning
op koning Jan 1, in welken slag 20,000 Denen (zegt
nien) buiten gevecht werden gesteld. Gelukkiger
echter was de in de krijgskunst bekwamere koning
Frederik II, die 1559 eene beslissende overwinning
op de Ditmarsen behaalde, in weerwil van de weergalooze dapperheid van hunnen aanvoerder, den
Boer Rhode. Toen werd D. gedeeltelijk bij het hertogdom Holstein, gedeeltelijk bij Denemarken gevoegd, en 1773 geheel bij Denemarken ingelijfd.
Diti, twee eilanden in den Molukschen archipel,
ter westzijde van het noordelijk schiereil. van Gilolo.
Ditters von Dittersdorf (Karel), duitsch
toonzetter, geb. 2 Nov. 1739 te Weenen, heeft een
groot aantal stukken gecomponeerd ; vooral zijne
komieke operaas (Doctor and Apotheker, Hieronynzus
Knicker, Rothkeippchen, enz.) waren zeer gewijd. Ofschoon risk aan bekwaamheden, was hij arm toen hij
1 Oct. 1799 stierf.
Diu, lat. Bwonus (sanskrit Dwipa, d. eiland),
een klein, goed versterkt eiland, dat reeds sedert
1535 aan de Portugezen behoort, aan de zuidpunt
van het schiereiland Guzerat in Hindostan, is titans
bevolkt met 11,000 zielen, en was eens eene der
bloeijendste kolonien van Portugal. De stad D., door
de Portugezen op D. gebouwd, werd 1670 door de
Arabieren van Maskat geplunderd, en heeft zich
nooit van die ramp hersteld. Oudtijds vond men op
het eiland D. den rijksten tempel van geheel Hindostan ; doch die tempel werd in 1025 geplunderd
door Mahmoed den Gaznevide.
Dium, 1) stad in Macedonia, aan de Thermalsche golf, bezuiden Haliacmon ; is tegenw. Katrina.
— 2) stad in Eubea, op de noordwestkust ; is tegenw. Agia. — 3) stad in Palestina, bij den stroom
Jabok of Beek Jabbok, in de Decapolis, waarvan het
N.T.gewag maakt (Matth. 4: 25; Marcus 5 : 20; 7: 31).

Dium promontorium, voorgebergte op de
noordkust van het eil. Creta ; tegenw. kaap Sossolo.
Dive, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept.
Vienne, Scheidt dat dept. van het dept. Deux-Sevres,
en valt na eenen loop van 8 mijlen bij St.-Hippolyte
in de Thoué.
Dives, 1) rivier in Frankrijk, besproeit de departementen Orne en Calvados, en valt na eenen
loop van 11 mijlen in het Kanaal. — 2) D., lat. Dena
of Diva, vlek in het fransche dept. Calvados, aan de
rivier D., 4 a 5 uren gaans bewesten Pont-l'Evéque;
400 inw., kleine haven, waar Willem de Veroveraar
uitzeilde.
Divilino, vlek in Rusland, 7 a 8 mijlen benoorden Moskou. Hier werd 1618 de vrede geteekend
tusschen Rusland en Polen, waarhij pries Wladislaw,
noon van Sigismond koning van Polen, afstand
deed van den russischen troop.
Divio, stad in Gallie ; tegenw. Dijon.
Divitiacus, een Eduer en behoorende tot de
Druiden, sloot zich aan Cesar aan, en was de eerste,
die den Romeinen in dat gedeelte van Gallie toegang
verschafte, waar hij gezag voerde. Hij bewees Cesar
groote diensteti in diens oorlog tegen de Belgen.
Divodurum, later Medionzatrici, hoofdstad
der Mediomatrici in belgisch Gallie, aan de Moezel;
tegenw. Metz.
Divona, stad in Gallie ; tegenw. Cahors.
Dixan, stad in Abyssinia, 11 mijlen benoordoosten Axum ; 2000 inw.; stapelplaats voor den
handel van Massauah naar het binnenland, vooral
naar Gondar.
Dixcove, bij de inlanders Nfoema genoemd,
engelsch fort en havenplaats op de Goudkust, waar
het de westelijkste der engelsche bezittingen is.
Dixmuyden, fransch Dixntude, belgische stad,
prov. West-Vlaanderen, aan de Yser, 3 uren gaans
bezuidoosten Fumes; 3600 inw.
Dixo, dorp op Java. Zie DIKSO.
Dixon, dorp op Java. Zie D1KSON.
Dizful, perzische stad en rivier. Zie DESFUL.
Dj ..... Woorden met Dj aanvangende, die men
hier niet mogt vinden, zoeke men op DZJ, DSJ, G of J.
Djabbalpoer, engelsch Jubbulpoor, stad in
de britsch-ind. prov. Nagpore ; ruim 10,000 inw.;
overwinning der Engelschen 19 Dec. 1817 op eene
vijfmaal sterkere armee van den radzja van Nagpore.
Djaboe, of Jabu, stad in het koningrijk Benin,
in Guinea, tusschen Lagos en Formosa.
Djadjipoer, engelsch Jajipoor of Jagepoor, stad
in het landschap Orissa, britsch-ind. distr. Cuttack,
aan den Baitarani ; 4000 inw.
Dj afar. Zie GIAFAR.
Djafna, hoofdplaats van het schiereiland Djafnapatam, aan het noordeinde van het eiland Ceylon,
37 mijlen benoorden Colombo ; 5000 inw.; is gesplitst in de blanke stad en de zwarte stad, zijnde
laatstgenoemde het talrijkst bevolkt.
Djafnapatam (schiereiland), is het gezondste
en volkrijkste gedeelte van het eil. Ceylon.
Djagaraga, versterkte plaats op het eil. Bali ;
13 April 1849 door de nederl. troepen veroverd.
D JAGGERNAT.
.e n
Djagarnat. Zie
Dj agatai. Z ie -JAGGATHAl.
of
Djagrahan,
dorp op Java, resid.
Djageran,
Djokdjokarta, niet ver van Brambanan, aan de Oepak.
met eene benting of verschansing; 23 Aug. 1829
aangetast door de muiters onder Dipo Negoro, die
echter door de Nederlauders kloek werden afgeslagen, en na herhaalde vergeefsche stormloopen
genoodzaakt waren of te trekken.
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Djaggathai, tweede zoon van Gengis-Khan,
gaf zijnen naam aan een der rijken, die gevormd
werden na den flood van den veroveraar ; dat rijk
grensde ten N. W. aan Kaptsjak, ten Z. 0. aan Kasjmir, ten Z. aan Delhi en het land der Beloedzjis, en
ten W. aan de Mongolen van Perzie. Voornaarnste
steden : Kasjgar en Aksoe. De naam D. wordt thans
nog gedragen door een gedeelte van Turkestan.
D. stierf 1240.
Djaggernat, of Jagernaut, sanskrit Djagannathe, bij de inboorlingen Poeri genaamd, stad in het
britsch-ind. presidentschap Orissa, district Koerda,
60 mijlen bezuidw. Calcutta, bij de zee en bij het
meer Tsjilka, aan eenen arm van den Mahanaddy;
30,000 inw.; ontzaggelijk groote tempel, jaarlijks
bezocht door circa anderhalf millioen bedevaartgangers uit alle oorden van Indie ; en de offeranden
van al die geloovigen te zamen vertegenwoordigen
eene waarde van meer dan 10 millioen nederl. guldens. Eertijds gebeurde het bij de plegtige feesten
dikwijls, dat half waanzinnige dweepers zich onder
den heiligen wagen wierpen, waarop het beeld van
Wisjnoe rondgeleid werd, ten elude zich door de
zware wielen te laten verpletteren; anderen onderwierpen zich uit overdrevene vroomheid aan de
verschrikkelijkste martelingen ; doch die vrome ijver
is reeds aanmerkelijk verflaauwd sedert het land
onder gezag van Engeland staat, en al het mogelijke
gedaan wordt om die barbaarschheden uit te roeijen.
Djagrahan, dorp op Java. Zi DJAGERAN.
Djaighar, engelsch Jaughur, zeestad in het
britsch-ind. presidentschap Bombay, op de kust van
Konkan, 30 mijlen bewesten Bedzjapoer.
Djainas, eene hindo-sekte in Decan ; ze hebben
een befaamden tempel in Kanara. Hunne leer zweemt
naar het Boeddhismus.
Djakovo. Zie DEaxova r.
Djalandhar, stad in den Pendjab, 20 a 25,000
inw.; ligt in het landschap Djalandhar-Doelb, d.
het land tusschen de rivieren Sutledzj en Bedzja
of Bias.
,
Djalawan, een der zes voornaamste provincien
van den bond der Beloedzjis, ligt tusschen Sarawan
ten N., Loes ten Z., en de Broehies-bergen ten 0.;
hoofdpl. Zoerri of Zehri.
Djalem, rivier in Indie. Zie Djelem.
Djallonkadoe, eene bijna woeste landstreek
in westelijk Nigritie, tusschen Gambia en Senegal,
is gesplitst in 2 provincien (Kullo en Gadoe); voornaamste steden : Manna en Soesita ; voornaamste
rivier: de Faleme.
Djallor, engelsch Jellore of Jellore, stad en vesting in het (onder protectoraat van Engeland staande)
koningrijk Djaudpoer in Indie, ligt aan den Soekri,
en heeft 14,000 inw.
Djalloun, engelsch Jalloun, groote en goed
bevolkte stad in Indie, in Bundelkand, 5 mijlen bewesten Kalpee.
Djalna, engelsch Jaulna, versterkte stad in
Indie, in Nizam's gebied, hoofdpl. van het district
Djalnapoer, 8 mijlen beoosten Aurengabad. Een
ander D., engelsch Jalna of Galna, stad en fort in
het britsch-ind. presidentschap Bombay, 30 mijlen
benoordoosten Bombay.
Djambara, koningrijk in Midden-Afrika, benoordw. de Lupata-bergen tangs de rivier Mangoza.
Djambi, of Jambi, koningrijk op de oostkust
van Sumatra, grenst ten N. aan het rijk Indragiri,
ten Z. aan het land der Kocboes, zijnde een heidensche volkstam, onderworpen aan den sultan Nan
Palembang. Het rijk D., dat nooit aan de Atjinezen

onderworpen geweest is, wordt doorstroomd door
de tivier D., aan Welke de hoofdstad D. ligt met
3000 inw. en een paleis van den sultan, zijnde deze
stad in twee deelen gesplitst, nl. het gedeelte op
den regteroever der rivier wordt bewoond door de
inboorlingen, en dat op den linkeroever der rivier
door de Arabieren en andere vreemdelingen.
Djambilia, voornaamste stad van bet negerrijk Timbo op de kust Sierra-Leone.
Djambit, dorp op Java, resid. Djokdjokarta ;
27 Aug. 1829 werden hier de muiters door de
nederl. troepen verwoed aangevallen en uiteengedreven.
Djamnah, stad in Indie. Zie DJOMNAH.
Djamoes, of Jamoes, dorp op Java, resid.
Banjoemaas, adsistent-residentie Poerbolingo; overwinning der Nederlanders op de muitelingen in
Nov. 1827.
Djamy (Abd-al-Rhaman), beroemd perzisch
dichter, geb. 1414 in Khorasan, gest. 1472, werd
aan het hof van sultan Ahoe-Said tot hofdichter benoemd. Van zijne vele werden zijn in bet Fransch
vertaald Jusuph el Suleika (door Chezy ; Parijs 1807);
Fables (door Langles; Parijs 1788).
Djanagar, engelsch Joonaghur, ook Soruth genaamd, stad in onafhankelijk Indie, in Guzerat,
maakt deel uit van het vorstendom Baroda, en is de
residentie van een radzja.
Djandikawis, of Jandikawis, dorp op Java,
resid. Djokdjokarta ; overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 21 Nov. 1825.
Djanik, stad in aziat. Turkije, in Siwas, 25
mijlen benoordw. Siwas, is de hoofdpl. van een
livah D., dat zich langs de Zwarte Zee uitstrekt,
tusschen de pachaliks Anatolie en Trebizonde.

Djankseylon, Zie DJONKSEILON.
Djanna, of Djenna, engelsch Janna, stad in het
koningrijk Yoruba, in Guinea ; 8 a 10,000 inw.
Djapan, stad op Java, 4 mijlen bezuidw. Soerabaja. In een nabij D. gelegen bosch de ruiner van
het nude Medang-Kamalan.
Djapara, stad op Java, hoofdpl. van het regentschap D. (40 vierk. mijlen; 490,000 zielen),
dat de kaap Morea beslaat. In 1618 werd de stad D.
door de Hollanders in de asch gelegd, om den soesoehoenang te tuchtigen, die het gebouw van de
nederl. 0. Compagnie had laten plunderen.
Djappa, voormalig dorp op Java, resid. Djokdjokarta, was in 1827 een schuilnest der muitelingen
en werd 26 Nov. van dat jaar door de nederl. troepen in de asch gelegd.
Djar (El), stad in Arabie, in Hedzjas, aan de
Roode Zee, 7 a 8 mijlen bezuidw. Jambo, aan den
weg van Medina naar Mekka. Men houdt deze stad
D. voor het Aziongaber uit de Heilige Schrift.
Djaroen, stad in Iran, in Fars, 13 mijlen bezuidoosten Sjiraz ; 4000 inw., heeft veel geleden
door verschillende aardbevingen.
Djarra, stad in het senegambische koningrijk
Ludamar, 8 mijlen bewesten Benauen.

Djasalmir. Zie DJESSALMIR.
Djask, havenstad in het perzische landschap
Moghistan, hij de grenzen van Beloedzjistan en
aan de Arabiscbe Zee ; 3000 inw.; is onderhoorig
aan den iman van Maskat.
Djatinam, dorp op Java, resid. Samarang,
werd 5 Oct. 1826 door de nederl. troepen aangetast
(daar de muitelingen er zich verschanst hadden),
en in de asch gelegd. Bij D. verscheidene gevechten
in 1827 (22 Febr., 31 Mrt., 26 en 27 April), waarin
de muitelingen telkens de nederlaag leden.
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Djats. Zie RADZJPOETEN.
Djaudpoer, of Djodpoer, engelsch Joudpore

Djeinagar. Zie DJEYPOER.
Djelalabad, engelsch Jallalabad, verscheidene

of Joudpoor, ook Marwar, het grootste der onder
Engelands protectoraat staande Radzjpoet-rijken in
Indie, is 1487 vierk. mijlen groot met 2 millioen
zielen. De hoofdstad D. heeft 60,000 inw. en eene
citadel, alsmede een paleis van den radzja.
Djavana, of Djoana, stad op Java, circa 4 mijlen benoordoosten Samarang, ligt circa een uur gaans
van de zee, aan de rivier D., en heeft 10,000 inw.
Djavat, stad in aziat. Rusland, in Sjirwan, aan
de Koer, nabij de zamenvloeijing met de Aras, 7 a
8 mijlen bezuiden Nieuw-Sjamakje.
Djawanpoer. Zie DJOUNPOER.
Djeangir. Zie GEANGIR.
Djebail, beteekent Bergen, en is het meervoud
van het arabische woord Djebel (zie dat art.).
Djebel, ook Gebel of Gibel, een arabisch woord,
dat Berg beteekent, is, zoowel alleen als zamengesteld met nog een woord, de naam van een aantal
steden en plaatsen, eilanden en bergen, enz. Die,
welke men Diet hieronder mogt vinden, zoeke men
op GIBEL, of op het woord dat achter D. volgt.
Djebel, 1) landschap in Midden-Arabie, in
Nedzjd, met uitgestrekte woestijn-vlakten, bewoond
door Bedoeinen. Uit dit landschap zijn de Wahabiten
gekomen. - 2) D., of Djebarl, ommuurde stad in
Syrie, in Tripoli, ruim 6 mijlen bezuiden Tripoli ;
2000 inw. (Druzen en Maroniten); haven, en fort,
waar de emir der Maroniten resideert. Deze stad is
het oude Byblos. De Arabieren maakten erzich meester van onder het kalifaat van Omar ; de Christenen
bemagtigden de stad in 1100, en hielden die in bezit
gedurende de Kruistogten (toen werd zij Gebelet of
Bersabee genoemd); vervolgens viel zij in handen
der Turken, en eindelijk in die der Egyptenaren ;
door de Engelschen werd D. aan den pacha van
Egypte ontweldigd in 1840.
Djebel-el - Samar, of Djebel-el-Koemr. Zie
MAANGEBERGTE.
Djebel -Nour, of Djibel-Noer, d. i. Berg des
Lichts, een berg in Arabie, in Hedzjas, in de nabijheid van Mekka. Volgens de mahowedaansche overlevering werd hier door den engel Gabriel het eerste
kapittel van den Koran aan Mahomed gebragt. Oudtijds stond daar eene vermaarde kapel, die verwoest
is geworden door de Wahabiten.
Djebel - Selseleh, het oude Silsilis, gebergte
in Egypte, in de nabijheid van Koem-Omboe; uit de
groote steengroeven van dit gebergte zijn die outzaggelijke rotsblokken getrokken, die gediend hebben voor de kolossale gebouwen van Thehe.
Djebel - Soghair, eiland in de Arabische golf,
7 a 8 mijlen van de kust van Jemen.
Djebel - Tar, het oude Combusta, vulkanisch
eilandje in de Roode Zee, circa 9 mijlen van de kust
van Jemen.

steden in 0. Indie, o. a. twee in Afghanistan ; het
belangrijkste der twee is de hoofdpl. van Seistan, en
ligt 50 mijlen van Kandahar, aan een kanaal, dat uitgaat van den Helmend ; in 1842 werd D. door de
Engelschen verwoest, ten gevolge van de moordtooneelen in Kaboel.•
Djelal-Eddin. Ziem— ELIK .-CHA
Djelalpoer, engelsch Jelalpoor, stad in onafhankelijk Indie, in den bond der sikhs, 18 mijlen
benoordwesten Lahore. In de nabijheid van D., zegt
men, werd de vermaarde veldslag geleverd tusschen
Alexander en Porus. — D., naam van verscheidene
andere steden in Indie, o. a. eene in het britsche
presidentschap Calcutta, 4 mijlen van Kalpi ; dit D.
heeft zijnen naam gegeven aan het britsche district
Dakka-Djelalpoer.
Djelasore, engelsch Jalassoor, stad in het
britsch-ind. presidentschap Calcutta, in het oude
Bengalen, 8 mijlen bezuiden Midnapoer.
Djelem, of Bihol, de oude Hydaspes, rivier in
Indie, een der vijf groote rivieren van den Pendzjab,
in het land der sikhs, ontspringt in het Himalayagebergte, in de prov. Kasjmir, doorstroomt het koningrijk Lahore, en ontlast zich na eenen loop van
ruim 80 mijlen in den Tsjenab, 16 mijlen benoordoosten Moeltan.
Djem, rivier in Azie. Zie EMBA.
Djema - Ghazouat, of Nemours, stad in de
algerijnsche prov. Oran ; 700 inw.; is de haven van
Tlewsen.
Djemalabad, stad in het britsch-indische
presidentschap Madras, in het oude lianara ;
D. wordt verdedigd door een fort, aangelegd door
Tippoe-Saab.
Djembrana, vorstendom op de westkust van
het nederl. 0.1. eiland Bali, grenst ten N. aan Boleling, waaraan het vroeger onderboorig was, dock
werd 1849 bij den oorlog van Bali verbeurd verklaard ; de hoofdpl. is Negara.
Djemnah, rivier in Indie. Zie DJOMNAH.
Djemsjid, koning van Perzie of Iran, regeerde
volgens sommigen omstr. 1890 v. Chr., volgens anderen omstr. 800 v. Chr. Men beschouwt hem als
den grondlegger van de beschaving iii Perzie ; hij
vergrootte Istakhar (Persepolis), was de uitvinder
van verscheidene kunsten, en stichtte een aantal
nuttige instellingen. Hij werd van den troon gestooten door den uit Arabie gekomenen overweldiger
Zohak, en lief eenen zoon na, met name Feridoen,
die later op den troon kwam. De Grieken hebben
den naarn van D. veranderd in Achemenes, en den
naam van Achemeniden gegeven aan de koningen
van Perzie, die zij beschouwden als van hem of te
stammen.
Djenab, een der rivieren van den Pendjab, ontspringt in het landschap Lahoel op den Himalaya,
doorstroomt het oostelijk gedeelte van Kasjmir, en
vormt, na zich met de Rawi vereenigd te hebben,
den Trimab.
Djengis - khan. Zie GENGIS-KHAN.
Djenny, engelsch Jenne, stad in Midden-Afrika,
hoofdstad van Neder-Bambarra, aan de Djoliba, 27
mijlen benoordoosten Sego ; 10,000 inw.; in 1828
is D. bezocht door Caillié.
Djerdjera, of Djurdjura, bergmassa van den
Atlas, bezuidoosten Algiers; 6550 vt. hoog.
Djesr- Erkenê, stad in europ. Turkije, in
Roetnelie, aan de Erkene en de Maritza, 4 mijlen
bezuiden Adrianopel.

Djebel - Tor. Zie Toe.
Djeboer (meir), in Afrika. Zie DIBBLE.
Djeddah, of Giddah, stad in Arable, in Hedzjas,
12 mijlen bewesten Mekka, aan de Roode Zee ; 20,000
inw.; wordt beschouwd als de haven van Mekka ;
veilige haven, die druk bezocht werd vOOr de veroveringen der Wahabiten. De stad D. is de hoofdpl.
geweest van een der vier turksche pachaliks in
Arabie. Sedert 1840 staat D. onder protectoraat van
den sultan van Turkije. Door engelsche oorlogschepen
werd D. 1858 gedurende Brie dagen gebombardeerd
als tuchtiging voor het hloedbad, dat de Mahomedanen er 15 Junij 1858 hadden aangerigt onder de
Christenen.
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Djessalmir

Djessalmir, engelsch Jessulniere, vorstendom
in Indie, in het door de Radzjpoeten bewoonde gedeelte van het oude Adzjinir, heeft eene stad D.,
die 16 mijlen benoordwesten Bikanir ligt en bevolkt
is met 15,000 inw.
Djessore, engelsch Jessore, district in britsch
Indie, grenst ten 0. aan de districten Dakka-Djelalpoer en Bakergandzj, ten N. aan den Ganges, ten
Z. aan de Golf van Bengalen, ten W. aan den Hoogly ;
de hoofdpl. is Morlay.
Djeypoer, of Djeinagar, het Jaypoor der Engelschen, stad met 60,000 inw. in britsch Indie, in
het land der Radzjpoeten, is de hoofdplaats van het
goed bewaterde en vruchtbare vorstendom D. in
Guzerat.
Djezireh (AI), arabische naam voor Mesopotarnie.
Djezireh of Djezeret-el-Omar, stad in aziat.
Turkije, in Diarbekir, op een eiland in den Tigris;
is de hoofdplaats van een erfelijk vorstendom der
Koerden.
Djezzar (Achmed), pacha van St.-Jean-d'Acre
en Saida, geb. in Bosnia in het begin der 18e eeuw ;
jong als slaaf verkocht in Egypte, klom hij allengs
van gemeen Mameluk op tot den hoogen rang van
stadhouder van Cairo. Vervolgens benoemd tot pacha
van St.-Jean-d'Acre, maakte hij zich onafhankelijk,
en regeerde als souverein over Syria tijdens den
veldtogt der Franschen in Egypte. Ingesloten in
St.-Jean-d'Acre, doorstond hij daar 1799 dat gedenkwaardige beleg, waarbij het krijgsgeluk van
Bonaparte eene eerste riederlaag Iced. Hij stierf 1804
in hoogen ouderdom. Zijn hijnaam D., dat wil zeggen
Slagter, had men hem gegeven om reden van zijne
verregaande wreedheid.
Djhalawan, landschap in het oostelijk gedeelte
van Beloedzjistan ; staat onder eenen khan.
Djhansi. Zie J-HANSI.
Djia—Laong, de souverein van het keizerrijk
Annam, ook genaamd Ngai-en-Sjoeng.
Djidda. Zie DJEDDA.
Djiddi, of Djedid, rivier in Algerie, komt uit
bet Atlas-gebergte, scheidt het landschap Zab van
de prov. Constantine, en valt na een loop van 50
mijlen in bet meir Melgig.
Djidjeli, of Djigelli, het lgilgilis der ouden,
stad met ruim 1000 inw. in de algerijnsche prov.
Constantine, beoosten Boedjaja en 12 mijlen benoordw. Constantine, werd 1664 bemagtigd door de
Franschen, die het op nieuw in bezit namen 1839.
Djihan—Gir, d. Wereldbedwinger, bijnaam
van den zoon van Akbar den Groote, was GrootMogol van 1605 tot 1625.
Djihan—Schach, of Schach DWI), zoon van
Djihan-Gir, volgde zijnen varier op, doch werd 1659
door zijnen zoon Aureng-Zeyb van den troon gestooten, en stierf 1666 in den kerker.
Djihoen, 1) rivier, ook genaamd Amoe of
Amoe-Darja, de Oxus der ouden. Zie AMU-DARJA.
2) rivier in Klein-Azie, is de Pyrame der ouden, en
valt na eenen loop van 25 mijlen in de golf van
Skanderoen.
Djilolo, een der Molukken. Zie Gicorm.
Djimilla, het oude Gemelke, in het Latijn ook
Cuieulum genaamd, stad in Algeriè, 14 mijlen bezuidw. Constantine; rorneinsche ruiners en prachtige
triomfboog; in 1839 hebben de Franschen hier een
geretrancheerd kamp aangelegd.
Djindjiro, bergland in Abyssinia, tusschen
Godzjeb en Enarea, bewoond door heidensche Gallas.
Djinghiz-khan. ZI P, –ENGIS-KHAN.

Djoliba
Djinni, hoofdstad van het landschap D. in het.
koningrijk Massina (Tomboektoe) in het westen van
Soedan, aan den Niger; omstr. 10,000 inw.; is een
der gewigtigste stapelplaatsen voor den soedanschen
koophandel.
Djinns, of Gen, of Ginnes, demonen in de oude
godsdienst der Arabieren en Perzen. De hedendaagsche Perzen beschouwen de D. als vrouwelijke booze
geesten, die (zeggen zij) vervloekt zijn geworden
door Salomon.
district
i in Indie.
I di 7i
Zie GENTIAH.
a
Djintiah, di
Djirdjeh, I) D., of Gyrgeh, stad in OpperEgypte, op den west-oever van den Nijl, was eertijds
de hoofdstad van geheel Opper-Egypte, en is tegenw.
de hoofdplaats van het departement D.; 7000 inw.
In de nabijheid het dorp Mensjiet-el-Nede, waar
men nog ruiner) ziet van Ptolemais. 2) D., of
Aboe-Djirdjeh, stad in Midden-Egypte. Zie het art.
ABU-DZJIRDZJEH.

Djizeh, ook Gyzeh, of Ghizeh, stad in MiddenEgypte, aan den Nijl, tegenover Cairo, hoofdpl. van
het departement D., wordt door eenige reizigers de
aangenaamste stad van geheel Egypte genoemd, en
is vermaard door de nabijheid der Groote Pyramiden.
Djobal, eilandje in de Roode Zee, aan de nitvaart van de golf van Suez.
Djobla, arabische stad in Jemen, 5 mijlen benoorden Gaas; 1200 buizen ; een lief stadje, gedeeltelijk bewoond door Joden.
Djoejacarta, ook Djogdjokerta. Zie bet art.
DJOKDJOKARTA.

Djodpoer. Zie DJAUDPOER.
Djohore, engelsch Johore, een rijkje op den
uithoek van bet schiereiland Malakka, voorheen
hoofdstad D., die 85 mijlen bezuidoosten Malakka
ligt. Eertijds magtig, is D. tegenw. een zwak en
slecht bevolkt landschap, dat onderhoorig is aan
Engeland ; in de 16e en 17e eeuw behoorde het aan
de Portugezen, die er in 1511 de stad D. gesticht
hebben, welke tegenwoordig, sedert de sultan op het
eiland Linga resideert, geheel vervallen en niet veel
meer dan een arm visschersdorp is.
Djokdjokarta, nederl. residentschap op het
eiland Java, groot 36 vierk. mijlen, bevolkt met
circa 340,000 zielen, omvat hoofdzakelijk bet sultanaat D., dat Bens een bloeijend rijk was, doch
welks sultan thans onder nederlandsch gezag staat ;
hij heeft zijne residentie in de stad D., aan de
Oepak, die de hoofdpl. van het residentschap is, en
ruim 43,000 inw. telt. In het residentschap D. brak
1825 de opstand uit, die bijna geheel Midden-Java
gedurende vijf jaren teisterde en aan Nederland
schatten gelds en tal van menschenlevens gekost
heeft (zie DIPO-NEGORO). In het begin van 1840
vertoonden zich in het residentschap D. op nieuw
sporen van muitzucht ; doch door een krachtig handelen van onze troepen werden de muitelingen na
eenige gevechten spoedig bedwongen, een 70-tal
hunner werd gevankelijk naar de hoofdplaats D. gehragt, en daarmede was de rust hersteld.
Djoliba, of Niger, groote rivier in het hinnenland van Afrika, komt ten noorden van Guinea uit
het Kong-gebergte, stroomt eerst van het nosten
naar het westen, en heeft, onder verschillende
namen, eenen zeer kronkelenden loop, besproeit de
rijken Bambakoe, Jamina, Sego en Djenny, doorstroomt het meir Dibbie of Djeboe, en neemt dan
eensklaps eene zuidwaartsche rigting. Vervolgens
komt de rivier D. in Guinea, waar zij zich in eene
menigte armen verdeelt, waarvan de Brie voornaamste

Djoma

Dobberschfitz

(de oude en de nieuwe Calabar en de rivier Noen,
Noun, of Nun) eene groote delta vormen, waarna
de D. zich met verscheidene monden in den Atlant.Oceaan ontlast. De loop van deze rivier is lang slecht
bekend geweest. De ouden schijnen reeds het bestaan
van deze riv. vermoed te hebben; zij noemden die
Niger ; de Arabieren kenden er een gedeelte van, en
noemden dat den Nip der Negers. De latere aardrijkskundigen hebben lang gemeend, dat de 1). zich
ontlastte in bet meir Tsjad; anderen waren van
meening, dat de D. zich hier of daar vereenigile met
den Nip; door de latere ontdekkingen van Clapperton, Caillid en Llander is echter de gissing van
Reichard bevestigd, die reeds in 1803 de meening
uitte, dat de Niger der ouden geen andere rivier was
dan de Djoliba, die ook den naam draagt van Koearra.
Djoma, rivier in het russische gouvt. Orenburg, bewesten de Bjelala, waarin zij zich beneden
Oefa ontlast na eenen loop van 45 mijlen.
Djomnah, engelsch Jumna, de Jomanes van
Plinius, rivier in Hindostan, komt uit het Himalayagebergte, besproeit de steden Delhi, Agra en Allahabad, terwijl zij de drie evenzoo genoemde provincien doorstroomt, neemt den Tsjamhal, de Betwah
en de Kane in zich op, en vereenigt zich bij Allahabad met den Ganges.
Djongkong, of Jongkong, landschap in de
wester-afdeeling van het nederl. 0.1. eiland Borneo,
strekt zich uit langs de rivier Embonan, en heeft
tot hoofdpl. het dorp D., dat beoosten Piassa ligt.
Djonkseilon, of Selanga, het Junkseilon der
Engelschen, eiland in de nabijheid van het schiereiland Malakka, is zeer gewigtig wegens zijne ligging
en ook door zijne rijke tinmijnen ; het is onderhoorig aan Siam, was zeer bloeijend vO6r de overweldiging der Birmanen 1810, loch in 1824 bijna verlaten.
Djorah, de zelfde stad als Ascalon.
Djorhat, engelsch Jorhaut of Jurhaut , stad in
britsch lndie, aan gene zijne van den Ganges, in het
voormalige koningrijk Assam, waarvan het laatstelijk
de hoofdstad was ; ligt aan den Dessai ; 8000 inw.
Djounpoer, engelsch Jounpoor, stad in het
britsch-ind. presidentschap Calcutta, in het voormalige Allahabad, is de hoofdplaats van het district
D., ligt 8 mijlen benoordw. Benares, aan de Goemti,
en heeft fraaije ruinen.
Djowar, engelsch Jozvaur, stad in het britschind. presidentschap Bombay (in het voormalige
Aurengabad), hoofdpl. van het district D., dat een
groot deel van het noorden van Concan bevat, en
begrensd wordt ten N. door Guzerat, ten W. door
de zee van Oman. Het district wordt besproeid door
de Weytarnah en door de Soeria (laatstgen. rivier
is de Styx der hindo-mythologie).
Djuanpoer. Zie DJOUNPOER.
Djuban, voogd van den jongen Behader-khan,
mongoolsch koning van Perzie, trouwde 1323 met
de zuster van dien koning, maar kwam reeds spoedig daarna tegen hem in opstand ; hij werd echter
door zijne troepen verlaten, en stierf den dood, waarmede verraders gestraft worden. Van hem stamt de
dynastie der Djubanen af, die in Irak regeerde van
1335 tot 1359 en in Khorassan van 1335 tot 1378.
Djunyr, of Soennr, het Jooneer der Engelschen,
stad in het britsch-ind. presidentschap Bombay (in
het voormalige Aurengabad), ruinen van turksche
gebouwen, uitgehouwen in de rots. — Het district
D. ligt ten oosten van de keten der westelijke Ghats,
heeft tot hoofdpl. Poena, en wordt besproeid door
een aantal rivieren, waarvan de voornaamste zijn
Bima, l'oena en Moela.

Djurdjura. Zie DJERDJER A.
Djuria, het Jooria der Engelschen, stad in Guzerat, aan de golf van Katsj, 27 mijlen beoosten
Achmedabad ; werd 1819 gedeeltelijk verwoest door
eene aardbeving.
Dlugosz (Jan), lat. Longinus, poolsch geschiedschrijver, geb. 1415 te Brzeznica uit aanziênlijke
ouders, gest. te Krakau 1480 als aartsbisschop van
Lemberg, eer hij nog als zoodanig gewijd was. Men
heeft verscheidene werken van hem, o. a. HistorictPolonicce usque ad annum 1480, libri XIII (2 fol.
dln. Leipzig 1711; nieuwe druk 1858); vooral de
drie laatste boeken van dat werk hebben booge historische waarde.
Dmitri. Zie DEMETRIUS.
Dmitrow, stad in europ. Rusland, gouvt. Moskau, 8 mijlen benoorden Moskau, aan de Jachroma ;
6800 inw.; gesticht 1154; dikwijls als apanage aan
russische prinsen geschonken ; menigmaal geteisterd
door de pest.
Dmitrowsk, stad in het russ. gouvernement
Orel, aan de Obsjtsjiritsa ; 4000 inw.
Dnieper, lat. Danapris, de Borysthenes der
ouden, een der grootste rivieren van Rusland, ontspringt bij het dorp Dneprowo in het gout. Smolensk, besproeit de gouvernementen Smolensk, Minsk,
Tsjernigow, Kiew, Pultawa, Jekaterinaslaw,Kherson,
Tauris, en valt na eenen loop van 270 mijlen tusschen Oczakow en Kinburn in de Zwarte Zee, na
zich van Kherson af meer en meer verbreed te hebben, zoodat zijn wijden inond de Golf van den Dnieper
heet. De voornaamste der rivieren, die zich in den
D. ontlasten, zijn: aan de regterzijde de Berezina,
Przypiec (of Pripetz), Ingoeletz en Bug (of Boeg);
aan de linkerzijde de Sosa, de 120 mijlen lange
Desna, de Psiol en de Samara. Het stroomgebied
van den D. omvat 10,600 vierk. mijlen. Door de
Berezina en de Pripetz, en door verscheidene belangrijke kanalen, staat de D. in gemeenschap met
de Duna, de Njemen en de Weichsel, zoodat door
den D. de Zwarte Zee en de Oostzee met elkander
in verbinding staan.
Dniester, lat. Danaster, de Tyras der ouden,
rivier in europ. Rusland, ontspringt op de noordhelling van bet Carpatisch gebergte in Galicie,
stroomt eerst noord-, dan noordoost- en vervolgens
zuidoostwaarts, loopt langs Sambor, Halicz, Mariampol, Zaleszczyski, Mohilew, en valt bij Akkerman in
de Zwarte Zee, na eenen loop van 110 mijlen, en
na de wateren in zich te hebben opgenomen van de
rivieren Stry, Sered, Podharca, Reoet en vele andere.
Doba—meir, een zoutmeer, het zelfde als Assal
(zie ASSAL).
Dobaroa, het oude Coloe, stad in Abyssinie,
14 mijlen benoorden Axum, was eene bloeijende
stad drie eeuwen geleden, en werd beschouwd als de
sleutel des lands van de zeezijde.
Dobbelbad, badplaats in Stiermarken, kreis
Gratz, 3 uren gaans van Gratz, hij het dorp Dobbel,
heeft twee warme minerale bronnen met badi nrigtingen.
Dobberan, of Doberan, lat. Dobranum, marktvlek in het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin,
aan de Oostzee ; 4000 inw.; in de gothische kerk de
graftomben der voormalige hertogen van Mecklenburg. Een half uur gaans van D., aan den Heiligen
Damm, de badplaats D., tot in onzen tijd de beroemdste en drukst bezochte Oostzee-badplaats van
Duitschland.
Dobberschtitz, poolsch Dobrzyca, stad in
pruis. Posen, kreis Krotosjin; 1100 inw.; fraai kasteel.
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Dobejanka

Dobejanka, vlek in het russ. gouvernement
Tsjernigow, arrond. Gorodnja ; 5000 inw.
Dobell (Sydney), engelsch dichter, geb. 1824
te Londen, afwisselend verblijfhoudend te Cheltenham en op het eiland Wight. Het voornaamste zijner
gedichten is England in the time of war (1856).
DObeln, stad in Saksen, reg.-distr. Leipzig, op
een eilandje in de Mulde, en aan den Chemnitz-Risaer
spoorweg ; 7500 inw.
Dobo, dorp op de noordoostkust van het neder1.indische eiland Wammer (een der Aroe-eilanden);
veel handel in paradijsvogels en casuarissen, enz. In
het begin van den west-moesson komen hies de
kooplieden aan van Makassar, Soerabaya, enz. en
vertoeven te D. tot in de maand Junij. Somwijlen
zijn er wel duizend kooplieden; ieder hunner laat
zich, met behulp der inlanders, een woonhuis opslaan, dat na zijn vertrek door de inlanders afgebroken wordt, die dus in het volgende jaar op nieuw
iets met opbouwen hopen te verdienen. Het getal blijvende woningen te D. bedraagt ongeveer een 90-tal.
Doboka, comitaat in Zevenbergen, groot circa
55 mijlen, bevolkt met 115,000 zielen, heeft tot
hoofdpl. Szek, is grootendeels bergland, en wordt
besproeid door de rivieren Szamos, Saj6, Egregy,
AlmAs en Bestercze ; grenst ten N. aan het district
Bistritz, ten Z. aan het comitaat Klausenburg, ten
aan het comitaat Krasna.
Dobra, 1) vlek in het zevenbergsche comitaat
Hunyad, aan den naar Hongarije loopenden Dolmabergpas ; 700 inw. — 2) vlek in het hongaarsche
comitaat Zomplin, aan de Ondava ; 650 inw.
3) stad in het russische gouvernement Warschau,
kreis Kalisch ; 2200 inw.
Dobranum, lat. naam van Dobberan.
Dobrath, een der landpalen van stam Zebulon;
Jozua 19 : 12 ; was een der steden, die aan de Levi ten
gegeven werden; Jozua 21 : 28; I Chron. 6 : 72.
Dobre, stad in het russische gouvt. Warschau,
op den regteroever van de Weichsel; 750 inw.;
overwinning der Russen op de Polen 17 Febr. 1831.
DObrentey (Gabriel), een der invloedrijkste
hongaarsche schrijvers en dichters, geb. 1786 te
Nagysz011äs, ontwierp 1822 in Ofen (Buda) met
andere geleerden, onder presidium van graaf Teleky,
het plan tot de 1825-27 door den rijksdag gestichte hongaarsche akadenrie, welke hem later de
redactie opdroeg van de Alte ungarische Sprachdenkmeiler. Hij stierf 27 Maart 1851.
DObrOkbz, marktvlek in het hongaarsche comitaat Tolna, aan de Kapos ; 2700 inw.; voortreffelijken wijnbouw.
Dobromil, stad in den galicischen kreis Sanok ;
2300 inw.; rumen van 't wide bergslot Hubertstein.
Dobrota, dorp in Dalmatie, aan de Bocca-diCattaro, tegenover Perzagno en Stolivo; 1400 inw.
en schoone villaas.
Dobrowsky (Joseph), slawisch of slavonisch
philoloog, geb. 17 Aug. 1753 te Gyermet nabij Raab
in Hougarije, gest. te Briinn, 6 Jan. 1829, heeft zeer
veel geschreven, waaronder vooral opmerking verdient : Geschichte der bOhntischeit Sprache and astern
Literatur (2e druk Praag 1818) ; Deutsch-bOhmisch
WOrterbuch (2 dln. Praag 1802-21); Slawin (2e
druk Praag 1834); Slovanka (2 dln. Praag 1814-15);
Glagolitica (Praag 1807 ; 2e druk 1832); Lehrgebaude
der biihmischen Sprache (Praag 1809 ; 2e druk 1819);
Entwurf zu einem, allgemeinen Etymologikon der
slawischen Sprachen (Praag 1809 ; 2e druk 1833) ;
Institutiones linguae Slavonice dialects veteris (Wee-

nen 1822); enz.

Dodo
Dobrudseha, of Dobroedzja, oudtijds Scythia
minor, het slechts karig bevolkte landschap, dat het
noordoostelijk gedeelte van turksch Bulgarije vormt,
strekt zich uit tusschen den Beneden-Donau en de
Zwarte Zee, en bestaat in eene 200 vierk. mijl. groot
en aan water arm zijnde hoogvlakte, waarin slechts
kleine stukken akkeriand en meerendeelssteppenland.
Dobruschka, stad in den boheemschen kreis
Ktiniggrâtz; 2800 inw.
Dobrzan, stad in den boheemschen kreis Pilsen, aan de Radbuse ; 2000 inw.
Dobrzisch, stad in den boheemschen kreis
Praag, aan den weg naar Passau; 2900 inw. en kasteel.

Dobrzyca. Zie DOBBERSCHUTZ.
Dobrzyn, twee steden in russisch Polen :
1) aan de Weichsel, 7 uren gaans benoordw. Nock;
2700 inw. — 2) met 1600 inw., 7 uren gaans benoordw. Lipno.
Dobschau, duitsche naam van Dobsina.
Dobsina, duitsch Dobschau, bergstad in het
hongaarsche comitaat GOrnOr, 5 uren gaans benoordw. Rosenau ; 4900 inw.; groote ijzersmederijen
en smelteriien , rijke ijzer-, koper- en kobaltmijnen
in den omtrek.
Doccomium, lat. naam der stad Dokkum.
Doccum. Zie Domium.
Doccumium, lat. naam der stad Dokkum.
Doce, rivier in Brazilie, ontspringt in de prov.
Minas-Geraes, doorstroomt de prov. Espiritu-Santo,
en vast na een loop van 50 mijlen in den Atl. Oceaan.
Doehart, meer in het schotsche graafschap
Perth, ruim een uur gaans lang, met schilderachtigen omtrek ; in dit meer een eiland met een oud
kasteel en een drijvend eilandje.
Dockum, friesche stad. Zie DOKKUM.
Dod (Charles Roger), engelsch biograaph, geb.
8 Mei 1793 in het iersche graafschap Leitrim, gest.
te Londen 21 Febr. 1855, vooral bekend door zijn
werk Peerage, baronetage and knightage of Great
Britain and Ireland (4840-1860), na zijnen flood
voortgezet door kapitein Robert P. Dod.
Dodai, een der Leger-overste p van Israel ten
tijde van David ; I Chron. 27 : 4.
Dodaniten, afstammelingen van Japheth ;
Gen. 10 : 4; I Chron. 1 : 7.
Dodava, vader van den profeet Eliezer; IIChron.
20 : 37.
Dodecapolis, een twaalfstedenborid, zooals
bijv. die in Etrurie.
Dodecarchie, twaalfhoofdige regering, zooals
die in Egypte van 700 tot 650 v. Chr.; die twaalf gezamentlijk regerende koningen heetten Dodecarchen.
Dodeleben, of Hohen-Dodeleben, dorp in het
pruis. reg.-distr. Maagdenburg, kreis Wohnirstedt ;
1250 inw.; geboortepl. van don dichter Matthisson.
Dodendorf, dorp in het pruis. reg.-district
Maagdenburg, kreis Wantzleben; 500 inw.; overwinning van het korps van Schill op de Westfalen
5 Mei 1809.
DOderhultsvik, vOOr 1856 de naam der
zweedsche stad Oscarshamn.
Dodewaard, dorp in de nederl. prov. Gelderland, 3 uren gaans bewesten Nijmegen en 3 uren
beoosten Tiel, reeds in 1315 vermeld in een open
brief van Reinald I, graaf van Gelder.
Dodinghem, het friesche dorp Dongjum.
Dodo, 1) uit den stam Issascbar, was de grootvader van Thola, die na Abimelech gedurende 23
2) vajaren regter was over Israel; Rigt. 10 : 1.
der van David's veidoverste Eleazar; II Sam. 23 : 9,
24; I Chron. 11 : 12, 26.

Dodoins
Dodotins (Rembert). Zie DODONEUS.
Dodona, tegenw. Heloni-Mon (een vlek bezuidoosten Castrissa), stad in Epirus, in Chaonie,
aan den voet van den Tomarus, te midden van groote
wouden, had een orakel van Jupiter, zijnde het oudste orakel in Griekenland. De godspraak van Jupiter
werd door een ouden priester (later door eene priesteres) vertolkt uit het ruischen van den heiligen
eikenbooni_; gedurende eenigen tijd ook uit bet ruischen eener heilige bron.
Dodonwus (Rembertus), of Dodoens, beroeind
genees- en kruidkundige, afkomstig van het friesche
geslacht der Joenckemaas of Joenckensen, welken
naam hij echter nooit gedragen heeft, daar zijn varier,
die zich als koopman te Mechelen nederzette, zich
buitenslands D. liet noemen. Rembert D. was geb.
te Mechelen 29 Juni 1517, werd 1582 als professor
te Leyden heroepen, doch stierf aldaar reeds 10 Maart
1585. Te Mechelen is hem een standbeeld opgericht
(onthuld Juli 1862).
Dodoniden, nirnfen van Dodona.
Dodwell (Henry), engelsch philoloog en chronoloog, geb. 1641 te Dublin, gest. 7 Juni 1711 te
Shottesbrook in Berkshire. Zijne chronologische
werken zijn het meest geacht, nl.: Dissertationes
Cyprianicre (Oxf. 1684) en De veteribus Grwcorum et
Romanorum cyclis (Oxford 1692). — D. (Edward),
engelsch oudheidkundige, geb. 1767, bereisde Griekenland van 1801 tot 1806, en stierf le Rome 13 Mei
1832. Van veel gewicht voor de studie der oudheid
is D.'s Classical and topographical tour through Greece
(2 din. Louden 1819), zoomede zijn werk getiteld
Views in Greece. Zijne weduwe Therese D., geboren
gravin Giraud, trail zestien maanden na zijnen flood
in den echt (21 Sept. 1833) met graaf Karl von
Spaur, destijds beiersch gezant te Rome (gest. 1854);
in haar rijtuig redde zich Pius IX naar Gaeta, toen
graaf Rossi vermoord was.
Doefin, landschap in het zuidelijk gedeelte van
het eiland Borneo; de helft daarvan werd 1817 door
den sultan van Bandjermasin aanNederland afgestaan.
Doeg, een Edorniet, de machtigste onder de veebezitters van Saul, deelde hem mede, dat David ten
huize van Achimelech was gekomen; I Sam. 21 : 7;
22 : 9, 18, 22; Psalm 52 : 2.
Doegoeradzjapatam. Zie bet artikel
DROORAJAPATAM.

Doekoe, naam van een dertigtal verschillende
dorpen op Java, waaronder een in de residentie
Soerakarta, bezuidwesten Klatten; dit D. werd 13
Jan. 1827 door de onzen ingenomen en verbrand.
Doemaring, stad en rivier op de noordoostkust van Borneo, in het rijk Sambilioeng.
Doengerpoer, of Dungarpoor, stad en landsohap. Zie DONGARPOER.
Doenjum, bet friesche dorp Dongjum.
Doenrijk, of Doenrijp, 't fries. dorp Dronrijp.
Doerani, of Durani, ook Dorani, een der oude
dynasties in Afghanistan, gesticht door Achmed, den
aanvoerder der Abdalli, die, ongeveer I millioen zielen sterk, omstreeks de helft der 18e eeuw het noordwestelijk gedeelte van Afghanistan in bezit namen.
Genoemde Achmed, zijnde een zoon van Seman-Khan,
verhief zich 1747 tot koning van Afghanistan, aan
zijne dynastie den eernaam gevende van Doer-Doeran,
d. eenw des heils; hij stierf 1773. Zijn rijk strekte
zich nit van de oevers van den Oxus tot aan de Perzische golf; hij koos tot residentie Kandahar, naar
welke stad 60,000 huisgezinnen der Abdalli waren
overgebracht door Nadir, den schach van Perzie, toen
die Afghanistan had onderworpen.
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Doer-Doeran, of Dur-Duran, titel eener
afghaansche dynastie. Zie DOERAN1.
Doerian, I) handelsplaats in bet landschap
Serdang, op bet nederl.-ind. eiland Sumatra. —
2) Groot-D. of Sanglar, en 3) Klein-D., twee q ilanden, tot den Riouw-archipel behoorende, in de straat
van Malakka, en van Sumatra's oostkust gescheiden
door 4) de straat D.
Doeron, eiland in nederl. 0.1. in den Soendaschen archipel, in de straat van Malakka.
Does, een water, dat even boven Leyderdorp
uit den Rijn komt, noordwestelijk langs Hoogmade
loopt, en zich met de Oude Aa vereenigt. Bij den
aanvang van de D. de voormalige adellijke hofstede
het huis Ter-Does, dat 1420, toen Jan van Beieren
Leyden belegerde, door zijn krijgsvolk bezet, doch
vervolgens door die van Leyden uitgeplunderd werd.
In het laatst der 17e eeuw verbouwd, is het in het
laatst der 18e eeuw geheel afgebroken. Naar dit huis
noemde zich bet aanzienlijke geslacht Van der Does
(zie het volgende art.).
Does (Johan van der), de lieldhaftige verdediger van Leyden gedurende het spaansche beleg 1572,
was geboren 6 Dec. 1545 te Noordwijk, en stied
aldaar October 1604; hij was sedert 1591 met der
woon gevestigd te Hage, als lid van den Hoogen
Raad. Als uitstekend latijnsch dichter is hij bekend
onder den naam van Janus Dousa. Hij hehoorde tot
het aanzienlijke geslacht Van der Does (zie het vorige art.), dat een aantal beroernde mannen heeft
voortgebracht, o. a.: D. (Johan v. d.), zoon van den
vorige, in de geleerde wereld insgelijks onder deu
naam van Janus Dousa bekend, vooral als ervaren in
's lands historie en oudheden, geb. 16 Jan. 1571,
gest. 12 Jan. 1597. — D. (Pieter v. d.), neef van
den vorige, geb. 1562, als vice-ad miraal van Holland
1588 veel bijdragende tot het vernielen van Spanje's
zoogenaamde Onoverwinnelijke vloot. Later bij de
bestorming van AduarderzijI werd hij gekwetst;
doch 1599 nam bij, als opper-admiraal over eene
vloot van 70 schepen, de stad Palmas in op het eiland
Groot-Canaria. Bij de landing op St.-Thomas door
eene hevige ziekte aangetast, stierf hij daar 24 October 1599.
Doesburg, of Doesborgh, lat. Teutaburgum,
stad in Gelderlan.1, 3 wren gaans benoordw. Arnhem
en 3 wren gaans bezuiden Zutphen, aan de samenvloeiing van den Ouden met den Nieuwen LIsel;
3800 inw. Vermoedelijk ontstaan uit eene door den
rom. veldheer Claudius Drusus eenige jaren voor
Christi's' geboorte aangelegde strekte (Drusi Burgum,
dus Droesborgh, dat dan door weglating van de r
verbasterd zon zijn rn D.), werd D. in het begin der
13e eeuw door Gerard III, graaf van Gelder en Zutphen, met stadsrechten beschonken, en 1607 door
prins Maurits van vestingwerken voorzien, welke
echter door de Franschen, die D. 1672 hadden bemachtigd, in 1674, toen zij genoodzaakt waren D. te
verlaten, geheel vernield en nooit weder opgebouwd
zijn. Behalve dat D. in 1550 door de pest bezocht
werd, leed deze stad geed bijzondere rampen. In
1572 werd zij door graaf Van den Berg ingenomen
voor den prins van Oranje ; doch kort daarna weder
ontruimd, bleef D. in handen der Spanjaarden tot
1576, toen de stad weder aan de Staten °verging ;
in 1585 door verraad in de spaansche nicht gekomen,
werd D. 1586 belegerd en ingenomen door graaf
Leicester, en kwam sedert niet meer in handed der
Spanjaarden.
Doethem, een der vele oude namen van Doetinchem.
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Doetinchem, of Deutichem, stadje met circa
2000 inw. in de nederl. prov. Gelderland, aan den
ouden Use!, 7 uren gaans beoosten Arnhem en 2
uren gaans bezuidoosten Doesborgh ; wordt het eerst
vermeld 838, werd in 1100 door eenen ringmuur
omsloten, en omstr. 1236 door Otto II, graaf van
Gelder, met stadsrechten begiftigd, was in de 15e
eeuw eene bloeiende stad en sterke vesting; 1499
werd D. belegerd door Jan II, hertog van Cleve, die
echter het beleg moest opbreken, omdat de Gelderschen eenen inval deden in zijn eigen land. In de
16e eeuw was D. afwisselend in de macht der Spanjaarden of van den prins van Oranje. In 1607 werden D. en Lochem tot onzijdige steden verklaard ;
loch 1665 werd het door de Munsterschen bemachtigd, die het ongeveer 7 maanden in bezit hielden.
In 1672 ging D. zonder slag of stoot aan de Franschen over, die het bezet hielden, totdat zij genoodzaakt werden ons land te verlaten ; 1787 bezet
door pruisische troepen; 25 Nov. 1794 trokken de
keizerlijken D. binnen; 8 Febr. 1795 in bezit genomen door de Franschen; 1813:intocht der geallieerden.
Van andere (dan oorlogs)rampen leed D., als volgt :
in bet laatst der 16e eeuw heerschte de pest er zoo
hevig, dat men van elders menschen moest laten
komen om de dooden te begraven; 1754 en 1764
watersnood ; 1774 veepest ; 1783 hevige roode loop ;
1784, 1809 en 1814 watersnood. De stad D. is de
geboortepl. van Christiaan Anthonie Verhuell (onder
koning Lodewijk ambassadenr in Spanje) en van
diens broeder Karel Hendrik Verhuell (admiraal en
pair van Frankrijk).
Doeveren, oudt. Douveren, later Doveren,
dorpje in de nederl. provincie N.-Braband, 3 uren
gaans benoordw. 's Hertogenbosch, werd 1672, na
den mislukten aanslag der Franschen op Heusden,
door hen geplunderd ; overstroomd 18 Nov. 1421 en
Jan. 1809.
Doffer—eilanden, ook Verlaten-eilanden genaamd, twee nederl. 0. I. eilanden benoorden het
eiland Flores, in de Donda-baai. Le heeten WestDeer en Oost-Doffer, en zijn door een rif met
elkander verbonden.
Diciffingen, dorp in den wurtembergschen
Neckarkreis ; 1150 inw.; overwinning van graaf
Eberhard van Wurtemberg op de zwabische steden
23 Aug. 1388.
Dofka. Zie DOPHKA.
Dofrinen, ook genaamd Scandinavische Alpen,
bergketen, die het scandinavische schiereiland doorloopt in zijne geheele lengte, terwijl zij Noorwegen
van Zweden scheidt en de waterscheiding vormt
tusschen de Oostzee en (le Noordzee. Zij neemt achtereenvolgend van het noorden naar het zuiden de
namen Kiblenfjeld, Langfjeld, Doverfjeld, Sognefjeld,
Hardangerfjeld en Jonglefjeld aan. Een der hoogste
pieken is de SnOhatta (7150 vt.) of Sneehatten
(d. i sneeuwhoed), in welks nabijheid de grpote
weg van Christiania naar Drontheim. De D. zijn de
rijkste bergen in Europa aan ijzer- en kopermijnen ;
men vindt er ook lood, arsenicum, kobalt en zilver.
Dogado, oude prov. der venetiaansche republiek, had tot hoofdpl. Venetic, en strekte zich uit
tusschen Polesina ten Z., de marke van Padua ten
W., de marke van Treviso ten N., en de Adriatische
Zee ten 0. Zij bevatte, behalve een klein gedeelte
van het vasteland, verscheidene eilandjes (te zarnen
bekend onder den naam van lagunen van Venetie)
nl. de eilandjes op welke Venetie gebouwd is, benevens Giudeca, St.-George, St.-Rasmo, Malamocco, enz.

Dogen. De titel van Doge werd eertijds gedragen door de hoogste waardigheid-bekleeders in verscheidene italiaansche republieken, en wel inzonderheid door die van Venetic en van Genua. In
Venetie hestond de macht van den Doge hoofdzakelijk
in het beslissen over oorlog of vrede, het opperbevel over de le 6 ers. het benoemen tot burgerlijke
en kerkelijke ambten, en het voorzitten in den
Senaat. Hij kon echter geen besluiten nemen zonder
rle toestemming van den Raad der Tien. Het geld
werd gemunt op den naam van den Doge, maar niet
met zijne wapens ; hij mocht niet anders trouwen dan
met eene venetiaansche vrouw. Als hij zijne waardigheid aanvaardde moest hij ook de Adriatische
Zee huvven, eene plechtigheid, die stellig eene toespeling was op het gezag dat Venetic bad over de
zeeen. De eerste doge was Paluccr Anafesto (697)
en de laatste Ludovico Marini, die aan het hoofd van
bet gemeenebest stond, toen het veroverd werd door
de Franschen (1797). De heroemdste venetiaansche
D. zijn Dandolo, Faliero, Tiepolo en Gradenigo (zie
die namen). — In Genua werd de waardigheid van
Doge ingesteld 1339, en aanvankelijk opgedragen
voor levenslang ; de Doge moest gesproten zijn uit
een plebeisch en tot de partij der Gibellijnen behoorend geslacht. Onder die voor levenslang aangestelde D. merken wij op Guarco, Montaldo,Fregoso
en Adorno. In 1528 bracbt Andrea Doria eene vet.andering in den regeeringsvorm ; hij lokte een decreet
uit, waarbij bepaald werd, dat er een Doge zou worden gekozen om de twee jaren, en dat die gekozen
zou worden nit de aristocratische familien ; die Doge
moest overigens zijne macht deelen met eenen raad
vau 400 leden, gekozen uit de aanzienlijken van
den laude. De beroemdste D., die krachtens dat decreet over Genua geregeerd hebben, zijn Spinola,
Doria, Grimaldi, Imperiali, Durazzo, Balbi, Pallavicino,
enz. Genua hield op D. te hebben in 1797, toen ook
die republiek in bezit genomen werd door de fransche troepen.
Doggersbank, groote zand bank in de Noordzee, tusschen Engeland, de Nederlanden en Denemarken, van gewicht voor de stokvischvangst. Aan
de zuidzijde van D. 5 Aug. 1781 de beroemde zeeslag tusschen de Hollanders (under Zoutman) en
de Engelschen (under Parker), waarin eerstgenoemden overwinnaars bleven.
Dog—Island, eilandje in de ApalachiCn-baai,
bij de kust van Florida, en bij den ingang naar de
St.-Georges-Sound.
Dogliani, stad in PiCmont, prov. Mondovi,
aan de Rea; 4700 inw.
Dognacska, marktvlek in het hongaarsche
comitaat Krasso, 3 uren gaans bezuiden Boksan ;
2800 inw.; in den orutrek zilver-, ijzer-, lood- en
kopermijnen.
Dogne, een der twee bronstroomen van de
rivier Dordogne in het fransche departement Puyde-Dome, stoot ter hoogte van 90 vt. neder in het
dal der Dore.
Dogo, voormalig koningrijk op Java, nabij de
zuidkust, in het tegenw. residentschap Kediri.
DOhler (Theodor), componist en virtuoos,
geb. 1814 te Napels, genoot sedert 1829 zijne opleiding te Weenen onder Czerny, deed eene kunstreis door Europa, bezocht al de voornaamste steden.
werd, 1846 naar Lucca teruggekeerd, waar hij kamervirtuoos van den hertog was, door dezen tot
baron verheven, hield vervolgens afwisselend verblijf
te Genua en te Florence, en stied' in laatstgen. stad
21 Febr. 1856.
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Dohm (Christ. Konr. Wilh. von), pruis. staatsman en schrijver, geb. 11 Dec. 1751 te Lemgo,
gest. 29 Mei 1820 op zijn landgoed Pustleben. Zijne
voornaamste geschriften zijn: Geschichte des bairischen
Erbfolgestreits (Frankfort 1779); Ueber den deutschen
Fiirstenbund (Berlijn 1789); Denktviirdigkeitenmeiner
Zeit (5 dln. Lemgo 1814-19).
Dohna, stadje met 1500 inw. aan de Muglitz
in Saksen, even bezuidoosten Dresden, was tot 1402
de zetel van het reeds in 1107 vermelde geslacht
der burggraven van Dohna, welk geslacht verscheidene beroemde mannen onder zijne leden telt.
Doho, voormalige hoofdstad van een koningrijk
op Java, over welk rijk een beroemd javaansch vorst,
met name Djojo Bojo geregeerd heeft. De rumen
van D. zijn nog in het residentschap Kadoe te zien.
Dohud, of Dohad, versterkte stad op de grensscheiding van Malwa en Guzerat in Oost-Indie, behoort tot bet rijk Scindia.
Doil, rivier in Frankrijk. Zie AUTH10N.
Doire, fransche naam der italiaansche rivieren
Dora Baltea en Dora Riparia (D. Balt& en D. Ripaire).
7i —E.
n EURN
h
Zie
Doirne, dorp in '1\1 .-_ra_an_.
Dokkum, of Dockum, lat. Doccomium, of
Doccomium, stad met ruim 4000 inw. in de nederl.
prov. Friesland, 4 uren gaans benoordw. Leeuwarden, aan de Ee, vermoedelijk ontstaan rondom het,
in 248 door hertog Ubo gebouwde kasteel Dockenburg of Doccumbnrg, werd 739 door den frieschen
koning Gondebald met een ringmuur omsloten, en
is voornamelijk in de geschiedenis bekend doordren
de heilige Bonifacius, met nog 51 andere geestelijken,
op den huize Dockinga in de nabijheid van D. vermoord werd 755. Van oorlogsrampen had D. door
vele eeuwen keen het zijne te lijden, o. a. in de
twisten tusschen de Schieringers en Vetkoopers ; in
1399, nadat D. door Albrecht van Beieren, graaf
van Holland, was bemachtigd, werd het door de Friezen bestormd, doch deze werden afgeslagen; 1414
door de Vetkoopers uitgeplunderd, platgebrand en
met den grond gelijk gernaakt ; 1419 weder opgebouwd door de Schieringers; nadat hertog Jan van
Beieren meester was geworden van D., werd het
1421 door de Friezen stormenderhand vermeesterd ;
in 1515 zonder slag of stoot ingenomen door de
Gelderschen, en 1516 evenzoo zonder bloedvergieten
hernomen door den burgundischen stadhouder van
Friesland, nl. Floris van Egmond ; in 1517 door de
Gelderschen belegerd en veroverd, en 1523 na een
beleg van drie weken aan hen ontweldigd door Jan
van Wassenaar, veldheer van keizer Karel in Friesland ; sedert bleef D. onafgebroken in de macht der
Burgundiers, totdat het 28 Aug. 1572 door de Spanjaarden geplunderd en uitgemoord en grootendeels
in de asch gelegd werd. In 1580 nam graaf Hohenlo
van het weder opgebouwde D. bezit voor den prins
van Oranje, en 1582 werd bet in behoorlijken staat
van versterking gebracht. Onder de vele in Nederland
beroemde mannen, die te D. geboren zijn, noemen
wij den geschiedschrijver Cornelis Kemp (zie het
art. KEMPlUS).
Dol, kantonshoofdpl. in het fransche dept. liteVilaine, anderhalf our gaans bezuidoosten St.-Malo ;
4000 inw.
Dolabella (Publius Cornelius), geb. 69 v. Chr.,
omhelsde in den burgeroorlog de partij van Cesar,
onder wien hij diende bij Pharsalus, Thapsus en
Munda. Hij was eerst tribuun, vervolgens (44 v. Chr.)
consul. Nadat Cesar verrnoord was, koos D. aanvankelijk de partij van Brutus, doch ging later over tot
Antonius, die hem beroemde tot stadhouder van

Syriè. Wegens geweldenarijen, in Rome verklaard
een vijand des vaderlands te zijn, werd hij in Laodicea belegerd door Cassius; en om niet in diens
handen te vallen liet D. zich door zijne eigene soldaten ter flood brengen (43 v. Chr.). D. was zeer
klein van gestalte; zijn schoonvader Cicero, hem eens
ziende met eenen langen degen op zijde, vroeg hem
schertsend: .Wie heeft u aan lien degen vastgegespt ?"
Dolce (Carlino). Zie Duct (Carlo).
Dolceacqua, vlek in het fransche dept. der
Zee-Aspen (graafsch. Nizza), aan de Nervia; 1900 inw.
Dolci (Carlo), ook genaamd Carlino Dolce, beroemd schilder der florentijnsche school, geb. 25 Mei
1616 te Florence, gest. 17 Jan. 1686.
Dolcina, een Milanees, het tweede opperhoofd
der Apostelbroeders, die de Inquisitie gewapenderhand bestreed, werd 1307 gevangen genomen en
levend verbrand. Zie APOSTELBROEDERS.
Dole, het oude Dola Sequanorum, of Didattium,
stad met 9500 inw. in het fransche dept. Jura, 6
mijlen benoorden Lons-le-Saunier, bezit vele romeinsche oudheden, was voor Besancon de hoofdpl.
der Franche Comte, en had voorheen eene 1422 gestichte universiteit. Het is eene zeer oude stad, die
1530 versterkt werd door Karel V; in 1636 te vergeefs belegerd door prins Conde, doch 1674 ingenomen door Lodewijk XIV, die de vestingwerken
liet slech ten, en den zetel van het gouvernement verplaatste naar Besancon.
Dole (de), een der hoogste pieken van het Juragebergte (1690 nederl. ellen boven den spiegel der
zee), ligt in het zwits. kanton Waadtland, 3 mijlen
benoorden Geneve.
Dolet (Etienne), geleerd humanist en een warm
vereerder van Cicero, was geb. 1509 te Orleans uit
aanzienlijke ouders, werd eerst secretaris der fransche ambassade te Venetie, studeerde vervolgens
rechtsgeleerdheid te Toulouse, doch richtte omstr.
1534 te Lyon eene drukkerij op, nam levendig deel
aan de theologische twisten van die dagen, en werd,
door de Sorbonne veroordeeld als ketter, van Lyon
overgebracht naar Pals, waar hij 3 Aug. 1546 op
het plein Maubert opgehangen en verbrand werd.
Dolgelly, hoofdpl. van bet graafschap Merioneth in het engelsche prinsdom Wallis, 11 uren
gaans bezuidoosten Caernarvon; 2000 low.; wordt
des zomers druk bezocbt door reizigers.
Dolgoruki, of Dolgoroeki, geslachtnaam van
een der oudste prinselijke familien in Rusland, die
geacht wordt of te stammen van Rurik, den stambeer der russische grootvorsten. De naam D., die
Langhand beteekent, werd het eerst gedragen in de
12e eeuw door George, achtsten zoon van Wladimir
Monomachus, en telt een aantal beroemd gewordene
veldbeeren en staatslieden, o. a.: D. (Jacob Fedorowitsj), geb. 1639, gest. 1720, stond 1687 aan het
hoofd der eerste russische ambassade, die naar Frankrijk en Spanje werd gezonden. In Rusland teruggekeerd, streed hij eerst tegen de Tnrken, vervolgens tegen koning Karel XII van Zweden, die hem
gevangen nam te Narwa. Na tien Laren krijgsgevangenschap keerde hij te Petersburg terug, werd 1702
tot senator benoemd, en bad zeer veel invloed bij
tsaar Peter den Groote. — D. (Iwan), achterneef
van (len vorige, was de verklaarde gunsteling van
tsaar Peter 11, met wien hij was opgevoed, en die
dan ook 1729 verloofd werd aan zijne zuster (Catharina D.); doch op den lag, waarop het huwelijk
zou worden voltrokken (29 Jan. 1730) stierf de
tsaar; en door zijne opvolgster, keizerin Anna, werd
Iwan D. met zijne geheele familie naar Siberie ge-
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bannen, en eenige jaren later (1738), op bloote verDolores (Nostra Senora de los), stad in Mexico
8 uren gaans benoordw. Guanaxuato. Te D. braken
moedens, met de meeste leden zijner familie ter dood
de eerste onlusten uit, die de onafhankelijkheid van
gebracht. Van hen, die dit lot niet trof, verdienen inMexico ten gevolge hadden (1810).
zonderheid melding: D. (Basili), opperbevelhebber
der armee onder Catharina 1I; hij veroverde 1771
Dombes, karig bevolkt landschap (vroeger
prinsdom) in Bourgogne, maakt tegenw. deel uit van
de Krim, en ontving daarnaar den eernaam Krimski
het fransche dept. Ain, en heeft tot hoofdpl. Trevoux.
(men verwarre hem niet met Basili D., die 1726
de armee in Perzie kommandeerde en 1728 tot veldDomboe. Zie.e n—OMBU.
maarschalk verheven werd ; deze was geb. 1667, en
Dombovar, marktvlek in het hongaarsche
comitaat Tolna ; 1650 inw.; rumen van het oude
stierf 11 Febr. 1746). — D. (George), generaal
beroemde kasteel Dombo.
onder Catharina II, street! dapper tegen de Turken
en tegen de Polen. —D. (Iwan Michailowitsj), geb.
Dombowitza, riv. in Walachije, ontspringt op
berg Tamas in Zevenbergen, en valt in de Ardzjisj.
1764, gest. 1824, wordt gerangschikt onder de
klassieke dichters van Rusland; eene nieuwe editie
Dombrowski (Jan Henrik), poolsch generaal,
geb. 29 Aug. 1755 te Pierszowiec bij Krakau, trad in
van zijne werken verscheen in 1849 (2 dln. Petersb.).
saksische dienst (zijn varier was in Saksen kolonel),
— D. (Peter Wladimirowitsj). Zie DOLGORUKOW.
Dolgorukow (prins Peter Wladimirowitsj), doch omhelsde 1791 de zaak der poolsche omwenteling, en vocht roemrijk onder Madalinski en Koseigenlijk Dolgoruki (zie het vorige art.), haalde zich
ciuszko, doch moest, toen Polen's zaak verloren
door zijn geschrift Notice sur les principales families
was, de wijk nemen naar Frankrijk, waar hij een
de la Bessie (Mussel 1843) de ongenade van keizer
poolsch legioen vormde, waarover hem het komNicolaas op den hats, doch schreef later in de russimando toevertrouwd werd gedurende den veldtocht
sche taal een Lexicon van den adel (4 dln. Petersin Italie. In 1806, na de overwinning blj Jena, begaf
burg 1856 en v.) en La vdrite sur la Russie (1859).
D. zich naar Polen, en verzamelde daar meer dart
In het najaar van 1861 werd hij in een schandelijk
30,000 strijders, waarmede de fransche legermacht
proces met prins Woronzow gewikkeld.
Dolha, marktvlek in het hongaarsche comitaat versterkt werd. Hij werd 1809 benoemd tot kommandant der 3e divisie van het groothertogdom
Marmaros; 1300inw.
Dolhain, eene snel in bloei toenemende plaats Warschau, en verdreef de Russen, die eenen inval
in Polen hadden gedaan. In 1812 deed hij het onin de belgische prov. Luik, nabij Limburg.
Doliche, 1) volgens Livius eene tot de tripolis mogelijke om den aftocht der groote armee te dekken, en verzamelde het overschot van het poolsche
behoorende stad in Thessalia, bewesten den Olymleger aan deze zijde van den Rijn. Na den val van
pus. — 2) stad in het syrische landschap CommaNapoleon keerde D. naar Polen terug, waar hij door
gene, beroemd door warme bronnen en eenen ternkeizer Alexander (1815) benoemd werd tot generaal
pel van Zeus Dolichenus; later droeg D. den naam
der kavalerie en tot senator; reeds 1816 echterlegde
van Dolok. — 3) eiland ; zie DULICHION.
Dolina, stad in den galicischen kreis Stry; hij zijne waardigheden neder, en stierf 6 Juni 1818.
6000 inw.; saline.
Dombu, stad in de Sahara, 55 mijlen bezuidDollar, dorp in 't schots.graafsch.Clackmannan, oosten Bilma ; in den omtrek van D. groote zoutmeren,
wellicht de Pales Chelonides van Ptolemeus.
aan den Devon; 1800 inw.; 1818 gestichte akademie.
Domburg, dorp met 700 inw. op het zeeuwDollart, eene 2 mijI lange en 1 mijl breede
sae eilandWalcheren, derdehalf uur gaans benoordw.
boch t der Noordzee, tusschen onze prov. Groningen en
Middelburg, was voorheen eene stad, en een der
de hanov. prow. Oost-Friesland, ontstaan sedert den
oudste steden van het eiland ; dicht bij D., aan den
kersvloed van 1277, waarbij '23 dorpen verzwolgen
voet der duinen, vindt men nog overblijfselen van
werden, en 10,000 menschen omkwamen ; ontvangt
een Nehalennia-tempel. In 1687 ontdekte men op
uit ons land het water van de Westwolder Aa, en uit
het strand bij D. een geheel kerkbof, met een aantal
Hanover dat van de Ems.
kisten, waarin lijken lagen. Meer oostelijk, ongeveer
koningrijk, stad en rivier op Java. Zie DELI.
Dollmar, een 2379 vt. hooge bazaltachtige een half uur gaans van D., vond men in 1747 onder
den grond verscheidene houten huizen van de oudgrensberg van het Thuringerwoud, in het benedenste bewoners van Zeeland, en lets verder al weder
land Meiningen.
Dolo, marktvlek in de venet. prov. Venetie, aan een aantal lijkkisten. Sedert werden van tijd tot tijd
lijkkisten bier en daar uit de duinen opgegraven, en
de Brenta en den spoorweg; 5500 inw.
in 1817 vond men op nieuw eene oude begraafplaats,
Dolok. Zie DOLICHE 2).
Dolomieu, fransch dorp, dept. Isere, nabij met een 40-tal groote kisten, die, even als de daarin
liggende geraamten, geheel vergaan waren. In de
Tour-du-Pin; 1300 inw.; gaf vroeger zijnen naam
aan een rnarkiezaat.
twisten tusschen Margareta van Beieren en haren
Dolomieu (Deodat Guy Silvain Tancrede Gra- zoon graaf Willem V (He eeuw) speelde de stad D.
merle eene voorname rol. In de 15e eeuw kwam D.,
tet de), geb. 24 Juni 1750 te Dolomieu, was een
hartstochtelijk beoefenaar der geologie,deed verscheimet de daarbij behoorende heerlijkheid, aan bet
dene geognostische reizen in Zuid-Europa, vergehuis van Burgundie, en werd later bij executie vernide Bonaparte naar Egypte, en stierf (als professor
kocht aan Filips II, koning van Spanje, Wiens bezit
der mineralogie te Parijs) 26 Nov. 1801 te Châteauophield met het einde der spaansche overheersching.
1)
.e —OMENE
2.
neuf. Men heeft van kern eerie groote menigte werDomeinatz. Zie
Domel, bet grootste eiland van den britschen
ken, waaronder Sur les lies Ponces et les produits
Mergui-archipel, circa 4 mijlen van de kust van het
volcaniques de l'Etna (Parijs 1788).
britsche landschap Tenasserim in Achter-India.
sta lld Zi
_.e DELFINO.
Dolonia,
Domene, 1) kantonshoofdpl. in 't frans. dept.
Dolopen, oudtijds een yolk in Thessalia, in
het zuidwesten,. aan den voet van den Pindus, en
Isere, 2 uren gaans .benrd.-oost. Grenoble ; 1200 inw.
aan de grenzen van Etolie en Epirus. Hun land werd
— 2) D., of Domeinatz, d. i. het Zwarte Meer, bergdoorstroomd door de rivier Achelous. Zij kwatnen
meer in het zwits. kanton Freiburg, 3580 vt. boven
naar Troje, onder aanvoering van Phenix.
de zee ; uit dit meer ontspringt de Sense.

Domenichino
Domenichino, ital. schilder. Zie ZAMPIERI.
Domesdaybook, of Doomsdaybook, een der
oudste gedenkteekenen van Engelands rechtswezen
en geschiedenis, opgemaakt (1080-1086) op bevel
van Willem den Veroveraar, is eene volledige statistick van al de grondbezittingen in Engeland, en
tnoest diene'n om alle geschillen te kunnen vereffenen in zake van leengoederen. Het handschrift, dat
in de abdij van Westminster bewaard werd, bestaat
nog (een gedeelte daarvan is 1861 gephotografeerd).
Het D. verscheen in druk 1783 in 2 fol. din., waaraan 1816 nog 2 din. werden toegevoegd, bevattende,
behalve een aanhangsel en bladwijzer, tevens eene
General introduction to D. van Ellis.
Domfront, lat. Donnifrons of Dumfronium„
stad in het fransche dept. Orne, op een heuvel nit
welken de Varenne ontspringt, 7 niijlen benoordw.
Alencon ; 2800 inw.; was eertijds een der sterkste
plaatsen van Normandie, gesticht in de 11e eeuw
door Willem, graaf van Bellesme ; werd herhaaldelijk
veroverd en heroverd, in de 14e en 15e eeuw door
de Franschen en de Engeischen, in de 16e eeuw
door de Protestanten en de Roomsch-katholieken.
Domingo (San-) , fransch St.-Doniinyue, ook
Haiti. Zie SAN-DOMINGO.
Dominica, 1) een der Markiezen-eilanden.
2) een der Kleine Antilien; zie DOMINIQUE.
Dominicaansche republiek. Zie het art.
SAN-DOMINGO.

Dominicanen,l)bewoners van San-Domingo.
— 2) D., of Predikheeren (Fratres prwdicatores), de
leden eerier rnonnik-orde, gesticht te Toulouse 1215
door den heiligen Dominicus, en in bet zelfde jaar
goedgekeurd door pans Innocentius III, had ten
doel de evangelie-prediking ter bekeering van ketters. In 1219 nam de orde der D. van de Karthuizers
de Witte pij met zwarten mantel en zwarten kap,
en 1220 de gelofte van armoede aan. De stichter
(in 1234 heilig verklaard door Gregorius IX ; kerkelijke gedenkdag 4 Aug.) was 1170 te Calarvejo in
Oud-Castilie geboren, en heette eigenlijk Domingo
de Guzman; hij was aartsdeken te Osma in Castille,
toen hij met zijnen bisschop, Diego de Azebes, 1205
Haar het zuiden van Frankrijk kwatn, om de Albigenzen tot de roomsche Kerk terug te brengen. Reeds
In het volgende jaar (1206) stichtte hij eene geestelijke zusterschap (Dominican,erinnen); hij stierf te
Bologna 1221. De D. verkregen het recht om overal
biecht te hooren en te predikeu, ze namen theologische leerstoelen in aan de universiteiten, en verbreidden zich door geheel Europa. Azle, Afrika en
Amerika. In Engeland droegen zij den naam vat!
Zwarte Broeders. In Frankrijk, waar men hen Jacobijnen of Jacobiten hoemde (naar de St.-Jacob-straat
te Parijs, waar ze hun eerste gesticht hadden), werd
de orde der D. 1790 opgeheven ; doch door pater
Lacordaire zijn ze in onzen tijd weder in Frankrijk
gekomen. Sedert 1232 was de orde der D. ook met
tie macht der Inquisitie bekleed. Deze orde heeft verscheidene pausen en beroemde personen opgeleverd,
o. a. de heilige Thomas Aquinas, Albertus Magnus
(Albertus Teutonicus), Cajetanus, Dominicus Soto,
enz. Tegenwoordig heeft men D. vooruamelijk in
Sardinie, Sicilie, Hongarije, Zwitserland en Amerika ;
en ettelijke Dotninicanerinnen-kloosters in Italie,
Frankrijk, Belgie, Hongarije, Beieren en Atnerika.
Dominicaner—kloosters,ofPredik heerenkloosters, bestonden er vroeger in ons land verscheidene: 1) te Dordrecht, ook wet Jacobitenklooster genoemd, in de Vischstraat, gesticht 1309.
— 2) te Groningen, ook gen. Jacobiter-kl.; gesticht
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1308, geseculariseerd 1594. — 3) te Leeuwarden,
een nonnenklooster. Zie n° 8 Catharina-klooster.
4) te Leeuwarden, een monnikenklooster, ook gen.
Predicaren- of Jacobijnen-klooster, gesticht omstr.
1245, met een gedeelte der stad afgebrand 1392, en
eerst 1487 weder opgebouwd, was gelegen benoorden de tegenwoordige Groote (destijds Jacobijner-)
kerk. — 5) te Luxemburg, aan den voet van het
kasteel, gesticht 1292, door de Franschen verwoest
1543. — 6) te. Maastricht, aan de Groote straat,
gesticht 1230, opgeheven 1794; in de kerk van dit
klooster werd 1485 het lijk begraven van het Wilde
Zwijn der Ardennen (le Sanglier des Ardennes), gelijk
de befaamde Willem de la Marck bijgenaamd werd.
— 7) te Utrecht, ook wel Jacobiten-klooster genaarnd, in de Jacobijnenstraat, gesticht in de 12e
eeuw, zeer heschadigd door brand 1372; in 1579
werden de monniken uit Utrecht gebannen, omdat
ze aanleiding gegeven hadden tot een volksoproer.
— 8) te Winsum, prov. Groningen, gesticht 1275,
in 1568 opgeheven en vereenigd met het klooster te
Groningen, was echter nog door Dominicaner-monniken bewoond in 1580, toen bet door-de belegeraars
van Groningen geplunderd en verwoest werd. —
9) te Zwolle; in de wandeling werd dit klooster
Ten Breuren, d. i. van de Broeders, genoemd; het
was gesticht 1465.
Dominicus, merkwaardige berggrot. Zie het
art. BRUNDLEN.
Dominicus, twee heiligen van lien naam:
1) Domingo de Guzman ; zie DOMINICANEN. - 2) D.,
bijgenaamd de Geharnaste, omdat hij een ijzeren
harnas droeg, dat hij slechts uitdeed om zich te
geeselen, aan welke zelfkastijding bij zich dagelijks
onderwierp ; hij nuttigde nooit lets anders dan droog
brood en koud water, leefde in de 11e eeuw, en
hield zich op in de woeste oorden van Montefeltro
en Fontavellano, id het midden der Apennijnen. Hij
stierf 1060; kerkelijke gedenkdag 14 Oct.
Dominique, fransche naam van Dominicus.
Dominique, of Dominica, een der Kleine AnWien, tusschen Guadeloupe en Martinique, groot
hijna 14 vierk. rnijlen, bevolkt met 23,000 zielen,
meerendeels vrij gewordene slaves, maakt deel uit van
bet britsche gouvernement Antigua of gotivt. der
Leeward-eilanden. De hoofdstad van D. is Roseau. Op
eenen Zondag (lat. dies dominica; vandaar de naam
D.) werd dit eiland ontdekt door Columbus (3 Nov.
1493); uit het bezit der Spanjaarden ging het in
dat der Franschen over, die er meester van bleven
tot 1763. Sedert 1814 behoort D. aan Engeland.
Dominiquin (le), onder dezen naam kennen
de Franschen den beroemden schilder Domenico
Zampieri. Zie ZAMPIERI.
Dominus ac Redemtor poster, d. i.:
Onze Heer en Verlosser, de pauselijke breve van
21 Juli 1773, waarbij door Clemens XIV de Orde
der Jezuiten opgeheven werd, die 7 Aug. 1814 echter door pans Pius VII hersteld werd bij de bur
Sollicitudo omnium ecclesiarum.

Domitianus (Titus Flavius), romeinsch keizer, tweede zoon van Vespasianus, geb. te Rome in
het jaar 51 na Chr., beklom den troon na den dood
van zijnen broeder Titus, in het jaar 81. Na eenen
korten tijd rechtvaardig en goed geregeerd te hebben, begon hij meer en meer over te hellen tot wreedheid en dwingelandij, deed eene menigte senatoren
en aanzienlijke Romeinen ter dood brengen en
maakte zich van hunne bezittingen meester, ving
eerie vreeselijke vervolging aan tegen de Christenen,
en zond de philosofen, letterkundigen en geschied-
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schrijvers in ballingschap, omdat hij hunne strenge
oordeelvellingen duchtte. Daarbij gal hij zich over
aan de ergerlijkste uitspattingen ; zoo verleidde hij
zijne eigene nicht Julia. Vol aanmatiging en opgeblazenheid, wilde hij zich does vereeren als een god
(zie DEUS), en liet daartoe verscheidene altaren oprichten. Eindelijk werd er in zijn paleis eerie samenzwering gesmeed, waarin zelfs zijne gemalin Domitia
Longina betrokken was, die vreesde voor haar eigen
Leven; door een harer vrijgelatenen, met name Stephanus, werd D. op 45-j. leeftijd omgebracht in het jaar
96. Hij had reeds vroeg een kcal hoofd ; daarom gaf
Juvenalis hem den bijnaam van Calvus Nero (d. i.
Nero de Kaalkop).
Domitius, romeinsch plebeisch geslacht, stond
in de laatste tijden der republiek in zeer hoog aanzien. De twee meest bekende takken van het geslacht
D. zijn de familidn D. Calvinus en D. A henobarbus;
deze laatste naam, die rosbaard of bronskleurbaard
beteekent, was volgens Plutarchus aangenomen omdat de baard van zekeren Lucius D.eensklaps van zwart
rossig was geworden. Tot laatstgen. familie behoorde
keizer Nero. — D. Ahenobarbus (Cneus),consul 122 v. Chr., versloeg de Allobrogen in eenen
grooten veldslag, waarbij zij 20,000 dooden op het
slagveld lieten. Hij bezoedelde echter den rout', dien
hij met deze overwinning behaald had, door zich
schuldig te waken aan een laaghartig verraad ; hij
noodigde namelijk hunnen koning Bituitus uit, om
een onderhoud met hem te komen voeren, en zoodra die vorst zonder argwaan bij hem kwam, liet hij
hem in boeien slaan en zond hem gevankelijk op
naar Rome. — D. Ahenobarbus (Cneus), varier
van keizer Nero, was gehuwd met Agrippina, die hij
reeds vroeg als weduwe flatlet, waarna zij de vrouw
werd van keizer Claudius, dien zij wist over te halen den zoon uit haar eerste huwelijk, nt. Nero, te
adopteeren. Deze D. was onder Tiberius pretor en
consul geweest; hij was een man van een woest- en
laaghartig karakter. Hij zeide zelf, dat er van hem en
zijne vrouw niets antlers kon voortkomen dan een
monster, die 'een gruwel Lou worden voor de rnenschheid.
Domitius Afer, redenaar. Zie -AFER.
Dbmitz, stad in het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, dicht bij de uitwatering van de Elde
in de Elbe ; 2300 inw.
Domleschg, een der schoonste Alpen-dalen
van Graauwbunderland, wordt doorstroomd door
den Achter-Rijn, telt in 22 gemeenten 6000 zielen,
en heeft tot hoofdplaats Tusis.
Domme, stad met 3100 inw. in het fransche
dept. Dordogne, aan de Dordogne, ruim 2 uren gaans
bezuiden Sarlat.
Dommel, rivier in de nederl. prov. NoordBraband, ontspringt boven het stadje Peer in belgisch Limburg, en komt bezuiden het dorpje Schaft
in ons land, wordt even beneden Valkenswaard bevaarbaar, loopt vervolgens tangs Dommelen, Waalre,
Gestel, Stratum, Eindhoven, Woensel, Eckart, NederWetten, Son en Brengel, daarna in westelijke richting
Tangs St.-Oedenrode en Lrempde naar Boxtel, en
van Kier noordoostelijk tangs Gemonde naar St.-Michiels-Gestel, dan noordwestelijk naar Vucht, en
eindelijk noordwaarts naar 'sHertogenbosch, waar
zij zich vereenigt met de Aa, om de Dieze te vormen
(zie DIEZE). In oorkonden der 8e eeuw wordt de D.
genoemd Duthmala.
Dommel (departement van den), volgens de
staatsregeling van 23 April 1798 het zevende departement der Bataafsche Republiek.

Donahue
Dommitzsch, stad in het pruis. reg.-distr.
Merseburg, kreis Torgau, nabij de Elbe; 2200 inw.
Dommudah,rivier in britsch ontspringt
in Bahar, I mijl bezuiden Djobra, splitst zich vervolgens in twee armen, en valt na eenen loop van
60 mijlen in den Hoogly.
Domo d'Ossola, het Oscella der ouden,
Corte di Matarello in de middeleeuwen, stad in het
noorden yan Pièmont, aan de Tosa en aan den voet
van den Simplon, 7 uren gaans benoordw. Pallanza ;
2100 inw.; druk bezocht door reizigers in de Alpen,
Domoko, stad in Thessalia, bezuidw. Pharsala ; het is het oude Thaumakia.
Domoni, hoofdpl. van het Comorische eiland
Anjuan (Nzuana of Hinzuán), sterk ommuurd, met
haven, fort en verscheidene moskedn.
dorp in het hongaarschecornitaat Gran,
aan den Donau ; 1100 inw.; in vroeger tijd geliefkoosde verblijfplaats der hongaarsche koningen.
Dompaire, kantonshoofdpl. in het fransche
dept. der Vogesen ; 3 uren gaans bezuidoosten Mirecourt ; 600 inw.; was eertijds gewichtiger, waar werd
1475 afgebrand door Karel den Stoute, hertog van
Burgundie.
Dompierre, twee fransche steden : 1) dept.
Allier, 6 uren gaans beoosten Moulins; 1000 inw.
— 2) dept. Charente-Infdrieure, 2 uren gaans benoordoosten la Rochelle; 2000 inw.
Dompo, of Donpo, een koningrijk op het nederl.
0. I. eiland Soembawa, ten wester! van Bima, ten
oosten van Tambora, is omstr. 6000 zielen sterk.
De radzja van D. was vroeger een bondgenoot van
de nederl. 0. I. Compagnie. Bij de uitbarsting van
den Tamboro, in April 1815, heeft dit rijk zwaar
geleden.
Domrêmy, fransch dorp, dept. der Vogesen,
2 uren gaans benoorden Neufchateau, op den oever
der Maas; circa 400 inw.; is beroernd als de geboorteplaats van Jeanne d'Arc, wie bier 9 Mei 1843
een standbeeld opgericht is, en waarom het meestal
Dontremy la Pucelle genoemd wordt. Men wijst er
nog het huis aan, waar Jeanne geboren is.
Don, naam van verscheidene rivieren : 1) de
Tanais der ouden, ontspringt in europ. Rusland, bij
het dorp Iwanowo, in het gouvernement Toela, loopt
eerst zuidelijk, vervolgens zuidoostwaarts tot aan
het land der Donsche kozakken, neemt dan eene
zuidwestelijke richting, en ontlast zich dicht hij Azof,
na eenen loop van 240 mijlen, door middel van Brie
breede monden, in de noordoostelijke golf der Zee
van Azof. Onder de 80 rivieren, die in den D. uitwateren, ontmoet men de Mezjta, Woronezj, Khoper,
Worona, Medweditza, Ilowla, Manitsj, Sossna, Don:Az, enz. Het stroomgebied van den D. omvat
10,500 vierk. mijlen. — 2) rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. Maine-Loire, en vereenigt zich,
na een loop van 11 mijlen, in het dept. Neder-Loire
met de Vilaine. — 3) rivier in het engelscbe graafschap York, outlast zich, na een loop van 12 mijlen,
in den Ayr. — 4) rivier in Schotland, graafschap
Aberdeen, ontlast zich, na een loop van 16 mijlen,
uur gaans benoorden Aberdeen in de Noordzee.
Don (Land der Kozakken van den). Zie het art.
DONSCHE KOZAKKEN (Land der).
Donabue, of Donebin, stad in het britsch-ind.
district Pep], aan eenen hoofdarm van den Irawaddy,
13 mijlen benoordwesten Rangoen, dikwijls vermeld
in de geschiedenis van de engelsch-birman. oorlogen
van 1825 en 1853; in elk Bier jaren leden de Engelschen Kier tegen de Birmanen eene gevoelige
nederlaag.

Donada
Donada, dorp in de venetiaansche prov. Rovigo,
distr. Adria, aan de Po-di-Levante; 3000 inw.
Donaghadee, havenstad in het iersche graafschap Down, tegenover de schotsche haven PortPatrick, aan het lersche kanaal, 6 uren gaans beoosten Belfast ; 2700 inw.
Donajec, of Dunajec, rivier iii GaliciC, ontspringt in twee armen als Czarny-D. en Bialy-L). op
de noordhelling van het Tetra-gebergte, vormt over
eerie goede uitgestrektheid de grensscheiding tusschen Hongarije en Gahm, en valt na eenen loop
van 28 rnijlen, tegenover de poolsche stall Opatowiec,
in de Weichsel.
Donald, naarn van acht koningen van Schotland, nl. D. I, gest. 216, was de bondgenoot van
keizer Septimius Severus, en omhelsde het Christendom, dat hij ook in zijn rijk trachtte in te voeren. D. II, stierf 254, in het eerste jaar zijner
regeering, aan de wonden, die hij ontvangen had in
eenen veldslag tegen Donald, den vorst der Hebriden, die hem opvolgde. — D. III, stiet D. II van
den troon, regeerde als een dwingeland, doch werd
reeds in 260 (het 5e jaar zijner regeering) gedood.-D. IV, een vroom en christelijk vorst, verleende
eene wijkplaats aan de kinderen en bloedverwanten
van Ethelred, die nit Northumberland waren verdreven, leefde bun troepen om hun rijk te gaan
heroveren, zond predikers naar Northumberland om
er het Evangelie te verkondigen, en stierf omstr.
651. — D. V, een wellustig vorst, had oorlog te
voeren tegen de Picten en tegen de Britonen, ondervond daarin veel tegenspoed, en stierf 858 in den
kerker, waarin hij opgesloten was geworden door
zijne tegen hem in opatand gekomene landsgrooten.
— D. VI, kwam Alfred te hulp tegen de Denen,
maakte zich bij zijne onderdanen bemind door rechtvaardigheid en zachtheid, en stierf omstr. 903.
D. VII, ook genaarnd Duncan, had eene veelbewogene regeering, vooral door cle gedurige vijandelijke invallen der Noormannen, die echter telkens
door hem werden overwonnen, totdat hij, na Lien
jaren geregeerd te . hebben, door Macbeth werd gedood (omstr. 1044). Deze koning is een der personaadjen in den Macbeth van Shakespeare. —
D. VIII, zoon van den vorige, hield zich gedurende de overweldiging van Macbeth op de Hebrides,
maakte zich vervolgens (1093) tneester van den
troon van Schotland, ten nadeele van de zonen zijns
oudsten broeders Malcolm, werd 6 maanden later
van den troon gestooten door Duncan, orndat hij aan
den koning van Noorwegen de Hebriden had afgestrian, doch werd weldra teruggeroepeu, uithoofde
van de verregaande strengheid, waarrnede zijn opvolger regeerde. Eindelijk werd hij op nieuw verdrevea door Edgard, den zoon van Malcolm; en aan
zijnen verdringer overgeleverd, stierf hij in de gevangenis '1098.
Donaldsonville, hoofdplaats van het kerspel Ascension, in den n.-amerik. stoat Louisiana,
aan den Mississippi, met 7000 inw.; was vroeger de
hoordstad van Louisiana.
Donar, oud-duitsche godheid, die over wolken
en regen gebood, en zich door bliksernschichten
en rolleuden donder aankondigde. Naar hem is de
vijfde hag der week genoemd. Zie ook het art. THOR.
Donat, fransche en duitsche naam van Donatus.
Donatello (Donato di Belt° Barbi, weer bekend
onder den naarn van), beroemd beeldhouwer, geb.
1383 te Florence, nit geringe ouders, gest. aldaar
1166, is een der krachtdadigste herstellers geweest
van de kunst in Italie.
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Donatisten, de aanhangers van Donatus Magnus, bisschop van CellEe Nigrw in Numidie, die anno
305 eene scheuring maakte in de Kerk, doordien hij
het heilige Nachtmaal weigerde aan de Uitleveraars,
dat wil zeggen aan hen, die onder de vervolging van
Diocletiaan de heilige boeken hadden uitgeleverd
aan de Heidenen. Hij deed Cecilianus, bisschop van
Carthago, afzetten, omdat die met inschikkelijkheid
jegens de Uitleveraars te werk ging; doch hij werd
zelf in clan ban gedaan door pans Melchiades (313)
en veroordeeld door verscheidene coneiliCn. Intusschen telde de sekte der D. omstr. het jaar 330 reeds

172 bisschoppen in Noord-Afrika ; de dweepers onder hen, genaamd Circuincellionen, d. landloopers,
verwoestten van 348 af, gedurende dertien jaren,
Mauritanie en Numidie. De sekte der D. hield zich
aan eene zeer strenge kerkelijke tucht ; afvalligen,
die weder in de kerkelijke gemeenschap opgenomen
wenschten te worden, moesten op nieuw gedoopt
worden ; en vooral van de geestelijken werd reinheid
van zeden gevorderd, daar de heilige sacramenten
geen kracht hadden, wanneer ze bediend wierden
door on waardigen. Door den invloed der romeinsche
wetten, alsook door de wapenen der romeinsche
legioenen, werd de sekte der D. langzamerhand geheel u itgeroeid.
Donato, naam van eenige Bogen van Venetie,
0. a.: D. (Francesco), regeerde van 1545 tot 1553,
deed de onzijdigheid der republiek eerbiedigen in
weerwil van de pogingen, die door Karel V en Hendrik II werden aangewend, om hem te noodzaken
zich te verklaren. Hij liet eene Munt bouwen, stichtte
eene openbare boekerij, en verrijkte het paleis met
schilderstukken van de beste meesters. — D. (Leonardo), regeerde van 1606 tot 1612, verzette zich
met kracht tegen paus Paulus V, toen deze aan den
senaat de bevoegdheid Wilde ontzeggen, om rechtsmagt over de geestelijkheid nit te oefenen en de wet
tot stand te brengen tegen het bezit in de doode
hand.
Donato, beeldhouwer. Zie DONATELLO.
Donato Lazzaro, _onwmeester.ZieBRAMANTE.
Donatus, naarn van twee schismatieke bisschoppen: 1) Donatus Magnus, het hoofd van de
sekte der Donatisten (zie dat art.). — 2) Donatus,
in 316 door de Donatisten verkoren tot bisschop
van Carthago, was even streng in bet handhaven van
de kerkelijke tucht als de stichter zelf van de sekte,
waartoe hij behoorde. Door den pans en den keizer
veroordeeld, kwam hij tegen beiden in feitelijk verzet, vervolgde de aanhangers van Rome, en deed den
burgeroorlog ontbranden, die Afrika teisterde gedurende de regering van Constantijn en diens opvolgers tot op den inval der Vandalen, door wie
zoowel de Donatisten als de Roomsch-katholieken
werden vervolgd en verdelgd.
Donatus, naam van twee taalgeleerden, nl.:
1) iElius Donatus, geb. omstreeks het midden der
4e eeuw na Chr. te Rome, was de leermeester van
den heiligen Ilieronitnus. Men heeft van hem drie
verhandelingen, nl.eerstens De literis, syllabis, pedibus
et tonis, dan De octo partibus orationis, en eindelijk
De barbarisnto, solwcismo, schentatibus et tropis (het
best uitgegeven door Lindemann in dl. 1 van het
Corpus grammaticorum Latinorum"); die drie verhandelingen vormen te zamen eene vrij volledige
latijnsche spraakkunst, en waren gedurende de middeleeuwen de eenige leiddraad bij het onderwijs.
2) Tiberius Claudius D. leefde geruimen tijd later,
en schreef eene weinig geloof verdienende biographic
van Virgilius en commentarién op diens hif.,neits".
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Donau, de Danubius der widen, die in het beneden-gedeelte van zijnen loop den naam droeg van
Ister, op de Wolga na de grootste rivier van Europa,
ontstaat op de zuidoostelijke helling van het Zwartewoud, bij Donaueschingen, uit de beken Brege en
Brigach, komt bij Sigmaringen in de vlakke landstreek, wordt bij Ulm bevaarbaar, doorsnijdt dan iii
oostwaartsche richt ing Beieren, doorstroomt op oostenrijksch grondgebied een rotnantisch dal, komt
boven Weenen in de neder-oostenrijkschelaagvlakte,
baant zich vervolgens, door het zuidelijk gedeelte
van bet Leitha-gebergie en door de noordelijke uitloopers van het Carpatische gebergte, eenen weg
naar het vlakke land van Opper-Hongarije, scheidt
Hongarije van Servie, vervolgens Walachije, Moldavia en Bessarabia van Bulgarije, en outlast zich
eindelijk, na eenen loop van 385 mijlen, in de Zwarte
Zee door middel van vijf monden (Donau-monden),
waarvan de Kilia, Sulina en Georgiewska de voornaamste zijn. Het stroomgebied van den D. omvat
14.630 vierk. mijlen ; van de rivieren, die in den D.
uitloopen, zijn de voornaamste: Iller, Lech, Isar, Inn,
Traun, Enns, Leitha, Raab, Sarvitz, Drave (Drau),
Save, Morava (alien aan de rechterzijde van den D.),
en VVarnitz, Altmiihl, Nab, Regen, Iltz, March, Waag,
Gran, Theiss, Temes, Alt, Ardzjisj, Jalomitza, Sereth
en Proeth (alien aan de linkerzijde van den D.).
Onder de steden, langs welke de D. stroomt, o. a.
Sigmaringen, Ulm, Regensburg, Passau, Lintz, Weenen, Pressburg, Gran, Pesth, Ofen (Buda), Peterwardein, Belgrado, Semendria, Widdin, Nicopoli, Silistria, Turna, Brahilow, Galatz en Ismail, bevinden
zich een aantal vestingen, hetgeen reeds voldoende
bewijst van hoeveel strategisch gewicht de D. is; belangrijk voor handel en scheepvaart is het Lodewijkskanaal iii Beieren, waardoor de D. in gemeenschap
staat met den Rijn.
Donaueschingen, stad in het groothertogdom Baden, 10 mijlen benoordw. Ca p stans, aan de
samenvloeiing van Brege en Brigach, die, na zich
met elkander vereenigd te hebben, den naam van
Donau aannemen; 3600 inw.; fraai kasteel, dat de
residentie is der prinsen van Furstenberg.
Donau—landen, gemeenschappelijke benaming van Moldavia, Walachije en Servie.
Donau—vorstendommen, gemeenschappelijke benaming van Moldavia en Walachije.
DonauwOrth, stad in den beierschen kreis
Zwaben en Neuburg, aan de uitwatering van de
Wernitz in den Donau, 5 mijlen benoordw. Augsburg ; 3000 inw. Eertijds vrije stad ; in de 13e eeuw
residentie der hertogen van Opper-Beieren ; hertog
Lodewijk de Strenge liet bier 12 Jan. 1256 zijne
gemalin Maria van Braband onthoofden, louter omdat
hij haar van ontrouw verdacht, terwijl het later bewezen werd dat zijne vermoedens ongegrond waren.
Bij D. bevocht Marlborough 1704 eene overwinning
op de Beieren.
Don—Benito, stad in de spaansche provincie
Badajoz, aan den Guadiana; 15,000 inw.
Doncaster, het oude Dano of Danurn, stad in
't engels. graafsch. York, aan den Don, 7 mijl. bezuid.
York ; 17,000 inw.; hoofdmarkt voor den graanhandel.
Donchery, stad in het fransche dept. der Ardennen, aan de Maas, I uur gaans bewesten Sedan ;
2500 inw.; werd in 1358, tijdens de woelingen der
Jacquerie, van vestingwerken voorzien ; Karel V belegerde D. te vergeefs, maar de Spanjaarden hemachtigden het in '1641. Door Lodewijk XIII heroverd,
werd I). in 1682 ontmanteld door Lodewijk XIV
1692 werd een gedeelte der vestingwerken hersteld.

Dongie-meer
Donderberg, berg op Java. Zie het artikel
(Goenong).
Donder—Legioen, lat. Legio fulminatrix,
een meerendeels nit Christenen samengesteld legioen
van het romeinsche leger. Volgens de overlevering
moet dit legioen, anno 174, in den oorlog van keizer
Marcus Aurelius tegen de Marcomannen (zie het art.
ANTONINUS) door bidden van den Hemel hebben verkregen, dat er een onweder losbrak, waardoor de
vijand met schrik vervuld werd, terwijl de vreeselijk
aan Borst lijdende romeinsche soldaten verkwikt
werden door den regen. Hiernaar, zegt de overlevering, ontving dit legioen den naam van D.-L.;
dock veel waarschijnlijker is het, dat de romeinsche
keizer het onweder volstrekt niet beschouwde als
een gevolg van bet bidden zijner christen-soldaten ;
althans de bloedige vervolging, waaraan de Christenen onder zijne regeering blootstonden, bewijst niet
dat hij hun voor dat zoogenaamde wonder erkentelijk was. Overigens was er reeds onder Augustus een
legioen, dat wegens zijne onverschrokkene dapperheid den bijuaam droeg van D.-L. (latlegio fulminea).
Dondra—Head, de zuidpunt van het eiland
Ceylon, met een plaatsje, dat denzelfden naam draagt
en circa 1000 inw. telt.
Donebin, stad in Pegu. Zie DONABUE.
Donegal, het oude Dungalia, stadje in lerland,
aan de uitwatering van de Esk in de Donegal-baai,
met 1500 inw., goede haven en mineraalwaterbron,
is de hoofdplaats van het graafschap D., in het
noordwestelijk gedeelte der prov. Ulster; dit graafschap is 88 vierk. mijlen groat, bevolkt met 255,000
zielen, wordt doorloopen door het Donegal-gebergte,
en grenst ten W. en N. aan den Atl. Oceaan.
Donetz, rivier in europ. Rusland, ontspringt
in bet gouvernement Koersk, 3 mijlen benoordw.
Korotsja, doorstroomt bet land der Donsche kozakken, en valt na eenen loopvan 145 mijlen in den Don.
Donga, of Dinka, koningrijk in Zuid-Afrika.
Zie ANGOLA.
Dongarpoer, stad en hoofdpl. van het onder
britsch protectoraat staande prinsdom D. (47 vierk.
mijlen ; 100,000 zielen) in het oostindische landschap
Radzjpoetana.
Donge, rivier in de nederl. prov.Noord-Braband,
ontspringt in de heide bij Baarle, loopt langs Riel,
op eenigen afstand zuidwaarts langs Dongen, wordt
bij 's Gravenmoer bevaarbaar, splitst zich haven
Geertruidenberg in twee armen, die zich echter
weder vereenigen eer ze die stad bereiken, en outlast zich in den Biesbosch.
Dongen, don-) in de nederl. provincie NoordBraband, 6 uren gaans bewesten 's Hertogenbosch,
3 wren gaans benoordw. Tilburg ; 600 inw.
Dongena, mule naam der rivier Donge.
Donger, oude naam van den stroom Peazens in
Friesland. Zie PEAZENS.
Dongeradeel, naam van twee grietenijen in
Friesland, nI. Oost-D. met 13 dorpen, beoosten de
Peazensvaart, en West-D. met 14 dorpen, bewesten
de Peazens. Bij den Allerheiligenvloed (1 Nov. 1570)
kwamen in deze twee grietenijen wel 2000 menschen am het leven. Nieuw- D. is eene streek
aangespoeld land, tangs den ouden dijk van West-D.
Donges, markt ylek in het fransche dept. Beneden-Loire, 3 uren gaans bezuidwesten Savenay ;
2700 inw.
Donggala, vorstendom op het nederl. 0. I.
eiland Celebes, op de westkust, met de hoofdstad
D., aan den westhoek der Palos-baai.
Dongie-weer. Zie DONGJUMMER-MEER.
GOENTOER

Dongjum
Dongjum, dorp in de nederl. prov. Friesland,
3 uren gaans bewesten Leeuwarden, 2 uren gaans
beoosten Harlingen, een half uur gaans benoorden
Franeker; ruim 200 inw.; gehoortepl. van Wytze
Foppes Dongjuma ; in 1500, toen de fi'iesche edelen
Franeker belegerden, ors bun land zoo lang rnogelijk
aan de overheersching der Saksen te onttrekken,
hadden zij te D. hun hoofdkwartier.
Dongjuma (Wytze Foppes), geb. 16 Sept.
1706 te Dongjum in Friesland, voornaam natant-,
sterre- en werktuigkundige, uitvinder van den
magnetimeter, zijnde een werktuig om de belling
van de magneetnaald te vinden, van Welke uitvinding zekere Schot, met name Scoresby, zich 1821 de
eer toeeigende; D. stierf 8 Fehr. 1778.
Dongjummer—meer, of Dongie-meer, een
voormalig meer in Friesland, strekte zich uit van
het. dorp Dongjum tot aan den Slachtedijk, doch is
1776 drooggernaakt en ingedijkt.
Dongo, naarktvlek in Lombardije, prov. Como,
aan de uitwatering van den Albano in het meer van
Como; 1100 inw.
Dongola, een aan den onderkoning van Egypte
onderhoorig landschap in Midden-Nubie, aan weerszijden van den Nijl, voornarnelijk bewoond door
Barabras of geraimigreerde Mamelukken en Turken,
was eens de hoofdzetel der nubische rnacht en beschaving, waarvan talrijke (deels zeer prachtige)
rumen op den westelijken Nijl-oever getuigen. Sedert 1820 is D., gelijk geheel Nubie, egyptisch. De
hoofdplaats van D. is Kassr-Dongolo, of Nieuw-D.,
voorheen Marakah genaanid, zijnde een groot dorp
op den linkeroever van den Nijl, gesticht door de
Mamelukken ; het heeft 6000 inw., eene citadel en
veel handelsvertier. Het ligt '14 mijlen benoorden
Dongela-Adzjoes, of :Oud-D., dat op den rechteroever van den Nijl ligt, voorheen de hoofdstad en in
de middeleeuwen de grootste en rijkste stad van geheel D. was, doch in 1820 door de Mamelukken verwoest werd, en thans, geheel in verval zijnde, slechts
300 inw. telt.
Dongolawi, eêo yolk in Nubie, ongeveer
60,000 zielen sterk, behoort tot de oudste bewouers
des lands, en heeft noch met de semitische volkeren
noch met de eigenlijke Egyptenaars lets gemeens.
Zie
Zi _ONGJUM.
Dongum,.r.esc..
fi hd
Donicum, stad in Gallie ; tegenw. Doulens.
Donische Kosacken, duitsche spelling
voor Donsche Kozakken.
Donizetti (Gaetano), componist, geb. 25 Sept.
1797 te Bergamo, in den laatsten tijd zijns levens
wezenloos, gest. 8 April 1848 in zijne geboorteplaats, heeft meer dan 60 operaas gecomponeerd,
waaronder Anna Bolena, Philtre d'amour, Lucie de
Lammermoor, Belisaire, Fille du regiment; zijne,
laatste opera was Don Sebastiano (Parijs 1843).
Donjon (le), stadje in het fransche dept. Allier,
4 uren gaans benoordoosten La Palisse ; 1850 inw.
Doujum, en Donjumermeer. Zie DONGJUM.
Donker Curtius, eene nederlandsche fami lie,
die verscheidene verdienstelijke rechtsgeleerden heeft
voortgebracht, o. a.: D.—C. (Dirk), geb. 20 Oct.
1792: in 1813 wederrechtelijk tot de krijgsdienst
opgeroepen, weigerde hij daaraan te voldoen, werd
met nog 4 anderen gevankelijk naar Frankrijk overgebracht, doch bleef bij zijne weigeriug volharden,
en heeft nooit de fransche uniform gedragen. Vervolgens eene reeks van jaren advocaat te 's Gravenhage, beyond hij zich 1830 toevallig te Brussel, toen
daar het oproer uitbrak. Hij was bevriend met verscheidene liberale leden der belgische vertegenwoor-
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diging in de Tweede Kamer, en ['amens hen spoedde
hij zich naar 's Hage, om den koning mondeling bekend te waken met de grieves der Belgen. Op de
brusselsche postkar kwam hij aan het paleis te 's Hage
aan, werd dadelijk in zijn bestoven reispak bij den
koning toegelaten, en bezwoer Zijne Majesteit om
nog in tijds aan de voornaamste griever] der Belgen
te gemoet te kornen..Geef mij waarvan slechts een
woord schrifts mede, Sire! dan keer ik, zonder eens
van kleederen to verwisselen, ijlings naar Brussel
terug, en ik durf U. M. mijn woord geven, dat het
onweder zal worden afgewend.” Maar Willem I
bleef onverzettelijk. ,,Sire!" sprak D.-C. nu. ,,dan is
Belgie voor u verloren, en ik heb tie eer U. M. te
groeten." Hij vertrok niet weder naar Brussel, en
in de naaste toekomst worden zijne woorden bewaarheid. In 1848 werd D.-C. benoemd tot lid der
staats-commissie, belast met het ontwerpen van
eene nieuwe grondwet, maakte vervolgens deel nit
van het tijdelijke ministerie, werd daarop definitief
minister ‘an justitie, doch moest Nov. 1849 aftreden, toen het eerste ministerie Thorbecke optrad.
Daarop was hij lid der Tweede Kamer tot Aug. 1850;
anderrnaal minister van justitie, van April 1853 tot
1 Jab 1856; werd toen bij zijne aftreding minister
van staat en ging stil levee, en stierf Juli 1864 in
de bad plaats Spa.
Donna, de oude Erymanthus, rivier in den
Peloponnesus, uitwaterende in de Rufia.
Donnas, of Donnaz, vlek in Piernont, prov.
Aosta, aan de Dora-Baltea ; 1500 inw.
Donnezan, klein landschap in Frankrijk, was
sedert de 14e eeuw eene souvereiniteit, doch werd
door Hendrik IV aan de kroon getrokken ; het lag
bezuidoosten de prov. Foix, had tot hoofdpl. Querigut,
en naaakt tegenw. deel nit van bet dept. Ariége.
Donniges (Wilhelm von), geb. 1814 in de
nabijheid van Stettin, eerst professor der staatswetenschappen te Berlijn, trad 1847 in dienst van
den toermialigen kroonprins Maxirniliaan (thans
koning) van Beieren, en werd 1852 tot ministeriaalraad benoernd, 1860 in den erfelijken ridderstand
verheven. Als geschiedschrijver maakte D. zich yendienstelijk door de Acta Henrici VII (2 dln. Berlijn
1839); Geschichte des deutschen Kaiserthums ins 14
Jahrhundert (2 din. Berl. 1841-42); en Jahrblicher
unter der Herrschaft Kaiser Otto's 1 (Berlijn 1840).
Donnington, naam van twee plaatsen in Engeland :1 ) graafschap Lincoln, 2 uren gaans bezuidw.
Boston ; 2000 inw. — 2) graafschap Leicester, aan
de Trent, 4 uren gaans benoordoosten Ashby-de-laZouch; 2700 inw. en kleine haven. In de nabijheid
van dit 1). bet kasteel Donnington Castle, dat in 1815
door de engelsche natie aangekocht en aan Wellington ten geschenke gegeven wend.
Donnybrook, kerspel en dorp bij Dublin,
waarvan het eene voorstad is, met 11,000 inw.
Donpo. Zie DOMPO.
Donsche Kozakken (Het land der), russisch Donski-Kosakoi-Zemlia, een steppenland in
europ. Rusland, tusschen de gouvernementen Woronesj en Ekaterinoslaw ten N. W. en ten W., de
prov. van den Caucasus en de zee van Azof ten Z.,
de gouvernementen Astracan en Saratow ten 0. en
ten N. 0., is circa 2806 vierk. mijlen grout, met
897,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats
Tsjerkask Zie 00k KOZAKKEN.
Donzenac, fransche stad, dept. Correze, 2
uren gaans benoorden Brives; 3400 inw.
Donzy, fransche stud, dept. Niêvre, 4 uren
gaans bezuidoosten Cosne; 3800 inw.; hoogovens.
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Doodewaard

Dordrecht

Doodewaard. Zie DODEWAARD.
Doode Zee, het Asphalt-meer der Grieken en
Romeinen (zie ASPHALTITES LACUS), lat.MureMortuunt,
een meer in aziat. Turkije (in Syria), bezuidoosten
Jeruzalern, lang 12 mijlen, breed 3 mijlen, ligt 1235
vt. lager dan de spiegel der Middellandsche Zee, en
ontstond, volgens den Bijbel, bij gelegenheid van
eene vulcanische uitbarsting in het dal Siddim,
waarbij de bloeiende steden Sodom en Gomorrha,
Adarna, Zeboim en Segor, werden verzwoigen. In de
D. outlast zich aan de noordzijde de El Cheri'a (de
oude Jordaan) en aan de noordzijde de Cedron of
Kedron. Het water van de D. is bitter, stinkend, rijk
aan zout- en asphaltgehalte, zoodat daarin geen
visschen kunnen leven.
Doomsdaybook. Zie DOMESDAYBOOK.
Doon, rivier in Schotland, bekend nit de liederen van Burns, komt nit het meer Enoch in het
graafschap Ayr, vormt dan den 2 uren gaans langen
en uur breeden Loch Doon, doorstroomt het bij
uitstek schilderachtige glen (bergdal) Ness, en valt
na een loop van 7 mijlen in den Firth of Clyde.
Doom, dorp in de nederl. prov. Utrecht, 3 uren
gaans bezuiden Amersfoort, circa anderhalf uur benoorden Wijk-bij-Duurstede ; 1200 inw.; in 1322
platgebrand door Willem den Goede, graaf van Holland ; 1420 en 1421 geplunderd en in brand gestoken door de Gelderschen.
Doorne, dorp in Noord-Braband. Zie DEURNE.
Doornik, belgische stad. Zie TOURNAY.
Doornik (Jan Gerard), verdienstelijk nederlandsch dichter, gestorven te Amsterdam 28 October 1807, vertaalde verscheidene fransche tooneelstukken in het Hollandsch, doch heeft zich vooral
verdienstelijk gemaakt door gelukkig geslaagde dichterlijke overzettingen van moeilijke dichtstukken
nit vreemde talen, o. a. nit het Deensch het bekroonde
dichtstuk De Zeevaart van Tullin ; nit het Italiaansch:
Oud en Nieutv Nederland (L'antica e moderna
Olanda), een lierzang van graaf Medini ; enz.
Doornspijk, dorp in de nederl. prov. Gelderland, driekwartier gaans bezuidw. Elburg, was reeds
in 719 bekend, toen er een klooster gesticht werd ;
teed 4 Febr. 1825 geweldig door overstrooming der
Zuiderzee ; 26 menschen kwamen daarbij om.
Dophka, bier legerden de kinderen Israels toen
zij nit de woestijn Sin kwamen, en togen vervolgens
van D. naar Aluz (Numeri 33 : 12, 13).
Dophrinen. Zie DOFRINEN.
Dor, of Dor-Naphath, tegenw. Tortura, stad der
oudheid in het phenicische landschap D. aan den
Carmel, werd door de Israelieten veroverd en aan den
stain Manasse toegedeeld; later was D. de zetel van
een der joodsche Sanhedrin, en in de 5e eeuw van
eenen christenbisschop. In het 0. T. vinden wij D.
vermeld Jozua 12 : 23 ; 17 : 11 : Richt. I : 27; I Kon.
4 : 11; I Chron. 7 : 29.
D'Or (Mont). Zie MONT D'OR.
Dora, twee rivieren in Italie : 1) Dora Baltea,
de Doria Major der ouden, in haren bovensten
loop ook wel Doire genoemd, ontspringt aan den
voet van den Montblanc en van den Kleinen Bernard,
besproeit Aosta en Ivrea, en valt na eenen loop van
21 mijlen tusschen Crescentino en Brusasco in de
Po. Deze rivier gaf haren naam aan een departement
van het eerste fransche keizerrijk, met Ivrea tot
hoofdplaats. — 2) Dora Riparia, de Duna Minor der
ouden, ten Z. van de D. Baltea, ontspringt op den
Monte-Viso, doorstroomt de prov. Suza, is 14 mijl.
lang, en outlast zich even beneden Turijn in de Po.
Dora d'Istria. Zie GHIKA (prinses Helena).

Dorak, stad in de perz. prov. Khoesistan, aan
vereeniging der riv. D. met den Jerrahi ; 6000 inw.
Dorama, stad in bet arabische binnenland,
6 a 7 mijlen bewesten El Derrayeh, aan den karavanen-weg van Perzie naar Mekka ; 8000 inw.
Dorat (le), fransch stadje met 2400 inw., in het
dept. Haute-Vienne, 3 uren gaans benoorden Bellac.
Dorat (Claude Joseph), fransch dichter, geb.
31 Dec. 1734 te Parijs, gest. 29 April 1780. Uit
zijne Oeuvres (20 dln. Parijs 1764-80) verschenen
later Oeuvres choisies (3 din. Parijs 1786; dikwijls
herdrukt). D. (Jean), of Daurat, fransch geleerde
der 16e eeuw, geb. 1510, gest. 1588, maakte grieks.
en lat. verzen, en werd in de geleerde wereld
A uratus genoemd. — D.—Cu.bibres. Zie CUBIERES.
Dorcas. Zie DORKAS.
Dorchester, I) stad in het engelsche graafschap Dorset, waarvan het de hoofdpl. is, ligt aan de
Frome, 5 uren gaans beoosten Bridport ; 7000 inw.;
1 uur gaans bewesten D. rumen van een groot
romeinsch amphitheater. — 2) het oude Durnovaria,
oud stadje in het engelsche graafschap Oxford, aan
de samenvloeiing van Thame en Isis, 3 uren gaans
bezuidoosten Oxford ; 1200 inw.; was Bens eene vrij
belangrijke plaats. — 3) plaats in den n.-amerik.
staat Massachusetts, aan de Dorchester-baui van den
MI. Oceaan, ligt 1 uur gaans bezuiden Boston, waarmede het zoo good als verbonden is ; 8500 inw.
4) haven en hoofdpl. van het graafschap Westmoreland in Nieuw-Brunswijk, aan den Peticodiac.
5) graafschap in den n.-amerik. staat Maryland.
6) graafschap in Neder-Canada.
Dordogne, de oude Duranius, rivier in het
zuidwesten van Frankrijk, ontstaat op den Mont d'Or
in het dept. Puy-de-Dome, uit de twee beken Dore
en Dogne, vvordt bij Meyronne bevaarbaar, en vereenigt zich na een loop van 61 mijlen beneden Bourg
met de Garonne, die dan den naam van Gironde
aanneemt. — D. (het fransche departement der),
is 167 vierk. mijlen groot, bevolkt met 505,000
zielen, en heeft Pdrigueux tot hoofdplaats.
Dordracum, lat. naam van Dordrecht.
Dordrecht, in de wandeling doorgaans kortweg Dordt genoemd, lat. Dordracuni, stad in de
nederl. prov. Zuid-Holland, op een eiland (zie het
volgende artikel) in de Maas, ruirn 3 uren gaans bezuidoosten Rotterdam, en 4 uren gaans bewesten
Gorinchem. clan de zuidzijde vertoont D. zich als
eene landstad ; ten N. W., ten N., ten N. 0. en ten
0. worth D. bespoeld door de Merwede. In 994 gesticht, is D. een tier oudste en tevens rijkste steden
van ons land, met 22,000 inw., een prachtig (1339
gebouwd) raadhuis, en goede haven ; in de middeleeuwen was D. dale ook de bloeiendste en gewichtigste koopstad van Holland. Vooral vermaard is D.
geworden door de zoogenaamde Dordtsche Synode,
d. i. de befaamde protestantsche kerkvergadering,
die aldaar in 1618 en 1619 werd gehouden, en
waarbij de leerstellingen der Reinonstranten warden
veroordeeld. Reeds vroeger (Juni 1578) was te D.
eene protestantsche kerkvergadering gehouden, onder
presidium van den beruchten Petrus Dathenus. De
eerste hollandsche graven schijnen dikwijls verblijf
gehouden te hebben te D.; in de lie en 12e eeuw
hadden zij daar hun hof (zie ook DIRK IV); in de
13e eeuw, onder de regeering van graaf Willem I,
tijdens den oorlog tusschen de Zeeuwen en Kennemars, werd D. door de Utrechtschen belegerd, ingenomen en in brand gestoken (1240). Tien jaren vroeger
(1230) was men begonnen D. aan de landzijde te
bemuren, welke versterking eerst in 1647 voltooid
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werd. In 1323 was D. de verzamelplaats der Hollanders en anderen, die van hier scheep gingen naar
Engeland, ow Edward 11 den troon te doen inruimen
aan Edward III. In de twisten der Hoekschen en
Kabeljauwschen schaarde D. zich aan de zijde nu
eens der eene, dan weder der andere partij (zie vender hieronder). In 1358 hielpen de Dordtenaars hertog Albrecht de stad Delft winnen, en namen de
kettingen der stadspoorten aldaar merle, en hingen
die als zegeteekenen aan de poorten van D. (het had
er twaalf, 5 aan de land- en 7 aan de rivierzijde).
In 1418 werd hertog Jan van Beieren te D. ingehuldigd, waarop de stad door Jan IV, hertog van
Braband en echtgenoot van Vrouwe Jacoba, belegerd
werd ; doch hij zag zich weldra genoodzaakt bet beleg op te breken. In en na 1468 hadden er nog herhaalde twisten plaats tusschen de Hoekschen en
Kabeljauwschen over de inhuldiging van hertog
Karel den Stoute, welke intusschen niet kon worden
tegengehouden ; doch na des hertogs dood (1477)
sloten de twee partajen een zoogenaarnden eeuwigen
vrede met elkander, die echter slechts van korten
duur was; de Kabeljauwschen weken heimelijk de
stad uit, en de Hoekschen bleven er rneester. Doch
reeds in 1480 wisten de uitgewekene Kabeljauwschen, bijgestaan door Heer Jan van Egmond, de
stad te bemachtigen, en de aanzienlijkste Hoekschen
werden nu in den kerker geworpen, en gedurende
tien jaren werden er van tijd tot tijd verscheidene
Hoekschen op het schavot onthoofd. De weldra in
ons land veldwinnende Kerkhervorming ontinoette
aanvankelijk zeer veel tegenstand te D., waar de
bloedplakkaten zoo streng gehandhaafd werden, dat
er zelfs nog in 1569 verscheidene menschen wegens
ketterij werden verbrand. Omstreeks drie maanden
na de inname van den Briel door de Watergeuzen
(1572) maakten deze zich ook van D. meester, dat
sedert niet meer in de banden der Spanjaarden is
geweest. De onlusten, welke Holland in 1672 beroerden, wegens de verheffing van prins Willem III,
namen te D. eenen eaanvang. Het gemeen, op de De
Witten gebeten, omdat die 's prinsen verheffing tot
stadhouder tegenwerkten, vernielde het portret van
C. de Wit (zie het art. BAAN) en rustte niet, voordat de prins werkelijk door den raad van D. als
stadhouder erkend was (29 Juni 1672). Bij den
inval der Pruisen in ons land (1787) had de hertog
van Brunswijk het vooral gemunt op D., dat de
hoofdzetel was der Patnotten ; urn van plundering
verscboond te blijven, gaf D. zich echter (18 Sept.
1787) bij verdrag over. In 1793 reeds waren de
Franschen bezig het beleg voor 1). op te slaan, doch
zagen zich toen door het verkeeren der oorlogskansen genoodzaakt af te trekken ; in het volgende
jaar echter hervatteden zij hun voornemen onder
voor hen gunstiger omstandigheden, en 19 Jan.
1795 trokken zij binnen. In Nov. 1813 was D.
een der eerstesteden van ons land, waar het ),Oranjeboven” werd ; wel werden de Franschen er nog weder een oogenblik meester, doch trokken in allerijl
af, toen de vrijwilligers uit Rotterdam in aantocht
waren om de stad te ontzetten. Nog tweemaal (24
en 30 Nov.) deden de Franschen een krachtigen
aanval op D. om het te herwinnen, doch het mocht
hun niet gelukken. Under de bijzondere rampen, die
in den loop der eeuwen de stad D. troffen, merken
wij op den fellen brand in 1457, waardoor ruiw 600
huizen eene prooi der vlammen werden; de pest van
1637, waaraan te D. in twee maanden tijds 3533
menschen stierven. Iri 1825 (4 Febr.) teed D. veel
schade door den watervloed, die echter, hoezeer bijna

de geheele stad onderliep, in geen vergelijking komt
bij den grooten vloed van 18 Nov. 1421, waardoor
D. van het vasteland was afgescheurd (zie het
volgende art.). Ook als gehoorteplaats van vele beraemde mannen verdient D. afzonderlijke melding.
Allereerst noemen wij de gebroeders Johan en Cornelis de Wit, dan de twee gouverneurs-generaal van
nederl. Indiè Jacques Specx en Mattheus de Haan,
de dichters Jeremias de Decker en Jan Immerzeel ;
kortom, in alle vakken van wetenschap en kunst heeft
D. voorname personen voortgebracht ; alleen willen
wij nog als te D. geboren vermelden den door zijne
zonderlinge sermoenen zoo bekenden franciscaner
monnik Broer Cornelis (zie ADRIAANSZ.).
Dordrecht (Eiland van), ook wet genaamd de
Dordtsche Waard, was eertijds een gedeelte van den
Grooten Zuidhollandschen Waard, doch werd door
den St.-Elizabeths-vloed (18 Nov. 1421) van het
vasteland afgescheiden, doordien een groot gedeelte
van dien waard (waaronder 72 dorpen) verdronk.
Dordsmonde, of Dortsmonde, voormalig dorp
in den Grooten Zuidholl. waard, lag waarschijnlijk
nabij Dordrecht, bezuiden de Lindt, doch verdween
in een der watervloeden tusschen 1170 en 1176.
Dore (Mont), lat. mons Duranius. Zie MONT D'OR.
Dore, voluit Dore-les-Bains of Dore l'Eglise,
vlek in het fransche dept. Puy-de-Dome, 5 inijlen
bezuidw. Clermont-Ferrand, in een dal van het gebergte Dore; 2000 inw.; zeer gezochte minerale
waterers (8 warme en 2 koude bronnen).
Dore (de), naam van twee rivieren in Frankrijk ;
de eene outlast zich in de Allier ; de andere, die nit
het gebergte Dore komt, vormt den fraaien waterval der Dore, en vereenigt zich met de Dogne om de
Dordogne te vorrnen.
Dorer, duitsche naam voor Doriers.
Dores, Zie DORI.
Dbrfel, fabriekdorp in den boheemschen kreis
Buntzlau, district Reichenberg; 2200 inw.
Dori, Dores, Dorienses, lat. namen voor Dorièrs.
Dori (Eleonora), aanzienlijke vrouw, werd ter
dood gebracht (1617) als beschuldigd van tooverij.
Zie ANCRF (maarschalk d'),
Doria, adeloud genueesch geslacht, waarwede
de geschiedenis der republiek Genua ten nauwste
is saamgeweven van de vroegste tijden af. — D.
(Oberto), voerde het bevel over de genueesche vloot
in den gedenkwaardigen slag bij Meloria, waardoor
een einde gewaakt werd aan den langen naijver tusschen Genua en Pisa, doordien de vloot van laatstgenoemde republiek geheel werd vernietigd. — D.
(Lamba),admiraal derGenueezen in den oorlog(1298)
tegen de Venetianen, versloeg bij bet eiland Curzola
den venet. admiraal Andrea Dandolo, van welke
overwinning een roemrijke vrede het gevolg werd.
— D. (Paganino), kommandeerde de genueesche
vloot in een gevecht (13 Febr. 1352) tegen den
venetiaanschen admiraal Pisani, in het gezicht van
Constantinopel. De Genueezen behaalden de overwinning, die hun echter zoo duur te staan kwam, dat
aan D. het opperbevelhebberschap ontnonien werd.
In 1354 werd het hem op nieuw opgedragen, en nu
versloeg hij Pisani totaal, te Porto-Longo, en bracht
hem, met zijne geheele vloot buitgemaakt, gevatt,
kelijk op. Dit schitterende wapenfeit maakte een
einde aan den oorlog: Venetie nant de vredesvoorwaarden aan, die door Genoa werden voorgeschreven.
— D. (Luciano), veroverde eenige steden op de
Venetianen, en leverde hun 1379 eenen zeeslag,
waarin hij sneuvelde, ofschoon de overwinning aan
de zijde der Genueezen bleef.— D. (Pietro), opvol-
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ger van den vorige als bevelhebber der vloot, bemachtigde nog in hetzelfde jaar 1379 Chiozza, maar
werd, aldaar belegerd door Vettor Pisani, door een
kanonkogel gedood. Zijne vloot, in de haven geblokeerd, was genoodzaakt zich over te geven (1380).
—Doria (Andrea), de hersteller van Genua's vrijheld en een der grootste veldheeren en bekwaamste
vlootvoogden zijner eeuw, was 30 Nov. 1468 te
Carascosa geboren; hij leerde de oorlogskunst in de
italiaansche veldtochten van dien tijd. Eerst in dienst
van pans Innocentius VIII, diende hij vervolgens
Ferdinand den Oude, koning van Napels, en toen
diens zoon Alfons II. Bij de overweldiging van het
koningrijk Napels door Karel VIII, bleef D. aan Alfons getrouw totdat er geen zweem van hoop meer
bestond, en koos toen de zijde van Jan de la Rovero,
die Napels bezet hield voor Karel VIII. Allerroemrijkst
streed D. tegen den beroemden Gonzalvo van Cordova ; vervolgens verliet hij, nauwelijks 24 jaren
oud, de landdienst voor de zeedienst, rustte ten
koste van zijne eigene beurs acht galeien uit, tastte
de Mooren en de Turken aan, die destijds de Middellandsche Zee onveilig maakten, en bracht hun gevoelige slagen toe, overal waar hij hen aantrof. Toen
Italie het strijdtooneel werd van eenen nieuwen
oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk, koos D. de
partij van Frankrijk, werd door Frans I benoemd
tot opperbevelhebber over de fransche galeien, en
versloeg aan de kust van Provence (1524) de vloot
van Karel V; maar ziende dat hij ten Joel stond aan
de wangunst der fransche ministers, en dat Frans I
in gebreke bleef de beloften te vervullen, door hem
aan Genua gedaan, verliet D. zijne partij en omhelsde
die van Karel V (1528), onder beding, dat Genua
weder vrij moest zijn. Met behulp van eene keizerlijke vloot verdreef hij daarop de Franschen nit
Genua, maakte een einde aan de woelingen der partijschappen, en veranderde den genueeschen regeeringsvorm ; hij deed een decreet uitvaardigen, houdende,dat de Bogen, die vroeger benoemd plachten te
worden voor levenslang, voortaan slechts voor een
tijdvak van (wee jaren met de hoogste macht bekleed
zouden worden. Voor zich zelven bedankte hij voor
de eer tot doge te worden verkoren; hij bleef in
dienst van den keizer, versloeg de Turken in menige
ontmoeting, en hood op schitterende wijze het hoofd
aan den beroemden Barbarossa. In zijn vaderland
werden er nu en dan samenzweringen tegen hem
gesmeed, en hij bezoedelde zijnen krijgsroem door
de wreedheid, waarmede hij te werk ging tegen zijne
persoonlijke vijanden (zie FIESCO, aan wiens samenzwering D. ontkwam). AIs 92-j. grijsaard stierf D.
25 Nov. 1560; en Genoa richtte hem een standbeeld
op met het opschrift .Aan den Vader des Vaderlands". — D. (Gianettino), neef van den vorige,
had wel is waar dapper gevochten tegen de Corsicanen, doch lokte door zijne aanrnatigingen de samenzwering van Fiesco uit, en kwam daarbij om.
— D. (Giovanni Andrea), zoon van den vermoorden
Gianettino, toonde zich reeds vroeg een held, kommandeerde 1556 de genueesche vloot in spaansche
dienst, en 1560 de spaansche armee, die Tripoli
belegerde, won 1564 een zeeslag bij Corsica, deed
1570 (ofschoon te vergeefs) eene poging om het
eiland Cyprus, dat door de Turken in het nauw
werd gebracht, te ontzetten ; en zonder hem zou ook
de slag bij Lepanto (1571) verloren geweest zijn.
Hij stierf 1606. — D. (Filippo), een afstammeling
van den vorige, behoorde onder de saamgezworenen,
die zich 21 Mei 1797 meester zochten te maken van
het bewind ; hij verloor echter in dien strijd het Leven.

Dorienses, lat. naam voor Doriers.
Dori e rs, lat. Dori, Dores, of Dorienses, waren
een der vier helleensche hoofdstammen, en droegen
hunnen naam naar Dorus, eenen zoon van Hellen,
van wien ze echter niet afstamden, want ze bestonden reeds onder Deucalion (1635 v. Chr) en woonden toen aan den voet van den (Eta. Onder Dorus
(1560 v. Chr.) vindt men hen in Hestieotls, waar
ze verontrust werden door de Lapithen, van de aanrandingen van welk yolk ze verlost werden door
Hercules, die echter het beding maakte, dat de D.
hem een derde gedeelte van bun land moesten afstaan. Later, zegt men, ontweldigden de Cadmeers
geheel Hestieotis aan de D., die zich toen nederzetteden rondom den Pindus, en daar den naam aannamen van Macedonen. Maar reeds spoedig verlieten
zij die landstreek, om zich met de Mailers van Thrachis te gaan vestigen in Dryopis, dat toen den
naam aannam van Doris. Eene eeuw later, in vereeniging met de Thesproten van Thessalia en met
de Heracliden,onderwierpen zij bijna geheel Hemonia,
en ontweldigden dat aan de Eoliers, doch zonder
het voor zich zelven te behouden; daarna, enkel door
de Heracliden bijgestaan, onder Cleodeus en Aristomacbus, tastten zij tweemaal, doch te vergeefs, den
Peloponnesus aan. In 1190 v. Chr. eindelijk, en 120
jaren na den dood van Hercules, namen de D.,
voortaan saamgesmolten met de Heracliden en geholpen door de Etoliers, den Peloponnesus in bezit
(op Arcadia na); zij behielden Argos, Laconia en
Messenie voor zich; Elis kwam in het bezit der
Etoliers. Het aan de loni6rs ontweldigde Egialea

bleef niet in handen der veroveraars, maar untying
nieuwe bewoners, nl. de Acheers. Later maakten de
D. zich ook van Megara en van het eiland Creta
meester. Eindelijk zonden zij, even als al de grieksche volkeren, volkplantingen naar veraf gelegene
plaatsen ; de voornaamste volkplantingen der D. zijn:
Cos, Rhodus, Halicarnassus, in Klein-Azle, welks
zuidwestelijk gedeelte naar hen den naam van Doris
aannam (zie Duels); wijders Byzantium, Corcyra,
Syracuse, Tarentum, Heraclea in Italie, enz. De
dorische overweldiging zette de beschaving in Griekenland twee eeuwen achteruit, en opende een (om
het eens zoo te noemen, middeleeuwsch) tijdperk
van vijf of zes eeuwen. Ten onrechte verwart men
somwijlen de D. met de Hellenen. De D. ziju het

laatst van alien in Zuid-Griekenland gekomen ; zij
hebben niet de Pelasgen verdreven, maar wel andere
Hellenen, (oniers, Acheers, Eoliers; en ten alien tijde
is er tusschen hen en al die volksstarnmen een kennelijk onderscheid blijven bestaan, zoowel in het
volkskarakter, als in regeeringsvorm, wetten en tongval. De Peloponnezische oorlog was eigenlijk niets
anders dan een oorlog tusschen Doriers en fonièrs.

Doris, 1) klein bergachtig landschap in het
eigenlijke Hellas, tusschen Phocis, Locris en Thessane, heette eerst Dryopis, was de vroegste wooriplaats der Doriers, en werd de Dorische Tetrapolis

genoemd, naar de 4 steden Dryope, Pindus, Eryneus
en Citynium. — 2) landschap op de kust van Carle,
bewoond door Doriers, die er eene volkplanting gesticht hadden, vormde met de eilanden Rhodus en
Cos een zesstedenbond (de steden Cnidus, Halicarnassus, Cos, Jalysus, Camirus en L indus) of Hexapolis;
toen Halicarnassus later nit den bond trail, veranderde de naam in Pentapolis, d. vijfstedenbond.
— 3) in het tegenwoordige Griekenland is D. eene
eparchie van het gouvernement Pbocis.
Doris. Zie NEREIDEN.
Dorkas.. Z ie T_ ABITH A.
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Dorking, stad in het engelsche graafschap
Surrey, 4 uren gaans beoosten Guildford, in een
schilderachtig dal, aan de Mole; 7000 inw.; gezonde
lucht, waarom D. zeer gezocht is door lijders aan
kwalen, herstellende zieken, enz.
D'Orleans (le pore Joseph), d. i. Pater Josephus van Orleans, een Jezmet, geb. te Bourges 1644,
gest. te Parijs 1698, heeft als geschiedschrijver o. a.
geleverd eene Histoire des revolutions d' Angleterre
(3 din. Parijs 1693; vervolgd door Turpin 1786) en
eene Histoire des revolutions d'Espagne (3 din. 1734 ;
5 din. 1737, voltooid door Brumoy en Rouille).
Dormale, oude naam der rivier den Dommel
in Noord-I3raband.
Dormans, vlek in het fransche dept. Marne,
6 uren gaans bewesten _Epernay, aan de Marne;
2200 inw.; bij D. ontving Henri de Guise 1575 de
verwonding, die hem den bijnaam verschafte van
,Balafre, d. i. met het litteeken.
Dormeilles, vlek in bet fransche dept. SeineMarne. Hier werd Clotarius II (anno 600) verslagen
door Theodebert en Thierry.
Dorn (Johannes Albrecht Bernhard), geb. 11
Mei 1805 te Scheuerfeld in bet Coburgsche, eerst
aan de universiteit te Leipzig, ging 1829 naar Rusland, waar hij sedert 1843 eerste bibliothecaris is
aan de keizerl. bibliotheek en directeur van het
aziatisch museum te Petersburg ; heeft zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt op het gebied der
geschiedenis van de iranische en caucasische landen.
Behalve Grammatisehe Bemerkungen giber die Sprache
der Afghanen (Petersb. 1840) en A Chrestomathy of
the Pushtu (Petersb. 1847) leverde hij,naar NeametUllah vertaald, eene History of the Afghans (2 din.
Londen 1829), en gaf bovendien in het Licht : de
door Sehir-ed-Din geschrevene .Geschiedenis van
Taberistan, Rujan en Mesenderan" (2 din. Petersb.
1850); Chondemir's .Geschiedenis van Taberistan"
(Petersb. 1850); en de belangrijke ml3ronnen tot de
Geschiedenis der zuidelijke kustlanden van de Caspische Zee" (dl. Petersb. 1855-61). Hij
leverde nog meer geachte werken, alsook zeer verdienstelijke bijdragen tot de oostersche munt- en
penningkunde.
Dornach, dorp in het zwits. kanton Solothurn,
ruim 2 uren gaans bezuiden Bazel ; 500 inw.; beroemde veldslag in 1499, waarin 6000 Zwitsers de
nederlaag gaven aan 15,000 Oostenrijkers, welke
schitterende overwinning de onafhankelijkheid van
Zwitserland besliste.
Dornbirn, fabriekstad in den tiroler kreis
Bregentz (Vorarlberg); ruim 8000 inw.
Dornburg, 1) schilderachtig gelegen stadje,
met 650 inw., in het groothertogdom Saksen-Weimar, 3 uren gaans van Jena, aan de Saale, wordt
reeds in 937 als stad vermeld, en was menigmaal de
verblijfplaats der saksische keizers; ook vergaderden
bier verscheidene rijksdagen. — 2) dorp in SaksenDessau-Ceithen, op den rechteroever van de Elbe;
350 inw. en kasteel.
Dornheim, dorp in bet groothertogdom Hessen-Darmstadt, 3 uren gaans bewesten Darmstadt ;
1000 inw.; nabij D. werd keizer Adolf van Nassau
gedood door Albertus I, hertog van Oostenrijk. Zie

Dorogh, marktvlek in het hongaarsche Heidukken-district (tot 1860 comitaat Noord-Bihar);
7000 inw.
Dorogoboezj, stad in europ. Rusland, gouvernement Smolensk, aan den Dnieper, 10 mijlen
benoordoosten Smolensk, werd in 1812 afgebrand
bij den terugtocbt der Franschen nit Moskau ; thans
ruim 6000 inw.
Dorosma, marktvlek in het hongaarsche district Klein-Cumanie; 9500 inw.
Dorostadum, bij oude schrijvers voor Wijkhij-Duurstede.
Dorothea, de heilige, maagd en martelares,
bekeerde zich tot het Christendom onder Maximinus (311). Zij werd niet ter dood gebracht, doch, na
verbeurdverklaring van hare bezittingen, siechts gebannen. Kerkelijke gedenkdag 6 Febr.
Dorp, stad in het pruis. reg.-distr. Dusseldorf,
kreis Solingen, aan de Wupper ; 8300 inw.
Dorpat, ook Derpt of Derpt, russisch Goerjef,
stad in europ. Rusland, gouvt. Lijfland, aan de Embach, 28 mijlen benoordoosten Riga ; 12,500 inw.;
veel doorvoerhandel; universiteit in 1632 door Gustaaf Adolf gesticht, 1710 opgeheven, 1802 door
keizer Alexander hersteld. De stad D., gesticht 1030,
werd 1191 verwoest, doch spoedig weder opgebouwd ;
was in der tijd eene aanzienlijke Hanzestad, behoorde
gedurende de 13e eeuw aan de ridders der Duitsche
Orde, kwam 1582 aan Polen, 1625 aan Zweden,
werd 1704 door Peter den Groote totaal verwoest,
en kon slechts door de aanzienlijke ondersteuning
van keizerin Catharina II weder opgebouwd worden ;
sedert behoorde het onafgebroken aan Rusland.
Dorpia, de eerste dag der Apaturien. Zie bet
art. APATURIéN.
DOrpt. Zie DORPAT.
Dorset, graafschap in het zuidelijk gedeelte van
Engeland, aan het Kanaal, is ruim 46 vierk. mijlen
groot, bevolkt met ornstr. 190,000 zielen, en heeft
tat hoofdpl. Dorchester. Dit schoone graafschap, te
recht de ALusthof van Engeland" genoemd, grenst
ten 0. aan het graafschap Southampton en ten W.
aan het graafschap Devon. Oudtijds bewoond door
de Durotrigen, maakte dit landschap vervolgens deel
bit van het koningrijk Wessex, en werd veroverd
door koning Egbert.
Dorset (adellijke titel van). De titel van D.
werd eerst gevoerd door de familien Beaufort en
Grey, en 1603 aan de familie Sackville verleend. De
eerste graaf van D. was Thomas Sackville, geb.1536,
die als lord Buckhurst een bloedig aandeel nam aan
het proces tegen den hertog van Norfolk en aan dat
tegen Maria Stuart ; 1603 tot graaf van D. verheven,
stierf hij 19 Aug. 1608. — De eerste hertog van D.
was Lionell Cronfield Sackville, daartoe verheven
1720 door George I. Met den dood van Charles
Germain, viscount Sackville en baron Bolebrooke,
is de titel van hertog van D. 29 Juli 1843 uitgestorven.
Dorsten, stad in het pruis. reg.-distr. Munster,
aan de Lippe, 7 mijlen bezuidw. Munster ; 3000 inw.
Dortmund, stad in pruis. Westfalen, aan de
Embscher, 5 mijlen benoordw. Arensberg; circa
17,000 inw.; werd anno 800 tot stad, kort daarna
tot vrije rijksstad verheven, trail in het Hanze-verbond ; kwam 1802 aan den hertog van Nassau-Dietz,
1806 aan den hertog van Berg, werd hoofdpl. van
het fransche dept. der Roer, en eindeliirk in 1815
aan Pruisen afgestaan.
Dortsmonde. Zie DORDSMONDE.

INGELHEIM.

Dornoch, stad in het schotsche graafschap
Sutherland, 2 uren gaans benoorden Tain ; 650 inw.
en haven, aan de Dornoch Frith, zijnde een kleine
zeearm, tusschen de graafschappen Sutherland en
Ross. Eertijds was D. de residentie der bisschoppen
van Caithness.

D'Orville. Zie

ORVILLE.
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Dorylieum

Doryloeum, tegenw. Eskisjeer, stad in KleinAzie, benoordoosten Konieh. In 1097, bij gelegenheid van den eersten kruistocht, versloeg Godfried
van Bouillon de musulmanische armee in de vlakten
van D.
Dost—Mohammed—Khan, geb. omstreeks
1798, nit het geslacht der Barektsi, nam (na den
dood van zijn oudsten broeder Assitn-Khan, die het
bewind over Afghanistan aan zich getrokken had)
in 1833 Kaboel in bezit, en nam 1835 den titel van
padizja (d. koning) van Kaboel aan.
Dothaim, stad in Palestina, in den stain Zebulon, ten westen van de Galileesche Zee. Nabij D.
werd Jozef verkocht door zijne broeders.
Dotis, hongaarsch Tata, marktvlek in het hongaarsche comitaat liornorn, 5 uren gaans bezuidoosten Komorn ;- 10,000 inw.; D. bestaat nit twee
steden : het eigenlijke D. en Tovaros, d. meirstad;
warme bronnen.
Dottinghem, oude naam van Doetinchem.
Dou (Gerard), schilder. Zie Dow.
Douai, of Douay, het oude Duacum, sterke vesting in het Noorder-departement van Frankrijk, aan
de Scarpe, 7 uren gaans bezuiden Rijssel; 23,000
inw.; bestond reeds ten tijde van Cesar; in de middeleeuwen zeer bloeiend, behoorde het aan de graven van Vlaanderen, aan wie het 1297 ontweldigd
werd door Filips den Schoone van Frankrijk ; in
1368 gaf Karel V het aan den graaf van Vlaanderen
terug. Lodewijk X1V bemagtigde D. 1667, verloor
het 1710, heroverde het 1712; bij den vrede van
Utrecht 1714 werd 1). ten slotte aan Frankrijk toegewezen. Universiteit sedert 1562, groot tuighuis,
belangrijke geschutgieterij.
Douarnenez, stad en haven in het fransche
dept. Finisterre, aan de zuidkust der golf van D.,
3 mijlen benoordw. Quimper, tegenover het eiland
Tristan; 3700 inw.
Doubs, lat. Dubis, rivier in Frankrijk, ontspringt
in het Jura-gebergte, een half uur gaans van La
Mouthe, hesproeit Pontarlier, vormt bij Morteau een
waterval, loopt dan tangs Baume, Besancon en Dole,
en ontlast zich na eenen loop van 57 mijlen te Verdun in de Saltine, na in haren loop te hehben opgenomen de rivieren Desoubre, Loue, Dorain en
Guiotte. — D. (departement der), dit dept., dus
genoemd naar de rivier, is ruin] 95 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 287,000 zielen, en heeft tot
hoofdplaats Besancon.
Douê, het oude Theodoacum, fransche stad, dept.
Maine-Loire, 4 uren gaans bewesten Saumur ; 3200
inw.; eertijds residentie der koningen van Aquitanie ;
resten van een paleis van Dagobert ; rumen van een
romeinsch amphitheater.
Douglas, 1) eilandje in russisch Amerika,
tusschen het Admiraals-eiland en het vasteland. —
2) riviertje in Schotland, ontlast zich in de Clyde.
— 3) havenstad op de oostkust van het engelsche
eiland Man, waarvan het de hoofdpl. is, list 4 uren
gaans van Castletown, heeft ruin] 12,000 inw. en
eene goede haven.
Douglas, oud adellijke schotsche familie, die
zich vooral onderscheidde in de hardnekkige oorlogen, welke Schotland in vroeger eeuwen tegen Engeland te voeren had. De meest bekende van dit geslacht is D. (Archibald, graaf), die 1421 door het
regentschap van Schotland met 10,000 man werd
gezonden,h om Karel VII te helpen tegen de Engelschen, die totaal door hem werden verslagen in den
bloedigen slag van- Bauge, waarbij de hertog van
Clarence en de markies van Somerset (de een broe-

Dover
der, de andere oom des engelschen konings) sneuvelden. Karel VII beloonde hem met de waardigheden van luitenant-generaal des •koningrijks en
hertog van Touraine. Deze D. sneuvelde I 425, strijdende tegen Bedford. — D. (twee andere leden van
het geslacht), vader en zoon, vonden een tragisch
uiteinde, doordien ze zich aan het hoofd gesteld
hadden van den in opstand gekomen adel. De vader
werd tijdens de minderjarigheid van Jacobus II vermoord in bet kasteel van Edinburg; de zoon (William) dwong Jacobus 11 on] hem tot stadhouder te
benoemen met bijna onbeperkte macht, doch werd
1452 door Jacobus eigenhandig doodgeFtoken. Met
James D., die geestelijke was, is de oudste linie van
het geslacht D., 6 April 1857 uitgestorven.
Douglas(Stephen Arnold)amerikaansch staatsman, geb. 23 April 1813 te Brandon in Vermont,
werd 1860 als kandidaat voor het presidentschap
voorgesteld. Zijn mededinger, Lincoln, werd gekozen; en D., wel verre van wangunstig te zijn, ondersteunde Lincoln krachtdad ig tegen de Secessionisten.
Hij meende als generaal-majoor persoonlijk te gaan
deelnemen aan den strijd, die de noord-amerikaansche Unie nog zoo lang daarna vreeselijk geteisterd
heeft, doch werd daarm verhinderd, doordien hij
3Juni 1861 te Chicago stierf.
Doulens, of Doullens, het oude Donicum, stad
in het fransche dept. Somme, aan de Authie, 7 uren
gaans benoorden Amiens; 4500 inw.; op de hoogte
eene citadel, die tot staatsgevangenis dient ; in 1572
bemachtigd door de Protestanten, 1573 heroverd door
maarschalk Cosse; 1595 mislukte aanslag van Hendrik IV.
Doune, fraai dorp in het schotsche graafschap
Perth, aan den Teith, 3 uren gaans benoordw. Stirling; 2400 inw.
Dour, het oude Dura, vlek of stad in de belg.
prov. Henegouwen, 3 uren gaans bezuidw. Bergen
(fr. Mons); 7000 inw.
Dourbie, rivier in bet fransche departement
Aveyron, valt na een loop van 7 mijlen bij Milhau in
den Tarn.
Dourdan, stad in bet fransche dept. SeineOise, aan de Orge, 5 uren gaans bezuidoosten Rambouillet ; 2600 inw.; oud kasteel; in de nabijheid
van D. was La Bruyére geboren,
Dourgne, marktvlek in het fransche dept. Tarn,
3 uren gaans bezuidwesten Castres; 2300 inw.;
vermaarde groeven van grijs en wit marmer voor
heeldhouwers.
Douro, portugesche naam der rivier Duero.
Dousa (Janus). Zie DOES (Johan van der).
Douvres, 1) stadje met 1700 inw. in het
fransche dept. Calvados, 3 uren gaans benoorden
Caen. — 2) zie DOVER.
Dovadola, vlek in de toskaansche prov. Florence, aan den Montone; 2300 inw.
Dove, rivier in de engelsche graafschappen
Derby en Stafford, vermaard wegens hare schilderachtige oevers, ontlast zich na een loop van 8 mijlen
in de Trent.
Dover, 1) het oude Dubris, bij de Franschen
genoemd Douvres, duchtig versterkte zeestad in het
engelsche graafschap Kent, 6 uren gaans bezuidoosten Canterbury, aan dat gedeelte van het Kanaal,
dat de zeeèngte tusschen D. en Calais vormt (welke
dan ook door de Engelschen Strait of Dover en door
de Franschen Pas de Calais wordt genoemd, onder
welken laatsten naam die zeeèngte meest bekend is;
zie CALAIS), en heeft een spoorweg naar Londen,
enz.; beroemd en druk hezocht zijn de zeebaden van

Doveran

Draha

D.; het is een der VijI-Havens (Zie CINQUE-PORTS)
en telt 25,000 inw. In de nabijheid de beroemde
rots van Shakespeare, vermeld in zijn ))Lear".
2) hoofdstad van den n.-amerik. staat Delaware,
aan de Jones-Creek, 1 'Eiji van de rivier Delaware
en 15 mijlen benoordoosten Washington ; ruim 4000
inw. — 3) stad in den n.-amerikaanschen staat
New-Hampshire, aan den Cocheco, 22 mijl van de Zee
en 7 mijlen beoosten Concord ; ruim 9000 inw.
4) plaats in Ohio, graafschap Tuscarawas, aan de riv.
Tuscarawas; 3500 inw. — 5) naam van verscheidene min-belangrijke plaatsen in de n.-amerik. Unie.
Doveran, of Doveron, rivier in de schotsche
graafschappen Aberdeen en Banff, valt na eenen loop
van 8 mijlen hij Banff in de Noordzee.

invloed was; doch de Draconische wetten waren zoo
knellend streng, dat de redenaar Demades erfiguurlijk
van zeide, dat ze geschreven waren met bloed ; het
duurde dan ook niet lang of ze werden vervangen
door de wijze wetten van Solon, nadat D., om zich
aan de tegen hem ontstokene volkswoede te onttrekken, zijn behoud had moeten zoeken in de vlucht. Hij
tram de wijk naar het eiland .Egina, en voerde daar
zijne wetten in, doch werd bij zijne verschijning in
den schouwburg door de kleederen en mantels, die
de jubelende menigte volgens oud landsgebruik op
hem vvierp, gestikt (zoo althans luidt de overlevering). Elf wetten van D. zijn te vinden in een werk
(1588 te Lyon gedrukt), getiteld : Jurisprudentia

Dovizio. Zie BIBBIeNA.
Dovrefjeld, een tak van het scandinavische

gebergte in het midden van Noorwegen; tot deze
bergengroep behoort de 7150 vt. hooge Sneetrwhoed.
Dow, of bou (Gerard), uitstekend hollandsch
schilder, geb. 1613 te Leyden, gest. aldaar 1675;
was een leerling van Rembrandt.
Dow (Alexander), engelsch officier, geb. in
Schotland, gest. 1779 in Indie, onderscheidde zich
als krijgsman en als vertaler van verscheidene perzische werken, o. a. Taryckhi Ferisjtah (zijnde eene
geschiedenis van Hindostan, engelsche editie 1772).
__eD
_ AULAT-ABAD.
t d Zi
Dowlatabad, SAL.
Down, graafschap in het oostelijk gedeelte der
iersche prov. Ulster, bezuiden het graafschap Antrim,
is 45 vierk. mijlen groot, bevolkt met 300,000 zielen, en heeft tot hoofdpl. Down-Patrick of Down.
Down—Patrick, of Down, hoofdpl. van het
iersche graafschap Down, 15 mijlen benoordoosten
Dublin ; 3700 inw.; graf van Patrick, den beschermheilige van Ierland ; in de nabijheid eene minerale
bron, de St.-Patrick's bron.
Downs, d. Duinen, eene groote reede aan de
zuidoostkust van 't engelsche graafsch. Kent, wordt
verdedigd door Deal, Dover en de Sandwich-Castles.
Downton, stad in het engelsche graafschap
Wilts, aan den Avon, 2 uren gaans bezuiden Salisbury; 3600 inw.
Doyen (Gabriel Francois), fransch schilder,
geb. 1726 te Parijs, was de leermeester van David ;
sedert 1789 leeraar aan de akademie te Petersburg,
stierf hij aldaar 5 Juni 1806.
Dozy (Reinhart), geb. 21 Febr. 1820 te Leyden, sedert 1850 hoogleeraar der geschiedenis aldaar, leverde behalve zijn Dictionnaire detaille des
noms des vétements chez les Arabes (Amsterdam 1845)
verscheidene vertalingen van historische werken der
Arabieren, betreffende de spaansch-arabische geschiedenis; voortreffelijke werken zijn de Historia
Abbadidarum (2 dln. Leyden 1846-52) en de
Recherches sur l'histoire politique et litteraire de
l'Espagne (Leyden 1849; 2e druk 1860).

Drac, rivier in Dauphine, ontspringt op de Cottische Alpen, in het fransche dept. Hautes-Alpes,
en ontlast zich, na een loop van 16 mijlen, even be' neden Sassenage in de Isere.
Drachenfels, een der pieken van het vermaarde Zevengebergte in Rijnpruisen, verheft zich
bij Konigswinter 830 vt. boven den Rijn (1473 vt.
boven den spiegel der zee).
Drachten. Zie DRAGTEN.
Draco, grieksch Drakon, wetgever en archon

te Athene, werd omstr. 624 v. Chr. met de taak belast, om voor Athene een nieuw wetboek te ontwerpen, dat dan ook tot stand kwam en op de staatkundige ontwikkeling van Athene van heilzamen
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vetus Draconis, Pradulpho Prateio collectore ac
interprete.

Dracut, poststation in den n.-amerik. staat
Massachusetts, tegenover Lowell; is eene plaats met
2000 inw.
Drage, rivier in Pruisen, ontspringt in den pornmerschen kreis Neustettin, wordt na de Pkitze in
zich opgenomen to hebben bevaarbaar, en valt na
een loop van 12 mijlen in de Netze, bij Lukatz.
Drago, rivier in de napolitaansche prov. Principato citeriore, ontlast zich in de golf van Napels.
Dragbe, deensch stadje met 1700 inw. op het
eiland Amager. Zie AMAK.
Dragomestene, of Astaco, havenstad in de
grieksche eparchie Acarnanie, aan eene bocht der
lonische Zee, tegenover Ithaca; 1500 inw.
Dragomifalva, dorp in het hongaarsche comitaat Marmaros, aan de Itza ; 1800 inw.
Dragonera, een der Balearische eilanden, is
onbewoond, en ligt circa 1 mijl bewesten Majorca.
Dragonnaden, de gewetenlooze vervolgingen,
die Lodewijk XIV na de herroeping van het edict
van Nantes (1685) tegen de Protestanten aanrichtte,
door alle protestantsche huisgezinnen te belasten
met inkwartiering, waartoe bij voorkeur dragonders
werden gebezigd, die de arme lieden zoo lang met
allerlei barhaarscbheden martelden, totdat ze weder
roomsch-katholiek werden.(Zie Oorlog d. CEVENNEN).
Dragten, vlek in de nederl. prov. Friesland,
5 uren gaans bezuidoosten Leeuwarden en ruim 4
uren gaans ten 0. N. 0. van Heerenveen ; 3600 inw.;
voor 1641 slechts twee gehuchtjes, die 1667 reeds
tot twee welvarende dorpen(Noorder-D.enZuider-D.)
aangegroeid waren, en zich omstr. 1743 vereenigden
tot een vlek.
Draguignan, het oude Anteis, hoofdplaats van
het fransche dept. Var, aan de Artuhy, 4 uren gaans
benoordw. Frejus; 11,000 inw.
Dragut, turksch admiraal, geb. in het begin
der 16e eeuw in een dorp in Anatolie, tegenover
Rhodus, diende eerst lang onder Barbarossa, wiens
opvolger hij werd. Hij maakte zich berucht door
zijne strooptochten langs de kusten van Napels en
Calabrie, werd tot bei van Tripoli verheven, toen hij
dit aan de Malthezer-ridders had ontweldigd ; doch
door een neef van Andrea Doria werd hij krijgsgevangen gemaakt (1550) en slechts tegen eenen
schreeuwend hoogen losprijs vrijgelaten. In 1560
door Andrea Doria zelven geblokeerd in de haven
van het eiland Zerbi, ontkwam D. sleeks door zijne
weergalooze stoutmoedigheid. In 1565, toen de sultan Malta wilde veroveren, nam D. met 15 galeien
deel aan de belegering van St.-Elmo, maar werd den
eigen dag, waarop die sterkte door de Turken werd
bemachtigd (23 Juli 1565) door een kanonkogel
getroffen en gedood.
Draha, prov., stad en riv. in Marokko. Zie DARAH.

Drake

Drebbel

Drake (Francis), beroemd engelsch zeevaarder,
geb. 1545 nabij Tavystock, graafschap Devon, was
reeds op zijn 22e jaar scheepskapitein. In 1572 kommandeerde hij twee schepen, waarmede hij de steden Nombre-de-Dios en Venta-Cruz (op de oostkust
der landengte van Panama) aan de Spanjaarden ontweldigde. Met vijf schepen zeilde hij 13 Dec. 1577
van Plymouth af, plunderde de kusten van Chili en
Peru, ontdekte Nieuw-Albion, en keerde door de
Zuidzee en orn de Kaap terug, zoodat hij 5 Nov.
1579 weder te Plymouth binnenliep. Met 25 schepen op nieuw uitgezeild 15 Sept. 1585, veroverde
hij St.-Jago op de Kaapverdische eilanden, en
St.-Domingo in West-Indic, vernielde de spaausche
forten in Oost-Florida, en keerde 28 Juli 1586 met
een aanzienlijken bait in de haven van Plymouth
terug, en werd tot vice-admiraal bevorderd. Met 30
schepen onder zijne bevelen stevende hij 1587 naar
Cadix, en verbrandde in de haven aldaar 23 schepen
van de vermaarde Armada, door Filips II bestemd
om Engeland te beoorlogen. Met den rang van adrniraal vertrok hij 1594 nogmaals naar de WestIndien, veroverde Ste.-Marta en Rio-de-la-Hacha
(1595), doch zag zijn voornaamsten aanslag op Panama mislukken ; het verdriet daarover droeg veel
bij tot zijnen flood (27 Dec. 1595, aan boord van
zijn admiraalschip, op de hoogte van Puerto-Bello).
Door Francis Pretty zip de tochten van D. beschreven:
The famous Voyage of Drake into the south sea
(Londen 1600). Francis Drake was de eerste, die de
aardappelen in Europa bracht, ter eere waar% an men
hem te Offenburg in Baden een standbeeld opgericht
heeft, dat op zondag 17 Jnli 1853 onthuld is.
Drake (Samuel Gardner), geb. 11 Oct. 1798 te
Pittsfield in den n.-amer. unie-staat New-Hampshire,
vestigde zich 1828 te Boston in den unie-staat Massachusetts als handelaar in oude boeken, en heeft zich
als schrijver verdienstelijk gemaakt door een aantal
historische werken, inzonderheid betreffende de Indianen. Meest bekend is zijn Book of the Indians
(11e druk, Boston 1851); alsook zijne History of
Boston (Boston 1859).
Drakenbergen, zoo noemen de Kaap-kolonisten het Quathlamba-gebergte in Zuid-Afrika,.dat
zich uitstrekt tusschen de Transvaalsche Republiek,
en de Oranje-rivier-Republiek en Natalia.
Drakenborch (Arnold), geb. 1 Jan. 1684 te
Utrecht, opvolger van Burmann ais hoogleeraar der
geschiedenis en welsprekendheid aldaar, gest. 16
Maart 1748, maakte zich vooral verdienstelijk door
zijne geleerde commentarien op romeinsche klassieken, o. a. Silius Italicus (Utr. 1717), Titus Livius
(7 dln. Amst. 1736-46; nieuwe editie 15 dln.
Stutgart 1820-28).
Drakenrivier, zoo noemen de Chinezen de
rivier Amur.
Drakon, wetgever en archon. Zie DRACO.
Drama, bet oude Drabescus, stad in het turksche ejalet Salonichi, benoorden de vlakte van Philippi en 6 mijlen ten oosten van Sores; 8000 inw.
Dramburg, stad in bet prnis. reg.-distr. liOslin, aan de Drage; ruim 4000 inw.
Dramesi. Zie DELIUM.
Drammen, havenstad met 10,000 inw. op de
zuidkust van Noorwegen, 7 uren gaans bezuidw.
Christiania, aan de uitwatering van den Drams-elf
in den Drams-fjord, is de stapelplaats van Noorwegen's honthandel, en bestaat eigenlijk nit de drie
gemeenten Bragern5s, Stromstie en Tangen.
Dramstjord, baai (of gedeelte) der golf van
Christiania.

Dran, rivier in Stiermarken, ontspringt in
het Bacher-gebergte, en valt, na eenen loop
van 16 mijlen, tusschen Pettau en Sauritsch in de
Drave of Drau.
Drance, 1) rivier in Savoje, ontspringt in de
Morgéne-bergen, en valt anderhalf unr gaans benoordoosten Thonon in het nicer van Geneve. —
2) rivier in het zwits. kanton Wallis, ontstaat uit
twee beken, die van den Grooten St.-Bernhard komen, en ontlast zich bij Martigny in de Rhone.
Drangiana, oudtijds een landschap in Azie,
maakte deel nit van bet rijk der Perzen (zie bet art.
AFGHANISTAN), en besloeg ongeveer bet tegenwoordige Sedzjestan.
Drang—Trong, inlandsche naam van Cochinchina.
Dranse, of Drance, twee rivieren. Zie PRANCE.
Drapano, havenplaatsje op het ionische eiland
Santa-Marra. Zie AMAXICHI.
Drap d'Or (Camp de). Zie ARDRES.
Drau, rivier. Zie DRAVE.
Drave, lat. Dravus, bij de Duitschers Drau, riv.
in het Oostenrijksche, ontspringt in Tirol, in het
Puster-dal, doorstroomt KOrnthen en Stiertnarken,
vormt de grensscheiding tusschen Hongarije ten N.
en Croatie en Slavonic ten Z., wordt bij Villach bevaarbaar, en ontlast zich bij Almas beneden Essek
in den Donau, na eenen loop van 83 mijlen, waarin
zij de Gurk, Clan, Lavant, Muhr en eenige andere
riviertjes heeft opgenomen.
Dravida—volkeren, bet hoofdbestanddeel
der bevolking van Decan. Van de Dravidische Mien,
die te zamen door 32 a 34 millioen menschen gesproken worden, is bet Tarnoelisch de voornaamste;
dan het Teloegoe, het Canaresisch, het Malayalam of
Malabaarsch, het Toeloeva of Toeloe, enz. Aan den
Engelschman Caldwell danken wij een Comparative
grammar of the Dravidian family of languages (Londen 1856).
Drayton, stad in het engelsche graafschap
Shrop, aan den Tern, 6 uren gaans benoordoosten
Shrewsbury; 5000 inw.
Drayton (Michel), engelsch dichter, geb. 1563
to Hartshill in Warwickshire, gest. 1631. Van zijne
Works (Londen 1748 in fol.; 4 dln. London 1753)
is het nicest bekend zijn Polyolbion, zijnde eene beschrijving van Engeland in alexandrijnsche verzen.
Drebbel (Cornelis Jacobszoon), geb. te Alkmaar in Noord-Holland 1572, uitvinder van den
thermometer, was een uitstekend man op het gebied
der natuur-, wis- en werktuigkunde, werd in zijnen
tijd half en half voor een toovenaar gehonden. In
1604 verliet hij Alkmaar, en vertrok naar Londen,
waar hij in hooge gunst kwam bij koning Jacobus I.
Poch op de mare van D.'s geleerdheid, werd hij door
keizer Rudolf II naar Praag ontboden, en met toestemming van Engelands koning gaf D. aan die roepstem gevolg. Intusschen duurde het niet lang of,
hetzij nit wrack van den duitschen keizer, omdat D.
hem niet in al de geheimen van zijne kunst Wilde
inwijden, hetzij als van ketterij verdacht, geraakte
D. in de gevangenis, doch kwam weder op vrije
voeten, en keerde terug naar het engelsche hof. In
1620 echter, Coen Praag door den keurvorst van den
Palts en den koning van Bohemen ingenomen wend,
be yond zich weder in die stad ; zijne goederen
worden hem ontnomen, en hij zelf in den kerker gevvorpen, waarnit hij slechts door tusschenkomst der
Staten van Holland, en door de bemoeiingen van
Engelands koning, verlost werd. Sedert woonde hij
te Londen, waar hij 1634 stierf.
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Drecht
Drecht, ri v. in de nederl. prov. N.-Holland, komt
bij het dorp Oudewetering uit de Oude-Wetering,
loopt naar Leymuiden, stroomt dan eerst oust-, vervolgens zuidoostwaarts, neemt op de grens van N.- en
Z.-Holland de Aar in zich op, en vereenigt zich een
weinig boven het dorp Uithoorn met de Kromme
Mijdrecht, uit welke vereeniging de Amstel ontstaat.
Drechterland, de oostelijkste hoek van WestFriesland (tegenw. Noord-Holland), bevat
16,000 bunders land, waarin de steden Hoorn en
Enkhuizen liggen.
Drechter Friezen, de nude bewoners van
den zuidoostelijken hock van West-Friesland, tegenwoordig deel uitmakende van Noord-Holland. Ze
deden 1155 een inval in Kennemerland, doch werden door de burgers van Haarlem en de geburen van
Osdorp genoodzaakt het land weder te ruimen; over
de 900 dooden verloren zij op deze vlucht. In 1161
sloot graaf Floris III een verdrag met de D. F.,
waarna ze hem hulde deden. In Aug. 1272 bracht
Floris V een grout leger op de been, om den flood
van zijn varier, koning Willem III, op de D. F. te
wreken; maar de Hollanders werden bij Vroonergeest geslagen, en lieten ruim 500 man op het slagveld achter ; ze trokken of naar Heilo, waar het andermaal tot den slag kwam, en nu leden de D. F. de
nederlaag en verloren maim 800 man. Daarna bouwde
Floris V een sterk kasteel in Drechterland, bij Wijdenes ; in 1282 trok hij andermaal ten strijd tegen
de D. F., en gaf hun in twee ontmoetingen (eerst bij
Schellingwoude en daarna bij Hoogwoud) de nederlaag. Onder de vele gevangen genornene D. F.
was er een, die, om zijn leven te redden en op vrije
voeten te komen, zeide, aan Floris de plaats te zullen aanwijzen waar koning Willem begraven was.
Het dus gevondene gebeente werd op last van Floris
naar Middelburg overgebracht en daar in een koninklijk praalgraaf bijgezet. Floris liet nu de D. F. eenigen
tijd ongemoeid; doch toen ze omstr. 1285 het hoofd
weder begonnen op te steken, zond hij zijnen neef
Dirk van Brederode iii genoemd jaar met eene sterke
vloot derwaarts, en nu werden de D. F. voor goed
tot onderwerping gebracht.
Dreid, deensch eilandje, bezuiden Fiinen.
Dreischor, 1) voortnalig zeeuwsch eilandje. —
2) grout dorp in Zeeland, anderhalf uur gaans ten
N. 0. van Zierikzee, en even zoo ver ten Z. 0. van
Brouwershaven ; is de geboortepl. van den lat. dichter Jacobus Zovitius of Zevitius (gest. 1536 te Breda),
die den bijnaam Dreischorus voerde.
Drengfurt, stad in het pruis. reg.-distr. Koningsbergen, aan den Orent ; 2000 inw.
Drenthe, oudtijds ook Trente, de minst bevolkte provincie van het koningrijk der Nederlanden,
groot circa 481 vierk. mijl, met slechts even 96,000
zielen bevolkt, bestaat your een goed deel uit groote
veenen ; de hoofdplaats is Assen. De prov. D. grenst
ten N. en N. 0. aan Groningen, ten Z. en Z. W. aan
Overijsel, ten W. aan Friesland en Groningen. Men
vindt in D. verscheidene oudheden, o. a. inzonderheid de Hunebedden (zie HUNEBEDDEN). Reeds vroeg
in de 9e eeuw vinden wij van D. gewag gemaakt;
het bestond toen uit verscheidene graafschappen,
doch komt later als een enkel graafschap voor. Het
behoorde destijds aan het heilige roomsche rijk,
zoodat het gees erfelijke graven had, doch door den
keizer werd geschonken aan wien hij goedvond. Zoo
schonk keizer Hendrik II in 1024 een gedeelte van
D. aan den bisschop van Utrecht, door wien daarover een stedevoogd als bestuurder aangesteld werd,
die het slot te Koeverden bewoonde, en uit lien
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hoofde den titel voerde van kastelein (slotvoogd,
burggraaf) van Koeverden. Daar deze stedevoogden
veelal eigenmachtig regeerden, werd het bezit van
D. voor de utrechtsche bisschoppen eene bron van
vele moeilijkheden ; en toen bisschop Boudewijn II
in 1196 den stedevoogd uit zijn ambt ontzette wegens machtsoverschrijding, verschafte deze zich
eenen aanhang, . sterk genoeg, om den bisschop te
kunnen beoorloogen, waartoe de hertog van Gelder
heimelijk ondersteuning verleende. De binnenlandsche oorlogen, vvaaraan D., wegens verzet der stedevoogden tegen de utrechtsche bisschoppen, ter prooi
was, herhaalden zich dikwijls, en waren lang van
verderfelijken invloed op D.'s welvaart. In 1522
maakte hertog van Gelder, zich van D. meester ; loch toen 1528 de utrechtsche bisschop Hendrik van Beieren van al zijn wereldlijk gezag afstand
deed aan keizer Karel V, liet deze gewapenderhand
zijne rechten op D. gelden, zoodat hertog Karel van
Gelder zich genoodzaakt zag in het laatst van 1536
eene schikking te treffen, waarbij D. aan den keizer
afgestaan werd, die 1555 de Nederlanden ( waaronder
ook D.) overdroeg aan zijnen zoon Filips H, koning
van Spanje, die 3 Sept. 1556 door de Drenthenaars
plechtig als hun landheer werd gehuldigd. Bij de
nieuwe indeeling der Nederlanden in 3 aartsbisdommen en 14 bisdommen, ten verzoeke van Filips II
door den pauselijken stoel verleend, kwam geheel
D. kerkelijk onder het gezag van den bisschop van
Groningen (pauselijke but 7 Aug. 1561), welk gezag
echter door de kort daarna uitgebrokene kerkhervorming te niet gedaan werd, daar de staten van D.,
in navolging van de andere nederlandsche provincien,
na de verovering van de stad Groningen (23 Juli 1594)
door prins Maurits, alle gehoorzaamheid aan Spanje's
koning ontzeiden. Reeds 11 April1580 had D. het gewaagd toe te treden tot de Unie van Utrecht, in 1579
aangegaan door de nederl. gewesten,die het spaansche
juk Madden afgeschud; doch reeds in 1582 wasD. door
George van Lalaing, graaf van Rennenberg, weder onder de heerschappij van Spanje gebracht. Intusschen
was 1592 Koeverden door prins Maurits betnaehtigd,
en 1594 (gelijk boven gezegd) kwam geheel D. onder
de bescherming derAlgemeene Staten, doch zonder als
provincie stem te hebben in de wetgevende vergadering van de republiek der zeven provincien, wordetide
D. toen steeds het 4andschapD."genoemd,waarover
door deAlgemeeneStaten de stadhouderlijke waardigheid opgedragen werd aan den stadhouder van Groningen of van Friesland. Bij de oinwenteling van 1795
werd D. een dept. der Bat. republiek; bij de staatsregeling van 1798 werd D.metOverijsel en eengedeelte van
Gelderland en van Friesland vereenigd tot het dept.
van den Ouden llsel; bij de staatsregeling van 1805
werd D.weder een departement op zich zelven, en bleef
dat tot het geheele koningrijkHolland bij Frankrijk ingelijfd werd, toen D. bij Groningen werd gevoegd om
daarmede het departement der Wester-Eems te
vormen, welke toestand bleef voortduren tot 1813.
Stadhouders van Drenthe.
Willem Lodewijk, graaf vanNassau-Dillenburg
(schoonzoon van prins Willem I van Oranje) .1596
Maurits, prins van Oranje
...... 1620
Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz . . . 1623
Hendrik Casimir, gr. v. N.-D.(zoon des vorigen) 1632
Willem Frederik,prins v.Nassau-Dietz(schoonzoon van Frederik Hendrik, prins v. Oranje) 1640
Hendrik Casimir 11, prins van Nassau-Dietz. . 1675
prins Jan Willem Friso . ....... 1696
prins Willem Karel Hendrik Friso . . . . 1722
Willem V, prins van Oranje ...... 1751
56
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Drepanius

Drepanius. Zie P- ACATUS.
Drepano (kaap), oudt. Drepanum: 1 ) in Mace-

donia (Chalcis). —2) noordkust Creta. —3) aan de
zuidzijde der invaart van de Corinthische golf.
Drepanum, d. i. Sikkel, 1) bij de ouden de
naam van verscheidene voorgebergten, o. a. van de
tegenwoordige kaap St.-Alessio, ter westkust van
Sicilie. — 2) tegenw. Trapani, stad ter westkust van
Sicilid, benoorden Lilybea, aan den voet van den
Eryx, op het voorgebergte D., dat (even als de stad)
den naam D. droeg, omdat Saturnus daar, volgens
de fabel, zijne sikkel (grieksch drepanon) had laten
vallen, toen hij uit den hemel weggejaagd was. Bij
D. behaalde Adherbal (249 v. Chr.) de overwinning
in een zeegevecht tegen Claudius Pulcher. Lilybea
en D. waren de twee laatste steden, die de Carthagers
op SiciliO• behielden gedurende den eersten punischen oorlog.
Dresden, 1)- hoofd- en residentiestad van het
koningrijk Saksen, aan weerszijden van de Elbe, 20
mijlen bezuiden Berlijn; circa 130,000 inw.; om
zijne bekoorlijke ligging en om zijne vele kunstschatten door Herder bet duitsche Florence genoemd,
bestaat D. eigenlijk uit vier deelen, nI. de oude stad,
de nieuwe stad, de Fredriksstad en de Antonsstad.
Het op den rechteroever der Elbe gelegene gedeelte
der oude stad, oorspronkelijk eene volkplanting van
Sorben, wordt reeds vermeld in 1206; het oude gedeelte, op den linkeroever der rivier, wordt als duitsche volkplanting het eerst vermeld 1216. Sedert
1485 residentie der Albertinische linie, werd 1539
de Hervorming ingevoerd door Hendrik den Vrome.
Veel werd ter verfraaiing van de residentie reeds
gedaan onder George II (1656), maar meer nog onder August II en August III, die beiden tevens koning van Polen waren. De Dresdener vrede (26 Dec.
1745) maakte een einde aan den oostenrijkschen
successie-oorlog. In den Zevenjarigen oorlog had D.
veel te lijden ; zoo ook in den oorlog (1813) tusschen Frankrijk en Rusland, daar Napoleon I, na den
slag bij LUtzen, de stad D. tot middelpunt had gekozen, van waar hij zijne krijgs-operation bestuurde.
De troepen der geallieerde Oostenrijkers, Russen en
Pruisen rukten 25 Aug. 1813 op D. aan, den volgenden dag werd het vuur geopend en hield twee
dagen aan, totdat de Geallieerden zich in den nacht
van 27 op 28 Aug. genoodzaakt zagen terug te trekken. In die twee heete dagen, waarin Napoleon zoo
schitterend overwinnaar bleef, was Moreau, die toen
tegen hem streed, gesneuveld. Van 17 Nov. 1813
tot op den terugkeer van den gevangenen koning,
stond D. onder russisch gezag. In 1815 werden de
vestingwerken van D. geslecht ; sedert is de stad,
gestadig toenemende in bloei en welvaart, herhaalde
malen uitgelegd, en wordt jaarlijks door duizenden
vreemdelingen bezocht. Van den opstand in 1849
(3 tot 9 Mei) zijn alle sporen reeds lang verdwenen.
Van 23 Dec. 1850 tot 15 Mei 1851 werden bier de
zoogenaamde Dresdener Conferentien gehouden, ter
herziening van de duitsche bonds-acte. — 2) naam
van verscheidene plaatsen in de n.-amerik. uniestaten New-York, Illinois, Maine, o. a. een in Maine,
7 uren gaans bezuiden Augusta, met 1600 inw.; bij
bet D. in Illinois, omstreeks 9 mijlen bezuidwesten
het Michigan-meer, ontstaat de voornaamste rivier
dezer republiek, namelijk de Illinois, uit de vereeniging van den Kankakee (nadat deze den Iroquois in
zich opgenomen heeft) met de rivier Des Plaines.
Dreumel, of Drummel, dorp in de nederl. prov.
Gelderland, aan den Waaldijk, ruim 5 uren gaans
bewesten Nijmegen ; 1700 inw.

Driburg

Dreux, het Durocasses der ouden, het Drocce
uit de middeleeuwen, stad in het fransche dept.
Eure-Loir, 8 uren gaans benoorden Chartres, aan de
uitwatering van de Blaise in de Fare; ruim 6000
inw. In de middeleeuwen eene vesting, doorstond D.
verscheidene merkwaardige belegeringen. In de nabijheid van D. werd 1562 de vermaarde veldslag
van Dreux geleverd, waarin de Roomsch-katholieken
de overwinning behaalden op Conde en de Protestanten. In 1816 lief de moeder van Lodewijk Filips
op bet platform van het oude kasteel de grafkapel
der familie Orleans bouwen. D. is de geboorteplaats
van Rotrou, Pbilidor, Godeau, enz.
Dreux (graafschap),voormalig fransch graafsch.,
dus genoemd naar de hoofdpl. D., maakte 1559 deal
uit van de douairie van Catharina de Medicis.
Dreux (Philippe de), bisschop van Beauvais,
gest. 1217, een zeer oorlogzuchtig prelaat, toog
tweemaal ter kruisvaart, werd bij het beleg van
St.-Jean-d'Acre (1190) gevangen genomen door de
Musulmannen ; hetzelfde lot weervoer hem in den slag
bij Milly tegen de Engelschen (1196). Vervolgens
beoorloogdt hij op eigen hand de Albigenzen, en
deed wonderen van dapperheid bij Philippeville
(1214) in den slag van Bouvines. Met eene zijner
eeuw waardige spitsvondigheid de canonieke wet
uitleggende, die aan de priesters verbiedt bloed te
vergieten, bediende hij zich niet van scherpe of
snijdende wapenen; hij bezigde eene zware strijdknods, waarmede hij op den vijand insloeg, en eigenhandig honderden tegenstanders verpletterde.
Dreux—Brezê, oud adellijk fransch geslacht,
afstammende van Pierre, Ten graaf van Dreux, bijgenaamd Mauclerc, die in de 14e eeuw leefde. Deze
linie der familie Dreux nam den naam Brezd aan in
de 17e eeuw, nadat zij het land van Bréze in eigendom had bekomen, dat 1685 tot een markiezaat
werd verheven. Geschiedkundig vermaard werd:
D.-B. (Henri Evrard de), opper-ceremoniemeester
onder Lodewijk XVI, door de wijze, waarop hij 23
Juni 1789 vervoer, toen hij op last des konings de
befaamde vergadering wilde beletten van de afgevaardigden der Brie standen ; toen bij, namelijk, aan
de vergadering het koninklijk bevel overbracbt om
oogenblikkelijk de zaal te ontrnimen, werd hij door
Mirabeau met zulk een geweldigen stortvloed van
welsprekendheid te woord gestaan, dat hij onverrichterzake moest aftrekken. — D.—B. (P. S. L. M.
de), 3e zoon van den vorige, geb. 2 Juni 1811, bisschop van Moulins 1850, werd 1857 door den raad
van state veroordeeld wegens misbruik van macht.
Dreux du Radier (Jean Francois), fransch
advocaat, geb. 1714 te Château-neuf-en-Thimerais,
gest. aldaar 1780, was eenigen tijd luitenant-crimineel, welk ambt hij nederlegde, om zich geheel aan
de letterkunde te wijden. Van 1749 tot 1778 gaf hij
een aantal werken in het licht, waarvan de voornaamste zijn : Bibliothéque historique et critique du
Poitou (5 dln. 1754); lablettes historiques et
anecdotiques des rois de France, depuis Pharamond
jusqu'et Louis XV (3 dln. 1759); Memoires historiques
des reines et régentes de France (6 dln. 1776).

Drewentz, rivier in de pruisische prov. Posen,
ontspringt bij DrObitz, vormt het ruim 2 mijlen
lange Drewentzmeer, en valt, na eenen loop van 24
mijlen, boven Thorn in de Weichsel.
Dribergen, dorp. Zie DRIEBERGEN.
Driburg, stad in het pruis. reg.-distr. Minden,
3 uren gaans van Paderborn, aan de Aa ; 2000 inw.;
beroemde minerale bronnen. In de nabijheid van D.
de rumen der oude saksische sterkte Iburg.

Drieberg

Dronne

Drieberg (Friedrich von), duitsch componist,
geb. 10 Dec. 1785 te Charlottenburg, gest. aldaar
21 Mei 1856, componeerde de muziek voor verscheidene zangspelen en komieke operaas; vooral
zijn Sanger and Schneider (1814) maakte veel opgang. Later wijdde hij zich meer uitsluitend aan de
oude grieksche muziek, waarover hij verscheidene
degelijke werken heeft geschreven.
Driebergen, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
3 uren gaans bezuidw. Amersfoort ; circa 1000 inw.
Drie bisdommen (De). Onder dezen naam
verstond men gemeenlijk de drie lotharingsche steden Metz, Tout en Verdun, die elk een bisschoppelijken zetel hadden. Na lang keizerlijke rijkssteden
geweest te zijn, werden ze alle drie door Hendrik II
aan Frankrijk getrokken (1552), en bij de traktaten
van Cateau-Cambresis (1558) en Munster (1648)
werd Frankrijk in dat bezit bestendigd.
Driel, twee dorpen in de nederl. prov. Gelderland : 1) aan de Maas, 3 uren gaans bezuidw. Tiel
en anderhalf uur gaans bezuidoosten Zalt-Bommel. —
2) aan den Rijndijk, derdhalf uur gaans benoorden
Nijmegen ; doorbraak van den Rijndijk Jan. 1820.
Drielingen, maleisch Poeloe Tiga, drie onbewoonde, slechts nu en dan door tripang-visschers
bezochte eilandjes, beoosten Celebes.
Driemannen. Zie TRIUMVIRI.
Driesen, stad in het pruis. reg.-distr. Frankfort, op een eilandje in de Naze; 4000 inw.
Driesum, dorp. Zie —n RIEZUM.
Drievoudig Verbond, verbond tusschen
Engeland, Holland en Zweden. Zie TRIPLE ALLIANTIE.
Driezum, dorp in de nederl. prov. Friesland,
1 uur gaans ten Z. 0. van Dokkum ; geboorteplaats
van Willem Buma of Bonninga, een der teekenaars
van het verbond der edelen.
Driffield, marktvlek in East-Riding van het
engelsche graafschap York ; 4000 inw.
Drilo, riv. in Z.-111yrie ; tegenw. de Drin of Drim.
Drill°, rivier in Sicilie ; de oude Achates.
Drim, meer algemeen Drin, ook wel Drino, de
oude Drilo of Drinus, rivier in europ. Turkije, in
het oude Albanie, ontstaat, aan den voet van den
Sjar-dagh, uit de vereeniging van twee waterstroomen, genaamd Zwarte D. en Witte D., en ontlast
zich in de Adriatische Zee, waar zij met hare uitwatering een kleinen zeeboezem (de Golf van den
Drin) vormt. De D. was de grensscheiding tusschen
het Oostersche en het Westersche rijk.
Drimmelen, dorpje in de nederl. prov. NoordBraband, derdhalf uur gaans benoordoosten Breda,
lag tot 1732 een half uur gaans zuidelijker (dat is
tegenw. Oud-D., hetwelk in 1732 bijna geheel afgebrand is.). Reeds in de 10e eeuw werd dit dorp
onder den naam van Trumella vermeld ; oudtijds
moet het veel grouter dan thans zijn geweest, dock
werd vernield door den watervloed van 18 Nov.1421.
Drin, I ) P., of Prim, rivier in turksch Albanie ;
zie PRIM. — 2) D., of Drina, lat. Drinus, rivier in
europ. Turkije, ontspringt in het Dinarische gebergte ten 0. en N. van Montenegro, vormt de
grensscheiding tusschen Bosnie en Servie, en valt
na een loop van 39 mijlen in de Save, 2 mijlen benoordoosten Belika.
Drina, rivier in Bosnie. Zie DRIN 2).
Drino, rivier in Albanie. Zie PRIM.
Drinus, lat. Damn van twee rivieren. Zie DRIM
en DR1N.
Drissa, stad in het cuss. gouvernetn. Witebsk,
aan de rivier D. en aan de Duna ; 3000 inw.
Dristra, tegenw. Silistria. Zie DUROSTORUM.

DrOback, stad in het noorweegsche amt Akershuus, aan den Christiania-fjord ; 1550 inw.
Droca, middeleeuwsche naam van Dreux.
Drogheda, zeestad in bet iersche graafschap
Louth, aan de bevaarbare Boyne, een half our gaans
van hare uitwatering in de Drogheda-baai, 10 uren
gaans benoorden Dublin ; is de zetel van den roomschkatholieken bisschop van Armagh, primaat van Ierland, heeft eene veelbezochte goede haven en 18,000
inw.; vroeger was D. met zijn rechtsgebied een afzonderlijkgraafschap, geenclaveerd tusschen de graafschappen Louth en Meath. In de nabijheid van D.
werd de vermaarde slag aan de Boyne geleverd (1690) ,
waarin Willem III de overwinning bevocht op de
troepen van Jacobus II.
Drohobycz, of Drohobitsch, stad in oostenrijksch Galicie, 7 uren gaans bezuidoosten Sambor,
aan de Tysminica ; 11,500 inw.; groote saline en
druk handelsvertier met Hongarije.
Drohojowska (mademoiselle Symon de Latreiche, gravin), fransch schrijfster, heeft sedert
1848 tot aan haren flood (1857) een aantal werken
geschreven, deels van geschied-, deels van opvoedkundigen aard ; wij willen daarvan bier vermelden:
Histoire de l' Algerie (1848 ; 2e druk 1853); Les
Femmes illustres de la France (1850); Les Femmes
illustres de l'Europe (1852 ; 2e druk 1858); Fleurs
de l'histoire (1853); Les Reines illustres (1858); Les
Grands connetables de France (1859), enz.
•
Droissy. Zie DROIZY.
Droitwich, het Salince der Romeinen, engelsche stad, graafschap Worcester, 2 uren gaans benoordoosten Worcester, aan den Salwary ; ruim 3000
inw.; midden in de stad de vermaarde zoutbron, die
jaarlijks omstreeks 30,000 ton zout oplevert (eene
ton is 2240 ponden avoir-du-pois; en aangezien
1 pond avoir-du-pois gelijk staat aan 0,45359 fransche kilogramme, is dus eene ton ruim 1016 nederl.
pond of 2000 oude ponden).
Droizy, of Droissy. Zie TRUCCIA.
DrOme, lat. Druna, bevaarbare rivier in Frankrijk, ontspringt in het Val-de-DrOme, op de oostgrens van het dept. Hautes-Alpes, besproeit Die,
Pontaix, Saillans, Crest, en valt beneden Pont-Livron
in de Rhone, 2 mijlen van Valence, na eenen loop
van 14 mijlen. Deze rivier geeft haren naam aan een
departement van Frankrijk ; het dept. D., grout
circa 119 vierk. mijlen, bevolkt met 325,000 zielen,
is ingedeeld in 4 arrondissementen (Valence, Die,
Nyons en Montelimart) en heeft tot hoofdpl. Valence.
Dromones, in de 8e en 9e eeuw in de Middellandsche Zee in gebruik zijnde oorlogssloepen,
met roeispanen aan weerszijden, samen ten getale
van 100 a 200 op icdere sloep.
Dromore, stad in bet iersche graafschap Down,
aan den Lagan ; 2500 inw.
Dromos Achilleos, eene landtong ; tegenw.
Rossa-Djarigatsj. Zie ACHILLEOS PROMOS.
Dronero, stad in Sardinie, prov. Coni, aan den
voet der Alpen, 3 uren gaans benoordwesten Coni ;
8000 inw.
Drongelen, dorpje in de nederl. prov. NoordBraband, vierdhalf uur gaans benoordw. den Bosch.
Het oude slot van D. (waarschijnlijk het thans nog
bestaande kasteel te Gansoien) werd in het laatst
der 13e eeuw gesticht door hertog Jan II van Braband.
Dronne, rivier in Frankrijk, ontspringt bij
Montbrun, in het dept. Haute-Vienne, besproeit
BrantOme, Bourdeilles, A ubeterre, La-Roche-Chalais,
en valt, na eenen loop van 25 mijlen, in de Isle, een
half uur gaans beneden Coutras.
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Dronrijp

Druinen

Drouin de l'Huys(Edouard), fransch staatsDronrijp, dorp in de nederl. prov. Friesland,
man, geb. 19 Nov. 1805 te Parijs, begon zijne loop2 wren gaans bewesten Leeuwarden ; 1200 inw.; gebaan als secretaris der fransche legatie te 's Gravenboortepl. van Eise Eisinga, uitvinder van 't beroemde
hage, kwam 1840 in het ministerie van buitenl.
Planetarium te Franeker (geb. 21 Febr. 1744, gest.
zaken te Parijs, behoorde 1842 als afgevaardigde tot
27Aug. 1828). Toen de friesche Edelen,den hertog van
de oppositie-partij ; onder het presidentschap van
Saksen binnen Franeker belegerd hielden (1500)
Lodewijk Napoleon was D. afwisselend minister van
was D. een der hoofdkwartieren van 't friesche leger.
Drontheim, noorweegsch Trondhjem, ver- buitenl. zaken en gezant te Londen, en na den staatsgreep, waarbij het keizerrijk hersteld werd, was D.,
sterkte stad in Noorwegen, hoofdpl. van het stift D.
tot op dit oogenblik, een der voornaamste steunen van het amt Zuid-D. (Stinden-Trondhjem), dat
338 vierk. mijlen groot en met ruim 96,000 zielen pilaren van de napoleontische staatkunde.
Droysen (Johan Gustav), duitsch geschiedbevolkt is, ligt 50 mijlen benoorden Christiania, aan
schrijver en philoloog, geb. 6 Juli 1808 te Treptow
de uitwatering van den Nea in den Trondhjemsfjord,
in Pommeren, sedert 1851 professor te Jena, heeft
heeft eene goede haven, ruime reede, en eene domverscheidene geachte werken geschreven, waaronder
kerk (het prachtigste gedenkstuk van middeleeuweene Geschichte Alexanders des Grossen (Berl. 1833);
sche bouwkunst in Noorwegen). De fraaie stad, in
Geschichte des Hellenismus (2 din. Hamburg 1836—
998 gesticht door Olof I, grootendeels bestaande nit
43); Vorlesungen iiber die Geschichte des Freiheitshouten huizen, werd in onze eeuw tweemaal door
krieges (2 dln. Kiel 1846); en, behalve menig ander,
een fellen brand geteisterd (1841 en 1842), en telt
zijn belangrijkste werk Geschichte der preussischen
thans ruim 16,000 inw.
Droorajapatam, of Duguradzjapatam , teell Politik (2 din. Berlijn 1855) .
Droz (Francois Xavier Joseph), fransch wijsgeer
der beste havens op de trust van Coromandel, u en geschiedschrijver, geb. 31 Oct. 1773 te Besancon,
schen Madras en Nallore.
Drossen, stad in het pruis. reg.-district Frank- gest. te Parijs 5 Nov. 1850. Voornaamste werken:
De la philosophie morale, ou de difidrents systemes
fort, aan de Lentze ; 5000 inw.
Droste, oudadellijk geslacht in Westfalen, ge- sur la science de la vie (5e druk Par. 1843) en Histoire
splitst in de hoofdlinienD.-HidshoffenD.zuVischering. du régne de Louis XVI (3 dln. Parijs 1838-42).
Droz (Pierre Jacquet), zwitsersch werktuigUit laatstgenoemde linie maakte zich inzonderheid
kundige, geb. 28 Juli 1721 te La-Chaux-de-Fonds,
als een onverdraagzaam prelaat vermaard Clemens
August, geb. 22 Jan. 1773 te Vorhelm bij Munster, gest. te Biel 28 Nov. 1790, vervaardigde, behalve
die, 1835 tot aartsbisschop van Keulen verheven, in eene menigte andere even nuttige als kunstige dingen, een automaat, die zeer leesbaar schrift schreef,
Sept. 1837 bij alle gemengde huwelijken de belofte
en waarmede nog tegenwoordig in de wereld rondeischte, dat de kinderen opgevoed zouden worden in
gereisd wordt. — D. (Henri Louis Jacquet), zoon
de roomsche kerkleer. Door de bonding, die hij op
van den vorige en insgelijks een zeer bekwaam werkdat stuk tegenover de pruisische regeering aannam,
tuigkundige, geb. te La-Chaux-de-Fonds 13 Oct:
heerschte te Keulen een korten tijd de grootste gis1752, vervaardigde o. a. een automaat, die ademting in de gemoederen ; doch door de krachtige hon ..
haalde als een levend mensch, en, in vrouwenkleeding van het openbaar gezag, en vooral doordien de
aartsbisschop als gevankelijk naar Minden overgederen gedost, klavier-speelde, met de oogen de muzieknoten volgde, met hoofdbewegingen de maat
bracht werd (Nov. 1837), werd weldra orde en rust
sloeg, en wanneer het stuk uitgespeeld was opstond,
in Keulen hersteid ; bisschop Geissel, van Spiers,
en Naar compliment maakte voor de verbaasde toewerd met het bestuur van het aartsbisdom Keulen
hoorders. Hij stierf te Napels 18 Nov. 1791.
belast, en monseigneur D. zu Vischering vestigde
zich 1841 te Munster, waar hij 19 Oct. 1845 stierf.
Druden, of Druten, in de germaansche mythoDrouet (Jean Baptiste), een conventioneel, geb. logie vrouwelijke wezens, een middelding tusschen
3 Jan. 1763, was postmeester te St.-Menehould,
goden en menschen; ze voorspelden geluk en ongetoen Lodewijk XVI, met zijn gezin uit Parijs geInk; ze hielden verblijf in bosschen, op bergen en
tangs rivieren. Zie DRU1DEN.
vlucht, 21 Juni 1791 die stad doorkwam, en herkend werd door D., die zich in allerijl naar Varennes
Druentia, ri vier in Gallie; tegenw. de Durance.
spoedde, waar hij de autoriteiten en de nationale
Drugeon, riv. in Frankrijk, ontspringt op de
garde op de been bracht, hetgeen de aanhouding
Monts Faucilles, ontlast zich in de Sadne (links).
van den vluchtenden koning ten gevolge had. Ter
Drulden, priesters bij de celtische volkeren in
Conventie afgevaardigd, onderscheidde D. zich als
het oude Gallie en Britannie ; ten tijde van Cesar
een heethoofd ; in 1793 aangesteld als commissaris
vormden zij eene caste, met eenen opper-druide tot
bij de noorder-armee, viel hij in handen der Oostenhoofd. Ze verrichtten de offeranden, bewaarden de
rijkers, trachtte vruchteloos van den Spielberg te
mysteriön der godsdienst, deden voorspellingen uit
ontsnappen, en erlangde eerst 1795 zijne vrijheid.
de ingewanden van geslachte dieren, beslechtten alle
Onder-prefect tijdens het consulaat en het keizerrijk,
geschillen, en beoefenden geneeskunde, sterrekunde,
werd D. na de 2e restauratie gebannen (1816), doch
tijdrekenkunde, enz. Met de verovering van Gallie
stierf 11 April 1824 te Macon, waar hij zich schuil
door de Romeinen hield hun staatkundige invloed
had gehouden onder den naam van Merger.
op ; onder keizer Claudius eindigde ook hunne
Drouet d'Erlon (Jean Baptiste, graaf), geb. geestelijke waardigheid. De D. waren in drie klassen
ingedeeld : 1) de eigenlijke D. of priesters, die oor29 Juli 1765 te Rheims, sedert 1792 in krijgsdienst,
1799 reeds brigade-generaal, maakte vervolgens al
spronkelijk het hoogste gezag in handen handen,
de veldtochten van het fransche leger mede, gaf doch dit later afstonden aan de brens (veldoversten,
1815 Rijssel over aan den van Elba terugkeerenden
leger-aanvoerders) ; — 2) de cubagen, die profekeizer, en woonde na den slag van Waterloo tot aan
teerden en offerden; — 3) de harden, die de goden
de Juli-omwenteling te Baireuth in Beieren. Naar
vereerden met lofzangen, en de krijgsbedrijven der
Frankrijk teruggekeerd, werd hem een kommando
helden bezongen. Men moet de D. niet verwarren
toevertrouwd in de Vendee, daarna in Algerie ; 1843
met Ile Druten (Zie DRUDEN).
maarschalk, stierf hij kort daarna (25 Jan. 1844).
Druinen, dorp. Zie DRUNEN.

Drumann

Drumann (Karl Wilhelm, geb. 11 Juli 1786
te Danstedt bij Halberstadt, sedert 1817 professor
te Koningsbergen, gest. aldaar 29 Juli 1861, is als
geschiedkundige inzonderheid bekend door zijn werk
Geschichte Roms im Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung (6 dln. Koningsbergen 1834-44).
Drummel, dorp.
d
7i–.
n REUMEL
Drummond, oud schotsch geslacht. D. (sir
John) van Stobhall, was de vader van Annabella, de
vrouw van Robert III. — D. (John), oudste zoon
van den vorige, was de stamheer der lords D. en
der graven van Perth ; terwijl van zijn jongeren
broeder William afstamde: D. (William), schotsch
dichter en geschiedschrijver, bijgenaamd de schotsche Petrarca, geb. 13 Dec. 1585 te Hawthornden,
gest. 4 Dec. 1649, was de vriend van Ben Jonson,
en zoo warm koningsgezind, dat hij stierf van hartzeer over de tegenheden en het treurig uiteinde van
-Karel I. Zijne History of Scotland, loopende van 1423
tot 1643, is in ultra-monarchalen geest geschreven,
en zijne elegien munten uit door dichterlijke zoetvloeiendheid. Zijne Complete Works verschenen te
Edinburg 1711. — D. (Henry), lid der in de eerste helft der vorige eeuw te Londen opgerichte beroemde bankiersfirma en afstammeling van de vorigen, geb. 5 Dec. 1786, gest. 20 Febr. 1860, was
lang een der populairste leden van het Lagerhuis.
Drummondville, ook Lundy's Lane genaamd, eene plaats in het canadasche district Niagara, met logementen voor de bezoekers van den
vlak daarbij gelegenen beroemden Niagara-waterval.
Drummossie—Moor, of Culloden-Moor. Zie
CULLODEN-MOOR.

Drumont, een der pieken van de Vogesen; op
den D. ontspringt, 2232 vt. hoog, de Moezel.
Druna, rivier in Gallie, tegenw. de Dreme.
Druneeus (Gerardus), nederlandsch wiskundige uit de 15e eeuw. Zie ADRIAANS (G.).
Drunen, of Druinen, dorp in de nederl. prov.
Noord-Braband, een half nun gaans beoosten Waalwijk ; geboortepl. van den wiskundige Drunasus.
Drusen. Zie DRUZEN.
Drusenheim, stad in het fransche dept. Beneden-Rijn, aan de Zorn ; 1700 inw.
Drusi (Pons-), oude naam der stad Botzen.
Drusiana Fossa, de oude latijnsche naam
van den Nieuwen IJsel in Gelderland. Zie Usu.
Drusiburgum, lat. naam der stad Doesborgh.
Drusilla, eene joodsche vrouw, was de gemalin van den rom. stadhouder Felix ; Hand. 24 : 24.
Drusus, bijnaam eener linie van het romeinsche geslacht Livius en Claudius; de voornaamste
zijn: D. (Marcus Livius), de grootvader van Cato
Uticeusis, was 122 v. Chr. de ambtgenoot van den
tribuun Cajus Gracchus, die jacht maakte op populariteit, doch daarin weerstreefd wend door D., die
namens den senaat het yolk met gunsten overlaadde,
en zijn beheer kenmerkte door ongekreukte rechtschapenheid ; hij werd dan ook Patronus Senatus
genoemd; 112 v. Chr. was hij consul. — D. (Marcus Livius), zoon van den vorige, tribuun 91 v. Chr.,
blonk uit door zijne welsprekendheid, en trachtte,
even als zijn vader gedaan had, het y olk aan den
senaat gehecht te maken door het verleenen van
gunsten en het invoeren van gewilde wetten. Zijne
pogingen, om de tweedracht tusschen den senaat en
den ridderstand bij te leggen, mislukten ; ook zijne
voorgestelde wet, oni aan de italiaansche bondgenooten het romeinsche burgerrecht te verleenen, werd
niet aangenomen. Hij wend door Quintus Varius ver-
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moord (90 v. Chr.), waarop de bondgenooten-oorlog
uitbrak. Deze D. was de grootvader van Livia, die
de vrouw werd van Augustus. — D. (Nero Claudius), tweede zoon van Tiberius Claudius Nero en
van Livia, geb. 38 v. Chr., wend geadopteerd door
Augustus, en onderscheidde zich door zijne vele
overwinningen in Gallie, Rhetie, Vindelicie en Germanie ; hij liet het kanaal graven ter verbinding
van den Rijn met den Flevo (IJsel); algemeen geacht
en bemind stierf hij anno 9 v. Chr., ten gevolge van
eenen val van zijn paard. Hij was de vader van den
beroemden Germanicus en van keizer Claudius. —
D., zoon van Tiberius en diens tweede vrouw Vipsania, legde grooten moed aan den dag tijdens de
muiterij in Pannonie (14 na Chr.). Zijn vader verhief hem tot consul (21 na Chr.). Maar de jonge
prins D. stierf reeds in 23, ten gevolge van vergif,
dat Sejanus hem deed toedienen, om zich te wreken
over eene oorveeg, die hij van D. had ontvangen.
—D.,
zoon van Germanicus, stierf met zijne ntoeder
Agrippina en zijnen broeder Nero den hongerdood,
op bevel van Tiberius.
Drut, of Drutz, rivier in het russische gouvernement Mohilew, valt na eenen loop van 36 mijlen
in den Dnieper.
Druten. Zie DRUDEN.
Druten, dorp in Gelderland,aan den Waaldijk,
derdhalf uur gaans beoosten Tiel ; 1500 inw.
Druzen, een yolk in Syrie, bewoont, ten noorden van het pachalik Acre, het land dat zich uitstrekt van Balbek tot Arnoen, en tangs de Middellandsche Zee tusschen Djebail en Saida, dus : de
westerhelling van den Libanon en nagenoeg den
ganschen Antilibanon. Ze wonen deels (in 40 plaatsen) alleen, deels (in 280 plaatsen) gemeenschappelijk met de Maronieten, met wie ze tot 1840 in
zeer goede verstandhouding leefden ; toen echter
rees er tweespalt tusschen de D. en de Maronieten,
welke lang onderdrukt bleef smeulen, en zich eindelijk oploste in de gruwelijke moordtooneelen van
Mei tot Oct. 1860. In 1861 (22 Juni) werden de
D. door den sultan onder het bestuur geplaatst van
een afzonderlijken (christen-)gouverneur. Hunne
godsdienst, die veel overeenkomst heeft met die der
Ismaelieten, is een samenraapsel van christelijke,
joodsche en mahomedaansche leerbegrippen; in het
bezit van de heilige boeken zijn enkel de ingewijden ;
zij gelooven aan de zielsverhuizing en aan de menschwording Gods; vandaar dat zij hunnen kalif HakemBiamrillah aanbidden, die in de Ile eeuw geleefd
heeft, en lien zij als den mensch-geworden God beschouwen. Zij hebben hunnen naam D. ontleend aan
zekeren Durzi, een der eerste apostelen van kalif
Hakem, die zijne geestverwanten uit Egypte, waar
ze aan vervolgingen blootstonden, overbracht naar
Syrië. De bergen van den Libanon tot wijkplaats gekozen hebbende, maakten de D. zich al spoedig geducht, en wederstonden lang de gedurige aanvallen
der Turken ; eerst in 1588 werden ze door sultan
Amurat III schatplichtig gemaakt aan de Porte.
Hunne hoofdstad is Deir-el-Kamar, waar hun bakem
(d. hun geestelijk opperhoofd) resideert.
Dryaden, boomnimfen, heeten (in de grieksche
mythologie) beschermgodinnen der bosschen en van
het gehoomte in het algemeen ; ze waren onsterfelijk,
en vertoonden zich omzwervend in de bosschen.
Men moet Naar dus niet verwarren met de Hamadryaden, ook beschermgodinnen der boomen ; doch
deze konden den boom, waarmede ze op het innigst
vereenigd waren, nooit verlaten, en leefden en stierven met de boomen te gelijk.
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Dryburgh-Abbe,

Dubois

Dryburgh—Abbey, oude abdij in het schotsche graafschap Berwick, met het graf van Walter
Scott, die van deze abdij dikwijls melding maakt
in zijne romans.
Dryden (John), beroemd engelsch dichter,
geb. 9 Aug. 1631 te Adwinkle in het graafschap
Northampton, gest. 1 Mei 1700. Zijne Complete
Works werden uitgegeven door Walter Scott (18 dln.
Londen 1818; herdrukt Edinburg 1821).
Dryopes, een oude volksstam in Hellas, woonde
aan den Parnassus, vervolgens op de oevers van den
Boven-Cephissus en bezuiden den berg (Eta, van
waar zij de omstreken verwoestten. Door Hercules
werden zij uit dat landschap verdreven, dat naar hen
den naam van Dryopis droeg, doch toen, door Doriers
ingenomen„ den naam ontving van Doris. De D. geraakten wijd en zijd verstrooid, en hielden op als
yolk te bestaan.
Dsongarije, of Songarije. Zie DZOENGARIJ8.
Duacum, stad in Gallie ; tegenw. Douai.
Duarte. Zie EDUARD, koning van Portugal.
Dubarri (vicomtesse), bijzit van Lodewijk XV.
Zie BARRY (graven du).
Dubartas (Guillaume de Saluste), fransch
dichter. Zie BARTAS (du).
Dubbel, voormalige rivier in Zuid-Holland,
liep uit de Maas in westwaartsche richting door den
Grooten Zuidholl. Waard, en heeft voor het gedeelte,
dat door het eiland van Dordrecht stroomt, den
naam van D. behouden ; doch het gedeelte, dat door
den Zwijndrechtschen waard loopt, heet thans de
Devel.
Dubbeldam,dorp in Zuid-Holland, drie kwartier gaans bezuidoosten Dordrecht ; 400 inw.; overstroomd door den watervloed 18 Nov. 1421 ; door
brand geteisterd 24 Juni 1790.
Dubbelmonde, voormalig dorp in den Grooten Zuidholl. Waard ; van de 72 verdronken dorpen,
(watervloed 18 Nov. 1421) een der 34, die nooit
weder te voorschijn kwamen.
stad in het pruis. reg.-distr. Merseburg, aan de Mulde; ruim 2700 inw.; een half uur
gaans van daar begint de groote Ditbener Heide, die
zich tot boven Torgau uitstrekt.
Dubensee, een meer. Zie DAUBENSEE.
Dubica, of Dubitza, ook Turksch-D. genoemd,
turksche grensvesting in Croatie, aan de Unna, was
eertijds eene bezitting van de Johanniter-orde, telt
thans 6000 inw., en ligt tegenover het oostenrijksche
dorp D., dat ruim 3000 inw. heeft.
Dubiecko, marktvlek in den galicischen kreis
Sanok ; 1100 inw. en fraai kasteel.
Dubienka, stad in russisch Polen, gouvernement Lublin, aan den Boeg of Bug; 2000 inw.; oveiwinning van Kosciuszko 17 Juli 1792 over eene
verreweg sterkere russische strijdmacht.
Dubiez (Oudart), maarschalk van Frankrijk,
was een sieraad des lands onder de regeering van
Frans 1 en van Hendrik 11. Hij diende met de grootate onderscheiding in Italie, en ontving 1542 den
maarschalksstaf. Met den connetable de Montmorency
deelde hij den roem, de oogmerken verijdeld te hebben van Karel V, toen die monarch in 1544 eenen
inval gedaan had in Provence. Tweemaal versloeg
D. de Engelschen in Picardie ; doch hij verloor het
vertrouwen des konings door een misslag van zijn
schoonzoon Jacques de Coucy-Vervins, die 1544
Boulogne aan de Engelschen overgaf. Belden te dier
zake in staat van beschuldiging gesteld (1549),
werden beiden ter dood veroordeeld ; Coucy onderging zijn vonnis ; doch maarschalk D. bekwam gratie

van Hendrik II, die zijne straf veranderde in opsluiting in het kasteel van Loches. Na bijna drie jaren
gevangen te hebben gezeten, werd hij op vrije voeten
gesteld, en stierf van hartzeer te Parijs 1551. De nagedachtenis van D. en van zijn schoonzoon werd
1575 gerehabiliteerd.
Dubis, rivier in Gallie ; tegenw. de Doubs.
Dubissa, riviertje dat zich in de Niemen ontlast.
Dublin, het Eblana portus of Dublana der
ouden, stad met 296,000 inw., hoofdstad van Ierland (en van een graafschap, dat circa 17 vierk. mijlen groot is en ongeveer 443,000 zielen telt), aan
de uitwatering van den Liffey in de baai van Dublin.
Volgens sonamigen bestaat D. reeds sedert het jaar
140 onder jaartelling ; volgens anderen werd het in
831 door Oostmannen (Noortnannen) gesticht onder
den naam van Diflin ; zooveel is zeker, dat het, ofschoon bepaaldelijk sedert de 10e eeuw residentie
der iersch-normandische koningen, een armzalig
vlek bleef tot 1213, toen de Engelschen (in 1171
was D. door den engelschen graaf Strongbow veroverd) er een kasteel bouwden ; van dat oogenblik
of begon D. zich langzaam te ontwikkelen, en vormde
tot in de 15e eeuw, met eenig omliggend grondgebied, een afzonderlijk graafschap; in de 15e eeuw
van vestingwerken voorzien, werd D. door Elizabeth
en door Karel I verfraaid ; doch de oorlog belemmerde de opkomst van D., dat eerst sedert de laatste
60 jaren eene groote vlucht heeft genomen. Het is
de geboorteplaats van Usher, Denham, Parnell, Steele,
Sheridan, Grattan, Burke, enz.
Dubnitz, hongaarsch marktvlek, comitaat
Trencsin, aan de Waag ; 1900 inw.; fraai kasteel ;
wonderdadig Maria-beeld, dat druk bezocht wordt.
Dubno, stad in het russ. gouvernement Volhynie, aan de Irva ; 8000 inw.
Dubois (Guillaume), kardinaal en fransch diplomaat, geb. 1656 te Brive-la-Gaillarde in Auvergne,
was de zoon van een apotheker, kwam als bediende
in het college St.-Michel te Parijs, legde zich in zijne
vrije uren op de studie toe, begon later als huisonderwijzer werkzaam te zijn bij verschillende familien, en werd eindelijk, op de voorspraak van den
hertog van Orleans, aangesteld als onderwijzer van
den hertog van Chartres ; even als hij de genegenheid
van zijnen leerling wist te winnen, won hij ook die
van Lodewijk XIV, die hem wist over te halen om
een zijner bastaarddochters te trouwen, waarvoor D.
met eene rijke abdij werd begiftigd. Toen de hertog
van Orleans 1715 het regentschap aanvaardde, werd
D. tot staatsraad benoemd ; en partij trekkende van
de vrees, die de rijksbestuurder koesterde voor de
door kardinaal Alberoni bestuurde staatkunde van
Spanje, bragt D. in 1717 te 's Gravenhage een verbond tot stand tusschen Frankrijk, de Nederlanden
en Engeland tegen Spanje. Ter belooning voor dit
vo!brachte meesterstuk van diplomatiek beleid, werd
D. tot minister van buitenlandsche zaken benoemd,
en wist het door allerlei kuiperijen zoover te brengen,
dat hij bovendien met het aartsbisdom Kamerijk en
den kardinaalshoed begiftigd werd. In 1722 werd
hij verheven tot eersten minister ; doch nu hij het
toppunt van zijne onbegrensde eerzucht bereikt
scheen te hebben, kwam weldra de dood hem wegrukken, 10 Aug. 1723 ; hij stierf aan een gezwel, het
gevolg van zijne schandelijke uitspattingen. Hij had
groote bekwaamheden als staatsman, maar nog grootere ondeugden als mensal ; in 1789 verscheen te
Londen eene Vie privee du cardinal Dubois; zijne
Menzoires (Parijs1829)zijn niet van D., maar slechts
een ondergeschoven werk.

Dubos

Duchesne

Dubos (Jean Baptiste), geboren Dec. 1670 te
Beauvais, gest. 23 Maart 1742 te Parijs, werd sedert
1695 door minister Torcy gebruikt tot verscheidene
belangrijke zendingen in Duitschland, Italie, Holland
en Engeland ; van de op die reizen opgedane ondervinding, heeft hij de resultaten medegedeeld in zijne

1830 in Nederland teruggekeerd, ward D. tot
nister van staat benoemd. Hij stierf 31 Mei 1849 op,
zijn kasteel Westmalle, tusschen Antwerpen en,
Turnhout.
Ducange, geschiedschrijver. Zie DUFRESNE.
Ducange (Victor), roman- en drama-schrijver,
geb. 1783 te 's Gravenhage, tijdens zijn vader daar
fransch legatie-secretaris was. Van zijne voornaamste
werken noemen wij slechts Valentine ou le Pasteur
d'Uzes (1821), waarin hij de moordtooneelen van
1815 brandmerkte, en voor welk werk hij 7 maanden gevangenisstraf onderging; en zijn melodrama
Drente ans, enz., dat zulk eenen verbazenden opgang
maakte, en ook in ons land nog heden ten dage van tijd
tot tijd ten tooneele wordt gebracht, nl. Dertig jaren
uit het leven van een dobbelaar. Victor D. stierf te
Parijs 1833.
Ducas, grieksch geslacht, dat verscheidene
keizers van Constantinopel onder zijne laden telt.
Zie ALEXIUS V, CONSTANTIJN XIII, JOHANNES III, enz.
Ducas (Michael), gesproten uit het keizerlijk
geslacht Ducas, leefde tijdens de verovering van
Constantinopel door Mahomed II, en heeft geschreven eene Geschiedenis van het oostersche rijk, loopende van Johannes Cantacuzenus tot op den ondergang des rijks. Dat werk is gedrukt in bet Louvre
(1649 in fol.) en maakt deal uit van de Byzantijnsche verzameling; 't werd in 't Latijn vertaald door
Boulliau. en in het Fransch door president Cousin.
Duccio di Buoninsegna, beroemd schilder te Siena, bloeide van omstr. 1282 tot 1311.
Ducerceau (pater), een Jezuiet, geb. te Parijs
1670, werd de leermeester van den prins van Conti,
die hem, door het bij ongeluk afgaan van een geweerschot, doodschoot 1730. Bebalve Carmina varia
(1705, en dikwijls herdrukt) en verscheidene blijspelen, schreef D. eene Histoire de Thamas-Koulikhan (1728 ; herdr. 1742), alsmede de Conspiration
de Rienzi, aan walk werk, niet geheel door D. voltooid, de laatste hand is gelegd door pater Brumoy
(het verscheen in druk 1733). Eene complete editie
der gedichten en tooneelstukken van D. gaf Pericaud
in bet licht (2 dln. 1828).
Ducerceau (Androuet), bouwmeester. Zie

Reflexions critiques sur la poesie, la peinture et la
musique (Parijs 1719; 6e druk 3 dln. 1755). Als
geschiedschrijver is hij bekend door zijne Histoire
de la ligue de Cambray (Parijs 1709) en voornamelijk door zijne Histoire critique de l'etablissement de
la monarchie francaise dans les Gaules (3 dln. Am-

sterdam 1734).

Dubossáry, stad in het russische gouvernem.
Kherson, aan den Dniester; 5300 inw.
Duboulay (Egasse), geb. 1610, gest. 1678
als rector en historiograaf der universiteit van Parijs,
heeft, onder meer geschriften betreffende die hoogeschool, geleverd eene in het Latijn geschrevene Geschiedenis der Universiteit van Parijs, loopende van
het jaar 800 tot 1600 (6 dln. in fol. 1665-73),
van welk werk later ook eene bekorting is uitgegeven door Crevier.
Dubourg (Anne), raadsheer in het parlement
van Parijs, geb. 1521 in Auvergne, verklaarde zich
in eene zitting van het parlement openlijk voor het
Calvinismus, en voerde met groote vrijmoedigbeid
het woord tegen Hendrik II, ter verdediging van de
nieuwe begrippen. Dadelijk naar de Bastille overgebracht, werd D., in weerwil dat de flood des konings tusschenbeide kwam, gevonnisd en op het
Greve-plein opgehangen, en zijn lijk vervolgens in
het openbaar verbrand (1559). Deze terechtstelling
had de samenzwering van Amboise ten gevolge.
Dubowka, vlek in het russische gouvernem.
Saratow, aan de Wolga ; 11,000 inw.; staat door een
paardenspoorweg in gemeenschap met Katsjalinskaja
aan den Don.
Dubris, stad in het oude Britannia ; tegenw.
Dover.
Dubrowitzy, dorp in het russ. gouvernement
Moskau, met eene prachtige kerk, gesticht door prins
Galitzin ten tijde van Peter den Groote.
Dubrowna, stad in het russ. gouvernement
Mohilew ; ruim 7000 inw.; groote veldslag tusschen
de Russen en Polen 8 Sept. 1514.
Dubuat—Nangay (L. G.), fransch historicus
en staatkundig schrijver, geb. 1732 in een stadje in
Normandije, gest. 1787. Na Frankrijk als minister
vertegenwoordigd te hebben te Dresden en te Regensburg, verliet hij de diplomatieke loopbaan en
vestigde zich in Duitschland, waar hij in den echt
trad. Zijne voornaamste geschriften zijn : Les origines,
ou l'ancien gouvernement de la France, de l' Allemagne,
de l'Italie, enz. ('s Hage 1757) en eene Histoire
ancienne des peuples de l'Europe (12 dln. Parijs 1772).

Dubuque, de voornaamste en oudste stad in
den n.-amerik. staat Jowa, aan den Mississippi;
17,000 inw.
Dubus de Ghisignies (Leonard), geb. te
Doornik, 1820 door koning Willem I tot provinciaal
gouverneur van Antwerpen benoemd, 1823 als zoodanig over de prov. Zuid-Braband gesteld, werd
10 Aug. 1825 tot commissaris-generaal over Nederlandsch Oost-India benoemd, en kwam als zoodanig
2 Febr. 1826 te Batavia aan. Onder zijn bewind
werd in onze 0. I. het nieuwe muntstelsel ingevoerd (26 Febr. 1826) en 1 0 Jan. 1828 trad de Javasche Bank te Batavia in werking. Den 16 Jan. 1830
droeg hij bet bewind over aan den nieuwbenoemden
gouverneur-generaal Van den Bosch, en 16 Juni
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ANDROUET.

Duchastel. Zie DUCHhTEL.
Duehastelet (de markiezin). Zie het artikel
CHATELET- LOMONT.

Duchfitel (pater), lat. Castellanus, geb. te Arcen-Barrois omstr. 1480, gest. 1552, volbracht zijne
studien te Dijon, en werd op aanbeveling van Erasmus als corrector van drukproeven aangesteld in
eene boekdrukkerij te Bazel, waar hij eenigen tijd verblijf hield, ging toen reizen, bezocht Italie, Egypte,
Palestina, Syria, Griekenland, en werd na zijn terugkeer door Frans I verheven tot de bisschoppelijke
zetels van Tulle, Macon, Orleans (1551), en tot grootaalmoezenier aangesteld.
Duchfitel-Tanneguy. Zie TANNEGUY.
\mar_ez_n,.__e
Zi C_II_TELET-LOMONT.
ki
Duchfitelet(
Duchfitelet (Achille). Zie PAYNE (Thomas).
Duchene (Pere), conventionneel. Zie HEBERT.
Duchesne (Andre), verlatijnscht Duchenius,

Chesnius, Quercetanus, wordt genoemd de vader der
geschiedenis van Frankrijk ; hij was geb. in Mei 1584
te Isle-Bouchard in Touraine, werd aangesteld als
koninklijk geograaf en historiograaf, en stierf 30 Mei
1640, overreden door eene kar. Hij heeft een aantal
werken geleverd, die voor de geschiedenis hooge
waarde hebben, o. a.: Les antiquitds et recherches de
la grandeur des rois de France (1609) ; Les antiquitds

Ducis

Dudevant

des vines, chateaux, etc. (1610); Bibliothêque des
auteurs qui ont dcrit l'histoire et la topographic de la
France (1618) ; Histoire des rois, dues et comtes de
Bourgogne (1619) ; Historice Normannorum scriptores
(1619); Historia, Francorum scriptores cocetanei

Ducrotay de Blainville (Henri Marie),
fransch zobloog, geb. 12 Sept. 1778 te Dieppe, sedert
1812 professor 'aan de universiteit te Parijs, 1832
opvolger van Cuvier aan bet museum van natuurlijke historie, gest. te Parijs 1 Mei 1850. Van zijne
vele uitmuntende werken noemen wij inzonderheid
Faune francaise (Parijs 1821-30) ; Osteographie
(Parijs 1839-49); Manuel de malacologie et de
conchyliologie(Parijs 1825-27); Manueld'actinologie
et de zoophytologie (Parijs 1834-37).
DuddOn, riv. in 't engl. graafsch. Cumberland,
ontlast zich na eenen loop van 5 mijlen in de Iersche
Zee, en is bekend uit de gedichten van Wordsworth.
Dudeffant, of Du Deffant (Marie de Vichy
Chamrond, markiezin), eene vrouw evenzeer vermaard door haar vernuft als door hare schoonheid,
geb. 1697 in Bourgogne nit adellijke, doch onvermogende ouders, trad 1718 in den echt met den
reeds bejaarden markies U., van wien zij echter reeds
spoedig scheidde. Geestig en bekoorlijk, en daarbij
niet al te streng van zeden, ontbrak het haar niet
aan aanbidders, en hare salons werden de verzamelplaats van beroemde mannen, zuoals Voltaire, Montesquieu, Horace Walpole, Hume, d'Alembert, president Henault en eene menigte anderen ; met velen
hunner onderhield zij eene geregelde briefwisseling,
waarin zij met strengheid, doch met eene bewonderenswaardige juistheid van oordeel, hare meening
uitsprak over de personen en letterkundige voortbrengselen van haren tijd. Op haar 54e jaar werd zij
blind, doch behield nieltemin al hare levendigheid
van geest en hare lieftalligheid tot eenen vergevorderden ouderdom. Zij was 84 jaren toen zij 24 Sept.
1780 stied. Men heeft van haar : Correspondance
avec Walpole et Voltaire (4 din. Parijs 1811) en
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(5 dln. 1636-49); van dit laatste werk zijn stechts
de twee eerste deelen van de hand van D.. de drie
overige werden voltooiddoorzijn zoon.—D. (Francois), zoon van den vorige, geb. 1616, gest. 1693
insgelijks als koninklijk historiograaf, voltooide, behalve de Historice Francorum etc. ook de Histoire des
papes (1653), de Histoire des cardinaux (1660), en
schreef een aantal werken over de geschiedenis van
fransche monarchen en geslachten.
Ducis (Jean Francois), fransch drama-schrijver
en dichter, geb. 22 Aug. 1733 te Versailles, gest. te
Parijs 30 Jan. 1816. Oeuvres (3 dln. Parijs 1819) en
Oeuvres posthumes (-2 din. Parijs 1826). Hij werd lid
der Academie (1778) ter vervanging van Voltaire.
Duck—river, rivier in den noord-amerikaanschen staat Tennessee, ontspringt in bet Cumberland-gebergte, en ontlast zich in de rivier Tennessee.
Duckworth (John Thomas), engelsch admiraal, geb. omstr. 1760, gest. 1817, onderscheidde
zich 1778 in het zeegevecht, dat door commodore
Byron werd geleverd aan admiraal d'Estaing, in het
gezicbt van Granada, en bij de overwinning 1794 ter
hoogte van Brest door de Engelschen bevochten op
Villaret-Joyeuse ; hij droeg veel bij tot de vermeestering van Minorca (1798), ter belooning waarvan hij
benoemd werd tot stadhonder van Jamaica; hij blokeerde St.-Domingo, en noodzaakte Rochambeau zich
aan hem over te geven. In 1807 forceerde hij de
Dardanellen, en zou zelfs Constantinopel bemachtigd
bebben, indien niet de tusschenkomst van den franschen gezant Sebastiani zulks verhoed had. In datzelfde jaar nam D. zijn ontslag nit de dienst.
Duclair, fransche kantonshoofd pl. aan de Seine,
4 uren gaans benoordw. Bouaan; 1400 inw.
Duclos (Charles Pineau), fransch romanschrijver en (later) geschiedschrijver, geb. 12 Febr. 1704
te Dinan in Bretagne, gest. 26 Maart 1772. Zijn voornaamste werk zijn de Memoires secrets des régnes de
Louis X117 et de Louis XV (2 dln. Parijs 1792). Zijne
Oeuvres compiefeiverschenen in 10 dln. (Parijs 1806),
en in 9 din. (Parijs 1820).
Ducos (Jean Francois), zoon van een koopman
te Bordeaux, werd 1791 afgevaardigde ter Wetgevende vergadering, sloot zich aan bij de partij der
Girondijnen, en werd 31 Oct. 1793 met Vergniaud
en anderen geguillotineerd ; hij is vooral bekend door
zijne kernachtige redevoering bij het laatste banket
der Girondijnen vOOr ze ter dood gebracht werden.
— D. (Roger, graaf), geb. 1747 te Dax in bet fransche dept. Landes, was advocaat, toen bij 1792 door
dat dept. als afgevaardigde naar de nationale Conventie werd gezonden, van Welke vergadering hij
achtervolgend secretaris en president was, doch zich
overigens niet bijzonder onderscheidde. Daarna in
den raad der Oudsten gekozen, werd hij 1799 benoemd tot lid van het Directoire. Op den 18 Brumaire gemeene zaak makende met Bonaparte en
Sieyes, hielp hij zijne collegaas afzetten, en werd in
het voorloopige consulaat derde consul; onder het
keizerrijk werd hij senateur en graaf. Na den terugkeer der Bourbons ontving hij bevel om Frankrijk
te verlaten, en in Maart 1816 vond hij zijnen dood
in de nabijheid van Ulm, doordien hij uit zijn rijtuig
sprong, terwijl bet door een ongeluk ten onderste
boven werd geworpen.

Correspondance avec d'Alembert, le president Henault,

etc. (2 din. Parijs 1809).
een marktvlek in HessenDarmstadt, kreis Oberhessen, in de nabijheid van
Blidingen ; 1400 inw.
Duderhofsche bergen, aan deze bergen
ligt Tsaarskoje-Selo, voornaamste zomerresidentie
des russischen keizers, met Petersburg verbonden
door eenen 3 mijlen langen spoorweg.
Duderstadt, stad in Hanover, 5 uren gaans
beoosten Gottingen, in het zoogenaamde Eichsfeld,
aan de Hahle ; 5000 inw. ; behoorde in het laatst
der 18e eeuw aan den keurvorst van Maintz, kwam
1802 aan Pruisen, 1807 aan het koningrijk Westfalen, 1815 aan Hanover.
Dudevant (Amantine Lucile Aurore), beroemde fransche schrijfster (onderden gefingeerden naam
van George Sand), geb. 5 Juli 1804 te Parijs, dochter van Maurice Dupin, die een onechte coon was
van graaf Maurits van Saksen, bekend als Maarschalk
van Saksen. Zij trad in Sept. 1822 in den echt met
baron Casimir D., verliet hem echter 1831, en ging
naar Parijs, waar zij feuilletons begon te Echrijven
voor dagbladen, en spoedig grooten opgang maakte.
Zij legde zich tevens toe op theologische en philosofische studies, en wijdde ook hare belangstelling
aan republikeinsche en socialistische ideen en leerstellingen, waarvan de invloed zich duidelijk vertoonde in hare geschriften (Simon, Spiridion en
Consuelo). Nadat zij wettelijk van haven man was
gescheiden, was zij dikwijls op reis, en hield anders
verblijf te Parijs of meest op haar buitengoed te
Rohant, waar zij eene reeks van lieve kleine novellen
schreef. In 1854 begon zij de Histoire de ma vie.
Hare latere pennevruchten verschenen meerendeels
in de ',Revue des deux Mondes".

Dufour

Dudley

Dudley, 1) stad in het engelsche graafsch. Worcester, circa 4 uren gaans benoordw. Birmingham,
aan bet Dudley-kanaal, een der hoofdzetels van de
engelsche ijzer-industrie ; 45,000 inw. — 2) steden
in Massachnsetts, Iowa, Ohio, N.-Carolina, enz.
Dudley (Arthur), gefingeerde naam eener romanschrijfster. Zie BURY (Henry Blaze, baron de).
Dudley, engelsche familie, Wier naam van de
familie Sommerie door huwelijk is overgegaan op
de familie Sutton. De meest bekende leven der
familie D. zijn: D. (Edmund), minister van Hendrik VII, hielp lien schraapzuchtigen koning zijne
geldkoffers vullen door allerlei snort van afpersingen,
en maakte zich zoo gehaat, dat, na des konings
dood, diens opvolger, Hendrik VIII, zich genoodzaakt zag D. over te leveren aan de woede van het
yolk (18 Aug. 1510), dat hem zonder vorm van
proces ter dood bracht. D. (John), zoon van den
vorige, geb. 1502, deelde beter dan zijn vader in de
guest van Hendrik VIII, en meer nog in die van den
jeugdigen Edward VI. Hij werd verheven 1542 tot
viscount L'Isle, 1547 tot hertog van Warwick en
1551 tot hertog van Northumberland. Hij verdrong
Somerset, die lang schier alvermogend was geweest;
en toen deze eene poging beproefd had om hem,
uit wraak deswege, te vermoorden, werd hij dadelijk ter dood gebracbt (1552). Geen grenzen meer
voor zijne eerzucht kennende, vormde D. het plan
om te bewerken, dat de kroun overging op een lid
van zijne familie. Ziende dat Edward VI niet lang
meer zou leven, wist 1). hem over te hales, de prinsessen Maria en Elizabeth ('s konings eigene zusters)
van de troonsopvolging uit te sluiten, en tot erfgename te benoemen eene bastaarddochter van Hendrik VII, nl. Jane Grey, die hij liet trouwen met
zijnen jongsten zoon, Guildford Dudley. Werkelijk
droeg Jane dan ook eenige dagen den titel van koningin ; maar princes Marie bracht het spoedig zoo
ver, dat zij als koningin erkend werd, waarop John D.
benevens zijn zoon Guildford en de ongelukkige
Jane Grey ter dood veroordeeld werden en het hoofd
verloren op het schavot. — D. (Robert), vierde
zoon van den vorige, is de ook in onze geschiedenis
zoo befaamde graaf van Leicester, de gunsteling van
koningin Elizabeth ; zie LEICESTER. - In 1643 stierf
bet mannelijk oir der familie D. uit, en gingen bezittingen en titel op de familie Ward over. Met D.
(John William), geb. 9 Aug. 1781, minister van
buitenl. zaken in het ministerie Canning, is 6 Maart
1833 ook de titel D. uitgestorven.
Dudna, rivier in Pecan, in Nizams gebied ; aan
deze rivier ligt de stad Auroeng-abad.
Dudweiler, dorp in het pruisische reg.-distr.
Trier, kreis Saarbriick ;1700 inw.;steenkolen- mijnen
en aluingroeven.
Zi DEURNE.
Dueren, dorp. Zie
Duero, portug. Douro, lat. Durius, rivier in
Spanje en Portugal, ontspringt in de spaansche prov.
Soria, 1 uur gaans bezuidoosten het vlek Mansilla,
besprosit de prov. Soria, vormt de grensscheiding
tusschen de provincial Burgos en Segovia, doorstroomt de provv. Valladolid en Zamora, vormt dan
de grenslijn tusschen Spanje en Portugal, totdat zij
zich met de Agueda vereenigt, doorsnijdt vervolgens
Portugal van het oosten naar het westen, en valt, na
een loop van 100 mijlen, even beneden Oporto in
den Atl. Oceaan. De voornaamste rivieren, die zich
in den D. ontlasten, zijn : de Pisuerga, de Sabor, de
Tormes, de Agueda en de Tavora. De voornaamste
steden, die de D. aandoet, zijn : Soria, Aranda-deDuero, Toro, Zamora, Miranda en Oporto.
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Duerstadium, lat. voor Wijk-bij-Duurstede.
Duerstede (Wijk bij). ZieWIJK-B1J-DUURSTEDE.
Duetechem, of Duetinghem, oude namen van
Doetinchem.

Dufau (Pierre Armand), fransch staathuishoudkundige, geb. 15 Febr. 1795 te Bordeaux, sedert 1840 directeur van het Blinden-instituut te
Parijs, heeft veel geachte werken geschreven over
opvoeding, onderwijs, enz. van blinden, ook verscheidene staat huishoud kundige geschriften, en vroeger onder andere de volgende werken: Dictionnaire
de gdographie ancienne et comparde (2 dln. 1820 ; dit
werd door D. samengesteld met medewerking van
Gaudet); Histoire de la Gaule sous les Gaulois et les
Romains (1819); Histoire de France, de Charles IX
a Henri IV (7 dln. Parijs 1819-21).
Duff (Alexander), engelsch missionaris, geb.
1808 te Pitlocri, een dorpje in het schotsche graafschap Perth, vertrok na volbrachte studien 1829
naar Azle om het Evangelie te prediken, bracht onder het vervullen van die taak verscheidene jaren
door onder de woestaardigste volksstammen van
Indie, trad 1843 toe tot de beginselen der Noncon formisten, en bleef sedert, in weerwil van zijne
veelvuldige reizen, in aanhoudende betrekking met
de verlichtste mannen der vrije Kerk. Onder zijne
werken treffen wij aan : The Church of Scotland's
India Mission (1835); Vindication of the India mission
(1837); New era of the english literature in India
(1837); India and India missions (1839); enz.

Duffel, manufactuur-dorp in de belgische prov.
Antwerpen, bij Mechelen ; 4300 inw.
Duffel (de), of Duyffel, schoone landstreek,
thans gedeeltelijk tot de nederl. .prov. Gelderland,
gedeeltelijk tot Rijnpruisen behoorende, in het yourmange hertogdom Cleve, behoorde oudtijds aan
den graaf van Zutphen, kwam daarna aan Gelderland,
en werd door hertog Arnold I aan zijn schoonvader
hertog Adolf van Cleve verpand (omstr. 1445).
Dufour (Willem Hendrik), zwitsersch generaal, geb. 15 Sept. 1787 te Constans, diende als
officier der genie onder Napoleon I, trad als kapitein
in zwits. dienst, en werd 1820 benoemd tot directeur van de militaire school to Thun, waar hij Lodewijk Napoleon onder zijne leerlingen telde. Sedert
1827 kolonel-kwartiermeester, schonk bij ziel en
leven aan het krijgswezen van den zwits. bond ; aan
zijne bemoeiingen heeft men ook de topografische
opmeting van Zwitserland te danken, waarvan de
resultaten tot de belangrijkste werken behooren, die
de cartografie tot dusverre geleverd heeft. Bij het
uitbarsten van den oorlog (1847) tegen de weerspannige roomsch-katholieke kantons, werden deze,
door het krachtige optreden van D. als opperbevelhebber, zeer spoedig bedwongen ; en door zijne gematigdheid tegenover de tot onderwerping gebrachte kantons, verwierf bij zich de achting van
geheel de beschaafde wereld. In 1856 als vertegenwoordiger van Zwitserland naar Frankrijk gezonden,
ter zake van Neufchatel, bracht hij die moeilijke
zending met bekwaamheid tot eenen goeden uitslag.
Minder gelukkig was hij in zijne bemoeiingen ter
zake van de Dappendal-kwestie, en in die betreffende
de tusschen Frankrijk en Zwitserland gerezene geschillen ter zake van den afstand van Savoje. Ook
als schrijver van belangrijke krijgskundige werken
heeft D. een naam, die in hooge eere staat.
Dufour (Auguste Henri), fransch geograaf, geb.
omstr. 1795 te Parijs, gaf 1824 in bet Licht eene
Analyse gdographique de la carte de Palestine. Hoofdzakelijk door D. geteekend en uitgegeven is de Atlas
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Dufresne

eldmentaire et universel de geographic ancienne et
moderne (1828 ; sedert klassiek geworden, zoodat

er bijna ieder jaar een nieuwe druk van noodig is).
Eindelijk, vele andere werken onvermeld latende,
noemen wij van D. den Atlas Dufour (1857), zijnde
een Algemeene natuur-, geschied- en staatkundige
atlas van Frankrijk met al zijne departementen en
kolonien (106 kaarten).
Dufresne (Charles), seigneur du Cange, nit
lien hoofde veelal kortweg Ducange genoemd, fransch
geleerde en geschiedschrijver, geb. 18 Dec. 1610 te
Amiens, gest. 23 Oct. 1688 te Parijs. Zijne voornaamste werken zijn : Glossarium ad scriptores medic
et infimce latinitatis (3 din., Parijs 1678; door de
Benedictijnen uitgegeven in 6 din., Venetic 1733—
36 ; omgewerkte nieuwe editie van Herschel 8 din.
Parijs 1840-50) en Glossarium ad scriptores medice
et infima, grcecitcitis (2 din. Parijs 1688), twee werken, die onmisbaar zijn bij de lezing van geschriften
uit de middeleeuwen. Wijders: Histoire de l'empire
de Constantinople sous les empereurs francais (Parijs
1657), en Historia Byzantina (Parijs '1680).
Dufresne de Francheville, schrijver van
Histoire des premieres expeditions de Charlemagne.
Zie ANGILBERT.

Dufresnoy (Charles Alphons), fransch schilder en dichter, geb. 1611, gest. 1665. — D. (Pierre
Armand), fransch mineraloog, geb. 5 Sept. 1792 te
Sevran, gest. 20 Maart 1857 te Parijs; vooral melding verdient zijn Traite complet de mindralogie
(3 din. Parijs 1844-45). — D. (madame), geboren jufvrouw Billet, fransche dichteres, geb. 1765
te Nantes, gest. 1825 te Parijs.
D. (Lenglet-).
Zie LENGLET-DUFRESNOY.
Dufresny (Charles Riviére), fransch blijspeldichter, geb. 1648 te Parijs ,aldaar gest. 6 Oct. 1724,
stamde of van de Belle Jardiniere van Anet, die bemind werd door Hendrik IV. Door Lodewijk XIV
benoemd tot contrOleur over de koninklijke tuinen
en met andere voordeelen begiftigd, kon D., die een
minnaar was van tafelvreugd en vrouwen, in zijne
betrekking niet aarden. Hij verkocht dus zijn contr6leurspost, enz. en kwam naar Parijs, waar hij een
vrolijk levee leidde en blijspelen schreef, die alien
overvloeien van geestigheid en koddigheid. Zijn
Theatre verscheen te Amsterdam in het licht (6 dln.
1731). Wijders heeft men van hem: Nouvelles ; ook
Amusements sdrieux et comiques ; en Poesies diverses.
Dugald Stewart, hil
_.e S TEWART.
r Zie
Dugas—Montbel (Jean Baptiste), geb. 1776,
gest. 1834, had tot zijn 30e jaar een groot koopmanskantoor op, doch ontdeed zich van zijne zaken,
om zich geheel aan de letterkunde en de studie der
oudheid te kunnen wijden. Hij heeft van de werken
van Homerus de (eenige volledige en tevens) beste
vertaling in fransch proza geleverd, met onschatbare
commentaries en met eene Histoire des poesies
homeriques (te zamen 9 dln. Parijs 1828-33). Bit
werk verschafte hem een zetel in bet Instituut.
Dugat (Gustave), fransch orientalist, geb. 1824
te Orange, dept. Vaucluse, ging na volbrachte studie
1839 naar Algerie, waar hij tot 1846 bleef, en had
zich inmiddels bekwaamd in het lezen van arabische
handschriften, zoomede in het Turksch en Perzisch.
Behalve vele geleerde opstellen in tijdschriften, en
verscheidene geachte werken over arab. letterkunde,
heeft men van D. een Precis historique et statistique
des colonies agricoles etablies en France et en Algerie
(Parijs 1850); eene Histoire politique et litteraire des
Arabes d'Espagne (5 din. 1854-59), dit laatste met

medewerking van Dozy, Krehl en Wright.

Duguesclin
Dugdale (sir William), engelsch geschiedschrijver en oudheidkenner, geb. 1605, gest. 1686, gaf in
het Latijn en in het Engelsch elf lijvige boekwerken
in het licht over de geschiedenis en de oudheden
van zijn land.
Dughet (Caspar). Zie POUSSIN.
Dugommier (Jean Francois Coquille), fransch
generaal, geb. 1736 in Guadeloupe, werd 1789 benoemd tot kommandant der nationale garde van
Martinique, en speelde eene belangrijke rol te midden van de revolutionnaire woelingen aldaar. In
1792 kwam hij naar Frankrijk, en werd bevorderd
tot divisie-generaal. Aan hem werd de belegering
van Toulon toevertrouwd in het laatst van 1793, en
hij Lestaurde de operatien met doortastend beleid;
doch de moordtooneelen, die na de overgave der stad
plaats grepen, geschiedden buiten hem om. Dade*
daarna benoemd tot opperbevelliebber van het leger
der Oost-Pyreneen, behaalde hij verscheidene belangrijke voordeelen op de Spanjaarden; doch in een
nieuw gevecht bij St.-Sebastiano werd hij, in de
maand November 1794, door het springen van eene
born gedood.
Duguay-Trouin (Rend), een der beroemdste
zeehelden van Frankrijk, geb. 10 Juni 1763 te
St.-Maio, waar zijn varier een der voornaamste
scheepsreeders was ; hij diende eerst op de koopvaardijvloot, en gaf daar reeds doorslaande blijken
van moed en onverschrokkenheid. Toen hij 23 j.
oud was, werd hij aan Lodewijk XIV voorgesteld als
een man, die zijn vaderland tot nut en eere zou
strekken, en 1697 trail hij in dienst bij de koninklijke
marine. Hij werd weldra de schrik van Engelschen
en Hollanders, veroverde 1711 de voor onneembaar
gehoudene vestingwerken van Rio-Janeiro, en bemachtigde eenen onberekenharen bait. Lodewijk XIV
verhief hem tot den adelstand. De hertog van Orleans benoemde hem tot staatsraad, en Lodewijk XV
zond hem met eene vloot naar de wateren van de
Levant. D. stierf 27 Sept. 1736.
Duguesclin, of Du Guesclin (Bertrand), conndtable van Frankrijk, geb. 1320 op het kasteel de
la Motte-Broons, bij Dinan, behoorde tot een der
oudste en aanzienlijkste familien van Bretagne, en
onderscheidde zich reeds als kind door weer dan
gewone spierkracht en bedrevenheid in lichamelijke
inspanning. Hij begon met blijken van zijne dapperheid te geven in de oorlogen tusschen Karel van
Blois en Jan van Montfort over het erfrecht op het
hertogdom Bretagne, en hij verdedigde de rechten
van eerstgenoemden. Vervolgens ging hij over in
dienst van Frankrijk, en luisterde de regeering van
koning Karel V, kort na diens troonsbeklimming, op,
door te Cocherel eene overwinning te bevechten op
de armee van den koning van Navarre. Na deze
overwinning snelde hij op nieuw naar Bretagne, ter
hulpe van Karel van Blois; maar in spijt van al zijne
beste pogingen, leed zijne partij de nederlaag bij
A uray, waarbij D. zelf gevangen werd genomen door
Chandos, den dapperen aanioerder van het engelsche leger (1364). Tegen eenen losprijs van 100,000
livres aan de vrijheid teruggegeven, werd D. door
Karel V met de taak belast, om het land te verlossen
van de zoogenaamde groote compagnien, zijnde een
samenraapsel van fransche, bretonsche en engelsche
soldaten zonder krijgstucht, die overal leaden van
stroopen en plunderen, en een waren geesel waren
voor het land. Deze ongeregelde benden lieten zich
door D. overhalen, om te gaan oorlogen in Spanje ;
bij zelf plaatste zich aan bun hoofd, en ging met
hen de rechten verdedigen van Hendrik van Trasta-
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mara, die aan Peter den Wreedaard den troon van
Castilie betwistte. Hij overlaadde zich met roem in
ontelbare gevechten, en had dan ook de partij van
Peter den Wreedaard reeds zoo goed als vernietigd,
toen die vorst de hulp ontving van de Engelschen,
onder aanvoering van twee dappere veldheeren, nl.
den Zwarten Prins en Chandos. Na wonderen van
dapperbeid te hebben verricht in den slag van Navarette (1367), die, eer men hem ging leveren, bepaald door D. ontraden was, leed hij niet alleen de
nederlaag, maar werd zelf gevangen genomen. Na
weder op vrije voeten gesteld te zijn, wischte hij
die nederlaag uit door de overwinning van Montiel
(1369), en herstelde Hendrik van Trastamara op
den troon. Na zooveel roemrijke bedrijven werd hij
door Karel V tot maarschalk van Frankrijk verheven
(1370), en nu verdreef hij de Engelschen volkomen
uit Normandije, Guyenne en Poitou. Toen Karel V
in 1378 Bretagne hij Frankrijk ingelijfd had, deserteerden de bretonsche soldaten de vanen van D.,
verbolgen als zij waren, dat hun vaderland zijne onafhankelijkheid had verloren, en D. zelf werd een
oogenblik verdacht gehouden van verraad. Over zulk
eene verdenking ten diepste verontwaardigd, zond
D. dadelijk zijnen degen van connetable aan den
koning terug ; en ofschoon de monarch, die weldra
de onschuld van den verdachte moest erkennen,
hem ten dringendste uitnoodigde om den veldheerseeredegen terug te nemen, was D. daartoe volstrekt
niet te bewegen. Hij vormde toen het plan, om zich
naar Spanje te begeven en zijne diensten aan te
bieden aan Hendrik van Trastamara ; doch eer hij
Frankrijk verliet, wilde hij zijnen roem bezegelen
met een laatste heldenfeit, en hij rukte op naar het
kasteel Randam (thans Chateauneuf-Randon), dat
belegerd werd door den maarschalk de Sancerre. Na
verscheidene vreeselijke stormloopen gaf de belegerde
plaats de belofte, dat zij zich aan D. zou overgeven
14 dagen later, indien er in lien tusschentijd geen
genoegzame hulp kwam opdagen om haar te ontzetten. In die 14 dagen kwam D. te sterven (13 Juli
1380), en de bevelhebber der belegerde plaats, die
zijn eerewoord aan D. had gegeven nopens de overgave, kwam na het verstrijken van den termiin de
sleutels der sterkte nederleggen op de lijkkist van
den held. Verscheidene levensbeschrijvingen van D.
hebben het licht gezien; wij noemen hier slechts de
Chronique van Cuvellier, uitgegeven door Charriére
(Parijs 1845).
Duguradzjapatam. Zie DROORAJAPATAM.
Duhaillan (Bernard de Girard, seigneur), historiograaf van Karel IX en Hendrik III van Frankrijk,
geb. 1535 te Bordeaux, gest. 1610 te Parijs, is de
schrijver van Regum Gallorum icones d Pharamundo
ad Franciscum II; item ducum Lotharingiw icones
(Parijs 1550), en van Histoire gendrale des rods de
France depuis Pharamond jusqu'à Charles VII (Parijs
1576; berdrukt 1584), zijnde het eerste werk over
de geschiedenis van Frankrijk, dat in de fransche
taal het licht heeft gezien.
Duhalde (pater Jean Baptiste), een Jezuiet,
geb. 1674 te Parijs, gest. aldaar 1743, werd na pater
Legobien (die het 9e deel onderhanden had toen
hij stierf) samensteller van de Lettres ddifzantes et
curienses ecrites des missions etrangêres, welk werk
door D. werd voortgezet tot het 26e deel (een nieuwe
druk in 26 din. verscheen daarvan te Parijs 1781).
Van pater D. heeft men ook eene Description gdographique, historique de rewire de la Chine et de la
Tartarie chinoise (4 din. Parijs 1735, met 42 kaarten van d'Anville).

Duhamel (J. P. Francois Guillot), fransch geleerde, geb. 1730 nabij Coutances in het Kanaaldepartement, gest. 1816; heeft belangrijke diensten
bewezen aan verscheidene takken van nijverheid,
o. a. ook aan de touwslagerij; in 1775 werd hem
den leerstoel toevertrouwd voor de metallurgie aan
de nieuw opgerichte school voor het mijnwezen. In
1786 werd hij lid der Academie van Wetenschappen.
Onder het consulaat werd D. benoemd tot inspecteurgeneraal der mijnen, welke betrekking hij bekleedde
tot 1811. In 1787 gaf hij het le deel in het licht
zijner Gdonidtrie souterraine, welk werk, ofschoon
onvoltooid gebleven, nog tegenwoordig een der beste
handleidingen is voor de mijnwerkers.
Duictingen, een oude naam van Doetinchem.
Duilius, of Duillius, romeinsch plebejisch geslacht, van welks leden inzonderheid melding verdient : D. (Cajus), ook Cajus Duillius Nepos, die
als consul (260 v. Chr.), in den eersten punischen
oorlog, de eerste groote overwinning ter zee op de
Carthagers bevocht hij Mylee, aan de noordkust van
Sicilie. In dezen slag verloren de Carthagers 58
schepen ; en ter eere van deze overwinning werd te
Rome, midden in bet Forum, de Duillische sail opgericht, versierd met de voorstevens van al de veroverde schepen (Columna rostrata),welke zuil nog gedeeltelijk bestaat, en welker opschrift een der oudste
gedenkteekenen is in de lat. taal. Door D. werden de
Carthagers genoodzaakt het beleg voor Segesta in Sieine op te breken, en:hij veroverde Macella in Calabrie.
Duinen, de zandheuvels langs het zeestrand,
inzonderheid tangs de kusten van Schotland, Holland en Frankrijk, en in de Middellandsche Zee langs
de kusten van Egypte. In het gezicht der D., die
zich uitstrekken tusschen Nieuwpoort en Duinkerken, behaalde Tromp eene schitterende overwinning
ter zee op de Spanjaarden in 1639 ; en onder den
naam van Slag in de Duinen is de veldslag van 14
Juni 1658 bekend, waarin de spaanscbe armee verslagen en verstrooid werd door de Franschen onder
Turenne, waarop Duinkerken'zich reeds 25 Juni aan
hem moest overgeven.
Duingen, marktvlek in de hanoversche landdrostij Hanover, prinsdom Kalenberg ; 1250 inw.;
beroemd blauwachtig aardewerk (Duingergoed).
Duinglo, oude naam van Dwingelo.
Duinkerken, fransch Dunkerque, stad en vesting in het fransche Noorder-departement, aan de
Noordzee, 8 mijnen benoordw. Rijssel ; 30,000 inw.;
zeer belangrijke haven voor de koopvaart. Gesticht
omstr. 960 door Boudewijn den Jonge, graaf van
Vlaanderen, rondom eene door den heiligen Eloi in
de duinen gestichte kapel, werd D. omstr. 1400 van
vestingwerken voorzien, 1540 door de Engelschen
veroverd, 1558 heroverd door de Franschen, die
het 1559 aan Spanje afstonden; in 1646 maakten de
Franschen onder Conde zich andermaal meester van
D., doch het wederom verloren hebbende, werd het
1658 op nieuw bemachtigd door Turenne, daarna aan
de Engelschen afgestaan, en 1662 van hen teruggekocht door Lodewijk XIV, die het versterkte; doch
bij het verdrag van Utrecht werd bepaald, dat de haven
van D. gedempt en de vestingwerken geslecht moesten
worden (1713), hetgeen eehter slechts gedeeltelijk
volbracht werd. Op nieuw versterkt doorLodewijk XV,
was D. in staat het hoofd te bieden (1793) aan den
hertog van York. In 1845 is te D. een standbeeld
opgericht van Jean Bart, Wiens geboorteplaats het is.
Duino, havenstad in den oostenrijkschen kreis
Gbrtz, aan de Adriatische Zee; 3000 inw. en kasteel.
Duirswolde. Zie DUURSWOLDE.
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Duisburg, 1) stad in Pruisen (in Westfalen),
5 uren gaans benoorden Dusseldorf, aan de Roer ;
11,600 inw.; de voormalige, in 1655 bier gestichte
gereformeerde universiteit, werd 1804 opgeheven.
— 2) onder dezen naarn komt in 1043 de stad
Doesborgh voor, in 't voormalige graafschap Ameland.
Duitama, stad in Nieuw-Granada, 8 uren
gaans benoordoosten Tunja ; was eertijds eene belangrijke stad, en residentie van den vorst van Tundama. Aan het hoofd van 900 man behaalde Bolivar
bier eene overwinning op eene spaansche legermacht van ruim 5000 man.
Duitsch, aanvangswoord ter onderscheiding
in den naam van verscheidene steden, enz., als:
Duitsch-Altenburg. Zie ALTENBURG 3).
D.-Bogsdn, met 2400 inw., en Romaansch-Bogsan,
met 2300 inw., twee marktvlekken in het oostenrijksche wojwoodschap Servie, kreis Lugos.
D.-Brot, boheemsche stad, kreis Szaslau, aan de
Sazawa; 4000 inw.; minerale bron. In Jan. 1422
werd het leger van Sigismond, dat reeds gewaand
bad Ziska te hebben ingesloten (zie CUTTENBERG),
genoodzaakt tot den terugtocht, en, door Ziska ingehaald, bij Duitsch-Brot totaal door hem verslagen.
Zie ook BROD.
D.-Csanad, marktvlek met 4000 inw. in 't hongaarsche comitaat Torontal. aan de Maros, tegenover
Servisch-Csanad, corn. Csanad (zie CSANAD).
D.-Lipsce, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Liptau ; 2200 inw.
D.-Neukirch, marktvlek in bet pruis. reg.-distr.
Oppeln, kreis Leobschiitz ; 1120 inw.
D.-Oravicza, vlek in het hongaarsche comitaat
Crasso ; 4200 inw. In de nabijheid RomaanschOravicza met 2100 inw.
D.-Resicza, vlek in het hongaarsche comitaat
Crasso, aan de Berzawa ; 3400 inw.
D.-Szciska, marktvlek in het hongaarsche comitaat Crasso, aan de Nera; 2600 inw.
D.-Tscherbeney, groot dorp in het pruis. reg.distr. Breslau, kreis Glatz ; 2600 inw.; in de nabijheid de badplaats Cudowa (zie dat art.).
D.-Warten'berg, stad in het pruis. reg.-distr. Liegnitz, kreis Griinberg ; 1000 inw.; de heerlijkheid D.
behoort aan de hertogin van Sagan.
Duitsche Bond, het bondgenootschap tusschen de meeste staten van Duitschland tot handhaving van ieders veiligheid en onafhankelijkheid,
aangegaan bij de Duitsche Bonds-acte van 8 Juni
1815 en bevestigd bij de Weener Eind-acte van 15
Mei 1820. Toen de D. B. gevormd werd, Damen
35 vorsten en de vier vrije steden daaraan deel ; in
1862 bestond de D. B. nog maar uit de vier vrije
steden en 31 vorsten, van welke er twee de Groote
duitsche staten vertegenwoordigen, nl. het keizerrijk Oostenrijk en het koningrijk Pruisen. Tot de
Middelstaten behooren de vier koningrijken Beieren,
Saksen, Wurtemberg en Hanover, het groothertogdom Baden, het keurvorstendom Hessen, de groothertogdommen Hessen-Darmstadt en MecklenburgSchwerin, benevens bet (toen deensche) hertogdom
Holstein met Lauenburg, het nederlandsche groothertogdorn Luxemburg en Limburg, en het hertogdom Nassau. Tot de Kleine staten (met 150 a 300,000
zielen) behooren het hertogdom Brunswijk, de groothertogdommen0ldenburg en Saksen-Weimar, de vrije
stad Hamburg ; (met minder dan 100,000 zielen)
het groothertogdom Mecklenburg-Strelitz, de hertogdommen Anhalt-Dessau-Kothen, Saksen-CoburgGotha, Saksen-Altenburg, Saksen-Meiningen en Anhalt-Bernburg, de prinsdommen (of vorstendommen)

Lippe-Detmold, Reuss oudste linie, Reuss jongste
linie, Waldeck, Schwartzburg-Rudolstadt, Schwartzburg-Sondershausen, en de vrije steden Bremen,
Lubeck en Frankfort : dan volgen als kleinste duitsche staten (met minder dan 30,000 zielen) het
priris- of vorstendom Schaumburg-Lippe, het landgraafschap Hessen-Homburg,en het pries- of vorstendom Liechtenstein. Ter Bondsvergadering of Bondsdag,
die te Frankfort aan den Main zitting houdt, en over
alle veranderingen in de Bonds-constitutie, organieke Bonds-inrichtingen of algemeene belangen beslist, bekleedt Oostenrijk het presidium ; in deze
vergaderingen hebben Oostenrijk, Pruisen, Beieren,
Saksen, Wurtemberg en Hanover elk 4 stemmen ;
Baden, de beide Hessen, Holstein en Luxemburg elk
3 stemmen; Brunswijk, Mecklenburg-Schwerin en
Nassau elk 2 stemmen, en de overige staten elk eene
stem ; de volstrekte meerderheid van stemmen is t
(dus van de 66 zijn 44 beslissend). In die vergaderingen van den Bondsdag, waar deze slechts als Bondsregeering optreedt, worden slechts 17 stemmen uitgebracht ; nl. Oostenrijk, Pruisen, Beieren, Saksen,
Wurtemberg, Hanover, Baden, de beide Hessen,
Holstein en Luxemburg hebben elk I stern, dus te
zamen 11, de saksische hertogdommen te zamen 1,
Brunswijk en Nassau te zamen 1, de beide Mecklenburgen te zamen ,Oldenburg met de beide Anhalten
en de beide Schwartzburgen te zamen 1, Liechtenstein, Waldeck, de beide Reuss, de beide Lippe en
Hessen-Homburg te zamen 1, en de vier vrije steden
te zamen 1; in deze vergaderingen is de volstrekte
meerderheid beslissend. Het Bonds-leger bestaat nit
10 armee-korpsen ; de verschillende leden van den
Bond leveren als contingent 11 1 banner bevolking,
zooals die was in 1819 ; het le, 2e en 3e bondskorps wordt geleverd door Oostenrijk ; bet 4e. 5e en
6e door Pruisen ; bet 7e door Beieren ; het 8e door
Wurtemberg, Baden en Hessen-Darmstadt ; het 9e
door Saksen, Keurhessen, Luxemburg en Nassau ; en
het 10e door de overige staten.
Duitsche-Bondsacte. Zie boven.
Duitsche-Bondsvestingen, zijn die yestingen, waar troepen van het duitsche Bonds-leger in
bezetting liggen ; die vestingen zijn Maintz, Luxemburg, Landau, Rastadt en Ulm.
Duitsche Huis (Het), eertijds geestelijke gestichten , o. a.: 1) te Bunde, prov. Drenthe, gesticht
1271, aanvankelijk een convent voor de zusteren der
Duitsche orde. — 2) te Dieren, prov. Gelderland, gesticht 1211. — 3) te Doesborgh, prov. Gelderland, bestond reeds vOOr 1266. — 4) te Katwijk a.d.Rijn,prov.
Z.-Holland, aldaar van het nabij gelegen Valkenburg
overgebracht 1378. 5) te Leiden, prov.Z.-Holland,
gesticht omstr. 1270.— 6) te Maasland, prov. Z.-Holland, aan de Duitsche ridders geschonken 1241.
7) te Middelbnrg, prov. Zeeland, gesticht 1249.
8) te Nes, kwartier Zevenwouden,grietenij Utingeradeel,prov.Friesland,gesticht1298.-9)te Ootmarsum,
prov. Overijsel, gesticht 1240. — 10) te Op-Hemert,
in den Tielerwaard, prov. Gelderland, gesticht 1270.
— 11) te Oude-Schoot, kwartier Zevenwouden,
grietenij Schoterland, prov. Friesland, gesticht 1299.
— 12) te Schelluinen, in den Alblasserwaard, prov.
Z.-Holland, gesticht 1220. In dit huis was tijdens het
beleg van Gorinchem, 1813 en 1814, de pruis. luit.kolonel gelegerd ; ook werd er 1 Febr. 1814 de
capitulatie met het garnizoen van Gorinchem gesloten.— 13) te Schoonhoven,prov.Z.-Holland ; 1390
schonk graaf Guido van Blois de kerk te Schoonhoven
en eenige andere goederen aan de Duitsche ridders.
— 14) te Tiel, prov. Gelderland, aan het St. Walburg-
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kerkhof, gesticht 1399, voor afbraak verkocht 1684;
1691 werd de plaats, waar dit huis en kerk gestaan
hadden, met boomen beplant,en is nu openbare wandelplaats. —15) te Utrecht, op den Springweg aan de
westzijde der stad, dicht bij de Marienplaats, gesticht
1347, nadat een ander (1230 gesticht) D. H. in 1343,
toen Utrecht door Hollands graaf Willem IV belegerd
werd, door de Utrechtschen zelven in brand was gestoken. Stadhouder Willem IV werd hier door 's lands
staten deftig onthaald 26 Juli 1747.
Duitsche Mythologie noemt men, in onderscheiding van de nauw daarmede verwant zijnde
Noordsche of ScandinavischeMythologie, de godenleer
en godsdienst der in de vroegste tijden in Duitschland
wonende heidensche germaansche volksstammen.
Bovenaan in hunne godsdienstige begrippen stond
eene Cosmogonie, die over het geheel met de noordsche overeenstemde ; daarnevens hadden zij eene
anthropogonische mythe, volgens welke Mannus (de
zoon van god Tuisto of Tuisco) drie zonen had, die
de stamvaders werden der Ingeevonen, Herminonen
en Iscwvonen. Onder de vereerd wordende godheden
bekleedt Wuotan of Wodan (de opperste god) met
zijne vrouw Freia (de godin van bet huiselijk en
huwelijksleven) de allereerste plaats ; Ziu was de
god van den oorlog ; Fro, de god van landbotiw en
zaad-ontkieming, had Frouwa tot vrouw ; Thonar of
Donar (dezelfde als de noordsche Thor) was de god
van Bonder en bliksem. Slechts door enkele yolksstammen vereerd, werden de volgende godheden :
Nerthus of Hertha, de godin der vruchtbaarheid en
der jacht ; de Alces, een broederpaar, waarin men
Paltar of Phol met eenen broeder meent te herkennen ; de Eostra of Ostara bij de Saksen ; de Isa bij
de Sueven ; enz. Godheden van minderen rang waren
de Nornen (ongeveer zooveel als de grieksche Parcen) en de Walkyrien (Walkurien) of oorlogsmaagden. Tusschen goden en menschen stonden nog,
overal hunnen invloed doende gelden, de Reuzen en
hun tegenbeeld de Dwergen en Elven, alsook de
Aardmannetjes en Iluisgeesten (Kobolden), de Watergeesten (Nixen en Zwanenmaagden), enz. Als
algemeene godin des Hoods regeerde Helja of Hella,
wier naam langzamerhand ook overging op het rijk
waar zij zetelde, en dat de verblijfplaats der afgestorvenen werd. Voor zoover men met de eigenlijke
godsdienst, dat is met hunne openbare plechtigheden
en gebruiken, bekend is geworden, vereerden de
oude Duitschers hunne goden met gebeden, gezangen, feestelijke optochten of procession en offeranden ; wat laatstgen. betreft, offerden zij vruchten en
ook sommige dieren ; bij buitengewoon plechtige gelegenheden werden er (indien men ten minste Tacitus gelooven mag) ook menschen geofferd. De feesten stonden meerendeels in verband met de wisseling der jaargetijden. Tempels en godenbeelden waren in het begin der christelijke jaartelling nog
nergens (of althans nog slechts in de geboorte) aanwezig ; de voornaamste plaatsen, waar men de goden
diende, waren de heilige bosschen ; eerst in lateren
tijd vindt men gewag gemaakt van tempels en gesnedene beelden van goden. De priesters vormden
geen afzonderlijke en bevoorrechte klasse; in den
familiekring, in het huisgezin, volbracht ieder huisvader al de plichten, welke de godsdienst hem,voorschreef. Den wil der goden trachtte men te weten
te komen ui t de vlucht der vogelen, uit de ontmoeting van verschillende dieren, uit het hinneken van
heilige schimmelpaarden, nit voorspellingen door
middel van toting, door middel van runenschrift, enz.
Duitsche Orde. Zie DUITSCHE RIDDERS.

Duitsehe Philosofi.e. Het philosofeeren onder de Duitschers begint met Leibnitz, die, na Baco,
Descartes en Spinoza, de eerste was, die onder de
Duitschers deel nam aan bet werk der zelfstandige
denkers in Frankrijk, Holland en Engeland. Hij
schreef echter niet in het Duitsch, maar in het Latijn
en Fransch, en behandelde niet de wijsbegeerte in
haren geheelen omvang. Christiaan Wolf daarentegen
bediende zich van de duitsche taal, en gaf een, in al
zijne deelen uitgewerkt, leerstelsel van philosofie,
waarbij hij de methode van het logische formalismus
volgde. Een nieuw tijdvak der D. Ph. begint met
Kant. Zijne Kritik bracht alle wijsgeerig denkende
hoofden in beweging, waarbij zijn philosofeeren zich
aanbeval door grondigheid, bezadigdheid, zedelijken
ernst en wereldburgerlijken zin. Als bet in de critische philosofie van Kant vermengde eenheidspunt
noemde J.G. Fichte des menschen zelfbewustzijn : het
Ik is bet formeele en reeele beginsel der philosofie ;
alles wat, buiten dat Ik, werkelijk bestaat, is een
product van het Ik. Op het absolute idealismus van
Fichte volgde de identiteits-philosofie van Schelling,
die het ideale en reeele, den geest en de natuur, in
het absolute, dat door verstandelijk aanschouwen begrepen wordt, als vereenigd voorstelde, daarbij vooral
lettende op de natuurlijke philosofie. Hegel verwierp
het verstandelijk aanschouwen van Schelling, en
zocht de philosofie tot een begrijpelijk weten door
dialectica te ontwikkelen ; volgens hem splitst zich
de wijsbegeerte in 1) de logica, als wetenschap van
het idee op zich zelf ; 2) de natuurlijke philosofie,
als wetenschap van het idee in zijn anders-wezen ;
3) de philosofie des geestes, als het idee, dat uit zijn
anders-wezen in zich zelven teragkeert. Zoo volgde
op het eerste zelfstandige onderzoek des geestes van
Leibnitz het logische formalismus van Wolf, toen het
criticismus van Kant, daarop het idealismus van
Fichte, vervolgens de identiteitsleer van Schelling, en
eindelijk de dialectica van Hegel. Door het denken
en werken van deze groote philosofische geesten, die
geruggesteund werden door een aantal mannen van
uitstekende wetenschappelijke begaafdheid, en vervolgens door de geschriften der duitsche klassieken,
is bet duitsche y olk een zelf-denkend yolk geworden.
Duitsehe Ridders, ook Duitsche Heeren,
of Ridders van de Duitsche Orde, noemde men eene
ten tijde der Kruistochten ontstane christelijke ridder-orde ter verpleging van zieken en ter bescherming tegen den vijand. Het 1190 veroverde St. Jean
d'Acre werd de hoofdzetel der Orde, en een Witte
mantel met een zwart kruis was de kleederdracht
der ridders. Walpot von Bassenheim was de eerste
grootmeester, en onder hem en zijne opvolgers kwam
de Orde in groot aanzien. In 1230 ondernam de
orde der D. R., in 1237 met de Zwaardbroeders in
Lijfland vereenigd, de bekeering van Pruisen ; en
onder Weinrich von Kniprode bezat de orde der
D. R. het geheele land tusschen de Oder en de Golf
van Finland, met 800,000 mark inkomsten, en had
toen tot hoofdzetel Marienburg. Door brassen en
zwelgen, zoomede door partijzucht en door de invallen der Polen, geraakte de Orde in verval, en de
grootmeester Albrecht van Brandenburg herschiep
1525 het land in een erfelijk hertogdom. Sedert
1527 had de grootmeester zijne residentie te Mergentheim in Zwaben, en was geestelijk Prins des
rijks. Door Napoleon werd de Orde 1809 opgeheven ;
doch later weder in het leven geroepen, heeft zij
tegenwoordig haren hoofdzetel te Weenen en tot
grootmeester steeds een aartshertog van Oostenrijk.
Duitsche Ruiters, in de 16e eeuw de in
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Duitschland aangeworvene, met helm, borstlaarnas,
rapier en snaphaan gewapende ruiters, die dienden
van Wien ze slechts soldij konden bedingen. Ze bestonden (omstr. 1570) uit vaandels van 300 paarden ;
verscheidene zulke vaandels vormden een regement,
dat onder een veldmaarschalk stond. In de middeleenwen hield men hen over het algemeen voor
bijna onoverwinnelijk.
Duitsehe Rijk (Het) was, in de middeleeuwsche beteekenis, het eerst op de Franken, en later op
de Duitschers overgegane roomsche keizerrijk, zoodat
de duitsche koningen eerst na hunne wijding door den
pans (waartoe ze de reis naar Rome moesten doen)
den titel van Roomsch keizer voerden. Sedert de helft
der 15e eeuw echter begonnen ze dadelijk nadat ze
verkoren waren den titel van Roomsch keizer te voeren, en de titel van Roomsch koning werd gevoerd
door hunne verkorene en gekroonde opvolgers. De
gewone benaming, waaronder het D. R. het meest
voorkomt, is die van het Heilige Roomsche Rijk.
Duitschers, de bewoners van Duitschland, het
duitsche yolk. De D. zijn naar taal en geaardheid te
onderscheiden in Hoogduitschers en Nederduitschers;
de bewoners van die streken, waar beiden met elkander in aanraking zijn, en waar hun taaleigen en
bijzondere landaard als het ware ineensmelt, worden
menigmaal met den naam van Middelduitschers
bestempeld. — Naar eene andere indeeling onderscheidt men vier typen, nl. het beiersche, het zwabische, het frankische en het saksische. Het beiersche
type worth weder gesplitst in een oostelijk onderdeel
(Oostenrijkers en Tirolers) en in een westelijk onderdeel (Beieren). Het zwabische type herkent men
in de Zwaben, Zwitsers en Alemannen ; tot het
frankische type behooren de Oostfranken in het
Main-gebied, de Westfranken in den Rijnpalts aan
denMoezel en aan den Beneden-Rijn, alsook de Vlamingen in de vlaamsche streken ; terwijl het saksische
type gevonden wordt bij de Opper-Saksen (Thuringen en het koningrijk Saksen), de Neder-Saksen
(Hanover, Brunswijk, Westfalen) en de Friezen. Door
eene eigene . nationaliteit hebben de Zwitsers, Vlamingen en Friezen zich reeds zoo good als geheel
van het duitsche element afgescheiden. Wat de
hoogduitsche tongvallen aangaat, onderscheidt
men de volgende. De alemannische tongval, die de
Vogesen en het Zwartewoud omvat tot beneden
Straatsburg, zoomede het geheele duitsche deel van
Zwitserland ; die tongval is ook in het noordwestelijk
gedeelte van Tirol te huis, uitgenomen het Iller- en
Lech-gebied ; en zij moet ook in de Gottschee de
heerschende zijn. De zwabische tongval wordt gesproken aan de oostzijde van het Zwartewoud tot Pfortzheim, in het geheele Kocher- en Jaxt-gebied tot aan
de Riesgau, en ten zuiden van den Donau zoo ver het
Lech- en Iller-gebied reiken, aan het weer van Constans en aan bet bovengedeelte van den Donau en
van den Neckar. De beiersch-oostenrijksche tongval is
over verreweg de grootste uitgestrektheid heerschende, dock wordt weder onderscheiden in den
eigenlijk echt beierschen, den tiroolschen, den saltzburg-opperoostenrijkschen,den nederoostenrijkschen
en Weener, en den stiermarksch-carinthischen tongval. De opperpaltser tongval is de heerschende in bet
Nahe-gebied; de boheemsche in het gebied van den
Boven-Beraunka en van den Eger (met uitzondering
echter van bet middelbergland); de opperstlezische
wordt gesproken in het geheele Glatzer-bergland en
in de landstreken van het Reuzengebergte en van
het Iser-gebergte. Onder de middelduitsehe
tongvallen heeft men de volgende te onderscheiden :

de frankische tongvallen, die zich weder laten splitsen in opperfrankische (in het gebied van den BovenMain, tot aan Wurtzburg, de Regnitz en den HovenAltmiih1), hennebergsche (in bet Werra-dal, de
Voor-RhOn, en het Coburgsche), nederfrankische (in
de RhOn, den Spessart, aan den Middel-Main en in
het Tauber-gebied), en paltser (in bet noordelijk
gedeelte van Baden, het Odenwald, de Mainvlakte
en den Rijnpalts). De middelrijnsche tongval wordt
gesproken in Nassau, het Lahn-gebied, tot het Vogels-gebergte en de Rhön, en in Frankfort aan den
Main. De nederlotharingsche tongvallen zijn heerschende in de landstreek van Aken, in het Triersehe,
in het Luxemburgsche en in de Eifel. Een geheel
bijzondere tongval is ook de westerwaldsche. De tongval van de Boven-Lahn, Eder, Schwalm en Fulda,
tot aan de Werra, is de nederhessische. De thuringsche
tongval splitst zich in dien van het Tburinger Woud,
dien van bet Ilm- en Unstrut-gebied, en dien van
(het grootste gedeelte van) het Hartsgebergte. De
vogtlandsche tongval is de heerschende tusschen den
Boven-Elster, het Fichtelgebergte en het Frankenwald, met inbegrip van het Gera'sche in het noorden.
De oppersaksische tongvallen onderscheidt men in
dien van het Ertsgebergte, in den Meissenschen (van
de Wenden aan de Spree tot aan het Hartsgebergte,
en van Wittenberg tot Chemnitz) en in dien van de
Beneden-Saale, behoorende tot het Mansfeldsche en
Anhaltsche. De silezische tongval wordt gesproken
boven Guben en Ziillichau, tot aan den voet der Sudeten ell tot aan poolsch Opper-Silezie en den wester-rand van Sileziê. De nederduitsche
tongvallen zijn : De brandenburgsche, iet of wat verschillend gesproken in de Priegnitz, Mittelmark,
Uckermark en Neumark (tot aan de Boven-Rega en
tot aan de Draga in het oosten). De pommersche
tongval behoort tot Achter-Pommeren, het land ten
zuiden van het Haff, de Haff-eilanden, benevens westelijk Rugen en de kuststreek van Straalsund en
Greifswald ; van dezen zoogenaamden platten (of
beneden) tongval, onderscheidt men den ronden in
oostelijk Rugen. De westpruisische tongval is de heerschende van de Neumark en den pommerschen landrug of tot aan gene zijde van de Elbing, althans voor
zoo ver hij niet door poolsche elementen is verdrongen. De oostpruisische (of oud-pruisische) tongval
heeft het gebied van de Passarge, de Alle en den
Beneden-Pregel, grenst in bet oosten aan bet Litthausch, en in het gebied der Drewentz en der groute
meren aan het Masurisch. Van de Havel westwaarts,
in de Altmark en tot aan het Brunswijksche en den
Harts, is de maagdenburg-altmarksche- tongval de
heerschende ; in geheel Mecklenburg, Holstein en
Sleeswijk, tot aan de Boven-Haase en tot aan de
Weser, heerscht de nedersaksische (de grootste van
al de nederduitsche tongvallen); in het land der Ems,
der Lippe en Roer, en de zich daarin ontlastende
rivieren, van de hollandsche grenzen tot aan de
Weser, nog beneden Minden, heerscht de tvestfaalsche tongval ; en de nederrijnsche van den oorsprong
der Erft tot benoorden Wezel, met inbegrip van de
Wipper en de Beneden-Roer. — De friesche tongval
heerscht op de noordwestkust, van de Zuiderzee tot
aan de uitwatering van de Weser, op Helgoland en
op de eilanden aan de westkust van Sleeswijk. Het
echte Friesch wordt enkel nog gesproken in de nederlandsche provincie Friesland. — In de Nederlanden heerscht de hollandsche tongval in het westen
(d. Noord- en Zuid-Holland en Zeeland) ; in het
noordoosten de overijselsche tongval, en de geldersche
tongval in het overige oostelijk gedeelte. Hoofdzake-
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lijk in de landen van Vlaanderen en in Zuid-Braband
heerscht de vlaamsche tongval. Vooral de hollandsche
tongval heeft zich ontwikkeld tot eene zelfstandige
taal, namelijk het Nederlandsch, dat in het gansche
koningrijk der Nederlanden de ollicieele en beschaafde teal is geworden, en waarmede het evenzeer
tamelijk. zelfstandige Vlaamsch zich meer en meer
samensmelt.
Duitsche taal en tongvallen. Zie het
artikel DUITSCIIERS.
Duitsche Zee, zooveel als Noordzee.
Duitsch—Katholieken, leden eener sekte
in Duitschland, die zich van de roomsche Kerk heeft
afgescheurd. De eerste aanleiding daartoe gaf
bisschop Arnoldi, van Trier, die 1844 aldaar het
bebloede kleed van Christus voor de geloovigen
ten toon stelde als voorwerp ter vereering. Reeds
30 Jan. 1843 was Joh. Ronge, kapellaan te Grott-kau, die zich tegen die tentoonstelling verklaard
had, uit zijn ambt ontzet, en 22 Aug. 1S44 verliet
Johannes Czerski, pastoor te Schneidemiihl, om dezelfde reden de roomsche Kerk en stichtte de eerste
duitsch-katholieke (of, gelijk zij zich zelve noemde,
christelijk-katholieke) gemeente. Daarop verscheen
1 Oct. 1844 de zooveel opzien barende Open Brief
van Johannes Ronge, waarin hij die tentoonstelling
bestempelde met de namen van afgodendienst en aflaatkramerij in den trant van Tetzel. Den 3en December 1844 werd Ronge, en 15 Febr. 1845 werd
Czerski in den ban gedaan. Dit belette niet dat zich
in alle oorden van Duitschland (alleen Oostenrijk en
Beieren uitgezonderd) duitsch-katholieke gemeenten vormden. Het eerste concilie der D.-K. werd
onder de medewerking van Ronge en Czerski te
Leipzig gehouden (23-26 Maart 1845) ; en bij dit
concilie werd het primaat van den pans uitdrukkelijk
verworpen. Doch al spoedig vertoonde zich een gestadig sterker in het oog loopend verschil in de
godsdienstige richting van de twee hoofdleiders der
nieuwe sekte: terwijl Czerski een nieuw geloofsformulier voorstelde, waarbij de godheid van Christus
op den voorgrond stond, beide Rouge meer over naar
de richting der Vrije gerneenten en naar bet democratische streven. Het tweede concilie der D.-K.
werd Mei 1847 te Berlijn gehouden, en 151 gemeenten werden daarbij vertegenwoordigd. Toen de staatkundige woelingen van 1848 aan de D.-K. meer
vrijheid van handelen gaven, vormden zich ook gemeenten in Oostenrijk en Beieren. Doch Rouge's
staatkundige oogmerken werden op zijne veelvuldige
reizen zoo zonneklaar, dat zelfs verscheidene zijner
gemeenten zich tegen hem verklaarden. In weerwil
hiervan wekte het Duitsch-Katholicismus meer en
meer bet wantrouwen op der gouvernementen, die
het begonnen te beschouwen als een dekmantel voor
staatkundige woelingen. En toen de Nationale Vergadering, waarvan Ronge lid was geweest, ontbonden
werd, nam hij de wijk naar Londen. Een in Mei
1850 te Leipzig bijeengeroepen concilie van D.-K.
en Vrije gemeenten werd door de politie verhinderd,
waarop de afgevaardigden zich naar Kiathen begaven
en zich daar vereenigden tot een Godsdienstig genootschap van Vrije gemeenten (zie VRIJe GEMEENTEN). Reeds in 1850 werd de duitsch-kath. gemeente,
die zich te Weenen gevormd had, niet erkend; die
te Munchen werd 1851 opgeheven ; ook protestantsche gouvernementen toonden zich niet gunstig jegens het duitsch-katholicismus gezind. Sedert aany ang I 862 echter is Ronge,uit Engeland teruggekeerd,
in Wurtemberg werkzaam om aan de van hem uitgegane kerkelijke beweging nieuw levee te geven.
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Duitsch keizer, of (meer gebruikelijke benaming) Roomsch keizer. Zie DUITSCH KONING.
Duitsch koning, of (volgens de meer gebruikelijke benaming) Roomsch koning, werd de
titel van den te Frankfort door de keurvorsten gekozen vorst van het Duitsche rijk (zie dat art.),
zoodra hij te Aken gekroond werd. Bij de zalving
van den pans (die intusschen ook wel eens achterwege bleef) werd -de titel van Roomsch koning veranderd in dien van Roomsch keizer.
Duitschland, het Germania der ouden, omvat in den ruimsten zin des woords het gansche
grondgebied, waar de Duitsche taal heerscbende is,
doch in staatkundigen zin slechts dat gedeelte van
Midden-Europa, dat in verscbeidene states gesplitst
is, die gezamenlijk den Duitschen Bond uitmaken.
In laatstbedoelden zin grenst D. ten oosten aan de
pruisische provincien Pruisen en Posen, aan het
russiscbe koningrijk Polen, aan de oostenrijksche
kroonlanden Galicie, Hongarije en Croatie ; ten zuiden aan de Adriatische Zee, en aan Italie en Zwitserland; ten westen aan Frankrijk, Belgie en de
Nederlanden, en eindelijk ten noorden aan de Noordzee, Denemarken en de Oostzee ; het omvat dus
eene gronds-oppervlakte van ruim 11,437 vierkante
mijlen, en ligt geheel in den noordelijken gematigden
aardgordel. Dit uitgestrekte grondgebied is rijk
aan bergen, waarvan de voornaamste zijn : eerstens
vertakkingen van de Alpen, dan het Ertsgebergte,
het Carpathische gebergte, enz. Het groote D. splitst
zich in twee natuurlijke deelen, nl. Hoog-Duitschland of het Bovenland in het zuiden en in het westen,
en Neder-Duitschland in het noorden en in het
oosten ; die twee groote deelen zijn van elkander gescheiden door het Ertsgebergte en door de bergen
van het Thuringerwald. Besproeid wordt D. door
eene groote menigte rivieren, waarvan de voornaamste zijn : Rijn, Ems, Wezer, Elbe, Oder en Donau.
Rijk is D. aan mijnen (ijzer, koper, tin, lood, bismuth, kobalt, zilver, kwikzilver, enz.). De bevolking
van D. (uitgezonderd die der niet tot het Bondsgebied behoorende landen van Pruisen en Oostenrijk)
bedroeg in 1855 tusschen de 43 en 44 millioen zielen, waarvan 35 a 36 millioen van den germaanschen
stam, omstreeks 6 millioen Slawen (Czechen, Polen,
Wenden, Croaten en Slowentzen), omstreeks
Romanen, en 450,000 Joden. Wat de geschiedenis van D. betreft zullen wij bier aanstippen, dat
de bewoners van het tegenwoordige D. Germanen
genoemd werden door de Romeinen, die sleeks in
het westen en zuiden des lands hunne heerschappij
duurzaam gevestigd hadden (vergelijk GERMANIA).
Toen de Germanen het romeinsche rijk aantastten,
togen de Slawen hun achterna tot aan de Elbe en
Saale, en het germaansche land werd van lieverlede
een met het Frankische rijk, en eindelijk door Karel
den Groote formeel daarbij ingelijfd. Maar na den
dood van dien veroveraar (814), toen de sterke
band, die zoo vele verschillende bestanddeelen bijeen had weten te houden, zich niet langer deed gevoelen, was eene spoedige ontbinding onvermijdelijk;
en krachtens het traktaat van Verdun (843), dat de
zonen van Lodewijk den Vrome sloten, ontstond het
koninkrijk Germanic (dat tot koning nam Lodewijk,
bijgenaamd den Duitscher, zijnde de derde zoon van
Lodewijk den Vrome), waarmede de gelijktijdig ant•
staan zijnde koningrijken Alemanie en Beieren reeds
spoedig ineensmolten tot een rijk, dat den gemeenschappelijken naam droeg van Alemania. Bij den dood
van Lodewijk den Duitscher (870) werd zijn rijk tusschen zijne zonen gedeeld;doch reeds 882 kwam onder
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Karel den Dikke alles weder bijeen, zelfs nog vermeervan Castilie en Richard van Cornwallis den koningsderd met het westfrankische rijk. Doch nadat Karel de
titel droegen, zonder eene schaduw van koninklijk
Dikke van den troon vervallen verklaard was (887)
gezag te kunnen doen gelden, daar Duitschland gekoos elk gedeelte zich een afzonderlijk hoofd;dus werd
durende dat tijdvak (1250-1273) letterlijk ter
prooi was aan regeeringloosheid. Daaraan werd eerst
door het oostfrankische rijk gekozen Arnulf,met wiens
een elude gemaakt toen de graaf van Habsburg,
zoon Lodewijk IV, bijgenaamd het Kind, de carolingiRudolf I, tot koning werd verkoren (1273). Deze
schedynastie uitstierf (911). Alsnu werd voortaan het
bracht door zijne persoonlijke degelijkheid het keihoofd der monarchie verkoren (zie KEURVORSTEN), en
zerlijk -gezag wel is waar weder hooger in aanzien,
de eerste wien de kroon aldus werd opgedragen, was
doch onder zijne opvolgers breidde zich meer en
een Frank, namelijk Conrad I (911-918). Op hem
meer de macht der groote leenheeren en der keurvolgde een Saks, nl. Hendrik I, bijgenaamd deVogelaar
vorsten nit. Hunne rechten werden eindelijk open(919-936); deze overwon de Denen, Slawen en Mabaar erkend en geregeld door de vermaarde Gouden
gyaren, en baande den weg, om het aan de Slawen
Bul (zie BULLEN), die Karel IV uitvaardigde in 1356.
verlorene groudgebied te herwinnen. Zijn zoon, Otto I,
In 1438 werd Albrecht van Habsburg tot keizer verbijgenaamd de Groote (936-973) volgde het voetkoren ; hij werd de stamheer der beroemde oostenspoor des vaders, breidde zijn rijk uit tot over de Elbe
rijksche dynastie, die de duitsche keizerskroon geen Saale, versloeg de Magyaren aan de Lech (955), en
dragen heeft tot in onze eeuw. De vierde keizer uit
ontving van paus Johannes XII de keizerskroon van
dat stamhuis, Karel V, werd verkoren 1519, en door
het Roomsche rijk (2 Febr. 962), die tot dusverre afhem werd het keizerlijk aanzien op nieuw tot hoogen
wisselend door koningen van Frankrijk, van Duitschluister gebracht ; hij streed met goed gevolg tegen
land en van Italie was gedragen, maar nu voortaan uitFrans I, en verschafte aan Duitschland weder voor
sluitend verbonden bleef aan het koningschap over
eenigen tijd het overwicht in de europeesche staatDuitschland, dat nu dan ook den eernaam aannam van
kunde ; doch hij was den grootsten tijd zijns levens
het heilige roomsche rijk der duitsche natie. Door Otto I
meer bezig met Spanje, Italie, de Nederlanden, en
werd ook de lombardische kroon aan bet rijk gebracht,
met zijnen oorlog tegen Frankrijk, dan met Duitschen zoodoende de grondslag gelegd tot de betrekking
land, dat hij overliet aan zijnen broeder Ferdinand,
op Italie, waarop Otto II (973-983) en Otto III
(983-1002) hun voornaamste oogmerk gericht
die echter met wijsheid regeerde; en na dezen grehielden. Hendrik II (1002-1024) was de vijfde en pen er in D. geen noemenswaardige veranderingen
laatste keizer uit de saksische dynastie, die nu verplaats tot onder Ferdinand II (1619-1637), wiens
regeering beroerd werd door den Dertigjarigen oorvangen werd door de frankiscbe. De eerste nit dit
log, waaraan bij den Westfaalschen Vrede een einde
stamhuis, Conrad II (1024-1039), een krachtig
vorst, bracht Burgundie aan het rijk. Zijn zoon
kwam (1648), die slechts de vernedering van het
Hendrik III (1039-1056) deed den duitschen inkeizerschap en de zegepraal van de Kerkhervorming
vloed gelden in Polen, Bohemen en Hongarije. De
was. De regeeringen van Leopold I, Jozef II en Karel VI kenmerkten zich slechts door langdurige
onder hem ten top gestegene koninklijke macht kwam
echter gedurende de minderjarigheid van zijnen
oorlogen tegen Lodewijk XIV en Lodewijk XV. De
dood van Karel VI (1740) was het sein tot den
zoon Hendrik IV (1056-1106) en onder de partijschappen, die zijne regeering beroerden, weder in
oostenrijkschen successie-oorlog, die de kroon ververval. Met Hendrik V (1106-11'25) stierf ook
zekerde aan Maria Theresia (dochter van Karel VI),
deze dynastie nit; en nu werd een koning uit de en zoodoende het huis van Lotharingen op den troon
rijen der oppositie verkoren, namelijk Lotbarius II,
bracht in den persoon van Frans I. Eindelijk, in
Augustus 1806, hield het Duitsche keizerrijk (het
bijgenaamd de Saks (1125-1137), die wel is waar
aan de Welfen of Guelfen zijne bezittingen vermaakte, heilige Roomsche rijk) op te bestaan, doordien
Frans H, die in 1792 zijnen varier Leopold II opgedoch niet de kroon, welke op Conrad III nit het
zwabische huis of geslacht der Hohenstaufen overvolgd was, de duitsche kroon nederlegde, en slechts
Deze
handhaafde
met
kracht
de
orde
zijne
erflanden behield met den titel van keizer van
ging (1138).
binnenslands en zijn gezag, terwijl zijn neef FredeOostenrijk. Het grootste-gedeelte der kleine staten,
rik I (Frederik Barbarossa), die hem 1152 opvolgde,
die vroeger deel uitgemaakt handen van het heilige
den luister des rijks ten top voerde, ook door het overRoomsche rijk, vormden nu eenen bond onder den
naam van Rijnbond ( fransch : Conf!deration du Rhin),
wicht,dat hij zich verschafte tegenover bet buitenland,
onder protectoraat van keizer Napoleon. De tot den
en wel voornamelijk tegenover Italie. Bij zijnen dood
(1190) werd hij opgevolgd door zijn zoon HenRijnbond behoorende staten waren de volgende:
De koningrijken Beieren, Wurtemberg, Saksen,
drik VI, die wel is waar met vaste hand de teugels
Westfalen. De groothertogdom men Frankfort, Baden,
van het bewind voerde, maar als een dwingeland
Berg en Cleve, Hessen-Darmstadt, Wurtzburg, Sakregeerde, totdat hij 1197 een minderjarigen zoon
sen-Weimar. De hertogdommen Saksen-Gotha, Saknaliet, hetgeen de handen ruim gaf aan de partijsen-Meiningen, Saksen-Hildburghausen, Saksenschappen der Guelfen en Gibellijnen, zoodat nu dan
ook twee koningen verkoren werden, namelijk Filips Coburg-Saalfeld, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg Strelitz. De prinsdommen (of vorstendommen)
van Zwaben en Otto van Brunswijk. Laatstgenoemde
(Otto IV) regeerde, nadat Filips 1208 vermoord
Nassau-Usingen, Nassau-Weilburg, HohenzollernHechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Isenburgwas, alleen, totdat hem 1212 een tegenkoning, uit
Birstein, Liechtenstein, La Layen,Anhalt-Bernburg,
het geslacht der Hohenstaufen, tegenover werd
Anhalt-KOthen, Anhalt-Dessau, Lippe-Detmold,
gesteld, namelijk Frederik II, die door de Kerk ten
troon werd verheven, doch reeds spoedig met haar Lippe-Schaumburg, Reuss-Ebersdorf, Reuss-Greitz,
Reuss-Lobenstein, Reuss-Schleitz, Schwartzburg(de Kerk) in vreeselijken strijd kwam. Met zijnen
Rudolstadt, Schwartzburg-Sondershausen, Waldeck,
dood (1250) nam het groote tijdvak der zoogenaamde tusschenregeering, het Interregnum, een Lubeck met het hertogdom Holstein-Oldenburg.
aanvang, waarin zijn zoon Conrad IV (die 1254
Door den russisch-duitschen oorlog van 1812 tot
stierf), landgraaf Hendrik Raspe van Thuringen,
1815 werd Duitschland's onafhankelijkheid hergraaf Willem van Holland (1247-4256), Alfons X
steld ; dock aangezien niet te denken viel aan eene

Duitschland
herstelling van bet heilige Roomsche rijk, vereenigden zich de staten, die uit al de doorstane stormen
hunne souvereiniteit hadden kunnen redden, 8 Juni
1815 tot eenen op de leest van den Rijnbond geschoeiden nieuwen bond (zie het art. DUITSCHE BOND)
waarvan het protectoraat werd opgedragen aan den
keizer van Oostenrijk, die echter niet den titel zou
voeren van keizer van Duitschland. Deze bond voldeed intusschen weinig aan de daarvan gekoesterde
verwachtingen, en zijne volslagene onmacht bleek het
best in 1848, toen, op de mare der omwenteling te
Pals, ook in D. overal de duitsche beweging losbarstte, en overal met concession zooveel doenlijk
moest worden gesust. Eigenmachtig riepen de liberalen, die daartoe 5 Maart 1848 in Heidelberg het besluit
hadden genomen, afgevaardigden van geheel Duitschland op naar eene Nationale vergadering, die te Frankfort door hen belegd werd en 18 Mei plaats vond. De
allereerste daad van deze vergadering was: het kiezen van een voorloopig centraal-bewind, en 28 Juni
1848 werd aartshertog Johan verkoren tot Rijksbestuurder van Duitschland ; doch toen men zich
in December ging bezighouden met eene staatsregeling voor het Duitsche rijk, was in Oostenrijk
en Pruisen reeds de tegen-omwenteling aangevangen,
en eene nieuwe partij trad te voorschijn, beoogende
om, met uitsluiting van Oostenrijk, de hegemonie op
te dragen aan Praised; werkelijk werd dan ook
20 Maart 1849 de koning van Pruisen tot duitsch
keizer verkoren; doch hij bedankte voor die eer. De
naijver der twee groote mogendheden (Oostenrijk en
Pruisen) maakte de groote duitsche eenheid tot eene
hersenschim ; en daar het in de Nationale Vergadering hoe langer hoe onstuimiger begon toe te gaan,
riepen de groote mogendheden hunne gevolmachtigden van daar terug ; de overigen verlegden (30 Mei)
hunne vergaderplaats naar Stutgart, doch hunne poging ging te niet in den badenschen opstand. Wel
hadden de pogingen, die Pruisen aanwendde om met
eenige staten eenen engeren bond tot stand te brengen, het Erfurter parlement (April 1850) en een
vorsten-congres te .Berlijn (Mei 1850) ten gevolge,
doch ze leden schipbreuk op de tegenwerkitig van
Oostenrijk en de duitsche middelstaten. Middelerwijl
had de Rijksbestuurder reeds 20 Dec. 1849 zijne
hooge waardigheid nedergelegd, waarop een kort
interregnum volgde ; en op de conferentie te Olmutz
(29 Nov. 1850) onderwierp Pruisen zich aan de
oostenrijksche staatkunde. De staatsregeling van den
Duitschen Bond werd algemeen weder erkend, en de
Duitsche vloot, met zooveel ophef in het aanzijn geroepen, werd krachtens besluit van 2 April 1852 in
openbare veiling verkocht, zoodat de herstelling van
»66n groot Duitsch keizerrijk" alsnog tot het gebied
der hersenschimmen behoort.
VORSTEN VAN HET DUITSCHE RIJK.

Carolingers.

800-814
Karel de Groote, keizer ...
814-840
Lodewijk de Vrome, keizer . . .
Lotharius I, 817 medebestuurder des
840— 855
rijks; keizer .
Lodewijk II, koning van Germanie 843;
855-876
keizer . ....... .
876-877
Karel de Kale, keizer . . .
876-880
Carloman, koning van Beieren . .
Lodewijk III, de Saks, koning van Ger876-881
mania
Karel de Dikke, 876 kon. v. Alemania ;
881-887
keizer en koning van Germanic .
Arnulf, bastaard van Carloman, koning
896-899
van Duitschland 887 ; keizer . .

897

Duitschland
Lodewijk IV, het Kind, koning van
Duitschland . . .
Conrad I, van Frankenland, koning

899-- 911
912— 918

Saksische dynastic.

Hendrik I, de Vogelaar, koning. .
Otto I, de Groote, koning 936 ; keizer
Otto II, koning 962 ; keizer. . .
Otto III, koning 983; keizer . .
Hendrik II, de Heilige, keizer . .

919— 936
962-- 973
973— 983
996--1002
1002-1024

'Frankische dynastic.

Conrad II, de Salier, keizer . . .
Hendrik III, keizer
Hendrik IV, keizer
Rudolf van Rheinfelden, tegenkeizer
Herman van Luxemburg, tegenkeiz
Conrad, koning van Germania .
Hendrik V, koning van Germania 1099 ;
. .
keizer. .....
Lotharius II, van Supplinburg,1125 koning; keizer .

1024-1039
1039-1056
1056-1106
1077-1080
1081-1088
1087--1099
1106--1125
1133-1137

Zwabisch. e dynastic
of dynastic der Hohenstaufen.

1138-1152
Conrad III, keizer
Frederik I, Barbarossa, keizer . . . 1152-1190
1190-1197
Hendrik IV, keizer .
Filips, keizer . ..... . 1198-1208
. . 1208-1218
Otto van Brunswijk, keizer .
1220-1250
Frederik II, keizer. .
Hendrik Raspe, van Thuringen,
1246
tegenkeizer ..... . .
Conrad IV, keizer ..... . . 1250-4254
Groot Interregnum of T'usschenregeering.
1247-1256
Willem van Holland
Richard van Cornwallis . . . . 1257-1272
. . . . . 1257-1273
Alfons van Castilie
Oostenrijksche dynastic

of dynastic der Habsburgen.
1273-1291
Rudolf I, keizer . .
1292-1298
Adolf van Nassau, keizer.
Albertus I, van Oostenrijk, keizer . . 1298-1308
Luxemburgsche en Beiersche dynastien.
Hendrik VII, van Luxemburg, keizer. 1308-1313
Lodewijk V, van Beieren, keizer . . 1314-1347
Frederik III,de Schoone, tegenkeizer 1314-1330
Karel IV, van Luxemburg, keizer . . 1347-1378
Wenceslas, van Luxemburg, keizer . 1378-1400
Robert, van Beieren, keizer . . . . 1400-1410
Joost, van Moravia, keizer . . . . 1410-1411
Sigismond, van Luxemburg, keizer . 1411-1437
Oostenrijksche dynastic

1438-1439
Albertus II, keizer
. . 1440-1493
Frederik III, keizer .
. . 1493-1519
Maximiliaan I, keizer .
. . 1519-1556
Karel V, keizer ...
. . 1556-1564
Ferdinand I, keizer .
. . 1564-1576
Maximiliaan II, keizer
. . 1576-1612
Rudolf II, keizer ..
. . 1612-1619
Matthias, keizer .
. 1619-1637
Ferdinand II, keizer .
. . 1637-1657
Ferdinand III, keizer .
. 1658-1705
Leopold I, keizer ..
. 1705-1711
Jozef I, keizer ...
Karel VI, keizer ..... . . 1711- 1740
Karel VII, na interregnum, keizer. . 1742-1745
Oostenrijksch-Lotharingsche dynastie.

Frans I, gemaal van Maria Theresia,
1745-1765
keizer
1765-1790
Jozef II, keizer.
Leopold II, keizer. ..... . . 1790-1792
. 1792-1806
. .
Frans II, keizer . .
zie ommezijde
57
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Duiveland

(1806 legde Frans II den titel af van Duitsch
keizer, en bleef eenvoudig keizer van Oostenrijk,
waarmede het Heilige Roomsche Rijk ophield
te bestaan. Kortstondig herleefde het Duitsche
rijk, doch had slechts een voorloopig bewind,
namelijk :)
Johan (aartshertog van Oostenrijk), rijksbestuurder
van 28 Juni 1848 tot 20 Dec. 1849.
Frederik Wilhelm IV, koning van Pruisen, werd
20 Mrt.1849 verkoren tot keizer van Duitschland,
doch bedankte.
Interregnum, 20 Dec. 1849.
Ontbinding van het Duitsche rijk 29 Nov. 1850.
Duiveland,vruchtbaar eiland, deel uitinakende
der nederlandsche prov. Zeeland, ligt beoosten het
eiland Schouwen, is ruim 1 vierk. ruijl groot, en
bevolkt met ruim 4000 zielen ; bij D. scheepsgevecht
1303 tusschen Willem (naderhand graaf Willem III)
en de Vlamingen ; stoute watertocht 28 Sept. 1575,
van 1500 Spanjaarden, die, met zakjes vol buskruid
om den hals en met hun schietgeweer omhoog, van
Philipsland door het water kwamen waden naar dit
eiland, ten einde het beleg van Zierikzee te versterken ; de achterhoede van deze waaghalzen kwam in
bet water om.
Duivelsbrug, 1) eene steenen brug over de
Reuss, in het zwits. kanton Uri, aan den over den
St.-Gothard loopenden Alpenweg, aan den uitgang
van het Urseren-dal. Onder deze brug stort zich de
Reuss, in eene reeks bulderende watervallen, van
steile, naakte rotsen af, naar beneden. — 2) brug
over de Sihl, tusschen Einsiedeln en den berg Etzel,
in het zwits. kanton Schwytz. — 3) brug in het
engelsche graafschap Cardigan (prinsdom Wallis);
deze brug loopt over eenen afgrond, waar de Mynach
of Monk's Brook stroomt. — 4) brug in NoordBraband, bewesten het Ginneken ; de bij deze brug
staande herberg is eene plaats van uitspanning voor
de burgers van Breda. In Aug. 1624 hier een gevecht, waarin de spaansche overmacht overwinnaar
bleef.
Duivelg—eiland, twee nederl. 0. I. eilanden
1) in den soendaschen archipel, zuidwestelijkst gedeelte der straat van Macassar, bewesten de reede
van Macassar. — 2) een der ambonsche eilanden;
zie ELA.
Duivelsmeer. Zie SAPPEMEER.
Duivelsmuur, in het Duitsch ook genaamd
P fahlgraben, een omstreeks den tijd van keizer
Adriaan door de Romeinen gebouwde groote muur
als verdedigingslinie, om het aan Rome onderworpen
gedeelte van zuidwestelijk Germanie tegen de invallen van het Trip Germanid te beveiligen. De D.
begint aan den Donau, tusschen Ingolstadt en Regensburg, loopt over de Altmiihl, Jaxt, Main en
Lahn, en strekt zich uit tot Siegburg aan den Rijn.
Eenige rumen van den D. ziet men nog. tegenwoordig
tusschen Abensberg (in Beieren) en Keulen, alsook
te Dinkelsbuhl.
Duivendrechtsche brug, eene 1760 gebouwde brug over de ringsloot van het Watergraafsmeer (of de groote vaart over Weesp naar Vreeswijk), 1 uur gaans benoordwesten Ouderkerk, prov.
Noord-Holland ; hevige tegenstand der zoogenaamde
Patriotten (1787) tegen de pruisische troepen.
Duivendijk.e, voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Schouwen, een half uur gaans bezuiden
Brouwershaven, is thans eene buurtschap ; D. was
de geboortepl. van Cunerus Petri, eersten bisschop
van Leeuwarden, die 15 Fehr. 1580 stierf in 49-j.
ouderdern.

Duizendjarig rijk
Duivenee, voormalig ambacht en heerlijkheid
op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, lag beoosten Yrseke en bezuidw. Romerswaal ; dit ambacht
verdween spoorloos in den watervloed 5 Nov. 1530 ;
bier ongeveer was 1258 de slag geleverd tusschen
Otto III, graaf van Gelder, en gravin Aleid.
Duiven—eiland, naam van eenige eilanden
in nederl. 0. I.: 1) beoosten den noordoosthoek van
het eiland Amboina. — 2) benoorden het eiland
Manipa. — 3) beoosten het eiland Celebes. — enz.
Duizel, of Duissel, dorp in de nederl. prov.
Noord-Braband, 3 uren gaans bezuidw. Eindhoven ;
280 inw.; door de Franschen geplunderd 9 Oct. 1694.
Duizend—eilanden, een groot aantal (meerendeels onbewoonde) eilandjes in den soendaschen
archipel, benoorden Java ; het voornaamste heet
Onrust.
Duizend—gebergte, gebergte op Java, benoordw. de adsistent-residentie Buitenzorg.
Duizendjarig rijk. Onder dezen naam verstaat men een eenmaal aan te breken tijdperk van
duizend jaren, gedurende welk tijdvak de Satan in
ketenen geklonken zal liggen in het rijk der hel, zoodat op de aarde louter zaligheid en onschuld zullen
heerschen, terwijl de zichtbare Messias op den troon
zal zitten in de heilige godsstad Jeruzalem. Eer dat
tijdperk aanbreekt, zal er een tijdperk zijn van verdrukking en bekrompenbeid des geestes en van algemeene stoffelijke ellende, onder de heerschappij
van den Antichrist. Het geloof aan het eenmaal aanbreken van zulk een D. R. (welk geloof den griekschen naam van Chiliasmus draagt) bestond reeds in
den vroegsten tijd van het Christendom. Het Chiliasmus is baarblijkelijk een uitvloeisel van de verwachting, die de Joden koesterden, dat de Messias
komen zou om hen weder te vereenigen tot een
machtig Yolk. De Christenen werden in het geloof
aan zulk een D. R. versterkt door de Openbaringen
van Johannes (20: 6), en door ondergeschovene profetische boeken in de twee eerste eeuwen van het
Christendom, bij voorbeeld het Testament der twaalf
Patriarcben, de Openbaringen van Petrus, de christelij ke sibyllijnsche boeken en den brief van Barnabas. Ook de voornaamste Kerkvaders der 2e eeuw
(inzonderheid Irenetis) bidden aan het geloovig vertrouwen op een D. R. vast. De aanhangers van dit
geloof, de Chiliasten, vonden, behalve in de gnostici,
vooral krachtige bestrijders in Origenes en diens
leerlingen in de 3e eeuw ; en tot zelfs in de 4e en 5e
eeuw, kan men zeggen, was bet Chiliasmus, d. i. het
geloof aan een D. R., nog niet veel weer dan eene
joodsche fabel. Onder den velen druk, dies de Christenkerk te doorstaan had, zoo door de heerscbzucht
der pausen, als door de zegepraal der mahomedaansche leer en meer andere gebeurtenissen op staatkundig en kerkelijk gebied, schoot bet geloof aan een
D. R. allengs meer en weer wortel in de gemoederen,
totdat men in de 10e eeuw vrij algemeen de verwachting koesterde, dat het D. R. zou aanvangen met
het jaar 1000. Later hield voornamelijk Bengel zich
bezig met berekeningen, gegrond op de Openbaringen
van Johannes, en bij voorspelde den aanvang van het
D. R. tegen het jaar 1836 ; daartegenover stond de
meening van Hengstenberg, die beweerde, dat het
D. R. reeds voorbij is, want dat het is aangevangen
anno 800 (met de krooning van Karel den Groote
tot keizer van het Heilige Roomsche Rijk, welk rijk
in 1806 heeft opgehouden te bestaan). Sedert 1840
heeft zich eene chiliastiscbe sekte gevormd in NoordAmerika, namelijk de sekte der Mormonen of der
Heiligen van den Jongsten Dag, die zich een Nieuw-

Duizendlempels
Jeruzalem gebouwd hebben, en den aanvang van bet
D. R. nog in deze eeuw verwachten (men leze: Caswall's The phophet of the 19th century; Londen
1842). In een later verschenen chiliastisch werkje
Sechs Perioden der christlichen Kirche ; Heilbron
1851) worden de omwentelingen van 1848 toegeschreven aan rechtstreeksche bemoeiingen van den
Satan, en de bevrijding van Jeruzalem werd daarin
aangekondigd tegen 1853, terwijl de laatste beslissende strijd, die den aanvang van bet D. R. moet
voorafgaan, voorspeld wordt te zullen plaats grijpen
tusschen de jaren 1879 en 1887. En als al die herekeningen zullen blijken te falen, zal het niet ontbreken aan nieuwe rekenmeesters, wier onzin ook weder
gretig voor goede munt zal worden aangenomen door
velen; want voor velen is het eene ware levensbehoefte zich te laten misleideu door bespiegelingen
van hetgeen in de toekomst verborgen ligt...... of
niet ligt ; dat is eenerlei.
Duizend—tempels, of Tjandi-Sewoes, een
groot aantal (296) kleine tempels, met een grooten
tempel in hun midden, op het eil. Java, residentie
Soerakarta; prachtige gebouwen, die van de beschaving der oude Javanen getuigen.
Dujardin (Karel), hollandsch schilder, geb.
1640 te Amsterdam, na een los levee gest. 1678 te
Venetic; vooral landschappen, dierstukken en bambocciaden.
Dujardin (Felix), fransch natuurkundige, geb.
5 April 1801 te Tours, waar zijn vader horlogiemaker was, heeft, daar zijne ouders geen fortuin bezaten, geheel door eigen inspanning eene waardige
plaats ingenomen onder de geleerden der 19e eeuw,
en is sedert 1839 professor der mineralogie te Toulouse. Aanvankelijk hield hij zich meer uitsluitend
bezig met wis- en scheikunde en geologic, doch
later beoefende hij met den besten uitslag de dierkunde. Na eenen tocht langs de kusten van den
Oceaan en van de Middellandsche Zee, gaf hij 1835
zijne merkwaardige Observations sur les rhizopodes
in het licht, welke diertjes door hem onder de
infusori8n zijn gerangschikt. De belangrijke resultaten van zijne verdere zoologische nasporingen zijn
ontwikkeld in een aantal geachte werken, waaronder:
Histoire naturelle des zoophytes, Infusoires (1841) ;
Histoire naturelle des helminthes ou vers intestinaux
(1844) ; Promenades dun naturaliste (1837) ; enz.

Dukagin, of Dukadzjin, landschap in het turksche ejalet Oeskus, omvat de dalen van den Zwarten
en Witten Drin, en het bovengedeelte van den vereenigden loop dier twee rivieren ; de hoofdplaats
is Ipek.
Dukes—town, stad ; zooveel als Oud-Calabar.
Dukinfield, fabriekplaats in het engelsche
graafschap Chester, aan den Tame; 30,000 inw.
Dukla, stad in den galicischen kreis Jaslo, aan
de Jasielka en aan den voet der Carpathische bergen ;
2300 inw.; in de nabijheid de Dukla-pas, door welke
de weg van Pesth naar Tarnow loopt.
Dulaure (Jacques Antoine), geb. 3 Dec. 1755
te Clermont-Ferrand, gest. 18 Aug. 1835, was lid
van de Conventie, den Raad der Vijfhonderd, het
Wetgevend lichaam; als geschiedschrijver leverde
hij : Histoire civile, physique et morale de Paris (6 dln.
1825 ; verscheidene malen berdrukt, o. a. in 8 dln.
1837, met aanteekeningen van J. L. Belin); Esquisse
historique des principaux evenements de la revolution
francaise (6 dln. 1823-25); Histoire des environs
de Paris (7 dln. 1825); en na zijnen flood verscheen
1838 eene Histoire de la revolution de 1830 van hem

in het licht.

Dullartus
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Dulaurier (Jean Paul Louis Francois Edouard),
fransch orientalist, geb. 29 Jan. 1807 te Toulouse,
wijdde zich reeds vroeg aan taalstudi8n. Zijn streven
was aanvankelijk naar kennis van het oude Egypte
gericht ; daarna legde hij zich toe op de studie van
bet Coptisch en van de hierogliefen. In 1837 gaf hij
in het licht eene vertaling van fragmenten (met den
oorspronkelijken tekst er bij), getiteld: Revelations
apocryphes de saint Barthelemy et de l'histoire des
communautés religieuses fondees par saint PacOme. Na

zich gedurende een wetenscbappelijk verblijf in
Engeland (1838 en 1840) degelijk bekend te hebben
gemaakt met de meeste talen, die in den Indischen
archipel worden gesproken, gaf hij in bet licht
zijn belangrijk werk getiteld : Institutions maritimes
de l'archipel d' Asie (1845). Zich vervolgens met zijn
weergaloozen aanleg om talen te leeren op bet Armenisch (alsook op het Slawisch) toegelegd hebbende,
leverde hij aanhoudend geleerde bijdragen aan verschillende geachte tijdschriften, waarin hij van zijue
veelzijdige taalstudien telkens nieuwe resultaten
openbaar maakte. Buitendien gaf hij nog in bet
licht: Histoire, dogmes, traditions et liturgie de
l'Eglise armdnienne orientale (3e druk 1859) en het
le deel van eene Bibliotheque historique armenienne,
bevattende de kronijk van Mattheus van Edessa en
het vervolg van Gregorius den Priester (1858).
Dulce—meer, of het meer van Isabal, een der
grootste meren in Guatemala ; in dit meer outlast
zich de groote rivier Polochoc, na eerst de rivier
Cajaban in zich opgenomen te hebben.
Dulcigno, lat. Ulcinium, stad in aziat. Turkije
(in Roemelie), aan de Adriatische Zee, 8 uren gaans
bezuidw. Scutari ; 8000 inw .
Dulcinianen, Dulcinisten. Zie DULCINUS.
Dulcinus, een scheurmaker te Novara, predikte dat het rijk van den Heiligen Geest een aanyang bad gekomen in bet jaar 1300, en dat de pans
dus had opgehoudeu de stedehouder Gods op aarde
te zijn. Hij werd met zijne vrouw levend verbrand
(1307) op bevel van pans Clemens V. Zijne aanhangers werden Dulcinisten of Dulcinianen genoemd.
Dulft (den), voormalig dorp op bet zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, tusschen de Zuidkreek en de
Kromvliet ; werd bij den watervloed van 1187 verzwolgen, en is nooit weder te voorscbijn gekomen.
Dulgibini, yolk in Germania, op de oevers
van den Amisius (de Ems), was eene cheruskische
kolonie (zeide men), en had tot hoofdstad Ascalingium (tegenw. Hildesheim).
Dulgitubini, germaansche volksstam, bij Tacitus genoemd Dulgibini (zie dat art.).
Dulichion, lat. Dulichium, tegenw. Neochori
of Cacaba, eiland in de Ionische Zee, en een der
Echinaden, maakte met Ithaca bet rijk van Ulysses
nit. Zie ITHACA.
Dulk (Friedrich Philipp), duitsch scheikundige,
geb. 22 Nov. 1788 te Schirwindt in Oost-Pruisen,
studeerde te Koningsbergen, vestigde zich 1815 als
apotbeker, welk yak hij er verscheidene jaren uitoefende, werd later professor der chemie aldaar, en
1847 door die stad als volksvertegenwoordiger gekozen ; als zoodanig was hij een lid der oppositie.
Men heeft van hem : Lehrbuch der Chemie (Berlijn
1833-34; 2e druk 2 dln. 1842), en eene gecommentarieerde vertaling van de Pharmacopcea Borussica
(2 dln. Leipzig, 5e druk 1848).
DW.ken, stad in het pruis. reg.-distr. Dusseldorf, kreis Kempen; 3500 inw.
Dullaard, of Dullaert. Zie DOLLART.
Dullartus, lat. naam van den Dollart,

900

Duller

Dumdum

Duller (Eduard), geb. 8 Nov. 1809 te Weenen, dedigde hij, in een gevecht bij Brixen, geheel alleen
deed zich, terwij1 hij nog student was, reeds als
den overtocht over eene brug, waarvan de uitslag
dramatisch dichter kennen, hield daarna achtereenvan den strijd afhing, en welk onverschrokken feit
volgend verblijf in verschillende steden, werd 1851
hem den eernaam verschafte van .Tiroolsche
predikant bij de duitsch-katholieke geineente te
tius Cocles". Op den veldtocht in Egypte onderMaintz, en stierf 23 Juli 1853 te Wiesbaden. In den
drukte hij met eene handvol dapperen een opstand
eersten tijd gaf hij eene reeks dichterlijke voortte Cairo, waarvan generaal Dupuy het slachtoffer
brengselen (Gesammelte Gedichte, Berlijn 1845)
was geworden; doch kort daarna was hij genoodtooneelstukken en romans in het Licht; doch in 1840
zaakt zijn ontslag te nemen wegens ziekte, en hij
begon hij historische werken te schrijven, waarvan
stierf 26 Fehr. 1806 te Villers-Cotterets. Hij is de
wij als de voornaamste noernen: Geschichte des
vader van den vermaarden romanschrijver Alex. D.
deutschen Yolks (3e druk 2 dln. Berlijn 1845);
Dumas (Alexandre), naam van twee verrnaarde
Geschichte der Jesuilen (2e druk Berlijn 1845); een
fransche romanschrijvers, vader en zoon. nl.: 1) de
vervolg op Schiller's Geschichte des Ab falls der
vader, zoon van den generaal (zie het vorige art.),
Vereinigten Niederlande (3 dln. Keulen 1845); Maria
geb. 24 Juli 1803 te Villers-Cotterets in Picardie,
Theresia (2 dln. Wiesbaden 1842); Vaterleindische
eerst copist op de secretarie van den hertog van
Geschichte(voortgezet doorHagen,Frankf.1852 en v.).
Orleans (later koning Lodewijk Filips), vervolgens
heerlijkheid van den hertog van
door dezen tot bibliothecaris aangesteld, maakte
Croy, in het pruis. reg.-distr. Munster (in Westnaam door eerie reeks van tooneelwerken, en werd
falen), kreis Koesfeld, groot 5 a 6 vierk. mijlen, beal spoedig met Victor Hugo beschouwd als het hoofd
volkt met 18,000 zielen; hoofdplaats D. met 3500
der romantische school. Sedert 1835 schreef hij hij
inw. en hertogelijk paleis.
voorkeur romans, waarvoor hij fabelachtig hooge
Dulwich, eene voorstad van Londen, in het sommen als honorarium ontving. Het moest opgang
noordwestelijk gedeelte van het graafschap Surrey,
heeft gemaakt Le comte de Monle-Christo (1845).
bij Sydenham; 1700 inw. en een beroemd College,
Bij gelegenheid van eenige processen, die indertijd
in 1614 onder den naam van God's gift gesticht
tegen D. ingesteld zijn, is gebleken, dat een aantal
door den vermaarden tooneelspeler W. Alleyn,
op zijnen naam in het licht verschenene romans
waarbij eene rijke bibliotheek en veelbezochte schileigenlijk geschreven zijn door anderen. — 2) de
derijen-verzameling.
zoon, geb. 28 Juli 1824 te Parijs, heeft vooral naam
Dulys, of Du Lys, onder dezen naam werd gemaakt door zijn roman La Dame aux Camelias
Jeanne d'Arc tot den adelstand verheven.
(1848) en zijn drama Le Demi-monde (1855).
Duma, 1) verkort voor Idumea, d. Edo.');
Dumas (Adolphe), fransch dichter, geb. omstr.
Jezaia 21 : 11. — 2) stad in Juda ; Jozua 15: 52.
1810 te Bompas, dept. Vaucluse, nam met warmte
een
der
zonen
van
Ismael;
Gen.
25:
14;
Duma,
deel aan de letterkundige beweging van 1830. Hij
I Chron. 1: 30.
bezong de Juli-omwenteling in een gedicht, getiteld
Dumangas, stad op het philippijnsche eiland Les Parisiennes (1830), gaf later in het licht zijn
Panay, prov. Xoilo, op de kust, nabij de uitwatering
dichtstuk La Cite des hommes (1835), schreef vervan den Jaloux ; '25,000 inw.
volgens tooneelstukken en romans. Met den beroemDumarsais (Cesar Chesneau), fransch taal- den romanschrijver Alexandre D. (den vader) ongeleerde, geb. 1676 te Marseille, gest. 1756 te Parijs;
derteekende hij het reisverbaal, getiteld Temple et
Oeuvres (7 dln. Parijs 1797).
hospice du Mont-Carmel (1844).
Dumas (graaf Matthieu), fransch generaal, geb.
Dumas (Jean Baptiste), beroemd fransch schei23 Dec. 1753 te Montpellier, diende sedert zijn 15e
kundige, geb. 14 Juli 1800 te Alais, dept. Gard,
jaar met lof in Amerika onder de bevelen van Rowas van 31 Oct. 1850 tot 9 Jan. 1851 minister van
chambeau, maakte sedert 1805 de veldtochten van
landbouw en koophandel, werd na den staatsgreep
Napoleon I mede, was in den veldtocht 1812-13
van 2 Dec. 1851 lid van den senaat en lid (later
intendant-generaal der armee, in welke hoedanigvice-president) van den Raad van toezicht op het
heid hij de capitulatie van Dresden sloot, die echter
openbaar onderwijs. Behalve een aantal uitmuntende
door prins Schwartzenberg niet werd goedgekeurd,
opstellen in wetenschappelijke tijdschriften, heeft D.
waarop de bezetting zich als krijgsgevangen moest
geleverd een Traite de chimie appliquee aux arts
overgeven. Na de tweede restauratie werd hij 1818
(6 dln. met platen 1828-43); een Essai sur la
benoemd tot staatsraad ; 1830 behoorde hij tot de
statique chimique des Ores organises (Parijs 1 841;
221 afgevaardigden, die door hunne adressen de
3e druk 1844) ; Lecons stir la philosophie chimique
Juli-omwenteling voorbereidden; hij organiseerde
(Parijs 1837); enz.
na den val van Karel X de parijsche nationale garde,
Dumbarton, of Dunbarton, bet Balclutha van
werd als kommandant daarover aangesteld, 1831
Ossian en het Dumbritonium der Romeinen, stad
tot pair verheven, en stierf 16 Oct. 1837. Hij schreef
met 8300 inwoners in het zuiden van Schotland,
een Precis des evenements militaires de 1799 d 1807
aan de uitwatering van den Leven in . de Clyde-golf,
(2e druk, 17 dln. Parijs 1817-25), en veel lezensmet haven, en een oud kasteel op eene 500 vt. hooge
waardigs bevattende Souvenirs (na zijnen dood gerots, 10 mijlen bewesten Edinburg,is de hoofdplaats
drukt 1839). Men verwarre hem niet met den vader
van het graafschap D., groot 14 vierk. mijlen, bevan den romanschrijver (zie het volgende art.).
volkt met 46,500 zielen, welk graafschap, grootenDumas (Alexandre Davy de la Pailleterie), deels doorloopen door takken van het Grampianfransch generaal, niet te verwarren met genl. graaf D.
gebergte, besproeid wordt door het Groote Kanaal en
(zie vorig art.), was geb. 25 Maart 1762 te Jeremie op
verscheidene meren, waaronder het meer Lomond,
Sint-Domingo uit eene afrikaansche vrouw, had tot
zijnde bet grootste en schoonste in Schotland.
vader den markies de la Pailleterie, een rijk planter
Dumblane, stad in het schotsche graafschap
op het eiland. Reeds 1786 in fransche krijgsdienst
Perth. Zie DUNBLANE.
getreden, diende bij loffelijk under Dumouriez, won
Dumdum, stad in het britscb 0. I. presidentelke nieuwe bevordering door nieuwe heldendaden,
Schap Bengalen,1 mijl van Calcutta, is een belangen was 1793 reeds divisie-generaal. In 1798 verrijk militair station met groote kanongieterij.

Dumersan

Dumoulin

Dumersan (Théophile Marion), geb. 4 Jan.
1780, gest. 13 April 1849, was tweede bewaarder
aan het muntkabinet der parijsche bibliotheek,
schreef verscheidene goed geslaagde tooneelstukken,
en gaf in het licht de belangrijke Chansons nationales
et populaires de France (3e druk, Parijs 1846).
Dumesnil (Louis Alexis Lemaistre), fransch
letterkundige, geb. 10 Sept. 1783 te Caen, gest. 27
Sept. 1858, diende als vrijwilliger in de Vendeesche
armee, werd 1801 om zijn staatkundig drijven in
hechtenis genomen, en zat eenige maanden opgesloten in dezelfde kamer in den Tempel, waar Lodewijk XVI gevangen gezeten had. In 1811 werd hij
nit Frankrijk gebannen wegens zijn werk, getiteld

Dumonceau (Jean Baptiste), graaf van Bergendaal, geb. 6 Nov. 1760 te Brussel, in den opstand
der Nederlanden tegen Oostenrijk 1787 aanvoerder
der opstandelingen, vluchtte naar Frankrijk, kwam
met Pichegru mede naar Holland, werd 1795 generaal der nieuwe Bataafsche republiek, 1806 generaal
van het koningrijk Holland, 1807 maarschalk van
Holland ; 1809 sloeg hij de Engelschen op Walcheren, waarvoor hij "den titel van graaf van Bergendaal
ontving. Napoleen I verhief hem 1811 tot graaf van
bet keizerrijk en kommandant der 2e militaire divisie ; 1813 (26 Aug.) sloeg hij de Russen van de
hoogten van Pirna, doch werd bij de overgave van
Dresden krijgsgevangen; 1814 naar Frankrijk teruggekeerd, werd hij door Lodewijk XVIII in rang en
titels bevestigd. Na de tweede restauratie keerde D.
naar zijn vaderland terug, werd door Zuid-Braband
als vertegenwoordiger ter Staten-Generaal afgevaardigd, en stierf hooggeacht te Brussel 29 Dec. 1821.
Dumoncel (vicomte Theodore Achille Louis),
soon van een fransch generaal, beeft zich als geleerde
een geachten naam gemaakt ; geb. 6 Maart 1821 te
Parijs, deed hij na volbrachte studien wetenschappelijke reizen door een groot gedeelte van Europa,
en gaf 1846 in het licht zijn werk getiteld De Venise
a Constantinople à, travers la Grece (tekst, en gravuren zijnde 60 platen, in royal folio). Maar zijne voornaamste geschriften hebben vooral betrekking op de
verschillende aanwendingen van de electriciteit, o. a.:
Expose des applications de l' dlectricite (3 din. 1855 ;
2e dr. 1858; en jaarlijks voortgezet met eene Revue);

Le regne de Louis XI et de l'influence qu'il a eue
jusque sur les derniers temps de la troisieme dynastie

(Parijs 1811 ; herdrukt 1819). In 1814 vatte hij
andermaal de wapenen op voor de zaak van het
-koningschap ; doch later ging hij over tot de oppositie, en haalde zich 1823 een vonnis op den hals
door een in het ,,Album" geplaatst artikel tegen
Freyssinous. Van D. hestaan ook nog de volgende
werken : De l'esprit des religions (Parijs 1810 ; 3e
druk 1835); Eloge de Pascal (Parijs 1822); Histoire
de Philippe II, roi d'Espagne (Parijs 1822 ; 2e druk
1824); Histoire de don Juan d'Autriche (Par. 1826 ;
2e dr. 1827) ; Mocurs politiques au 19e siecle (3 dln.
Parijs 1830-34). Ook heeft D. nog in het licht
gegeven de Memoires inedits de Sdnart, agent du
gouvernement revolutionnaire (Parijs 1824), van welk
werk nog in hetzelfde jaar een 2e druk verscheen.
Dumesnil (Antoine Jules), fransch rechtsgeleerde en letterkundige, geb. te Puiseaux, departem.
Loiret, 25 Nov. 1805 ; behalve een aantal geachte
rechtsgeleerde werken, schreef hij : Histoire des plus
Mares amateurs italiens, et de tears relations avec
les artistes (1853), en als een vervolg op dat werk,
waarmede het een geheel vormt, Histoire des plus
celebres amateurs franeais (3 dln. 1856-58).

Dumfermline, of Dunfermline, nude stall in
het schotsche graafschap Fife, 5 wren gaans benoordwesten Edinburg ; 13,500 inw.; ruinen van het oude
kasteel Malcolm-Canmore ; onder de bouwvallen
eerier oudvermaarde benedictijner abdij het graf van
Robert Bruce. In 1604 werd D. gedeeltelijk vernield
door een zwaren brand ; in 1645 en 1651 geteisterd
door de pest ; het is de geboorteplaats (1600) van
Karel 1. De titel van baron van D. dagteekent pas
van 1839 ; zie ABERCROMBY.
Dumfries, hetoude Dunfreja,stad met 14,000
inw. in het zuiden van Schotland, aan den bevaarbaren Nith, 12 mijlen bezuidw. Edinburg, is de
hoofdpiaats van het graafschap D., groot ruim
53 vierk. mijlen, met 76,000 zielen, zijnde een bergachtig land met uitmuntende weiden en vruchtbare
akkers.
n
Zie _OMMEL.
Dummel, rivier. Zi
Dummodah, riv. in Bengalen. Zie DAMMUDAH.
Dumnonii, of Damnonii, yolk in Britannia 2a,
in bet zuidwestelijk gedeelte van het eiland, in het
tegenwoordige graafschap Cornwallis; kaap Lizard,
aan de zuidwestpunt van dat graafschap, heette eertijds Dumnonium promontorium.
Dumnorix, een der hoofde ,1 van de Eduers,
was van hooge afkomst en een broeder van Divitiac ;
hij was met een kommandement bekleed in de armee
van Cesar, doch volgde den romeinschen veldheer
slechts met tegenzin, en trachtte zijne soldaten tegen hem in opstand te brengen. Toen Cesar deze
kuiperijen ontdekte, deed hij D. ter dood brengen
(59 v. Chr.)
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Etude du magnetisme et de l'electrornagnetisme au
point de vue des applications dlectriques (1857); enz.

Dumont (Hubert André), belgisch geoloog,
geb. 15 Fehr. 1809 te Luik, gest. aldaar 28 Febr.
1857, was reeds professor der mineralogie aan de
luiksche universiteit, toen hij 1832 zijn belangrijk
verslag in het licht gaf over La constitution geologique
de la province de Liege, en werd vervolgens door het
gouvernement belast met de vervaardiging van eene
Carte gdologique du royaume, aan welke kaart op de
groote tentoonstelling (1855) te Parijs eene medallic der eerste klasse toegewezen werd, en die
een gedenkstuk is, waarop Belgic to recht trotsch
kan zijn.
Dumont d'Urville (Jules Sébastien Cesar),
fransch contre-amiral, geb. 21 Mei 1790 te Condesur-Noireau in bet dept. Calvados, jammerlijk om
het leven gekomen 8 Mei 1842, bij het spoorwegongeluk op de lijn Parijs-Versailles, beeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door drie reizen
condom de wereld (1822, 1826-29 en 1834), waardoor hij den Grooten oceaan en de zuidpool-landen
in hooge mate meer bekend gemaakt, en de kennis
der talen en der natuurlijke historic aanmerkelijk
verrijkt heeft. Van zijne vele onschatbare werken
noemen wij : de Flora der Falkland's-eilanden (in
het Latijn); zijn Voyage de l'Astrolabe (13 dln.1830
en v.). Na zijn dood verscheen zijn Voyage au pole
du Sud (1842-48).
Dumoulin (Charles), een der grootste rechtsgeleerden van zijne eeuw, geb. 1500 te Parijs, gest.
1566, stamde of van eene adellijke familie, die verwant was aan Anna Boleyn, de moeder van koningin
Elizabeth van Engeland. Zijn work Observations sur
l'edit de Henrill relatif aux petites dates (gedr.1551,
eenigen tijd nadat hij het Protestantismus omhelsd
had) werd de grondslag van zijncn room, maar teyens de bron van vervolgingen, die hem ten gevalle
van Rome werken aangedaan. De beste editie van
zijne Oeuvres is die van Pinson in 5 dln. (Parijs 1681).
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Dumouriez

Duncan

Dumouriez (Charles Francois), geb. 25 Jan.
1739 te Kamerijk, trad jong in fransche krijgsdienst,
en was marechal-de-camp toen de oaiwenteling
uitbrak, waarvan hij de beginselen omhelsde; 1792
werd hij voor een korten tijd minister van buitenlandsche zaken, door de ondersteuning der Girondijnen, bij welke partij hij zich had aangesloten, doch
die hem reeds spoedig loslieten, waarop hij (10 Aug.)
tot opperbevelhebber van de Noorder-armee werd
benoemd. Door den beleidvollen terugtocht naar
St. Menehould-sur-Aisne beveiligde hij Frankrijk
tegen het verder voorwaarts dringen van den oostenrijkschen generaal Clairfait, en werden de Pruisen
genoodzaakt terug te trekken ; in lien winterveldtocht rukte hij met 80,000 man op de Nederlanden
aan, en bevocht 5 en 6 Nov. 1792 bij Jemappes eene
schitterende overwinning op de Oostenrijkers onder
den hertog van Saksen-Teschen en generaal Cairfait.
Tijdens het proces tegen Lodewijk XVI kwam D. naar
Parijs, hopende het leven van den koning te zullen
kunnen redden; toen dit hem mislukt was, keerde
hij op zijnen post terug, en had het voornemen geheel Holland te bemachtigen, nit welken droom hij
echter pijnlijk moest ontwaken door de nederlaag,
die de Oostenrijkers onder den prins van Coburg hem
toebrachten 18 Maart 1793 bij Neerwinden. Wetende, dat hij door zijne hooge borst de Conventie
reeds tegen zich gestemd had, voorzag hij, dat deze
nederlaag zijn ongeluk na zich slepen zou. Om dat
te ontgaan trad hij in onderhandelingen met den
prins van Coburg, om gezamenlijk op Parijs aan te
rukken, en de Conventie omver te werpen. Dit lekte
intusschen nit, en de Conventie zond den minister
Beurnonville en de afgevaardigden Camus, Bancal,
Lamarque en Quinette, om aan D. het besluit over
te brengen, waarbij hij in zijne waardigheid geschorst en ter verantwoording naar Parijs ontboden
werd. Deze regeerings-commissarissen liet D. echter
in hechtenis nemen, en nu maakte hij zich gereed
OM gewapenderhand op Parijs aan te rukken en het
constitutionele koningscbap in Frankrijk te herstellen ; doch zijne troepen weigerden hem gehoorzaamheid, en hij redde zich door de vlucht ; niet
zonder gevaar ontkwam hij naar het oostenrijksche
kamp. Sedert hield hij zich, voor eeuwig uit Frankrijk gebannen, in verschillende oorden van Europa
op, en stierf 14 Maart 1823 in de nabijheid van
Londen, waar hij leefde van een niet-fransch pensioentje. Hij heeft een aantal geschriften over de omwenteling nagelaten, waaronder zijne Mdmoires, door
hem zelven uitgegeven onder den titel : Vie et ouvrages
du general Dumouriez (Hamburg 1795), overgedrukt
in de ',Collection des Memoires relatifs á la revolution" (4 din. Parijs 1823).
Dumpo, stad in Tibet, 5 mijlen ten zuidzuidwesten van Gardokh.
Dun, 1) D., lat. Dunum, stadje in het fransche
Maas-dept., aan de Maas, 5 uren gaans bezuidvvesten
Montmedy ; 1400 inwoners ; in 1633 door den
hertog van Lotharingen aan Frankrijk afgestaan.
2) Dun-le-Palleteau, fransch stadje, dept. Crease,
5 uren gaans benoordw. Gueret ; 1200 inwoners. —
3) Dun-le-Boi, fransch stadje, dept. Cher, 4 uren
gaans benoorden St. Armand; 4000 inw.; was eene
belangrijke vesting in de 15e eeuw; dit D. is bet
oude Castrum Duni.
Duna, rivier in Rusland, wordt ook de westelijke
Dwina genoemd. Zie DW1NA 2).
Dunaburg, russische vesting, aan de Duna, in
het gouvernement Witebsk ; 12,000 inwoners ; veel
handel en scheepvaart.

Dunajec, rivier in het Oostenrijksche, ontstaat
bij Neumarkt uit de vereeniging van den Zwarten D.
of westelijken arm (die nit de voorste bergen der
Liptauer Alpen komt) met den Witten D. of oostelijken arm (die nit de hooge Tatra-bergen komt, en
zich eerst nog met de rijk aan water zijnde Bialka
vereenigt). Dicht bij het dorp Zakopane, dat nog
tegenwoordig bewoond is door afstammelingen van
Tartareu nit de 13e eeuw, vormt de bron van den
Witten D. eenen prachtigen waterval ter hoogte van
120 voet. Nog na de vereeniging der beide armen
te Neumarkt, waar ze tusschen oevers, die 1808 vt.
hoog zijn, samenvloeien, blijven de dalwanden zeer
hoog tot Alt-Sandec, waar ze gedaald zijn tot 926
vt. als de Popper of Poprad, die langer is dan de
D., zich in den D. komt ontlasten ; maar nog voortdurend blijven de oevers steil, en de stroom der
rivier sterk en suel, totdat zij rechts de Biala ontvangt, die uit het Carpathisch gebergte komt. In de
vlakte wordt de D. 150 a 170 vt. breed, en tegenover Opatowice outlast hij zich in de Weichsel, na
eenen loop van 28 mijlen (of 34 mijlen, als men
hem rekent van de bron van den Poprad af).
Dunamunde, russische vesting, aan de Duna,
in het gouvernement Lijfland ; bij D. de eigenlijke
haven van Riga ; bisschop Albertus stichtte bier in
1201 een cistercienser-klooster, waarbij thans eenige
huizen, tegenover het dorp Bolderaa.
Dunawetz, 1) D., of Portitzkaja, zijtak van een
der Brie groote armen van den Donau ; de D. neemt,
namelijk, ongeveer op de helft der lengte van den
St.-Georgs-Donau, hare eigene richting naar het
Z.Z.O., heeft een zeer kronkelenden loop, is slechts
5 mijlen lang, slechts 10 a 16 voet diep, en outlast
zich in het westelijker gelegen Rasin-meertje, dat
nauwlijks 9 voet diep is. — 2) een marktvlek in het
centrale gedeelte van Hongarije, comitaat Pesth,
5 mijlen bezuiden de stad Pesth, op den linker-oever
van den Donau ; 8000 inw. —3) dorp in europ.Turkije
(in Bulgarije), op den rechter-oever van den Donau,
ruim 4 mijlen van de uitwatering Bier rivier.
Dunbar, havenstad in het schotsche graafschap
Haddington, 5 mijlen beoosten Edinburg, aan de
golf van Forth ; 4000 inw. In de nabijheid de ruinen
van het kasteel van Bar, waar Edward II eerie wijkplaats zocht na zijne nederlaag bij Bannockburn.
Maria Stuart nam de wijk naar dit kasteel na den
moord van Rizzio (1566); zij werd ook naar dit
kasteel gebracht door Bothwell, toen die haar noodzaken wilde hem te trouwen (1567). In 1296 overwinning der Engelschen op de Schotten, waarbij
koning Baliol (zie dat art.) gevangen genomen werd ;
in 1650 versloeg Cromwell bij D. de schotsche koningsgezinden.
Dun—Berg, een berg beoosten Heiligenstadt
in het Thuringen-hoogland of de groote heuvelige
streek, die zich ten noordoosten van het ThuringerWoud uitstrekt.
Dunbiane, of Dumblane, stad in het schotsche
graafschap Perth, aan den Allan, 2 uren gaans ten
noorden van Stirling ; 3500 inw.; in de nabijheid druk
bezochte minerale bron.
Duncan, twee koningen van Schotland, ni.
D. I. Zie DONALD VII. D. II, bastaard van
Malcolm III, verdreef 1093 den overweldiger Donald
VIII, die zich meester gemaakt had van den troon,
ten nadeele van Edgar, den wettigen noon en opvolger van Malcolm; doch na den usurpator te hebben verdreven, behield zelf den schepter. Hij
maakte zich gehaat door zijne strengheid, en werd
1095 vermoord door een huurling van Donald VIII

Duncker

Dunleary

Duncker (Maximilian Wolfgang), duitsch geschiedschrijver, geb. 1812 te Berlijn, studeerde eerst
aldaar, vervolgens tot 1834 aan de universiteit te
Bonn. Deelgenomen hebbende aan de democratische
bewegingen te Bonn, werd hij in hechtenis genomen
en tot zes jaren gevangenis veroordeeld ; doch reeds
spoedig in vrijheid gesteld, werd hij 1839 tot professor der geschiedenis benoemd te Halle. Van de
vele belangrijke werken, die hij vervolgens in het
licht gaf, noemen wij : Origines germanica (Berlijn
1840); Die Krisis der Reformation (Leipzig 1846);

Dundee, het oude Alectum, fabriekstad in het
schotsche graafschap Forfar, aan de noordzijde van
de Tay-golf, 7 mijlen benoordoosten Edinburg, met
goede haven en ruim 90,000 inw.; was eertijds in
rang de tweede stad van Schotland, doch heeft veel
in belangrijkheid verloren door oorlogsrarnpen ;
tegenw. is D. de hoofdmarkt der schotsche linnenindustrie.
Dundonald (graaf van). Zie COCHRANE.
Dunedin; hoofdplaats der prov. Otago op
Nienw-Zeeland ; 6000 inw.; uitrnuntende haven.
Dunelmum, tegenw. Durham.
Dunfermline. Zie DUNFERMLINE.
Dunfreja, oude naam van Dumfries.
Dungalia, tegenw. Donegal.
Dungannon, stad in het iersche graafschap
Tyrone (in de prov. Ulster), 5 mijlen bezuidoosten
Omagh; 4000 inw.; eertijds residentie der O'Neil,de
oude souvereinen van Ulster.
Dungannon (Arthur Hill-Trevor, viscount),
geb. 1798 te Londen, studeerde te Oxford, was van
1830 tot 1841 lid van bet Lagerhuis, en werd 1855
voor levenslang lid van het Huis der Lords. Men
heeft van hem een geschiedkundig werk, getiteld:

Zur Geschichte der deutschen Reichsversammlung
(Berlijn 1849); Heinrich von Gagern (Leipzig 1850);
Vier Monate ausweirtiger Politik (Berlijn 1851);
Geschichte des Alterthums (2 dln. met atlas, Berlijn

1852-53). Van 1848-1852 speelde D. ook eene
belangrijke staatkundige rol.
Dundalk, hoofdplaats van het iersche graafschap Louth (in de prov. Leinster), aan de uitwatering van den Creaghan in de Dundalk-baai, ruim
7 mijlen benoorden Dublin ; 10,000 inw.; veldslag
tusschen Edward Bruce en Edward II koning van
Engeland (1318), waarbij Bruce sneuvelde.
Dundas (Henry), viscount Melville, engelsch
staatsman, geb. omstr. 1741, gest. 1811, gesproten
uit eene aanzienlijke schotsche familie, werd als
vertegenwoordiger der stad Edinburg naar het Parlement gezonden, en behoorde ander de warmste
verdedigers van het rninisterie van lord North, tijdens den amerikaanschen oorlog ; hij bestreed het
kortstondige zoogenaamde coalitie-ministerie (saamgesteld uit aanhangers van Fox en uit leden der
partij van lord North); hij verzette zich tegen de
befaamde Indische bill, ondersteunde vervolgens het
stelsel van Pitt, en werd door dien minister achtervolgend benoemd tot voorzitter van den raad van
toezicht op bet regeeringsbeleid in Indid (1783),
secretaris van staat (d. i. minister) van binnenlandscbe zaken (1791), daarna van oorlog, grootzegelbewaarder, gouverneur der bank van Schotland, en
eindelijk eersten lord der admiraliteit (1804). In
Schotland regeerde bij bijna met souverein gezag.
In 1806 werd hij ter verantwoording geroepen wegens verkeerdheden in het beheer over 's lands gelden, en ofschoon door het Huis der Lords vrijgesproken, nam hij sedert dat tijdstip weinig of in het
geheel geen deel tamer aan de staatkunde. — D. (sir
Richard Saunders), tweede zoon van viscount
Melville, geb. 11 April 1802, sedert 1817 in de engelsche marine, nam 1840 deel aan de expeditie tegen China, was1852-55 lord der admiraliteit, werd
Fehr. 1855 met het opperbevel over de Oostzee-vloot
bekleed, en bombardeerde (gemeenschappelijk met
den franschen admiraal Perraud) 9-11 Aug. 1855
Sweaborg. Sedert 1857 weder lord der admiraliteit,
werd hij 24 Febr. 1858 van contre-admiraal of
schout-bij-nacht tot vice-admiraal bevorderd, en
stierf 3 Juni 1861 plotseling te Londen.
Dundas (sir James Whitley Deans-), geb.
4 Dec. 1785, trad 1799 in dienst bij de marine, onderscheidde zich in de oorlogen gedurende de volgende jaren, werd 1807 kapitein, 1841 schout-bijnacht, 1846 lord der admiraliteit, 1851 opperbevelhebber over de Middellandsche-Zee-vloot,Dec.1852
vice-admiraal; nadat aan Rusland de oorlog verklaard was, bombardeerde hij (22 April 1854) Odessa,
nam echter slechts tegen zijnen zin deel aan de
expeditie tegen de Krim ; algemeen werd zijne handing afgekeurd bij gelegenheid van de landing en
den aanval op Sebastopol, zoodat bij Dec. 1854 het
opperbevelhebberschap nederlegde.
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Dungarvan, stad in het iersche graafschap
Waterford (in de prov. Munster), 5 mijlen bezuidw.
Waterford, aan de uitwatering van den Colligan in
de baai van D.; 8600 inw.; haven, waterleiding, zeebaden.
Dungen (den), dorp in de nederlandsche prov.
Noord-Braband, 1 uur gaans bezuidoosten 's Hertogenbosch, met den omtrek 1400 inw.; 1543 door
Maarten van Rossum gebrandschat op 600 gulden ;
1737 geheel overstroomd.
Dungiven, marktvlek in het iersche graafsch.
Londonderry (prov. Ulster), 7 uren gaans ten 0. Z. O.
van Londonderry, aan den weg v. Armagh; 1000 inw.
Dunin—Borkowski (Stanislas, graaf), geleerd poolscb schrijver, geb.1786 te Koda in Galicie,
gesproten uit eene oude en machtige familie, studeerde te Lemberg, daarna te Freiberg, en kwam
toen naar Parijs, waar hij in het licht gaf zijne
Observations gdndrales sur les rapports des diffdrentes
structures de la terre (Parijs 1809). In 1815 deed

hij eene wetenschappenjke reis door Italiê, waarvan
hij de resultaten in het licht gaf 1820 te Warschau.
Daarua legde hij zich toe op oude letterkunde en
bibliographie, en leverde Ueber die Pilichten eines
Bibliothekars (Lemberg 1829); Psautier de la rein
Marguerite (Weenen 1834, met eene Introduction historique,philologique et critique); toen Zur Geschichte
des eatesten polnischen Psalters (Weenen 1835); enz.

Duningen. Zie DONNINGEN.
Dunkeld, stadje in het schotsche graafschap
Perth, aan den Tay, 5 uren gaans benoorden de stad
Perth ; 1000 inw.; oudtijds de residentie van de
koningen der Picten; van 1127 tot 1688 zetel van
eenen bisschop.
Dunkelsbuhl, stad in Beieren, ruim 7 mijlen
bezuidw. Neurenberg ; 5000 inw.
Dunkerque. Zie DUINKERREN.
Dtinkirchen, duitsche naam van Duinkerken.
Dunkirk, 1) engelsche naam der fransche stad.
Duinkerken. — 2) plaats met 4800 inw. en vluchthaven in den n.-amerik. staat New-York, graafschap
Chautauque, schilderachtig gelegen op de kust van
bet meer Erie.
Dunleary, kleine haven in lerland, 1 our
gaans bezuidoosten Dublin, aan de baai van D.; sedert 1821 draagt D. den naam van Georgetown.

Dunlop

Dupaty

Dunlop (Alexander Murray), schotsch letter..
kundige, geb. 1798 te Greenock, graafsch. Renfrew,
heeft veel staathuishoudk. en rechtsgeleerde werken
geschreven, alsook eene History of Roman literature
(3 dln., loopende tot de eeuw van Augustus).
Dunnottar—Castle, ruine van een oud, historisch merkwaardig kasteel op de kust van bet
schotsche graafschap Kincardine, een half uur gaans
van Stonehaven.
Dunois, fransch landschap in het hertogdom
Orleans, behoort tegenw. tot het dept. Eure-Loir;
was eertijds een graafschap (met de hoofdplaats
ChAteaudun), dat door Lodewijk van Orleans ten
geschenke werd gegeven aan zijnenbastaard Jan (zie
het volgende art.).
Dunois (Jean, graaf van Longueville en van),
bijgenaamd de Bastaard van Orleans, opperkamerheer van Frankrijk, natnurlijke zoon van Lodewijk
van Frankrijk, hertog vanOrleans, was een der beste
veldheeren van Frankrijk, in den onafhankelijkheidstorlog tegen Engeland. Geboren 23 Nov. 1402, onderscheidde hij zich reeds vroeg door moed en dapperheid ; nauwlijks 25 jaren oud, versloeg hij met
1000 man, onder de muren van Montargis, eene
strijdmacht van 3000 Engelschen ; onder de muren
van Orleans deelde hij den roem met Jeanne d'Arc,
en droeg 1429 veel bij tot de overwinning van
Patay; 1432 onderwierp bij de stad Chartres, en
1436 heroverde hij Parijs, dat de Engelschen hadden bemachtigd. Hij nam deel aan de samenzwering
van La Tremouille tegen Karel VII, en bracht tegen
dien monarch diens eigen zoon, den dauphin (later
Lodewijk XI) in opstand ; maar hij toonde weldra
berouw, en wischte dit vergrijp uit door zijne heldhaftige bedrijven bij het beleg van Harfleur, bij dat
van Gallardon en bij dat van Dieppe. In 1444 tot
luitenant-generaal benoernd, verdreef hij in korten
tijd de Engelschen nit geheel Normandije ; in 1450
ontnam hij hun Guyenne, en werd hiervoor beloond
met den rang van opperkamerheer. Na den dood
van Karel VII (1461) misnoegd over diens opvolger
Lodewijk XI, .werd hij de ziel van het tegen dien
koning gerichte bondgenootschap Pour le bien public;
doch na de pacificatie kwam hij weder in de gunst
van Lodewijk XI. Zie voor zijne afstammelingen het
art. LONGUEVILLE.
Dunoon, vlek in het schotsche graafschap
Argyle, aan den Firth of Clyde, met eene bevolking
die afwisselt tusschen 1500 en 2500 zielen ; vele
villaas en druk bezochte zeebaden.
Dunoyer (Barthelemy Charles Pierre Joseph),
fransch staathuishoudkundige, geb. 20 Mei 1786 te
Carennac, dept. Lot, uit ouders, die tot een oudadellijk geslacht behoorden, heeft veel geschreven,
aanvankelijk (1814-1819 Le Censeur) met staatkundige strekking, later meer op zuiver staathuishoudkundig gebied. Vooral belangrijk zijn de volgende werken van D. : (in 1840) Esprit et methode

Duns Scotus (Johannes), beroemd scholasticns, geb. omstr. 1274 te Dunse in Berwickshire,
onderwees als Franciscaner theologie en philosofie te
Oxford, ging omstr. 1304 naar Parijs, waar hij tegen
Thomas Aquinas de onbevlekte ontvangenis van de
heilige maagd Maria verdedigde. Hij stierf te Keulen
1308. Uithoofde van zijne voorbeeldelooze scherpzinnigheid, werd hij Doctor subtilis bijgenaamd. Al
de werken van D. werden door L. Wadding in het
Licht gegeven (12 dln. in fol. Lyon 1639).
Dunstable, vlek in het engelsche graafschap
Bedford, 5 uren gaans bezuiden Bedford ; 4500 inw.;
is vermoedelijk het nude Magiovinnum ; D. was de
eerste plaats in Engeland, waar tooneelvoorstellingen
gegeven werden.
Dunstan, de heilige, aartsbisschop van Canterbury, geb. omstr. 925 te Glastonbury, in het engelsche graafschap Somerset, oefende grooten invloed nit aan de hoven der koningen Athelstan (of
Ethelstan) en Edmond, doch stond ook aan vervolgingen bloot wegens zijne vrijmoedigheid en strengheid, zelfs jegens de koningen ; 957 bisschop van
Worcester, 961 aartsbisschop van Canterbury, en
eindelijk legaat van pans Johannes XII, om hervormingen te brengen in het monnikwezen in Engeland.
Hij was vooral schier alvermogend onder de regeering van Edred (946-955) en onder die van Edgar
(957-975), welke beiden door hem op den troon
waren gekomen. Hij stierf 988 ; kerkelijke gedenkdag 19 Mei.
Duntzer (Johann Heinrich Joseph), duitsch
pbiloloog en schrijver, geb. 11 Juli 18J 3 te Keulen,
studeerde aldaar, te Bonn en te Berlijn, werd 1846
bibliothecaris aan het r.-katholiek gymnasium aldaar,
untying 1849 den titel van professor, en heeft vooral
veel belangrijks geschreven over het leven en de
werken van Gijthe ; buitendien eene Kritik and
Erkldrung der Horaz ;schen Gedichte (5 dln. Brunsw.
1840-44) ; De verso quern vocant saturnio (Bonn
1838) ; Fragmente der epischen Poesie der Griechen
(2 dln. Keulen 1840-42) ; enz.
Dunwich, plaatsje in het engelsche graafschap
Suffolk, 1 uur gaans bezuidw. Southwold, aan de
Noordzee ; eertijds eene belangrijke stad, doch allengs door de zee verzwolgen ; telt nog slechts een
paar honderd inwoners.
Dupanloup (Felix Antoine Philibert), bisschop van Orleans, geb. 3 Jan. 1802 te St.-Felix in
Savoje, trok 1834 te Parijs door zijne predication
in de Vasten de algemeene aandacht, en werd 1841
professor aan de Sorbonne; sedert 9 Oct. 1849 is
hij bisschop van Orleans, en een der kampvechters
voor de onafhankelijkheid van den Pans.
Dupaty (Charles Marguerite Jean Baptiste Mercier), geb. 9 Mei 1746 te La Rochelle, president bij
het parlement te Bordeaux, gest. 17 Sept. 1788, onderscheidde zich evenzeer door zijne strenge rechtvaardigheid als door zijne letterkundige bekwaamheden ; men heeft van hem : Deflexions historiques
stir les lois criminelles (Parts 1788) en Lettres stir
l'Italie en 1785 (2 dln. Parijs 1788). Zijne werken
staan te Rome op den Index. — D. (Louis Charles
Henri Mercier), oudste zoon van den vore, yournaam beeldhouwer, geb. 29 Nov. 1771 te Bordeaux,
gest. 12 Nov. 1825 te Parijs. — D. (Louis Emanuel
Felicite Charles Mercier), broeder van den vorige,
geb. 30 Juli 1775 te Blanquefort in de Gironde,
gest. 1851 te Parijs, diende eerst bij de marine,
werd vervolgens teekenaar van zeekaarten, toen ingenieur, en was eindelijk een der meest gewilde
tooneeldichters.
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compares de l'Angleterre et de la France dans les
entreprises de travaux publics et, en particulier, des
chemins de fer ; — (in 1845) De la libertê du travail,
ou Simple expose des conditions dans lesque Iles les
forces humaines s'exercent avec le plus de puissance

(3 dln.) ; in 1849 bestreed hij met krachtige
argumenten de verderfelijke leerstellingen der Cornmunisten, in een werk in 1 dl., door hem getiteld:
La Revolution du 24 fevrier.
Duns. Zie PICTEN.
Dunse, stad in het schotsche graafschap Berwick, 6 uren gaans bewesten Berwick, aan den
Whiteadder ; '2600 inw.;geboortepl. van Duns Scotus.
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Du Pays

Dupotet

Du Pays (Joseph Augustin), fransch criticus,
geb. 14 Jan. 1804 te Parijs; hij leverde o. a. 1855
aan de ,,Bibliotheque des Chemins de fer" zijn belangrijk Itindraire descriptif, historique et artistique
de l'Italie et de la Sicile (2e druk 1858, met 25
kaarten en plans), en schreef sedert 1845 uitmuntende artikels in de 'Illustration". Zie ook nog

Dupin (Andre Marie Jean Jacques), fransch
rechtsgeleerde en staatsman, geb. 1 Fehr. 1783 te
Varzy, was na den val van Napoleon I lang als verdediger in gewichtige staatkundige processen beroemd (o. a. ook voor maarschalk Ney); sedert Aug.
1830 procureur-generaal bij het IRA van cassatie,
was hij ook vele jaren lid en achtrnaal president der
kamer van afgevaardigden ; laatstgen. waardigheid
bekleedde hij ook 24 Fehr. 1848; zoo ook president
der Wetgevende vergaderingen tot 2 Dec. 1851. Na
de uitvaardiging van bet decreer, waarbij de bezittingen der familie Orleans verbeurd verklaard warden, legde hij zijn ambt bij het hof van cassatie
seder; hij aanvaardde dat echter weder in 1857,
en was sedert dat tijdstip een der warmste aanhangars van het nieuwe keizerrijk, totdat hij Nov. 1865
stierf. Hij werd doorgaans genoemd Dupin de Oude ;
hij deed 1865 een voorstel om wettelijke bepalingen
te maken tegen het overmatige weelde-tentoonspreiden der parijsche lichtekooien. — D. (Francois
Pierre Charles, baron), broader van den vorige,
geb. 6 Oct. 1784 te Varzy, under Napoleon I ingenieur der marine, werd 1819 professor aan het
conservatoire der kunsten en handwerken, 1824 baron, en was 1834 minister van marine (in het slechts
drie dagen standhoudende ministerie van den hertog de Bassano); 1837 tot pair benoemd, behoorde hij
tot op den val van Lodevvijk Filips tot de gematigde
oppositie. De Februari-omwenteling bracht hem in
de Constitueerende en Wetgevende vergad.; sedert
den staatsgreep, waarbij het keizerrijk hersteld werd,
is D. lid van den senaat. Hij was steeds een ijverig
bevorderaar van den vooruitgang in de techniek en
industrie, en zijne technische geschriften en verhandelingen zijn zeer talrijk. Zijn voornaamste werk
is Voyages darts la Grande-Bretagne en 1816-19
(6 dln. met atlas, Parijs 1820-24).
Dupin de Francueil (Marie Aurore, mevrouw), natuurlijke dochter van den maarschalk
van Saksen, geb. 1750, gest. 1821, was eerst gehuwd
met graaf Horn ; zeer jong weduwe geworden,
trouwde zij met Dupin de Francueil, die eenigen tijd
Jean Jacques Rousseau tot leermeester gehad had.
Uit dit huwelijk sprout Maurice Dupin, een verdienstelijk zee-officier, wiens dochter (madame Dudevant) zoo veal naam heeft gemaakt als schrijfster
(pseudon. George Sand); zie DUDEVANT.
Dupont(JaequesCharles),bijgenaamd de l'Eure,
fransch staatsman, geb. 27 Fehr. 1767 te Nettbourg,
dept. Eure, werd in 1848 na de omwenteling tot
president van het voorloopig bewind gekozen. Hij
stierf op zijn landgoed in Normandie 3 Maart 1855,
de nagedachtenis achter zich latende van een Ivan,
die edel geleefd had als mensch en als staatsburger.
Dupont du Tertre (Francois Joachim),
fransch letterkundige, geb. 1715 te St.-Mato, gest.
1759, was eerst lid van de Orde der Jezuiten, doch
onttrok zich later daaraan. Behalve verscheidene
andere werken heeft men van hem Abrdge de l'histoire
d' Angleterre (3 dln. 1751); Histoire des conjurations,
conspirations et revolutions Mares (8 dln. 1754 en
v.); Bibliothêque antusante et instructive (3 dln. 1755).
Dupotet (J. de Sennevoy, baron), geb.12 April
1796 te La Chapelle, dept. Yonne, studeerde de
medicijnen, en ijverde met Deleuze en Puysegur voor
de toepassing van het magnetismus bij de geneesk.
behandeling. Men heeft o. a. van hem : Expdriences
publiques de inagnétisine (Parijs 1826); Coins de
inagnetisme (1834 ; 2e druk 1840); Essai sue
l'enseignentent philosophique du niagnetisnie (1845) ;
La magic ddvoilde (1852).

LETAROUILLY.

Dupèrier (Charles), geb. omstr. 1620 te Aix,
kwam naar Parijs, en legde zich vooral op het vervaardigen van latijnsche verzen toe. Menage noemt
hem den Prins der lierdichters van zijneu tijd. Met
Rapin, Commire, Lame, Santeuil, Menage en Petit
vormde D. de auteurs-vereeniging, bekend onder den
naam van Fransche Pleiade.
Duperrey (Louis Isidore), fransch zeevaarder
en geleerde, geb. 21 Oct: 1786 te Parijs, trad op
16-j. leeftijd in dienst hij de fransche marine, nam
1817 deal aan eene reis rondom de wereld, onder
kapitein Freycinet, Welke reis, ten gevolge van
schipbreuk, niet ten einde gebracht kon worden. In
Frankrijk teruggekeerd, werd D. tot luitenant bevorderd, en aan het hoofd geplaatst van eene nieuwe
expeditie ; hij stak 11 Aug. 1822 te Toulon in zee,
en liep 25 Maart 1825 wader in de haven van Marseille binnen. Van de waarnemingen en, ontdekkingen op dezen tocht gaf hij verslag in verscheidene
belangrijke opstellen; hij vervaardigde zelf de Cartes
gdndrales des nes Carolines et de l'archipel Dangereux

en verscheidene andere kaarten, die merkwaardige
natuurkundige verschijnselen bekend maakten.
Dupetit—Thouars(Aristide Aubert), fransch
zeeofficier, geb. 31 Aug. 1760 te Boumois bij Sau.mur, ondernam 1789 eenen tocht om La Peyrouse
op te sporen, werd echter door de Portugezen gevangen genomen, en keerde eerst na veal te hebben
uitgestaan in Frankrijk terug. Op den tocht naar
Egypte, kommandeerde hij een sat ip van 80 stukken
geschut, en sneuvelde in den slag bij Aboekir tegen
Nelson, 1 Aug. 1789. — D.—T. (Abel Aubert),
zoos van den vorige, geb. 3 Aug. 1793, fransch
schout-bij-nacht, deed 1834-39 eene reis rondom
de wereld, en nam bij die gelegenheid het eiland
Haiti in bezit, dat door hem beschreven is in een
prachtwerk (10 din. Parijs 1840 en v.). D.—T.
(L. M. Aubert), kruidkundige, broeder van Aristide,
geb. 1758, gest. 1831, trad 1792 in fransche zeedienst, en zoo deelnemen aan den tocht ter opsporing van La Peyrouse. Eerst na zijnen broader uitgezeild, trachtte hij vruchteloos zich bij dezen aan
te sluiten op Isle-de-France, waar hij zich 10 jaren
lang genoodzaakt zag te blijven, welken tijd hij zich
ten nutte maakte om de Flora van het eiland te
bestudeeren. Vervolgens bracht hij eenige maanden
op Madagascar door, en keerde 1802 in Frankrijk
terug, was sedert 1806 gedurende 20 jaren directeur
van de boomkweekerij du Roule, en heeft verscheidene werken over kruidkunde en landbouw gesch raven.
Duphot (Leonard), fransch generaal, geb.omstr.
1770 te Lyon, onderscheidde zich bij verschillende
gelegenheden in den veldtocht in Itahe 1796, en
werd door Bonaparte met de taak belast, om een gedeelte van de troepen der Cisalpijnsche republiek te
organiseeren. In Dec. 1797 be yond hij zich te Rome
in het hotel van den franschen ambassadeur, Jozef
Bonaparte, wen bij door de pauselijke soldaten gedood werd in de eerste oogenblikken van een oproer,
dat uitlard'k voor dit hotel, terwij1 de fransche
republikeinen daar een feast vierden. Zijn flood werd
spoedig gewroken door de inname van Rome.
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Diippel

Duran

dorp in bet sleeswijksche landschap
Sundewit, tegenover Sonderburg, bekend door de
Diippeler Schansen, hier aangelegd door de Denen,
13 April 1849 bestormd door de Saksen en Beieren,
maar vooral vermaard door den heldenmoed, waarmede ze in 1864 door de Denen verdedigd werden
tegen de overmacht der Pruisen, die ze 18 April
stormenderhand vermeesterden, terwijl de Denen
even beleidvol als onverschrokken hunnen aftocht
bewerkstelligden naar het eiland Alsen.
Dupre, fransch juwelier, geb. omstr. de helft
der 18e eeuw in de omstreken van Grenoble, ontdekte door een toeval eene nieuwe soort van bengaalsch vutir, en deelde zijne ontdekking mede aan
Lodewijk XV ; maar de uitwerkselen van dit your
waren zoo huiveringwekkend, dat de koning bet als
eene weldaad voor de wereld beschouwde, het geheim
dies ontdekking over te leveren aan het graf der
vergetelheid. Om zich van D.'s geheimhouding te
verzekeren, schonk hij hem een aanzienlijk jaargeld,
benevens het ridderlint der orde van St.-Michel.
Dupreau (Gabriel), verlatijnscht Prateolus,
fransch godgeleerde en taalkenner, geb. 1511 te
Marcoussis, gest. 1588 te Peronne, was een ijverig
bestrijder van de leerstellingen van Luther en Calvinus. Men heeft van hem o. a.: Commentarii ex
prwstantissimis grammaticis desumpti, etc. (Parijs
in 8°); De vitis, sectis et dogmatibus hayeticorum,
etc. (Keulen 1569, in fol.); en vele andere werken.
Dupuis (Charles Francois), fransch geleerde,
geb. 26 Oct. 1742 te Trye-le-Château bij Chaumont,
gest. 29 Sept. 1809 op zijn landgoed Is-sur-Til bij
Dijon, vooral bekend door zijn werk Origine de tous
les Cultes ou la religion universelle (3 dln. in 4°;
12 dln. in 8° Parijs 1794-95), waarin hij de mythen
verklaart door de natuur- en sterrekunde. Van dit
geleerde werk gaf D. 1798 een Abrege in het licht,
dat, voor het groote publiek bestemd, een geweldigen stout heeft toegebracht aan sedert eeuwen voor
waarheid gehoudene begrippen. D. vond oak den
telegraaf uit, die verbeterd werd door Chappe.
Dupuytren (Guillaume, baron), beroemd heelkundige, en hoog vermaard als operateur en ontleedkundige, geb. 6 Dec. 1777 te Pierre-Bussiére,
werd, na in zijn vak verschillende betrekkingen te
hebben bekleed, 1813 professor der chirurgie bij de
medische faculteit te Parijs, 1818 leeraar der kliniek
aan het Hotel-Dieu, 1823 eerste heelmeester des
konings; tot den adelstand verheven met den titel
van baron, stierf D. 8 Febr. 1835, een vermogen
nalatende van 7 millioen francs.
Duquesne (Abraham, markies), heer van
Bouchet, fransch zeeheld, geb. 1610 te Dieppe, waar
hem 1844 een standbeeld opgericht is, onderscheidde
zich als fransch marine-kapitein 1637-1643 in
den oorlog tegen Spanje, trad vervolgens als viceadmiraal in zweedsche dienst, versloeg 1643 bij
Gothenburg de deensche vloot, die gekommandeerd
werd door Christiaan IV persoonlijk. Naar Frankrijk
teruggeroepen 1647, rustte hij op zijne eigene kosten een eskader uit, versloeg 1650 de Engelschen
en Spanjaarden, die verscheidene schepen als hulp
hadden gezonden aan Bordeaux, dat tegen den koning in opstand was gekomen, doch dat door D. tot
onderwerping gebracht werd. In 1672 en 1673 streed
hij niet zonder krijgsgeluk tegen de Ruyter en Tromp,
totdat de opstand van Messina tegen de Spanjaarden
hem naar de Middellandsche Zee riep, om de opstandelingen te helpen ; daar, in de nabijheid van Catanea,
versloeg hij 1676 de vereenigde vloot der Spanjaarden en Hollanders, in werken slag onze beroemde de

Ruyter den dood vond. Hierop nam Frankrijk bezit
van geheel Sicilie, en Lodewijk XIV schonk aan D.
den titel van markies en de heerlijkheid Bouchet bij
Etampes. Vervolgens werd aan D. de taak toevertrouwd om de Middell. Zee te zuiveren van zeeschuimers ; 1681 versloeg hij bij Chio de vloot van
Tripoli; tweemaal (1682 en 1683) bombardeerde hij
Algiers, en noodzaakte den dey tot uitlevering van
al de Christenen, die hij in slavernij gevangen hield ;
daarna bombardeerde hij Genua, dat eenige hulp
aan de Algerijnen verleend had, en noodzaakte den
doge om zich te komen verootmoedigen (1684) aan
de voeten van Lodewijk XIV. Ms eene opmerkelijke
bijzonderheid, waarnaar men de godsdienstige onverdraagzaamheid van die dagen kan afmeten, zij
hier aangestipt, dat D., in weerwil van de ontelbare
uitstekende diensten, door hem aan Frankrijk bewezen, nooit hooger in rang kon komen dan tot luitenant-generaal : tot de waardigheid van admiraal kon
hij niet verheven worden, omdat hij tot de protestantsche Kerk behoorde. Desniettemin stierf hij in
hooge eere te Parijs 2 Febr. 1688.
Duquesnel (Amedee), fransch letterkundige,
geb. omstr. 1802 te Lorient, werd tot bibliothecaris
der stad St.-Malo aangesteld, en leverde gedichten :
Chants francais en Napoleon au Mont-Thabor (1825).
Wijders Histoire des lettres. Cours de litteratures
comparees (7 dln. 1836-44); Du travail intellectuel
en France de 1815 c't 1837 (Parijs 1839) ; enz.
Duquesnoy (Francois), bijgenaamd Vlaamsche Frans, uitstekend beeldhouwer, geb. 1594 te
Brussel, stierf 1646 te Livorno, vergiftigd (zegt
men) door zijn broeder Jerome of Jeronimus, die
naijverig was op zijnen kunstenaars-roem. — D.
(Jeronimus), broeder van den vorige, even als hij
een voornaam beeldhouwer, geb. 1612, had pas te
Gent een uitmuntend praalgraf voltooid, toen hij,
van sodomie beschuldigd, in hechtenis genomen, en
24 Oct. 1654 leveed verbrand werd.
Duquesnoy, naam van twee broeders, die
eene niet onbeduidende rol gespeeld hebben in de
groote fransche omwenteling, einde 18e eeuw, nl.:
1) een gewezen priester, door bet dept. Pas-deCalais afgevaardigd ter Wetgevende vergadering,
vervolgens ter Conventie, toonde zich een hartstochtelijk voorstander van het Schrikbewind. Met Lebon
al scommissaris naar Artois, Picardie en de Noorderarmee gezonden, wedijverde hij met zijnen ambtgenoot in wreedheid. Deelgenomen hebbende aan
eene samenzwering om het 9 Thermidor gevallene
schrikhewind van Robespierre te herstellen, werd
hij voor eenen krijgsraad gebracht en ter dood veroordeeld, doch ontging de voltrekking van dit vonnis door zelf een einde aan zijn leven te maken.
2) de generaal, gest. 1797, kenmerkte zich door
zijne wreedheden in de Vendee; hij noemde zich
zelven ,>de Slachter der Conventie".
Dura, een dal in het landscbap van Babel, waar
Nebucadnezar bet gouden kalf liet oprichten ter
aanbidding ; Daniel 3: 1.
Duran (Augustinus), de uitstekendste criticus
van Spanje, geb. te Madrid omstr. 1793, eerste
bibliothecaris der koninklijke bibliotheek te Madrid.
Zijne geschriften hebben eene belangrijke plaats ingenomen in de nieuwste ontwikkelingshistorie der
spaansche letterkunde. Daartoe behooren vooral
Romancero general (5 dln. Madrid 1828-32), waarvan de tweede druk (2 dln. Madrid 1849-51) als
een nieuw werk te beschouwen is ; en Tatia Espanola
(dl. 1-3, Madrid 1834 en v.), zijnde eene verzameling van oud-spaansche blijspelen.

Durance

Durazzo

Durance, rivier in Frankrijk, ontspringt aan
den voet van den Mont-Genevre, aan de westerbelling der Cottische Alpen, stroomt langs Briancon,
Mont-Dauphin, Embrun, Sisteron, Cavaillon, en valt
na eenen loop van 34 mijlen in de Rhone. In de D.
ontlasten zich de Buech, Ubaye, Blêone, Asse en
Verdun; uithoofde van den snellen stroomgang is de
D. onbevaarbaar, en in het beneden-gedeelte van
haren loop veroorzaakt zij groote overstroomingen.
Durand—Brager (JeanBaptisteHenri),fransch
schilder, geb. 1814 te St.-Maio, werd 1840 aan den
staf van den prins van Joinville toegevoegd, om als
teekenaar den tocht naar St.-Helena merle te maken,
en gaf van lien tocht het otlicieele verslag in het
licht, onder den titel van -Sainte-Helene (1841); later, onder medewerking van generaal Gourgaud,
liet hij daarop volgen : Histoire et vues pittoresques
de tous les sites de rile de Ste. Helene (1843-44, in
fol., met platen).
Durand de Saint—Pourcain (Guillaume),
lat. Guilielmus Durandus de Sencto Porciano, beroernd scholasticus, door zijne tijdgenooten bijgenaamd pDoctor resolutissimus", werd 1318 bisschop
van Puy en 1326 bisschop van Meaux, waar hij
omstr. 1333 stierf. Zijn voornaamste work is eerie
commentaar op Petrus Lombardus (1508; dikwijls
herdrukt).
Duranen. Zi e DURANI.
Durango, 1) stad in de spaansche prov. Bilbao, aan 2) eene zich in de Nerva ontlastende rivier
D., 7 uren gaans bezuidoosten Bilbao ; 2000 inw.
—3) een der bondsstaten van Mexico, in 1857 bevolkt
met 144,331 zielen, groot ruim 2350 vierk. mijlen,
grond weinig vruchtbaar, maar rijk aan goud-, zilveren ijzermijnen, gelegen tusschen de staten Cohahuila, Xalisco, Zacatecas, Sonora-y -Sinaloa en NieuwMexico ; vroeger werd deze staat ook wel NieuwBiscaya genoemd ; de hoofdstad 4) D., in 1551
gesticht door Alonzo Pacheco, wordt sedert kort
genoemd Ciudad de Victoria, en telt 22,000 inw.
Durani, of Duranen. Zie DOERANI.
Duranius, riv. in Gallie; tegenw. de Dordogne.
Durante (Francesco), italiaansch componist
van kerkmuziek, geb. 1693 te Napels, gest. aldaar
1755, is het hoofd der nieuwe napolitaansche school,
welke de beroemdste ital. componisten der 18e eeuw
heeft voortgebracht.
Duranti, of Durantis (Wilhelmus), geb. omstr.
1237 te Puimisson in Languedoc, bekleedde hooge
geestelijke en wereldlijke ambten in den Kerkelijken
Staat, en stierf te Rome 1 Nov. 1296. Hij behoorde
onder de grootste rechtsgeleerden van zijnen tijd ;
men heeft o. a. van hem het Speculum judiciale; het
Repertorium aureum; het voor de geschiedenis der
kerkelijke tucht gewichtige Rationale divinorum
officiorum ; enz.
Duranti (president Jean Etienne), zoon van
een raadsheer in het parlement van Toulouse, was
1563 capitoul, vervolgens advocaat-generaal, en werd
in 1581 door Hendrik III benoemd tot eersten voorzitter van het parlement. Na verscheidene mien,
bij zijne pogingen om volksoproeren te stillen, aan
een gewelddadigen dood'ontkomen te zijn, werd hij
eindelijk het slachtoffer van zijnen ijver, en werd
1589 door de opstandelingen ont het levee gebracht.
),De flood van president Duranti" is een der yourtreffelijkste stukken van 't penseel van Paul Delaroche.
Duras, fransch stadje, dept. Lot-Garonne, 6
uren gaans benoorden Marmande ; 1800 inw.; behoorde eertijds tot Guyenne ; deze stad heeft haren
naam gegeven aan een tak der familie Durfort.

Duras (Jacques Henri de Durfort, hertog van),
maarschalk van Frankrijk, gesproten uit een der
oudste familien in Guyenne, geb. 1626, gest. 1704,
diende eerst onder Turenne, zijn oom van moederszijde, en under den grooten Conde; hij onderscheidde
zich hij Mariendal, en bij Nordlingen ; in 1651 diende
hij de partij van Conde, die toen in opstand was ;
1657 keerde hij met den rang van luitenant-generaal
in 's konings dienst terug ; hij had een groot deel
aan de verovering der Franche-Comte, werd door
Lodewijk XIV benoemd tot gouverneur van die provincie, en tot maarschalk (1675). — D. (Gui Aldonee de Durfort van), die ook maarschalk was, is
meer bekend under den naam van hertog van Lorges
(zie LORGES). - D. (J. B. de Durfort, hertog van),
zoon van Jacques Henri, geb. 1684, gest. 1770, onderscheidde zich in Duitschland, Vlaanderen en
Spanje, werd 1720 luitenant-generaal en kommandant van Guyenne, beyond zich bij het beleg van
Kehl (1733) en bij dat van Philipsburg, bemachtigde
Worms (1734), en werd 1741 maarschalk. — D.
(Mademoiselle de), zuster van maarschalk Jacques
Henri, was staatdame van de hertogin van Orleans,
en werd 1678 door Bossuet overgehaald, om van de
protestantsche Kerk over te gaan tot de roomschkatholieke ; de conferences, die deze geloofs-verandering bewerkt hadden, hebben eene groote vermaardheid erlangd.
Duras (Louis de Durfort van), graaf van Feversham, verliet de dienst van Lodewijk XIV your
die van Karel II, en werd onderkoning van Ierland,
opperstalmeester der koningin. Hij versloeg den
hertog van Monmouth te Sedjemore, en gaf het eerste onderricht in de krijgskunst aan den befaamden
Churchill, graaf van Marlborough.
Duras (Claire Lechat de Kersaint, hertogin van),
dochter van den graaf van Kersaint, geb. 1777 te
Brest, gest. 1828, was de vriendin van mevrouw de
Stael. Zij heeft twee romans geschreven, die veel
opgang gemaakt hebben, nl. Ourika en Edouard
(Parijs 1824).
Duras, of Duraz (hertogen van), prinsen nit
het huis van Anjou. Zie DURAllO.
Duravel, stad in fransche dept. Lot, aan den
Lot, 7 a 8 uren gaans benoordw. Cahors; 3100 inw.
Durazno, departement der zuid-amerik. republiek Uruguay, in het hinnenland, met 15,000 zielen,
en de 600 inw. tellende hoofdpl. D. aan den Rio Yi.
Durazzo, turksch Doeradzj of Dratsj, versterkte
stad met haven in turksch Albanie, op eene landtong
in de Adriatische Zee, met 9000 inw., is tegenw.
nog slechts een schaduwbeeld van vroegere grootheid ; er zetelen twee bisschoppen, een grieksche en
een roomsche. Onder den naam Epidamnus werd
deze stad in 626 v. Ur. gesticht als volkplanting
der Corcyreers, en wend al spoedig eene gewichtige
plaats. Onder de Romeinen unt ying het den naam
Dyrrhachium (zie dat art.; veldslagen tusschen Cesar
en Pornpejus) ; in de 4e en 5e eeuw biocide het als
hoofdplaats der byzantijnsche eparchieNieuw-Epirus.
In 1081 werd Kier de grieksche keizer Alexius Comnenus verslagen door Robert Guiscard. Na velerlei
^ isselingen, doordien het van den een in eigendom
was overgegaan in de handen van een ander, kwam
D. in '1205, bij de deeling van het byzantijnsche rijk,
aan Venetie, 1313 aan Filips van Tarentum, vervolgens aan Navarra, totdat het '1502 werd veroverd
door de Turken. In de middeleeuwen was bet een
hertogdorn geweest, bezeten door verscheidene vonsten nit het huis Anjou-Sicilie ; de voornaamste
was Karel van D. (zie de koningen van Napels).
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Dirban

D'Urban. Zi_ePP ORT D'URBAN.
Durben, marktvlek in het russische gouvernement Koerland, op den zuidoost-oever van het
meer D., 6 uren gaans ten 0. N. O. van Libau;
1600 inw.; in 1250 werd hier het leger der Duitsche
Ridders verslagen en grootendeels vernietigd door
Mindove of Mendog, een van het Christendom afvallig geworden vorst der Lithauers, bijgestaan door
Russen en Koerlanders.

Durckerdam. Zie DURGERDAM.
Durdan, of Durdent, kustrivier in het fransche
dept. Seine-lnferieure, valt nabij Saint-Valery-enCaux in het Kanaal.
Durdent (R. J.), fransch schrijver van middelrnatige verdiensten, geb. 1776 te Rouaan, gest. 1819
te Parijs, schreef behalve eene menigte andere werken: Reautes de l'histoire grecque etc. (1812);
Campagne de Moscou en 1812 (Paris 1814); Epoques
et faits mdmorables de l'histoire de France; Histoire
critique du senat dit conservateur etc. (Parijs 1815);
Histoire de Louis XVI (1816); Clementina ou le
Sigisbeisme (2 dln. 1817); Histoire de la Convention
(2 dln. 1817); Histoire littéraire et philosophique de
Voltaire (1818).

Durdrecht, oude naam van Dordrecht.
Dureau de la Malle (Adolphe Jules Cesar Auguste), fransch geleerde, geboren 2 Maart
1777, gestorven 18 Mei 1857, heeft zich, behalve als
dichter, vooral onderscheiden als oudheidkundige ;
men heeft o. a. van hem: Geographic physique de la
Mediterrande et de la Mei . Noire (1807); Poliorcetique
des anciens (1819-22); L'origine et la patrie des
Ceréales (1819 en 1826); Le progrês et la decadence
du luxe chez les Romains en La population de l'Italie
ancienne (1825); L'agriculture, l'administration, les
poids et mesures des Romains (1827-28); Topographic
de Carthage (1835);La province deConstantine(1837);
op naam der Academie leverde hij Recherches sur
l'histoire de la re,gence d'Alger et sur la colonisation
de l' Afrique sous la domination romaine (1837 en v.);

en in 1840 gaf hij in het Licht het belangrijke werk
Economic politique des Romains (2 dln.).
Duregum, of Turicum, oude namen van Zurich,
Duren, lat. Marcoduruni, stad ill Rijnpruisen.
circa 4 uren gaans bezuidoosten Gulik, aan de Roer ;
8500 inw. Karel de Groote hield hier twee Champsde-Mai (775 en 779); vervolgens werd D. keizerlijke
rijksstad; 1543 ingenomen en in brand gestoken
door Karel V; 1794 bemachtigd door de Franschen,
die meester van D. bleven tot 1814.
Durer (Albrecht), de grootste duitsche meester
op het gebied van schilder- en graveerkunst, gab. 24
Mei 1471 te Neurenberg, deed 1490-94 eene groote
reis om zich te bekwamen, bezocht (1506-1507)
Italie, ward daarna hofschilder van Maximiliaan I,
later als zoodanig bestendigd door Karel V. Zijne
reizen naar de Nederlanden (1519 en 1521) waren
van grooten invloed op zijne kunstrichting ; hij bezocht ook Venetia en Weenen, loch stierf reeds 6
April 1528. Hij was de nitvinder, althans de in
zwang brenger, van de etskunst, graveerde ook op
speksteen, bracht verbeteringen in het graveeren op
koper en op bout, en in de lettergieterij, en schreef
verscheidene wiskundige werken. In 1828 is hem
te Neurenberg een standbeeld opgericht.
Durfê. Zie URFE (d').
Durfort, oud aanzienlijk fransch geslacht uit
Guyenne, droeg den naam D. waarschijnlijk naar het
plaatsje D. nabij Soreze, in bet dept. Tarn. De
prinselijke takkeri dezer familie zijn die van Duras
en van Lorges. Zie DURAS en LORGES.

Durling
Durgerdam, dorp in Noord-Holland, 3 uren
gaans ten Z. Z. W. van Edam, aan den waterlandschen zeedijk, op den hock van het Pampas en het
IJ ; omstr. 500 inw.; zuiderzee-haven. Overstrooming
625, 1665, 4 Febr. 1825 ; maar vooral watervloed
14 en 15 Nov. 1775, waardoor 2 huizen totaal weggespoeld, I dito omvergesmeten, en 85 dito meer of
minder zwaar beschadigd werden; felle brand 1687,
waarbij .1"11411 150 huizen in de asch werden gelegd.
Durham, bet oude Dunelmum, hoofdplaats van
het engelsche graafschap D., aan de Wear, 52 mijlen
benoorden Londen ; 14,000 inw. en sedert 1833
eene universiteit; naar men wil is D. gesticht 70
jaren vOOr de romeinsche overweldiging. — D.,
graafschap in het noorden van Engeland, groot circa
46 vierk. mijlen, bevolkt met circa 510,000 zielen,
is rijk aan steenkolenmijnen, heeft tot hoofdpl. D.
(zie hierboven) en ligt aan de Noordzee, tusschen
het graafschap York ten zuiden en het graafsch.
Northumberland ten noorden.
Durham, 1) graafschap en stad in Engeland ; zie
het vorige art. — 2) bergachtig en boschrijk graafsch.
in bet noorden van N.-Zuid-Wallis,aan de noordw.en zuidzijde begrensd door de rivier Hunter. —
3 )d istr. inWest-Australia, omringd door de districten
Grey, Carnarvon, Lansdowne, Howick en Victoria. —
4) graafschap in Opper-Canada, benoorden bet meer
Ontarie. — 5) steden in de n.-amerik. Unie : a) staat
Maine, 6 mijlen bezuidw. Augusta ; b) staat NewHampshire, 2 mijlen benoordw. Portsmouth ; c) staat
Connecticut, 4 mijlen bezuiden Hartford ; enz.
Duria, naam van twee rivieren in Cisalpijnsch
Gallia, die zich beiden ontlastten in den Padus: de
zuidelijkste, Doria major, heat tegenw. Dora Baltea, en
stortte zich benoordw. Industria (tegenw. Casal) in
den Padus ; de noordelijkste, Duria minor, beet
tegenw. Dora Riparia, of kortweg Doria, en viel in
den Padus bij Augusta Taurinorum (tegenw. Turijn).
Dilringsfeld (Ida von), geb. 12 Nov. 1815 te
Militsch in Neder-Silezie, sedert 1845 gehuwd met
vrijheer Otto von Reinsberg (schrijver van eenige
historische en over de geschiedenis der letterkunde
handelende werken), trail reeds vroeg als schrijfster
op, eerst met gedichten, vervolgens met eene reeks
romans, waaronder Schloss Goczyn (2e druk Berlijn
1845). Met haren echtgenoot bracht zij een geruimen tijd door in Italie, Praag, Dalmatia en Belgie,
terwijl zij zich overal bezig hield met taal- en letterkundige studien. Dientengevolge leverde zij o. a.:
BOhmische Rosen. Czechische Volkslieder (Breslau
1851); Reiseskizzen (3 dln. Bremen 1850-51);
Aus Dalmatian (3 dln. Praag 1857--58); en ook
Von der Schelde bis zur Maas (Leipzig 1861), walk
laatste werk eene belangrijke bijdrage mag heeten
tot de kennis der nieuwe vlaamsche letterkunde.
Duris, van Samos, een veal gelezen geschiedschrijver omstr. 280 v. Chr., wordt dikwijls aangehaald bij Diodorus, Plutarch us, Athenwus en anderen.
Durius, rivier in Hispania; tegenw. de Duero.
Durkheim, of Durkheim an der Hardt, stad
in den beierschen Rijnpalts, aan de Isenach en den
oostervoet van bet Hardtgebergte, met het kasteel
Hardenburg (voormalige residentie der prinFen van
Leiningen); 5700 inw.; nabij D. de saline Philippshall.
Durlach, lat. Durlacum, oudt. Turris ad lacum
(d. i. Toren van het meir), stad met ruim 5000 inw.
in 't groothertogdom Baden, I uur gaans beoosten
Carlsruhe ; was tot 1517 de hoofdstad van het
markgraafschap Baden-Durlach (zie BADEN), en werd
1644 ingenomen door den hertog van Enghieu.
Durling, rivier. Zie DARLING.

Durninum

Durninum, in oude oorkonden voor Deurne.
Durnovaria, hoofdstad der Durotrigen (een

y olk in romeinsch Britannia); tegenw. Dorchester.
Dtirnstein, of Diirrenstein, oak Diernstein,
oude naam Tyrnstein, stad in den oostenrijkschen
kreis Ober-Manhardtsberg, aan den Donau, 5 uren
gams benoorw. St. Patten; 650 inw.; in de nabijheid, op eene rots, de ruinen van de burcht D.,
waar (1192) Richard Leeuwenhart gevangen zat.
Schitterende overwinning van 4000 Franschen op
30,000 Russen (11 Nov. 1805).
Durobrivis, naam van twee steden in het
oude Britannia: 1) in romeinsch Britannia; tegenw.
Rochester. — 2) in Flavia Cesariensis ; tegenw.
Dornford.
Duroc (Ger. Christ. Michel), hertog van Friuli,
generaal van het fransche keizerrijk, geb. 25 Oct.
1772 te Pont-6-Mousson in Lotharingen, werd 1796
aide-de-camp van Bonaparte, onderscheidde zich
_ in Italie bij den overtocht van den Isonzo (1797),
en in Egypte bij het beleg van St.-Jean-d'Acre. In
Frankrijk teruggekeerd met Bonaparte, werd hij
door dezen gebezigd tot verscheidene moeilijke zendingen bij vreemde haven, volbracht die met veel
beleid en goeden uitslag, en won zoodoende Bonaparte's voile vertrouwen. Bij de instelling van het
keizerrijk werd D. tot opperhofmaarschalk verheven,
en in het bijzonder was hem de taak toevertrouwd
om voor de persoonlijke veiligheid van den keizer
te waken ; in 1806, na den slag bij Jena, anderteekende D. het vredestraktaat met Saksen ; 1807
bracht hij, na den slag bij Friedland, den stilstand
van wapenen tot stand, en werd door Napoleon verheven tot hertog van Friuli. Op de hoogte van Markersdorf, in den Upper-Lausitz, werd hij des avonds
na den slag bij Bautzen (22 Mei 1813) door een
kanonkogel gedood. Zijn verlies werd door den keizer diep betreurd. Als een bewijs hoe hoop D. in
achting stond kan strekken, dat Napoleon, toen hij
zich 1815 aan boord van den Bellerophon begaf,
zijn verlangen uitte, om in Engeland te mogen leven
onder den naam van, kolonel Duroc.
Durocasses, stad der Carnuten in lugdunensisch Gallie, later Broca); tegenw. Dreux.
Durocatalaunum, of Catalauni, stad in belgisch Gallie ; tegenw. Chalons-sur-Marne.
Durocher (J. M. Elisabeth), fransch mineraloog, geb. 1817, professor der mineralogie en geologie te Rennes, heeft vele belangrijke werken geschreven, 0. a.: Recherches sur les roches et les
mineraux des Iles Fero; (1841); 't geologisch gedeelte der Voyages en Scandinavie, en Laponie, etc.
Durocoriniu.m, stad in het oude Britannia ;
tegenw. Cirencester.
Durocortorum, of Remi, stad in belgisch
Gallie ; tegenw. Reims.
Duronia, eene stad der Samnieten, in de nabijheid der Caudijnsche passen.
Duronius (Marcus), door den redenaar M. Antonius als censor nit den senaat gestooten (98 v.
Chr.), omdat hij als tribuun eene wet had te niet
gedaan, die strekte ter beperking van de overdrevene
pracht bij openbare gastmalen. Door D. werd, om
zich te werken, eene actio ambitus tegen M. Autonius ingesteld.
Durostorum, later Dristra, stad in NederMesie ; tegenw. Silistria.
Durotrigen, y olk in romeinsch Britannie
(Britannia la), op de zuidkust, in het zuidoosten,
tusschen de Dumnoniers en de Belgen, bewoonde
de landstreek die tegenw. 't graafschap Dorset vormt.

Durvus mons
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Duroure (Camille de), aanzienlijk fransch geslacht, dat zich in de 12e eeuw in de landschappen
Gevaudan en Vivarais had gevestigd, en dat zich in
verscheidene takken gesplitst heeft, waaronder een
tak, die in Italie heeft gebloeid onder den naam van
della Rovere (echter niet te verwarren met het beroemde geslacht van Rovere, herkomstig uit Savona,
en waartoe de pausen Sixtus IV en Julius II behoorden). In Frankrijk zijn de voornaamste takken van
bet geslacht D. die der baronnen van Beaumont, der
markiezen van Grisac, en der sires (heeren) van
Brison. Tot dezen laatsten tak behoorde: D. (Joachim de Beauvoir), bijgenaamd de dappere Brison,
geb. 1577, gest. 1628. Hij diende eerst in Savoje,
onder Lesdiguiêres ; vervolgens, na de roomsche
Kerk verlaten te hebben, stelde hij zich aan het
hoofd der Hugenoten in Vivarais, maakte zich 1620
meester van Privas, begunstigde door zijne werkzaamheid de ondernemingen der Protestanten van
Nimes en Montpellier, en bood gedurende zes jaren
zoo beleidvol het hoofd aan de troepen van Lesdiguiéres, dat die weinig of niets konden uitrichten.
Eindelijk sloot hij vrede met den connétable, en
werd nu benoemd (1626) tot maréchal-de-camp ;
doch door dit gedrag bracht hij zich zelven in verdenking van verraderlijke oogmerken, en werd in de
nabijheid van Privas vermoord.
Durovernum, stad in het oude Britannia ;
tegenw. Canterbury.
Duroy, of Deroy (Henri). Zie Ruins.
Dtirrenberg, I) een 2300 vt. hooge zoutberg
in het oostenrijksche hertogdom Saltzburg, aan de
Saltzach, 1 uur gaans van Hallein, op de grens van
Opper-Beieren, wordt geexploiteerd sedert 1123, en
Levert jaarlijks 400,000 centenaars zout. — 2) dorp
in het pruis. reg.-distr. Merseburg, aan de Saale,
280 inw. en eene groote saline, die jaarlijks 250,000
centenaars zout levert. In de nabijheid, bij Tollwitz,
belangrijke bruin koolgroeven.
Dtirrheim, dorp in den badener meer-kreis,
amt Villingen ; 1100 inw.; de sedert 1822 ontgonnene Ludwigs-saline levert jaarlijks 200,000 centenaars zout.
Dursley, vlek in het engelsche graafschap
Gloucester, circa 5 uren gaans bezuidw. Gloucester,
schilderachtig gelegen aan de Coteswold-Hills ;
2500 inw.
Durtal, stad in het fransche dept. Maine-Loire,
4 uren gaans benoordw. Baugd ; 3500 inw.; gesticht
in de 11e eeuw door den graaf van Anjou, Fouiques
de Nerra.
Durutte (Joseph Francois, graaf), geb. 14 Juli
1767, diende sedert de groote omwenteling in de
fransche arniee, woonde al de veldtochten van Napoleon bij, klom op tot divisie-generaal, werd na den vat
van het keizerrijk door Lodewijk XVIII belast met
het opperbevel over de 3e militaire divisie te Metz,
na Napoleon's terugkeer met het kommando over de
4e divisie van het armee-korps van Drouet, en screed
in den slag bij Waterloo met de onverschrokkenheid
der wanhoop. Na de tweede restauratie werd hij niet
weder aangesteld ; hij stierf als vergeten man.
Duruy (Victor), fransch geschiedschrijver, geb.
1811 te Parijs, heeft eene reeks van werken geschreven over romeinsche, grieksche, bijbelsche, fransche,
enz. geschiedenis, o. a. eene Histoire de France (2 din.
1852); de meeste dier werken maken deel uit van
de Histoire Universelle, onder redactie van D. in het
licht verschenen bij den uitgever Hachette te Parijs.
Durvus mons, tegenw. Pierreport (in Zwitserland).
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Dusart

Dusart (Cornelis), hollandsch schilder, geb.
1665 te Haarlem, gest. 1704, leerling en navolger
van Adriaan van Ostade.
Dusommerard (Alexandre), geb. te Barsur-Aube Nov.1779, gest. 19 Aug. 1842 te St.-Cloud,
was eerst militair, later burgerlijk ambtenaar. In het
Mel Cluny te Parijs was door hem eene kostbare
verzameling middeleeuwsch gereedschap en voorwerpen van middeleeuwsche kunst aangelegd, welke
1843 door het gouvernement werd aangekocht. Het
resultaat van D.'s nasporingen vindt men in zijn
prachtwerk Les arts au moyen-dge (5 dln. Parijs
1839-43, met 110 kopergravuren).
Dussel, riviertje in het pruisische regeeringsdistrict Dusseldorf, ontspringt bewesten Elberfeld,
en valt na een loop van 6 mijlen bij Dusseldorf in
den Rijn.
Dusseldorf, stad in Rijnpruisen, hoofdplaats
van bet regeerings-district D., ligt aan de nitwatering van de Bussel in den Rijn, en heeft ruim 36,000
inw.; historisch beroemd is de Jacobi-tuin; in 1288
tot stad verheven, kwam D., na het uitsterven der
hertogen van Gulik, Cleve en Berg, aan de paltsgraven van Neuburg, en werd vervolgens de residentie
van keurvorst Johann Wilhelm van den Palts, totdat
Heidelberg weder opgebouwd was; de fraaie schilderijen-verzameling werd 1805 uit D. naar Munchen
overgebracht. In 1806 werd D. de hoofdstad van het
hertogdom Berg, waartnede bet 1815 aan Pruisen
kwam.
Dussen, 1) riviertje in de nederl. prov. NoordBraband, stroomt tusschen de dorpen Dussen-Munsterkerk en Dussen-Muilkerk door; 7 minuten gaans
bezuiden laatstgen. dorp, komt uit dit riviertje een
ander 2) ook veelal D. genoemd, maar eigenlijk de
Dussensche Gantel genaamd. — 3) dorp. Zie het
artikel DUSSEN-MUILKERK.
Dussen—Muilkerk, of kortweg Dussen, dorp
(en voormalige heerlijkheid) in de nederl. prov.
Noord-Braband, ruim 4 uren gaans bewesten 's Hertogenbosch ; bij den watervloed van 1809 stortte
bier de protestantsche kerk in.
Dussen—Munsterkerk, buurtschap (en
voormalige heerlijkheid) ruim 4 uren gaans bewesten 's Hertogenbosch, een half uur gaans bezuiden
Dussen-Muilkerk ; deze heerlijkheid werd geheel
onder water gezet bij den St.-Elizabeth's-vloed 1421,
en eerst omstr. 1628 wederom ingedijkt.
Dussieux (Louis Etienne), fransch geschiedschrijver en geograaf, geb. 5 April 1815 te Lyon,
sedert 1850 professor der geschiedenis aan de militaire school van Saint-Cyr. Van D.'s vele verdienstelijke werken noemen wij: L'art considers comme
symbole de l'etat social (1838); Essai historique sur
l'invasion des Hongrois en Europe et specialement
en France; Recherches sur l'histoire de la peinture
sue email (1839-1840); Essai sur l'histoire de
l'erudition orientale (1842); Geographie historique de
la France, on Histoire de la formation du territoire
Francais (1843, met 33 kaarten); Cours de geographie
physique el politique, met atlas en aanhangsel (1846
—1848); Atlas general de geographic physique et
politique (in fol. 1846 en v.); Notes d'histoire de
France (1850). Behalve nog verscheidene andere

werken, ook vele belangrijke opstellen in tijdschriften.
Dusslingen, marktvlek in den wurtembergschen Zwartewoud-kreis, oberamt Tubingen ;
2450 inw.
Diisternbrook, boschje bij Kiel, eene plaats
van uitspanning (met zeebad) sedert 1822.

Duurstede
Dutens (Louis), geleerd polygraaf, geb. uit
protestantsche ouders te Tours 15 Jan. 1730, verliet Frankrijk om aan geen vervolging ter zake van
zijne godsdienstige beginselen bloot te staan, werd
als historiograaf van Groot-Britannia aangesteld, en
stierf als zoodanig 23 Mei 1812. Men heeft o. a. van
hem : Recherches sur l'origine des decouvertes at tribuees
aux modernes (1796); een Traits des moyens de
reunion de toutes les eglises chretiennes; en zijne gedenkscliriften onder den titel van Mdmoires d'un
voyageur q'ui se repose (1806). — D. (Michel Francois), geb. 1732, gest. 1804 te Tours, schreef over
de schilderkunst. — D. (Joseph Michel), zoon van
den vorige, geb. te Tours 15 Oct. 1765, gest. 6 Aug.
1848, heeft zich als staathuishoudkundige vooral
bekend gemaakt door zijne Philosophie d'economie
politique (2 dln. Parijs 1835).
Dutertre (Jean Baptiste), dominicaner monnik, geb. 1610 te Calais, gest. 1687 te Parijs, was
gedurende 18 jaren als missionaris werkzaam op
de Antillen, en gaf in het licht eene Histoire generale
des Antilles habitdes par les Francais (4 dln. met
platen en kaarten, 1667-1691). — D. (Duport-).
Zie DUPORT DU TERTRE.
Dutheil (Laporte-). Zie LAPORTE-DUTHEIL.
Duthilloeul (Hippolyte Romain Joseph),
fransch letterkundige en bibliograaf, geb. 8 Nov.1788
te Douai. Behalve een aantal, zoo historische als
biografische en bibliografische geschriften betreffende
zijne geboortestad, en eene naar een nieuw plan ingedeelde editie van Buffon's werken (12 dln. Douai
1822), verdient van D. vermelding de Voyage de
Jacques Lesaige, de Douai a Rome, Notre Dame de
Lorette, Venise, Jerusalem et autres saints lieux

(Douai 1852, met twee plans der stad Jeruzalem).
Duthmala, oude naam der rivier de Dommel.
Dutlingen, dorp. Zle DUTTLINGEN.
Dutteeah, stad in het oostindische landschap
Bundelkund, tusschen Agra en Saugor, met 50,000
inw., is de residentie van eenen aan Engeland onderhoorigen radzja, wiens grondgebied omstreeks
40 vierk. mijlen beslaat, bevolkt met 120,000 zielen.
Duttenchem, ook Duttichem, Duttinchem of
Duttinghem, oude namen van Doetinchem.
Duttlingen, 1) dorp in nederl. Luxemburg,
3 uren gaans hezuidwesten Luxemburg, aan 2) de
kleine beak D., telt met een paar bijbehoorende gehuchten 1600 inw., en is de geboortepl. van Johannes Mylius, 1596 te Madrid gest. als geheimschrijver
van koning Filips II van Spanje; Oct. 1793 werd D.
geplunderd door de Franschen, en door hen verwoest te vuur en te zwaard 17 Mei 1794. — 3) D.,
of Tudlingen, stad in Wurtemberg ; zie TUDLINGEN.
Duttweiler, dorp in het pruis. reg.-distr.
Trier, een klein uur gaans benoorden Saarbrtick ;
1750 inw.; rijke aluingroeve.
Dutimviri, d. Tweemannen, benoorden in
Rome en in de italiaansche steden tot de magistraatspersonen, en hadden zich deals met het uitspraak
doen over rechtskwestien, deels met bestuurszaken
bezig te houden. Aanvankelijk hadden de D., als de
twee hoogste magistraten, zeer veel gezag; zij werden telkens slechts voor den jaar gekozen. Tijdens
het keizerrijk verloor dit ambt veal van zijn aanzien ; ook kwam er toen daze verandering in, dat
wel in de kolonien slechts twee personen daarmade bekleed waren, loch in de romeinsche municipien warden er toen jaarlijks vier aangesteld, die
dan ook den titel voerden van Quatuorviri.
Duurstede (Wijk-bij-). Zie daarvoor 't artikel
WIJK-BLP-DUURSTEDE.

Duval

Dyckshorne

Duval,graafschap der n.-amerik.Unie, benoordoosten Florida ; bevolkt met 5 a 6000 zielen.
Duval (Guillaume), fransch geleerde, geb.omstr.
1570 te Pontoise, gest. 1646, beoefende de oude
talen, benevens theologie, philosofie, geneeskunde
en kruidkunde ; was professor der philosofie, en
werd geneesheer des konings en deken der geneeskundige faculteit (1640). Behalve verscheidene andere werken heeft men van hem eene Histoire du
College royal de France (1644).
Duval (Valentin Jameray), oudheidkundige,
geb. 1695 te Arthonay in Champagne, was de zoon
van een behoeftig landman, en begon zijne loopbaan
als veehoeder ; zijne zucht om te leeren werd opgewekt door Leopold, hertog van Lotharingen, die
hem vervolgens liet studeeren ; daarna werd D. bibliothecaris van den hertog, professor der geschiedenis te Luneville, en eindelijk bewaarder van het
munt- en penningkabinet te Weenen, toen de zoon
van zijn beschermheer keizer was geworden onder
den naam van Frans I (1748). Hij stierf te Weenen
13 Sept. 1775. Zijne Oeuvres zijn in het licht gegeven door Koch (3 dln. Parijs 1785).
Duval (Amaury Pineu), geb. 28 Jan. 1760 te
Rennes, gest. 12 Nov. 1838 te Parijs, heeft zich als
geleerde en schrijver inzonderheid verdienstelijk gemaakt jegens de geschiedenis der litteratuur en
kunst. Zijne voornaamste werken : Des sepultures chez
les anciens et les modernes (Parijs 1801); Paris et ses
monuments (1803); Monuments des arts du dessin
chez les anciens et les modernes etc. (4 dln. 1829).
— D. (Alex. Vincent Pineu), broader van den vorige,
geb. 6 April 1767 te Rennes, gest. 10 Jan. 1842 te
Parijs als bewaarder der bibliotheek van het arsenaal,
is een der best geslaagde blijspel- en opera-dichters.
Oeuvres completes (9 dln. Parijs 1822-23).
Zie
Zi _,EGRIS-DUV AL.
Duval (I.
Duval (Nicolas). Zie VALLA.
Duval d'Eprêmesnil. Zie E PR-MESNIL.
Duval Sanadon. Zie SANADON.
Duverdier (Antoine), beer van Vauprivas,
geb. 1544 te Monthrison, raadsheer des konings,
contrOleur-generaal van Lyon, gest. 1600 te Dnerne
(dept. Rhone), is de schrijver van een kostbaar bibl iografisch werk: La Bibliotheque d' Antoine Duverdier

Dux, boh. Duchcov, stad met 2200 inw. in den
boheemschen kreis Saatz ; vermaard paleis van den
graaf van Waldstein.
Duxbury, naam van twee plaatsen in de Vereenigde Staten van N.-Amerika, te weten: 1) stad in
Massachusetts, 6 mijlen bezuidoosten Boston ; 3000
inw. — 2) plaatsje in Vermont, circa 3 mijlen bewesten Montpelier ; 900 inw.
Duyn van Maasdam (Adam Francois Jules
Armand, graaf van der), gesproten nit het adeloude
nederlandsche geslacht Van der Duyn, geb. 13 April
1771 te Deventer, waar zijn vader tijdelijk in garnizoen lag, was in 1813 een der vier manner, die
goad en bloed in de waagschaal stelden voor de onafhankelijkheid des vaderlands en het herstel van de
dynastie van Oranje, bekleedde later nog verscheidene gewichtige ambten, ward Februari 1844
tot opperhofmaarschalk benoemd, en stierf te
's Hage 19 Dec. 1848.
Duyse (Prudens van), vlaamsch letterkundige
en dichter, geb. 1805 te Dendermonde, ward archivaris der stad Gent, en heeft door zijne verdienstelijke pennevruchten veal bijgedragen tot het doen
herleven van de vlaamsche letterkunde.
Dwaraka, of Dwarka, havenstad in het oostindische landschap Guzerat, op de westkust van het
schiereiland Kattywar; 4000 inwoners; is, door den
Krisjna-tempel aldaar, een der heiligste plaatsen in
het westen van India.
Dwina, 1) de grootste bevaarbare rivier in het
noorden van europ. Rusland, ook genaanid de oostelijke D., was aan de ouden onbekend, hoewel sommigen die voor den Carambucis der ouden hebben
gehouden ; zij ontstaat in het gouvernement Wologda uit de samenvloeiing van de Soekhona en den
Joeg, loopt in noordwestelijke richting, neemt de
Witsjegda, Waga, Jahitsa en Pinega in zich op, en
ontlast zich, na een loop van 216 mijlen, beneden
Archangel in de Witte Zee. Door het Catharinakanaal van Koebenski staat de D. in gemeenschap
met de Wolga. — 2) D., of Duna, ook genaamd de
westelijke P., de Taruntus der ouden, aanzienlijke
rivier in het westen van europ. Rusland, ontstaat
nit het meertje Dwinetz, nabij de bronnen van de
Wolga, in het gouvernement Pleskow, doorstroomt
het lange dubbele meer Ochwat-Shadenje, en outlast
zich beneden Riga bij Diinamiinde in de Oostzee, na
in haren 145 mijlen langen loop de Meja, Kasplia,
Loetsjossa, Oela en Disna in zich opgenomen te
hebben.
Dwingeloo, of Dwinglo, dorp in de nederl.
prov. Drenthe, 5 wren gaans ten Z. Z. W. van Assen
en 4 wren gaans ten N. N. 0. van Meppel ; 700 inw.;
vermaard door de bescherming, aan de fransche uitgewekenen verleend, die zich door de herroeping
van het edict van Nantes genoodzaakt hadden gezien
uit Frankrijk te vluchten.
Dyardanes, eene rivier, die in den Ganges
uitliep, vol krokodillen en dolfijnen.
Dyce (Alexandre), geb. 30 Juni 1798 te Edinburg, maakte zich verdienstelijk door de uitgave van
oude engelsche schrijvers, maar inzonderheid door
zijne werken over Shakespeare, waaronder Remarks

contenant le catalogue de tons les auteurs qui out
ecrit on traduit en francais (1585). Zie LACROIX.

Duvergier (Jean Baptiste Marie), fransch
rechtsgeleerde, geb. 25 Aug. 1792 te Bordeaux, sedert 1821 advocaat aldaar, 1855 staatsraad, heeft
zeer vele, voor de rechtswetenschap hoogstbelangrijke
werken in het licht gegeven, o. a. met Guadet en
Dufau gezamenlijk de Collection des institutions,
chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe
et des deux Amdriques etc. (6 dln. 1821-23).

Duvergier deHauranne(Prosper),fransch
staatsman en publicist, geb. 3 Aug. 1798 te Rouaan,
bij den staatsgreep, 2 Dec. 1851, gearresteerd en
overgebracht, eerst naar Mazas, vervolgens naar Vincennes, toen naar Sainte-P6lagie, zat daar in eene
eel met Bixio gevangen tot 9 Jan. 1852, toen hij
uit Frankrijk gebannen ward, doch ontving 7 Aug.
1852 vergunning om terug te keeren ; sedert heeft
hij gewerkt aan zijne Histoire du gouvernement
parlementaire en France (dl. 1-3,1857--59).
n
Duvernet (Mouton). Zie MOUTON--UVERNET.
Duveyrier (Charles), fransch drama- en vaudevilleschrijver, geb. te Parijs 12 April 1803, schreef
eerst tot 1831 ijverig in het belang van het SintSimonismus. — D. (A. H. J.), oudste broader van den
vorige, vruchtbaar drama-schrijver. Zie MELESVILLE.
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on Collier's and Knight's editions of Shakespeare

(Londen 1844), en vooral zijne beredeneerde editie
van al Shakespeare's werken (Londen 1858 en v.).
Dyckshorne, voormalig dorp in de nederl.
prov. Friesland, gesticht anno 140 door Asconius,
den eersten hertog van Friesland, lag tusschen Almenum en Terschelling, doch is door de invloeiende
Noordzee weggespoeld.

Dyer

Dzoengariji

Dyer, een graafschap in de noord-amerikaansche
Unie, staat Tennessee, bevolkt met 7000 zielen ; de
hoofdplaats is Dyersburgh.
Dyhernfurt, stad in pruisisch Silezi8, aan de
Oder, circa 4 mijlen benoordwesten Breslau; 1500
inw.; 2 kasteelen.
Dijk (Antoni van), beroemd nederlandsch schilder, geb. 22 Maart 1599 te Antwerpen, eerst leerling
zijns vaders, vervolgens van Van Balen en Rubens,
studeerde toen eenigen tijd in Italie, inzonderheid
Titiaan en Paul Veronese. Nadat hij in 'sGravenhage
vele portretten van aanzienlijke personen vervaardigd
had, trok Karel I hem naar Engeland, waar D. zelfs
in den echt trad met de dochter van graaf Howrie,
op eenen prachtigen voet leefde, doch reeds 9 Dec.
1641 stierf. — D. (Philip van), ook bijgenaamd
de kleine van Dijk, geb. 10 Jan. 1680 te Amsterdam,
woonde lang te Cassel als hofschilder van den landgraaf van Hessen, en stierf 2 Febr. 1752 te 's Hage.
Dijkshorn, dorpje in Groningen. Zie het art.

Dysart, havenstad in het schotsche graafschap
Fife, 4 uren gaans benoorden Edinburg, aan den
Firth of Forth ; goede haven ; 8000 inw.
Dysaules, varier van Triptolemus en Eubuleus,
broader van Celetis; volgens de legende der Phliasiers was hij verdreven door Ion, en werden door hem de mysteries der eleusische Demeter
(d. i. Ceres) in Phlius ingevoerd.
Dysorus, een goudmijnen bevattend gebergte
iu Matedoniö, strekte zich uit van het noorden
naar bet zuiden tot aan de thermeische golf.
Dyspontium, gr. Dispontion, stad in Elis,
aan den heiligen wag, die, langs den voet van den
berg, van Olympia naar Elis liep, word in den oorlog
tusschen de Elias en Piseers verwoest.
Dyveke, d. Duifje, geb. 1488 te Amsterdam
(daarom het Duifje van Amsterdam genoemd), dochter van Sigbrit Wilms, is bekend door hare liefdebetrekking tot den deenschen koning Christiaan H,
die haar 1507 te Bergen in Noorwegen had leeren
kennen, waar hare moeder zich nedergezet had als
herbergierster. Na zijne troonsbeklimming liet hij
haar naar Kopenhagen komen ; en in weerwil dat hij
gehuwd was, zette hij zijn verboden omgang met
haar voort, en liet hare arglistige moeder eenen
grooten invloed uitoefenen op 's lands zaken. In
1516 stierf D. plotseling, waarschijnlijk door vergif.
Dzialoszyn, stad in bet poolsche gouvernement Warschan, kreis Kalisch ; 1000 inw.
Dzialynski (Titus, graaf), geb. 1797 in het
Posensche, gest. 12 April 1861, legde zich inzonderheid toe op de beoefening van de geschiedenis
zijns vaderlands, en bracht, op zijn landgoed te
Koernik aan de Warthe, een der rijkste bibliotheken
voor de geschiedenis van Polen bijeen. Daarop gal'
hij een aantal werken in het licht, die als bronnen
voor Polen's geschiedenis gelden, waaronder voornamelijk: (1852) Liber geneseos illustris familia!
Schidlovieciorum (duits. Denkwiirdigkeiten der Familie
Szydlowlecki) en de Acta Tomiciana (dl. 1-6, Posen 1852-60).
7 IZEM.
Dzjem. Zie —
Dzjendzjis-khan. Zie GENGIS-KHAN.
Dzjihoen, stad. Zie Amon 2). — D., rivier.
Zie AMU-DARJA.
Dzjirdzjeh. Zie GIRGEH.
Dzoengarije, of Songarije, in het Chineesch
genaamd Tsjian-sjan-pe-loe (dat is: gouvernement
ten noorden van het gebergte Tsjian-sjan), eene
groote landstreek in Centraal-Azi8, maakt deal uit
van het Chinesche rijk, en grenst ten noorden aan
Siberia (gouvernement Tomsk), ten wester]. aan
Turkestan, ten zuiden aan Tibet, en ten oosten aan
Mongolia ; bet is een bergachtig land, rijk aan meren.
Het is ingedeeld in drie militaire divisien, die
elk den naam dragen van hare hoofdplaats, nl.:
1) Ili, of Goedzja, in het zuidwesten van D.;
2) Koerkhara-oesson, ten oosten van de eerste
divisie ; — en 3) Tarba-gatai, in het noordoosten.De
Dzoengaren zijn van mongoolsch ras, en stammen af van de familie der Kalmukken ; hun naam
D., die linkerhand beteekent, is hun gegeven, omdat
het door hen bewoonde land aan de linkerzijde (dat
wil zeggen ten westen) van China ligt. Zeer lang
hebben de D. onder het gezag der eigenlijke Mongolen gestaan ; doch omstreeks de helft der 18e
eeuw zijn zij onderworpen door de Chinezen, en is
hun land bij het Hemelsche Rijk ingelijfd.
NB. Woorden, die men niet op Dz. vindt, zoeke
men op G, op J, op S, op SCH, op Z, enz.
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WESTERDIJKSHORN.

Dykshorne, voormalig friesch dorp. Zie bet
art. DYCKSHORNE.
Dijle, rivier in Belgie, ontspringt in ZuidBraband, doorstroomt de prov. Antwerpen, neemt
de Senne in zich op, en na zich bij Rumpst met de
Nettie vereenigd te hebben, neemt zij den naam aan
van Rupel. Naar deze rivier droeg het fransche
departement der Dijle zijnen naam (1802-1814),
waarvan Brussel de hoofdplaats was.
Dymamis, d. i. de kracht, een der vier allegorische huisgoden van de grieksche Egyptenaren.
Zie ANANCHIS.
Dyme, lat. Dyme, 1) een der twaalf oude steden van Achaia, bewerkte met Patrw de oprichting
van den tweeden acheischen bond ; in 146 v. Chr.
word D. door de Romeinen geplunderd, omdat het
de partij van Perseus gekozen had ; kort daarna ontving het eene romeinsche volkplanting. Rumen van
D. bij het tegenwoordige Karawostasi. — 2) stad in
Thracie. aan de rivier Hebrus, heet thans Feredjik.
Dyo Naiman Soema, in Mongolie, is de
zomer-residentie van den tweeden pekinger choetoechtoe ; het bevat 108 lama-tempels en eene wijdvermaarde fabriek van afgodsbeelden.
Dyras, tegenw. Gurgo, rivier in Phthiotis,
ontlast zich in de malische golf (Maliacus sinus).
Dyrrachium. Zie DYRRHACHIUM.
Dyrrhachium, tegenw. Durazzo, stad in
bij de Taulantiers, aan de Adriatische Zee,
tegenover Brundusium of Brindisi in Italie. Eerst
heette deze stad Epidamnus, welke naam in D. ward
veranderd door de Romeinen, toen die eene yolkplanting derwaarts zonden. D. was de plaats van
overvaart tusschen Griekenland en Italie. Toen D.
door de aanhangers van Pompejus bezet was (49. v.
Chr.) kwam Cesar het beleg voor de stad opslaan.
Op eenen stormachtigen nacht in eene boot naar
Brundusium willende oversteken, voegde Cesar aan
den vreesachtigen veerman de vermaarde woorden
toe: ,,Vrees niet, want gij hebt Cesar en zijn gelut
aan boord !" Met dat al moest hij terugkeeren, zonder
Brundusium bereikt te hebben. Nadat zijne versterkingen uit Brundusium aangekomen waren, leverde
hij achtervolgend zes veldslagen aan Pompejus, in
de nabijheid van D., doch zag zich eindelijk genoodzaakt af te trekken, en toog naar Thessalia, werwaarts
Pompejus de onvoorzichtigheid beging hem te volgen,
zoodat de beide lagers (48 v. Chr.) tegenover elkander gekampeerd warden bij Pharsalus.

E.
E. op muntstukken beduidt:
op fransche : de muntstad Tours ;
op pruisische : de muntstad Koningsbergen ;
op oostenrijksche : de muntstad Carlsberg.
Als verkortingen, waarin E. de eerste letter is,
valt hier slechts te vermelden:
Etc. voor etcetera, d. i. en zoo voorts.
Ea. Zie /Ea.
Eaciden, lat. ,Eacidx, afstammelingen van
Eacus, koning der Myrmidonen. Zie IEACUS.
Eacides, lat. Xacides, koning van Epirus, werd
lang van zijne kroon verstoken gehouden door Philippus, koning van Macedonia, doch beklom den
troon na den flood van dien vorst, haalde zich den
oorlog met Cassander op den hals, doordien hij eene
wijkplaats verleende aan Philippus Arrhideus, en
stierf (312 v. Chr.) eer die oorlog geeindigd was,
na 19 jaren geregeerd te hebben.
Eacus. Zie JEACUS.
Eagle—Island, eiland aan de westkust van
lerland. Zie ACHILL-ISLAND.
Eane, riv. in Ierland, ontspringt in 't graafschap
Monaghan, en outlast zich in de golf van Dundalk.
Earl, d. graaf, was tot in de eerste helft der
14e eeuw de hoogste titel in den engelschen adel,
doch werd toen de tweede, doordien Edward III
aan zijnen zoon, den Zwarten Prins, 1338 den titel
verleende van hertog van Cornwallis; en in het
laatst dierzelfde eeuw werd E. de derde titel in
rang, doordien Richard II aan zijnen gunsteling,
Robert de Vere, den titel verleende (1386) van
markies van Dublin.
Earlston, of Ercildoune, dorp in het schotsche
graafschap Berwick, aan den Leader; 1800 inw.;
in de nabijheid ligt de door de legende vermaarde
Rhymer's Tower.
Earn, of Earne, een mijl lang en 4 mijl breed
meer in het schotsche graafschap Perth ; nit dit
meer komt de rivier E., die zich na eenen loop van
8 mijlen outlast in de golf van den Tay.
Easdale, een der Hebriden, eilandje aan de
westkust van het schotsche graafschap Argyle. Groot e
zout- en leigroeven.
East, engelsch woord, dat Oost beteekent, komt
veel in samenstellingen voor, o. a.:
Eastbourne, vlek in het engelsche graafschap
Sussex, ruim 2 uren gaans bezuiden Hailsham, drie
kwartier gaans van het Kanaal; 5800 inw.; drukbezochte zeebaden.
East- Grinstead, stad in het engelsche graafschap
Dorset, 8 mijlen benoordoosten Chichester ; 4000
inwoners.
East-India, engelsche naam voor Oost-Indie.
East-Main, 1) naam voor het oostelijk gedeelte
van het Hudsonsbaai-territorium, of de kust van
Labrador, van straat Hudson tot de rivier Harricanaw. — 2) E.-M., of Slude-River, rivier in engelsch
Amerika (Labrador), ontspringt ten westen van het
meer Mistissiny, en valt na eenen loop van 56 mijlen
in de James-baai.
East-Meath, iersch graafschap. Zie MEATH.

Eastport, havenstad in den n.-amerik. staat Maine,
op het in de Passamaquoddy-baai liggende eilandje
Moose; 5000 inw.
East-Riding, het oostelijk district van het engelsche graafschap York.
East-River, de straat tusschen Long-Island-Sound
en de haven van New-York, scheidt de stad NewYork van Brooklyn en Williamsburg, is 4 mijlen
lang, en draagt op haar smalste punt den naam van
Hurlgate of Ilellgate.
East-Windsor, stad in den n.-amerik. staat Connecticut, ruim 3 uren gams benoorden de stad Connecticut ; 4000 inw.
Eastlake (Charles Lock), voornaam engelsch
historie- en genre-schilder, geb. 17 Nov. 1793 te
Plymouth, sedert 1850 president der londensche
akademie, schreef ook verscheidene werken, o. a.
Materials for the history of oil painting (Louden
1847).Zijne geboren Elizabeth Rigby,geb. omstreeks 1816, heeft insgelijks naam gemaakt als schil deres en schrijfster.
Easton, twee steden in Noord-Amerika : 1) manufactuurstad in Pennsylvanie, aan de uitwatering
van den Lehigh in de Delaware, 11 mijlen benoordwesten Philadelphia; 9000 inw. — 2) stad in Maryland, ruim 5 mijlen bezuidoosten Annapolis, nabij
de baai van Chesapeak.
Eaux—Bonnes, stad in 't fransche dept. der
Lage-Pyreneen, ruim 8 uren gaans bezuidoost.Oleron ;
warme bronnen, genaamd Eaux-d' Arquebusade,
beroemd geworden sedert den slag van Pavia (1525),
toen de gekwetste Bearners de heilzame werking
van dit bronwater ondervonden.
Eaux—Chaudes, fransch dorp. Zie het art.
AIGUES-CHAUDES.

Eauzan, oudtijds Elusates, klein gedeelte van
Neder-Armagnac ; voornaamste steden : Eauze (de
hoofdpl.), Campagne en Mauleon.
Eauze, lat. Elusa, stad met 4000 inw. in het
fransche dept. Gers, 6 uren gaans bezuidw. Condom,
aan de Gelise ; eertijds de hoofdplaats der Elusaten,
een y olk in Novempopulanie.
Ebal, naakte en rotsige berg in den stam
Ephraim in Palestina, tegenover den berg Gazirim,
Op den berg E. moest, volgens de bepaling van Mazes,
de banvloek worden uitgesproken tegen hen, die de
wet niet onderhielden ; Dent. 11: 29 ; 27 : 4, 13;
Jozua 8: 30, 33.
Ebal, 1) kleinzoon van Sell. ; Gen. 36: 23;
I Chron. 1: 40. — 2) kleinzoon van Heber;
I Chron. 1: 22.
Ebbesen (Nils). Zie NILS EBBESEN.
Ebbo, tot bisschop van Reims verkoren door
de voorspraak van Lodewijk den Vrome, werd door
pans Pascal naar Denemarken gezondeu,om daar het
Evangelie te prediken. Hij was voorzitter in het
concilie van bisschoppen, dat den keizer van den
troon vervallen verklaarde op aanstoken van diens
zoon Lotharius. Toen Lodewijk op den troon hersteld was, deed hij E. in een klooster opsluiten
(835); eerst na het overlijden van den monarch
verliet E. dat klooster, werd toen bisschop van Hildesheim, en stierf 851.
58
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Ebed, 1) varier van Gahl ; Richt. 9: 26, 28, 30,
31, 35. — 2) een der met Ezra weergekeerden uit
Babel; Ezra 8 : 6.
Ebedmelech, ook Abedmelech of Abdemelech, een Moor, was kamerling bij koning Zedekia,
en verloste den profeet Jeremia nit den kuil, waarin
men hem meende te laten doodhongeren ; Jerem.
38 : 7, 8, 10, 11, 12 ; 39: 16.
Ebel (Johann Gottfried), geb. 6 Oct. 1764 te
Ziillichau in de Neumark (in Pruisen), was geneesheer te Frankfort aan den Main toen hij door zijne
vertaling van Sidyés e werken (1796), waardoor hij
de revolutionnaire beginselen verspreidde, onder
verdenking kwam den geest van omwenteling in
Duitschland te willen aanwakkeren. Hij nam dus de
wijk naar Parijs, en vestigde zich vervolgens te
Zurich, waar hij burger werd en 8 Oct. 1830 stierf.
Hij heeft zich door zijne geschriften ook doen kennen als geoloog en staathuishoudkundige ; zijn voornaamste werk is Anleitung, auf die nittzlichste und
genussvollste Art die Schweiz zu bereisen (Zurich
1793 ; 3e druk 4 dln. 1810 ; verkort door Escher
8e druk, Zurich 1842). Wijders heeft men van hem
(mede in het Duitsch) eene Beschrijving der bergvolkeren van Zwitserland (2 dln. Tubingen 17981802) en eenige geologische werken.
Ebeltoft, havenstad in Jutland, aan het Kattegat ;1200 inw.
Ebenfurth, stad in den oostenrijkschen kreis
Unterwienerwald ; 1850 inw. en een oud kasteel der
tempelridders,
Eben—Haezer, legerplaats der Israelieten,
eer ze geslagen werden door de Filistijnen ; I Sam.
4: 1; 5: 1; 7: 12.
Eber (Paul), de trouwste vriend en medehelper
van Melanchthon, geb. 8 Nov. 1511 te Kitzingen in
Frankenland, gest. 10 Dec. 1569.
Eberbach, stad in het groothertogdom Baden,
circa 5 mijlen beoosten Mannheim, aan den Neckar;
3800 inw. ,
Eberhard, hertog van Friuli (846-868),
trouwde Gisela, de dochter van keizer Lotharius.
Hij verdedigde zijn hertogdom tegen de invallen der
Slawen, en liet vier zonen na, waaronder (op een
na de oudste) Berengarius, die hem eerst opvolgde
als hertog van Friuli, en later koning van Italie en
keizer werd.
Eberhard, graven en hertogen van Wurtemberg. Zie WURTEMBERG.
Eberhard, naam van twee duitsche beeldhouwers, twee broeders, beiden geb. te Hindelang
in de Algau, en gest. te Munchen, nl. Conrad E.,
geb. 25 Nov. 1768, gest. 12 Maart 1859 (de beroemdste der twee), en Frantz E., geb. 1767, en
blind gest. 18 Dec. 1836.
Eberhard (August Gottlob), geb. 1769, eerst
theoloog, sedert 1792 belletristisch schrijver, later
tevens boekhandelaar te Halle, begaf zich 1835 van
daar naar Hamburg, vestigde zich 1842 te Dresden
en stierf aldaar 13 Mei 1845. Gesammelte Schriften
(20 dln. Halle 1830-51); verscheidene zijner geschriften beleefden een tweeden, zijn Hannchen und
die Kiichlein een 18en druk.
Eberhard (Johan August), duitsch philosoof
en taalgeleerde, geb. 31 Aug. 1739 te Halberstadt,
eerst geestelijke, sedert 1778 professor der wijsbegeerte te Halle, gest. 6 Jan. 1809, heeft eene menigte werken geschreven, waarvan inzonderheid
melding verdienen : Neue Apologie des Sokrates (2dIn.
Berlijn 1772 ; 2e druk 1786) ; Handbuch der iEsthetik
(4 din. Halle 1803-5 ; 2e druk 1807-20) ; Versuch

einer allgenzeinen deutschen Synonymik (6 dln. Halle

1795-1802, vervolgd en uitgebreid door Maass,
12 dln. 1818-21, door Gruber, 6 dln. 1826-30) ;
SynonymischesHandwOrterbuch der deutschen Sprache

(Halle 1802 ; 12e druk Berlijn 1862).
Ebernburg, kerspel in den beierschen palts,
aan de Nahe ; 480 inw.; ruinen van de burcht E.,
die eens in het bezit was van ridder Frans von
Sickingen, die hier o. a. Ulrich von Hutten opnam.
Ebersbach (Oud- en Nieuw-), met 3800 en
2600 inw., kerspel in het saksische district Bautzen;
linnenhandel en weverij.
Ebersberg, 1) marktvlek in den beierschen
kreis Oberbaiern, aan den weg van Munchen naar
Saltzburg ; 1500 inw.; kerk, die druk bezocht wordt
door bedevaartgangers. — 2) vlek in het aartshertogdom Oostenrijk, 6 uren gaans benoordw. Steyer,
aan de Traun ; overwinning der Franschen op de
Oostenrijkers 3 Mei 1809. — 3) vlek in Wurteinberg,
circa 2 uren gaans beoosten Backnang.
Vbersdorf, 1) vlek in de heerlijkheid E.
(waarvan het de hoofdpl. is) in het vorstendom
Reuss jongste linie, aan de Friesa ; ruim 1300 inw.
waaronder omstr. 500 Herrnhutters; fraai vorstelijk
paleis, dat tot het jaar 1848 (toen het geheele land
Reuss jongste linie den werd) de residentie was
van den prins van Reuss-Lobenstein-Ebersdorf.
2) kerspel in het saksische dictrict Zwickau, gerechtsamt Frankenberg ; 1000 inw.; oude kerk, die voorheen druk bezocht werd door bedevaartgangers; in
de pastorij worden nog de kleederen vertoond van de
in 1455 geroofde prinsen en van hunnen redder. —
3) Kaiser's Ebersdorf, stad in het aartshertogdom
Oostenrijk, 2 uren gaans bezuidoosten Weenen;
1200 inw. ; Napoleon had bier 1809 zijn hoofdkwartier.
Eberstadt, marktvlek in het groothertogdom
Hessen, prov. Starkenburg, aan de Modau ; 2500 inw.
Eberstein, of Ebersteinburg, kerspel in den
badenschen Middelrijnkreis, amt Baden, aan de
Murg; 500 inw.; ruinen van de burcht E., die tot
in de 14e eeuw de zetel was van een beroemd grafelijk geslacht.
Ebert (Friedrich Adolf), duitsch bibliograaf,
geb. 9 Juli 1791 te Taucha, bibliothecaris 1806 der
stad Leipzig, 1822 der hertogen van Brunswijk te
Wolfenbuttel, 1828 van de koninklijk saksiche bibl.
te Dresden, aldaar gest. 13 Nov. 1834. Van de vele
door hem geschrevene werken is vooral belangrijk
het Allgemeine bibliographische Lexicon (2 dln. Leipzig 1821-30).
Eberwein (Traugott Maximilian), duitsch
componist, geb. 27 Oct. 1775 te Weimar, hofkapelmeester te Rudolstadt, aldaar gest. 2 Dec. 1831,
componeerde meer dan 100 werken (kerk-, kameren tooneelmuziek), en was een der meest gezochte
toonzetters van zijnen tijd. — E. (Karl), jongste
broeder van den vorige, geb. 1784 te Weimar, insgelijks verdienstelijk componist, o. a. van de opera
Graf von Gleichen.
Ebesfalva, of Elizabethstadt, koninklijke vrijstad in den saksischen stoel Mediasch (in Zevenbergen), aan den Grooten Kokel ; omstr. 2300 inw.,
meest Armeniers.
Ebez, een der landpalen van den stam Issaschar ;
Jozua 19 : 20.
Ebingen, stad in den wurtembergschen Zwartewoudskreis, aan de Schmiech, ruim 3 uren gaans
bezuidoosten Bahlingen ; 4500 inw.
Ebion, het hoofd der Ebionieten. Zie het art.
EBIONIETEN.

Ebionieten

Ebionieten, eene christensekte in de eerste
eeuw van het Christendom, hadden (volgens Epiphanes) tot hoofd zekeren Ebion, een jood, zijnde
een leerling van Cerinthus en storcijn. Volgens Origenes en Eusebius is hurl naam afgeleid van een
hebreeuwsch wooed, dat arm, beteekent. Deze sekte,
die weinig verscbilde van die der Nazareners, verwierp de godheid van Christus, ontkende de echtheid van de geschriften der Apostelen, en nam enkel
het Evangelic van Mattheus aan, eenigszins anders
dan het tot ons gekomen is. De eerste E. leidden
eenen streng zedelijken levenswandel ; doch later
was er op hunne zedelijkheid veel al te dingen. Het
Evangelic van Johannes wordt geacht geschreven te
zijn ter bestrijding van Ebion en Cerinthus.
Ebjasaph, 1) een der kinderen vaan Kohath ;
I Chron. 6: 23. — 2) zoon van Korah ; I Chron. 6 :
37; 9: 19.
Eblana, stad in Hibernia; tegenw. Dublin.
Ebn, d. zoon, verbastering van het arabische
wooed Aben. Zie ABEN.
Eboli, het oude Eburi, stad in de napolit.
prov. Principato citeriore, 6 uren gaans bezuidoosten
Salerno; ruim 7000 inw.; naar E. voerden de prinsen van E. hunnen titel.
Eboli (prinses van). Zie PEREZ.
Ebora, steden in Hispania : 1) in Lusitanie, met
den bijnaam Liberalitas Julia; tegenw. Evora. —
2) versterkte stad der Turdulen, beoosten de tritwatering van den Baetis; tegenw. San Lucar di Barrameda.
Eboraeum, belangrijke stad in romeinsch
Britannie, in Flavia Cesariensis, hoofdstad der Briganten en van de geheele provincie. Te E. stierven
Septimius Sevens en Constantius Chlorus; in 306
werdConstantijn hier uitgeroepen als augustus; het
oude E. is het tegenw. York.
Ebre, fransche naam voor Ebro.
Ebreichsdorf, dorp in het aartshertogdom
Oostenrijk, mini 2 uren gaans benoordoosten Ebenfort ; 1000 inw.; kasteel; ijzerpletterij.
Ebreuil, fransche stad, dept. Allier, aan de
Sioule, 2 uren gaans ‘bewesten Gannat; 2000 inw.
Ebro, fransch Ebre, de Iberus der Romeinen,
belangrijke rivier in Spanje, ontspringt op de Sierra
de Reynosa, in de prov. Toro van het koningrijk
Leon, doorstroomt in zuidoostwaartsche richting
Oud-Castilie, Navarra, Aragonie en Catalonia, stroomt
Tangs Miranda, Logrono, Tudela, Saragossa, Mequinenza, Mombayo en Tortosa, neemt de wateren in
zich op van verscheidene rivieren (links de Aragon,
Gallego, Segra ; rechts de Xalon, Guadalupe) en
valt, na eenen loop van 105 mijlen, bij kaap Tortosa
in de Middellandsche zee.
Ebrodunum, I ) E., of Eberodunense Castrum, stad in Gallie (Maritieme Alpen) ; tegenw.
Embrun.-2) stad in Transalpijnsch Gallie ; tegenw.
Yverdun in Zwitserland.
Ebroicum, stad in Gallie (G. Lugdunensis 2a);
tegenw. Evreux.
Ebroin, majordomus onder de neustrische koningen Clotarius III en Thierry III (sedert 659),
maakte zich gehaat door zijne wreedheden. Na den
dood van Clotarius plaatste hij Thierry op den troon
(670); doch in den haat, dien men E. toedroeg,
moest ook de koning deelen. Men gaf de kroon aan
Childerik H, en E. werd opgesloten in het klooster
van Luxeuil; nit deze zijne gevangenis wist hij Miter bij Childerik's dood te ontsnappen, verschafte
zich eenigen aanhang, en deed Leudesik vermoorden, die door den weder op den troon gekomen
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Thierry als majordomus aangesteld was. I)aarop had
E. de vermetelheid, een bedrieger, dien hij deed
doorgaan voor een zoon van Clotarius III, te doen
kronen onder den naam van Clovis HI; hij verwoestte te vuur en te zwaard de provincien, die dezen gewaanden koning niet wilden erkennen, en
dwong eindelijk koning Thierry om hem weder als
majordomus aan te stellen. Alsnu scheurde Aquitanie zich van 'Frankrijk los; en Austrasie, dat hem
niet wilde erkennen, benoemde twee majordomussen, die te Leucofao door E. werden overwonnen.
Kort daarna (681) wend E. gedood door Hermanfried, een edelman, die door E. beroofd was geworden van zijne hezittingen. De heilige Audoenus
was een vriend van E., doch de heilige Leodegarius
wend door hem vervolgd.
Ebron, een der landpalen van den stam Issaschar; Jozua 19: 28.
Ebrona, legerplaats der Israelieten. ZieA— BRO NA.
Ebstorf, marktvlek in het hanov. prinsdom
Luneburg; 1000 inw.
Ebura, 1) stad in Hispania ; tegenw. Evora.—
2) E., of Autura, rivier in Gallie; tegenw. de Eure.

Eburi. Zie EBOLI.
Eburonen, een der 24 volksstammen, die,
volgens de opgave van Julius Cesar, in de Nederlanden woonden. Het grootste gedeelte van hun land
lag tusschen de Maas en den Rijn. Een klein gedeelte der E. woonde aan de overzijde der Maas,
welke streek later tot Luikerland behoord heeft. Zij
grensden ten noorden aan de Menapiers, ten westen
aan de Aduatiken, die hen van de Nerviers scheidden; ten zuiden aan de Condrusen en Segniers,
waardoor ze van de Treviren gescheiden waren. Het
land der E. besloeg dus de tegenw. belgische provincien Luik en Limburg, het hertogdom Limburg,
een gedeelte van de pruis. Rijnprovincie, en waarschijnlijk ook den oostelijken zoom der tegenw.
belg. prov. Antwerpen. Ten tijde van Cesar stonden
de E. onder twee koningen, nI. Ambiorix en Cativulcus. Toen eerstgenoemde op verraderlijke wijze
vijf rorneinsche cohorten in eene hinderlaag gelokt
en omgebracht had, werden de E. uitgeroeid door
Cesar, die daarna de Tongeren in hun land vestigde.
Eburovices (Aulerci). Zie AULERCI.
Eburovices, of Mediolanum, stad in Gallie,
in G. Lugdunensis 2a; hoofdstad der Aulerci Eburovices; tegenw. Evreux.
Eburum, stad in Germania; tegenw. Olmutz.
Ebusus, een der Balearische eilanden; tegenw.
Ivica.
Ebzan, rechter over Israel, was de opvolger
van Jephtha, en de voorganger van Elon; Richt.
12 : 8, 10.
Ecbatana, naam van verscheidene steden in
Voor-Azie, o. a.: 1) het voornaamste E. was de
hoofdstad van Medic, ongeveer in het rnidden van
dat land, aan den voet van het gebergte Orontes
(Elwend), en ten zuidwesten van de Caspische Zee;
volgens de grieksche geschiedschrijvers was deze
stad gesticht omstr. 705 v. Chr. door Dejoces; volgens den Bijbet (Bock Judith) echter, werd D. niet
gesticht door Dejoces, maar omstreeks 600 v. Chr.
door Arphachsad, die of een kleinzoon van Dejoces
is geweest, Of meer waarschijnlijk diens zoon en
opvolger, en wel dezelfde persoon als Phraortes, die
een tijdgenoot was van Nebucadnezar. In 561 v. Chr.,
toen Astiages op den troon zat, werd het gezag yenmeesterd door diens kleinzoon Cyrus, en nu daalde
E. al spoedig tot hoofdstad van den tweeden rang.
De koningen van Perzie bielden er hunne zomerre-
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Echterdingen

sidentie. Toen Darius overwonnen was, zocht hij te
Echemus, koning van Arcadia, streed als
kampvechter voor Atreus (10 jaren voor den TroE. eene wijkplaats (331 v. Chr.); doch. Alexander
jaanschen oorlog), en doodde Hyllus in een tweegevolgde hem daar reeds spoedig op de hielen, en
vecht. Zie Huns.
vond er onmetelijke schatten opgehoopt. Parmenion
werd te E. vermoord. Het in verval geraken van E.
Echenoz—la—Mêline, fransch dorp, dept.
Haute-Saone, nabij Vesoul; 1000 inw.; groote grotbegon onder de Seleuciden, die E. van al zijne rijkten of spelonken, met vele gebeenten, waaronder er
dommen en voornaamste gedenkteekenen beroofden.
zijn nit het tijdvak van vOOr den Zondvloed.
Tegenwoordig is er geen spoor meer van E. te vinEchetus, een wreedaaardig koning in Epirus,
den; doch men houdt bet er voor, dat het tegendie alle vreemdelingen op eene barbaarsche wijze
woordige Hamadan op de plaats ligt, waar het oude
verminkte, en zijne eigene dochter Metope van het
E. gestaan heeft.-2) eene stad in Persis, genaamd
gezicbt liet herooven.
Ecbatana Magorum, omdat er eene beroemde school
van Wijzen (Magi) bestond. Op de plaats van dit E.
Echi, een der zonen van Benjamin; Gen. 46 : 21.
Echidna, een monster, half vrouw, half slang,
staat vermoedelijk het tegenwoordige Guerden. —
was de dochter van Chrysaor (zelf gesproten uit het
3) stad in Syria, aan den voet van den Carmel; het
bloed van Medusa) en van Calirrhoe. Zij bewoonde
tegenwoordige Caiffa.
eene rotsspelonk in Pisidie , of op een der PithyuEccelin, verfranscht van Ezzelino (zie dat art.)
sische eilanden, van waar zij alien, die daar voorbijEcchellensis (Abraham). Zie ABBAHAM.
kwamen, overviel en verslond. Door Typhon (of TyEcciesfield, fabriekstad in het engelsche
phaon) herhaalde maken bezwangerd, was E. de
graafschap York; 13,000 inw.
moeder van een aantal monsters, o. a. den Cerberus,
Eceleshall, stad in het engelsche graafschap
de Hydra van Lerna, de Chimaera van Bellerophon,
Stafford, aan den Sow, 3 uren gaans benoordw.
de Sphinx van Thebe, den Leeuw van Nemea, enz.
Stafford; 5000 inw.
Echinaden,Eohinades insulm,ofEchinw,eene
Ecetra, versterkte :stad der Volscen, wellicht
hunne hoofdstad, wordt in hunne oorlogen herhaalgroep eilandjes in de Adriatische Zee, volgens de
fabel zoo vele nimfen, die, omdat ze zich den toorn
delijk vermeld als een gewichtig punt ; het lag bevan Achelous op den hals gehaald hadden, in eizuiden Anagnia, en bezuidwesten Ferentinum.
landjes waren veranderd ; volgens Plinius waren er
Echague (Don Rafael), spaansch generaal, geb.
9, volgens Ovidius 5. De tegenwoordige naam is
13 Febr. 1815 te San-Sebastiano, streed sedert
1833, in de burgeroorlogen, aan de zijde der ChrisCursolarische eilanden (zie dat art).
tinos, was als aanhanger van O'Donnell een der
Echinus, I stad in Acarnanie, aan de Ambracische golf. — 2) hoofdstad der Myrmidonen in
hoofdleiders in de omwenteling van 1854, werd bij
Phthiotis, aan de Malische golf; tegenw. Acbina.
het nitbarsten van den marokkaanschen oorlog bekleed met het kommandement over de eerste diviEchion, schilder. Zie AeT1ON.
—TSJM1ADZIN.
sie, waarmede hij 1859 (22-25 Nov.) de hevige
Zi F
Echmindvin sta d _.e
aanvallen der Marokkanen afsloeg, en zich roemrijk
Echmim, of Echmin, stad. Zie AKEIMIN.
onderscheidde bij Tetuan in Jan. 1860. Bevorderd
Echo, eene nimf, die tot bet gevolg van Juno
behoorde, en die zich door Jupiter had laten omtot luitenant-generaal, werd hij 1860 als kapiteinkoopen om Juno aan den praat te houden, telkens
generaal naar Portorico gezonden.
wanneer zij naar hem kwam zoeken onder de nimEchard (Lawrence), engelsch geschiedschrijfen, zoodat hij den tijd zou hebben om zich uit de
ver, geb. 1671, gest. 1730 ;men heeft van hem eene
voeten te maken, als zijne wederhelft hem in zijne
geschiedenis vart bet romeinsche rijk, van de stickminnarijen met deze of gene nimf overliep. Toen
ting van Rome tot Augustus (1699), vervolgd tot
Juno deze list ontdekte, legde zij aan E. het zwijgen
de regeering van Constantijn (1707); eene Kerkeop door haar te veranderen in eene rots; E. mocht
lijke geschiedenis, loopende tot Constantijn (2 din.
nu niet anders meer spreken, dan wanneer Juno
1712); eene Geschiedenis van Engeland, loopende
haar iets vroeg, en alsdan mocht zij slechts anttot de regeering van Jacobus 1 (1707), vervolgd tot
woorden, door het laatste woord der tot haar gede omwenteling (2 din. 1718) ; enz.
richte vraag na te zeggen. De nimf E. werd verliefd
Echecrates, nit Phlius in den Peloponnesus,
op den schoonen Narcissus, doch door hem verwas een der laatste Pythagorean.
smaad.
Echellensis (Abraham). Zie ABRAHAM.
Echref, stad in Iran. Zie ACHRAF.
Echelles (Les), vlek in Savoje, 2 mijlen bezuidw. Chambery, op den rechteroever van den
Echt,ofEgt, dorp in nederl. Limburg, derdlialf
uur gaans bezuidw. Roermond, aan de Geelen, omstr.
Guiers ; 1400 inw. Eertijds bestond er tusschen dit
halfweg tusschen Maastricht en Venlo; 1600 inw.;
vlek en Chambery geen ander middel van gemeeneertijds nabij E. een sterk kasteel, dat 1498 door
schap, dan over eene steile gevaarlijke rots te kliwmen met behulp van touwladders (echelles); vandaar keizer Maximiliaan belegerd en ingenomen, doch
na zijn vertrek weder door de Gelderschen bemachde naam.. Karel Emmanuel II, hertog van Savoje,
liet 1670 een pad uithouwen, ten einde die gemeentigd en toen verwoest werd.
schap minder moeilijk te maken ; doe!' Napoleon I
Echteld, ook wel Elst genaamd, dorp in Gelliet een aanvang maken met het boren van eenen
derland, 5 uren gaans benoordw. Nijmegen, 1 uur
nieuwen weg, die onder Sardinia's koning in 1817
gaans benoordoosten Tiel ; 250 inw.; nabij E. bet
kasteel, genaamd Hui s te Echteld, reeds dagteekevoltooid werd, zijnde een hooge breede tunnel, La
nende uit de 12e eeuw.
Grotte genaamd, die door de rots loopt en eene
_CHTEN.
Zi E
lengte heeft van 90 voet met kolossale brugwerken,_nese_
dorp. Zie
Echtelen, fi h
en thans deel uitmaakt van den grooten weg van
Echten, of Echtelen, dorp in Friesland, 3 uren
gaans bezuidw. Heerenveen; 800 inw.; heeft zwaar
Lyon naar Chambery.
Echelles du Levant, ital. Scale di Levante, geleden in den watersnood Febr. 1825.
zooveel als : Levantijnsche Havens; de voornaamste
Echterdingen, dorp met druk bezochte
zijn Constantinopel, Salonica, Smirna, Aleppo, Cymarkt in den wurtembergschen Neckarkreis, niet
ver van Stutgart ; 1600 inw.
prus, Alexandria, enz, Zie LEVANT.

Echternach

Eclecticismus

Echternach, of Epternach, oud Andethanna,
in 1236 door Ermesinde, gravin van Luxemburg, tot
stad verheven onder den naam van Villa de Esternaco, stad in het groothertogdom Luxemburg, aan
de Sure of Sauer, 4 uren gaans bezuidoosten Diekirch ; 4000 inw.; 1596 ingenomen en geplunderd
door de Staatschen ; hij het traktaat van Regensburg
(15 Aug. 1684) door de Spanjaardeu afgestaan aan
de Franschen ; kwam bij den vrede van Rijswijk
(1697) weder aan Spanje. Vijf minuten gaans
van E. lag de beroemde abdij, die (1596) gelijktijdig
met E. door de Staatschen ingenomen en verbrand
werd, terwijl de abt (de geleerde Johannes Bertelius, schrijver van eene Geschiedenis van Luxemburg) gevankelijk naar Holland vervoerd werd, en
voor zich en zijne geestelijken een losgeld van
160,000 kronen moest betalen, eer ze weder in
vrijheid kwamen.
Ecija, het oude Astigis, dat later den naam
ontving van Colonia Augusta Firma, stad in de spaansche prov. Sevilla, aan den Xenil, 5 mijlen bezuidw.
Cordova ; 24,000 inw.; wedijverde in de middeleeuwen met de steden Cordova en Sevilla. Wegens de
hitte, die hier heerscht, heeft E. den bijnaam van
de Oven van Spanje.
Eck, 1) E., of Ek, oudt. Eki, dorp in de nederl.
prov. Gelderland, 2 uren gaans benoordoosten Tiel;
sedert 1288 heerlijkheid, waarnaar 't oude geslacht
Van Eck zijn naam droeg. — 2) dorp in Zwaben.
Eck (Johann Mayr van), een bestrijder van
Luther, geb. 1486 to Eck in Zwaben, schreef als
doctor der theologie, kanunnik in Eichstadt en prokanselier der universiteit Ingolstadt (1518) Obelisci
tegen Luther's stellingen, disputeerde met Carlstadt
en Luther to Leipzig van 27 Juni tot 16 Juli 1519,
ging 1520 naar Rome, en bracht van daar eene but
mode, waarbij Luther werd veroorcleeld, en waarin
de schimpnaam Lutheranen voorkwam, die door Van
E. het eerst in zwang werd gebracht. Op den rijksdag to Augsburg nam hij deal aan het opstellen van
het roomsch-katholieke tegenschrift ; en evenzoo
nam hij deel aan. de godsdienst-besprekingen to
Worms 1540 en to Regensburg 1541. Hij stierf
1543 to Ingolstadt.
Eckartsberga, stad in het pruis. reg.-distr.
Merseburg, aan den voet der Finne, tusschen drie
bergen, 5 mijlen bezuidw. Merseburg; 1800 inw.
Ecker, rivier in het hertogdom Brunswijk, ontspringt op den Brocken, doorstroomt het ri .jk aan
erts zijnde Ecker-dal, en valt beneden Schladen in
de Ocker.
Eckernförde, of EckernfOlude, zeestad in
het hertogdom Sleeswijk, even bezuidoosten Sleeswijk, met goede haven en 4000 inw. In de haven
van E. werden 5 April 1849 twee deensche schepen
door de duitsche strandbatterij6n beschoten, totdat
het eene (linieschip Christiaan VIII) in de lucht
vloog, en het andere (fregat Gaon) zich overgaf.
Eckersberg (Christoph deensch
historie-schilder, geb. 2 Jan. 1783 bij Apenrade,
gest. 22 Juli 1853 to Kopenhagen, leverde ook nitmuntende portretten van zeestukken.
Eckhard, en Eckhart, naam van verscheidene,
duitsche geleerden, waaronder inzonderheid uitinunt Eckhard (Johann Georg), lat. Eccardus,
geb. 1674 in het hertogdom Brunswijk, gest. 1730,
was eerst professor der geschiedenis to Helmstedt,
daarna de opvolger van Leibnitz als bibliothecaris
van Hanover, Welke stad hij echter heimelijk verliet
om zich naar Keulen to begeven, waar hij van de
luthersche Kerk overging tot de roomsch-katholieke,

waarna hij door den invloed van den paus werd
aangesteld to Wurtzburg als bisschoppelijke raad,
historiograaf en bibliothecaris. Hij heeft een aantal
werken: geschreven, onder andere: Leges Francorum
et Ripuariorum (Frankf. 1720); Origines HabsburgoAustriacce (Leipzig 1721); Historia genealogica
principum Saxonice superioris (1722); Corpus historic
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medii avi, a tempore Caroli Magni usque ad finem
sceculi .Xli (2 dln. 1723); Commentarii de rebus
Francite orielitalis (2 dln. 1729); De Origine
G ermanorum, migrationibus ac rebus gestis (Gottingen

1750). Hij leverde ook Etymologische nasporingen,
en eene uitgaaf van de ,,Collectanea etymologica" van
Leibnitz.
Eekhel (Josephus Hilarius), oudheidkundige,
lid van de Jezuiten-orde, geb. 13 Jan. 1737 te
Entzersfeld in Neder-Oostenrijk, gest. 17 Mei 1798
to Weenen, waar hij professor der oudheidkunde
en conservator van het keizerl. muntkabinet was,
schreef verscheidene werken over munt- en penningkunde, o. a. zijne tot dusverre door geen ander
werk overtroffene Doctrina nummorum veterum (8 dln.
Weenen 1792-98; Addenda, Weenen 1826),waarin
de exemplaren zijn gerangschikt naar de orde der
steden, waar ze geslagen zijn, en door welk werk E.
kan geacht worden de grondlegger to zijn geworden
van de wetenschappelijke munt- en penningkunde.
Eckmaryp, oude naam van Akmarijp.
dorp in Beieren, aan de Labor,
5 uren gaans bezuiden Regensburg ; schitterende
overwinning van Napoleon op de Oostenrijkers
22 April 4809; Davoust werd voor zijne hier betoonde dapperheid verheven tot hertog van E.
Eckstein (Ferdinand, baron van), geb. to
Altona in Denemarken, Sept. 1790, uit joodsche
orders, deed op zijn zeventiende jaar belijdenis der
luthersche kerkleer, doch ging later, tijdens hij verblijf hield to Rome, tot de roomsch-kath. Kerk over.
Vervolgens, na reeds als student aan de universiteit
Gottingen en Heidelberg Ajverig deel to hebben genomen aan de heimelijke bewegingen der duitsche
genootschappen, trail hij in dienst bij het vrijkorps
van Lutzow, waarmede hij tegen Frankrijk streed
(1813 en 1814), ging toen onder de bescherming
van baron van Capellen in nederlandsche dienst over,
en was directeur van politie to Gent, toen Lodewijk XVIII in die (destijds nederlandsche) stad eene
schuilplaats kwam zoeken. Toen die koning in
Frankrijk teruggekeerd was, werd E. naar Frankrijk
geroepen, en (1818) aangesteld als commissarisgeneraal van politie te Marseille, reeds kort daarna
tot baron verheven, en met den titel van historiograaf aan het ministerie van buitenl. zaken toegevoegd, welken post hij bleef bekleeden tot de Juliomwenteling 1830; sedert dat tijdstip leefde hij,
ambteloos, voor de studio. Reeds voor 1830 had hij
naam gemaakt als publicist ; zijne kritiek over den
toestand van Frankrijk onder de Juli-monarchie
maakte zijnen naam ook buiten Frankrijk bekend.
Latere geschriften van E. zijn : Les elements de la
vie sociale et politique dans la tribe pastorale (Parijs
1855), en Des sources de l'opinion publique en Europe
(1857). Reeds in 1827 verscheen van zijne pen een
lezenswaardig geschritt, getiteld : Des Jesuites.
Hij stierf Nov. 1861.
Eclecticismus, d. gemengd philosofisch
stelsel, is een uit verschillende stelsels van wijsbegeerte saamgebracht geheel. De eerste eclectische
wijsgeeren waren Potamon en Ammonius Saccas, to
Alexandria, in de 2e eeuw na Chr.; zij zochten het
stelsel van Plato met dat van Aristoteles to vereeni-
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Ecluse

gen, waaruit al spoedig het nieuw-platonische stelsel ontstond, dat men wel eons ten onrechte met
het E. verwart. Eclectieken (Eclectici) noemt men
sedert het ontstaan van het E. alle wijsgeeren, om
het even tot welke eeuw zij behooren, die getracht
hebben verschillende stelsels ineen te doen smelten,
of het beste uit verschillende stelsels te nemen en
daarvan een geheel te vormen.
Ecluse (1'), d. Sluis, 1) sterkte in Frankrijk,
dept. Ain, 7 uren gaans bezuidw. Gex, bestrijkt den
weg van Geneve naar Lyon, maar wordt op hare
beurt bestreken door de omliggende bergen. Pit
fort behoorde eertijds aan de hertogen van Savoie,
doch werd 1601 aan Frankrijk afgestaan ; in 1814
en 1815 werd het herhaalde malen veroverd en
heroverd door de Oostenrijkers en de Franschen.
-- 2) zie Suns.
Ecluse (1'), verlatijnscht Clusius, kruidkundige.
Zie L'EcLusE.
Ecnomus, that's Monte di Licata of Monteserrato, berg op de zuidkust van Sicilie, vermaard
door het zeegevecht in de nabijheid (257 voor Chr.),
waarin Regulus en Manlius de overwinning behaalden op de Carthagers.
Ecommoy, fransche stad, dept. Sarthes,
5 uren gaans bezuidoosten Mans; 3000 inw.
Vilders, zoo noemt men
Ecorcheurs, d.
dikwijls de benden avonturiers, die in de 15e eeuw
verwoesting hrachten over een gedeelte van Europa,
even als de Pastoureaux, Maillotins, Routiers,
Cabochiens, enz. De E. begonnen hunne strooptochten in Henegouwen (1437), tijdens den opstand der
Nederlanden tegen den hertog van Burgundie. Huune
sterkte (zegt Mezeray) bedroeg tot over de 100,000
man, en de beste veldheeren der eeuw schaarnden
zich niet, zich aan het hoofd der E. to stellen hunne
voornaamste aanvoerders zijn geweest Villandras,
Chabannes, graaf Darnmartin, de bastaard van Armagnac, enz. Volgens sommigen gaf men hun den
naam van E., omdat ze hunne gevangenen, gelijk
men zegt, het vel over de ooren haalden, dat is, van
alles beroofden en ontkleedden tot op het heind ;
volgens anderen, omdat er onder die vrijbuiters zoo
velen waren, die vroeger Of slachter Of vilder van
bun handwerk waren geweest. Zie ook CABOCHE.
Ecosse, fransche naam van Schotland.
Ecouche, fransche stad, dept. Orne, aan de
Orne, 2 uren gaans bezuidw. Argentan ; 1600 inw.
Ecouen, lat. Escuina, vlek in het fransche dept.
Seine-Oise, 4 uren gaans benoorden Parijs; 1200
inw.; vermaard door het prachtige kasteel, dat hier
onder Frans I gebouwd werd door Anne de Montmorency, en vervolgens overging aan het huis Conde,
waaraan het bleef toebehooren tot de eerste omwenteling. Napoleon herschiep het in een gesticht van
opvoeding voor 300 dochters van officieren van het
legioen van eer, en plaatste aan het hoofd van die
inrichting mevrouw Campan (1807). Door Lodewijk XVIII werd 't gesticht E. vereenigd met dat te
St.-Denis, en 't kasteel teruggegeven aan de familie
Conde. De laatste eigenaar was de hertog van Aumale ; en het werd, even als de overige bezittingen
der familie Orleans, in 1852 verbeurd vermaard. [lit
E. was het edict van 1559 gedagteekend, waarbij
Hendrik II de doodstraf vaststelde voor alien, die
overtuigd werden, dat zij bet Protestantismus toegedaan waren.
Ecsed, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Szathruar, aan den Kraszna, in de nabijheid van het
Ecseder rnoeras, dat 7 mijlen lang bij 2 mijlen breed
is; 1900 inw.

Edda
Ecuador (fransch Equateur, d. Evennachtslijn), een der drie in 1831 uit de voormalige republiek Columbia in Zuid-Amenka ontstane onafhankelijke republieken, wordt doorsneden door den
equator of evennachtslijn, is 13,421 vierk. mijlen
groot en bevolkt (in 1858) met 1,040,000 zielen.
In dit bergland ligt o. a. de Chimborasso ; het is
rijk aan uitgebrande vulkanen, ook aan bergen, die
nog tegenw. vuur spuwen (o. a. de Tunguragna,
Cotopari, enz.). Men vindt in E. nog vele in goeden
staat verkeerende gedenkstukken en prachtige gebouwen uit den tijd der Incaas. De bevolking bestaat uit:Indianen, Creolen, en blanken van europesche afkomst. De vlakten in het oostelijk gedeelte
van E. zijn bewoond door verscheidene onafhankelijke Indianen-stammen. De hoofdstad is Quito, met
eene universiteit ; ook de stad Cuenca heeft eene
universiteit. De republiek is ingedeeld in drie departementen, nl. Ecuador, Guayaquil en Assuay.
Sedert haar onafhankelijk bestaan (1831) is de
republiek E. nagenoeg onafgebroken het tooneel geweest van burgeroorlog.
Ed, of Eid, een plaatsje met omstr. 600 inw. in
het land der Danakil, op de kust der Roode Zee,
in onzen tijd in bezit genomen door de Franschen.
Eda, eiland. Zie EDAY.
Edam, lat. Edamum,l) stad in de nederl. prow.
Noord-Holland, nabij de Zuiderzee, en 4 uren gaans
benoorden Amsterdam; 4700 inw.; beroemd is de
Edantsche (of Edammer)kaas. Vermoedelijk gesticht
in het laatst der 12e eeuw, was E. reeds 1357 eene
stad; in de twisters der Hoekschen en Kabeljauwschen werd E. 1426 door de Kennemers ingenomen
voor Jacoba van Beieren ; 1475 sloot E. met Amsterdam en de westfriesche steden eene overeenkomst tot bet uitrusten van schepen; in het Kaasen Broodspel, dat in het voorjaar van 1491 aanving,
was ook E. betrokken : het rnoest deswege eene boete
betalen (800 gouden Andriesguldens) aan hertog
Albrecht van Saksen, en de oproermakers aan hem
uitleveren; 26 Juni 1 572 stelde E. zich onder het
gezag van prins Willem I van Oranje, die de stad
versterkte, en haar 1574 bijzondere voorrechten verleende ; in de kerkelijke beroerten, die in het begin
der 17e eeuw ontstonden, hield de regeering van E.
de zijde der Contra-Remonstranten. Van felle branden teed E. omstr. Pinksteren 1587, 24 Febr. 1602
(door 't inslaan van den bliksem), 1643 en 1699.
Als merkwaardigheden van E. vinden wij vermeld,
dat daar 1633 geboren was Trijntje C. Keever, de
grootste vrouw, die men ooit gezien heeft; zij was
97 rijnlandsche duim lang (2,537 nederl. ellen), dus
slechts 2 rijnl. duim korter dan Gerrit Bastiaansz,
van Lekkerkerk. In de Divisie-kronijk, eene nude
hollandsche kronijk, leest men, dat omstr. de heeft
der 15e eeuw door melksters uit Edam eene [neermin in de Purmer werd gevangen en opgebracht
naar Edam, van waar men haar vervolgens overbracht naar Haarlem ; door velen is deze historie
met ernst verdedigd, doch zij geldt tegenw. voor
eene fabel. — 2) eiland in nederl. 0. I., bij de
noordkust van Java, werd oudtijds Poeloe Damar,
d. Harsboom-eiland, genoemd.
Eday, of Eda, een der Orcadische (of Orkney-)
eilanden met circa 1000 zielen, ligt 1 mijl benoordwesten Stronsay.
Edda, d. Overgrootmoeder, is de ijslandsche
naarn, waaronder men twee verschillende werken
der oudnoordsche letterkunde verstaat. De oudste
E., die gezegd wordt te zijn verzatneld in de Ile
eeuw door Saemund Sigfusson, bijgenaarnd de \Vijze

Edder

Edessa
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(gest. op Usland 1133), draagt naar hem ook wel
dan naam van Saemund's Edda, en is eene verzarneling van dichtstukken, waarin onderwerpen worden
bezongen nit de oud-scandinavische goden- en
helden-sagen, meerendeels behoorende tot de 7e en
8e eeuw. De andere E. is in proza, en in de 12e
eeuw bijeengebracht door den ijslandschen geschiedschrijver Snorri Sturluson (gest. 1241); naar hem
wordt deze E. ook wel genoemd Snorri's Edda,
zijnde een leerboek der oudnoordsche mythologie
en dichtkunde. De manuscripten der E. worden bewaard te Upsal en te Kopenhagen. Van de eerste E.
werd eene groote editie in het Licht gegeven door
de Arna-Magnaanische Commissie (3 dln. Kopenhagen 1787-1828), en eene kleine editie door
Munch (Christiania 1847) en door MObius (Leipzig
1860). Van de tweede E. werden complete editien
hezorgd door Rask (Stokholm 1818) en door
SveinbjOrn Egilsson (Reykjavik 1848-49), terwijl
ook door de Arna-Magnaanische Commissie eene
critische uitgave werd begonnen, waarvan de twee
eerste deelen verschenen zijn 1848-52 te Kopenhagen. Eerie duitsche vertaling der eerste E. leverde
Simrock (Stutgart 1851 ; 2e druk 1855); bij zijne
overzetting der Edda-liederen leverde hij tevens
eene vertaling van het mythologische gedeelte der
tweede E. Reeds in de Bibliothêque etrangere (Parijs
1839-40) leverde mademoiselle Du Puget eene
complete fransche vertaling der Edda-boeken.
DER
_.
Zi E
Edder, rivier. Zie
Eddschebi, stad. Zie EDDZJEBI.
Eddystone, rotsachtig rif in 'let Kanaal, aan
de invaart van de golf van Plymouth, circa 3 mijlen
bezuidw. Plymouth, bij de kust van het engelsche
graafschap Cornwallis; sedert 1759 eene fraaie
vuurbaak.
Eddzjebi, stad met omstr. 7000 inw. in bet
landschap Zegzeg (in het westen van Soedan), behoorende tot bet rijk der Fellatahs.
Ede, dorp in de nederl. prov. Gelderland, 2 uren
gaans benoorden Wageningen, aan den straatweg
van Arnhem naar Amsterdam ; 1000 inw.; in 1624
geplunderd door de soldaten van graaf Hendrik van
den Bergh, die echter op het aannaderen van de
Hollanders de vlucht namen en al den geroofden
bait achterlieten.
Edel, tartaarsche naam der rivier Wolga.
Edelacker, een stuk land in de nahijbeid van
Freiburg aan de Unstrut. Volgens de overlevering
liet de lJzeren Lodewijk, landgraaf van Thuringen
(geb. omstr. 1129) dit stuk land omploegen, door
de edellieden en landsgrooten, die op zijn bevel voor
den ploeg werden gespannen, om hen eens bij ondervinding te doen begrijpen, hoe hard de verdrukking viel, en bun zoodoende aan het verstand te
brengen, dat ze hunne onderhoorigen voortaan wat
m inder hardvochtig moesten hehandelen.
Edelêny, marktvlek in bet hongaarsche comitaat Borsod, aan de Bodwa ; 1400 inw.; fraai kastee!.
Edelink (Gerard), beroemd kopergraveur, geb.
1649 te Antwerpen, gest. 1707 te Parijs.
Eden, de hebreetrwsche naam, waarmede in het
0.1'. (Gen. 2: 8, 10, 15 ; 3: 23, 24; 4: 16; II Kon.
19: 12; Jezaia 37: 12; 51: 3; Ezech. 27: 23; 28:
13; 31 : 9, 16, 18) melding wordt gernaakt van eene
bekoorlijke landstreek, gelegen tusschen de vier
rivieren Pison, Gihon, Hiddekel en Phrath, welke
landstreek wordt voorgesteld als een groote lusthof,
waar Adam en Eva verblijf hielden veajr den val, en
welke lusthof ook genaamd wordt het aardsche Paradijs. De eigenlijke Jigging van die landstreek is

niet met juistheid bekend; volgens de meest algemeene opvatting moet het E. gelegen hebben in het
Dude Medie, tusschen de vier rivieren Phasus, Oxus,
Tigris en Euphrates ; doch Origenes en andere groote
manners der oudheid noemen de geheele voorstelling
van het E. slechts eene fabel, daar er volgens hen
nooit zulk een Paradijs op garde bestaan kan hebben.
Eden, naam van verscheidene rivieren: 1) in
Engeland, ontspringt in het graafschap Westmoreland, doorstroomt Cumberland, en ontlast zich na
eenen noordwestwaartschen loop van 10 mijlen in
den Solway-Firth. — 2) in Schotland, graafschap
Fife, valt na een oostwaartschen loop van 4 mijlen
in de St. Andrews-baai. — 3) in Schotland, valt,
na een zuidoostwaartschen loop van 4 mijlen, 2 uren
gaans beneden Kelso in de Tweed.
Eden, naam van n.-amerik. steden: 1) in den
staat New-York, 3 mijlen bezuiden Buffalo ; 2500
inw. — 2) in den staat Ohio, 1F mijl bezuiden
Tiffin ; 1500 inw.
Eden, een leviet ten tijde van Ilizkia; II Chron.
29: 12 ; 31 : 15.
Eden, geslachtnaam eener aanzienlijke engelsche familie. Zie AUCKLAND.
Edenderry, marktvlek in Ierland, prov. Leinster, King's graafschap, aan een tak van het Groote
Kauaal, 13 uren gaans bewesten Dublin ; 2000 inw.
Edenkoben, marktvlek in den beierschen
Palts, 3 uren gaans benoorden Landau; 5000 inw.
Eder, of Edder, de oude Adrana, rivier in
Duitschland, ontspringt ruim 2 uren gaans bewesten
Berleburg in Westfalen, doorstroomt Hessen-Darmstadt, het prinsdom Waldeck, Keurhessen, en valt,
na eenen loop van 15 mijlen, bij Guntershausen, ten
zuidwesten van Cassel in de Fulda.
Eder, naam van steden: 1) voormalige stad in
den stam Juda ; Jozua 15: 21. — 2) tegenwoordige
stad in het westen van Hindostan, 20 mijlen benoordnoordwesten Baroda.
Eder, een der kleinkinderen van Merari ; I Chron.
23: 23; 24: 30.
Ederneh, of Edreneh, turksche naam van
Adrianopel.
Ederkopf, berg in Westfalen, bij den oorsprong der rivier Eder of Edder, is 2200 vt. hoog.
Edesheim, of Edisheim, marktvlek in den
beierschen Palts, 2 uren gaans benoorden Landau ;
2200 inw.
Edessa, naam van twee steden der oudheid :
1) tegenw. Vodehna of Vodina, stad in het macedonische landschap Emathia, aan de rivier Ludias en
aan de via Egnatia, heette vroeger ./Egw, en was,
eer Pella tot dien rang werd verheven, de hoofd- en
residentie-stad der macedonische koningen, die bier
hunne praalgraven hadden. Philippus II werd hier
vermoord. — 2) tegenw. Orfa. Dit E., veel gewichtiger dan het zooeven vermelde, lag in het noordwesten van Mesopotamie, werd door de Macedoniers
ook wel genoemd Antiochia Callirrhoe, en was van
137 v. Chr. tot 216 na Chr. de hoofdstad van het
Edessenische of Osrhoenische rijk, en had toen eigene
vorsten, die den titel van abgar of koning voerden
(zie ABG AR) en die, sedert E. onder keizer Trajanus
door den romeinschen veldheer Lucius Quietus verwoest was, schatplichtig waren aan de Romeinen,
totdat het geheele Edessenische rijk (anno 216)
onder den naam van Colonia Marcia Edessenorum bij
het romeinsche rijk ingelijfd werd. In dit E. werd
keizer Caracalla vermoord. Onder keizer Justinus I
werd E. door eene aardbeving verwoest, en onder
den naam van Justinopolis weder opgebouwd. Men
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Edict

van Eduard III, had aanspraak op den engelschen
moet dit E. niet verwarren met het zuidoostelijk
troon, waar zag zich de kroon ontweldigen, eerst
van daar gelegerie Theodosiopolis. De stad E. was
(1066) door Harald, later door Willem den Tereen der eersten, waar het Christendom ingang vond;
overaar. Na eene vergeefsche paging om den tenon
doch toen bet Islamismus veld won, kwam E., dat
te beklimmen, deed hij afstand van zijne rechten, en
reeds in de oorlogen tusschen het Oostersche rijk
weed een trouw onderdaau van Willem.
en de Sassaniden herhaalde malen veroverd en herEdgartown, eene plaats in den n.-amerik.
overd was, onder het gezag der arabische kalifen
staat Massachusetts, op de oostkust van het eiland
(639), die zoowel aan den bloei van het Christendom
Martha's Vineyard ; 1900 inw.; haven en vuurbaak.
aldaar, alsook aan E.'s wereldlijke grootheid, een
einde maakten. Toen de Seldzjoeciden het rijk der
Edgecote, plaatsje in Engeland, waar aan de
koninklijke troepen onder Pembroke eene vreesekalifen bemachtigden, was E. vrij. Wel weed E. 1097
lijke nederlaag toegebracht weed door de Yorksche
in den eersten kruistocht onder Boudewijn (den
opstandelingen (26 Juli 1469).
broeder van Godfried van Bouillon) de hoofdstad
van een christehjk graafschap, dat 1100 overging
Edgehill, hoogte in het engelsche graafschap
Warwick, vermaard door het eerste gevecht, dat
onder het gezag van Boudewijn II en 1118 onder
hier geleverd werd tusschen Karel I en de Palledat van Josselin de Courtenay, en dat gedurende
mentstroepen (23 Oct. 1642).
eene halve eeuw als bolwerk van het Jeruzalemsche
rijk stand hield legen de Sarracenen; doch 1144.
Edgerus van Engenhuys (Cornelius),
voornaam landmeetkundige. Zie JEDGERUS.
weed het door dezen, aangevoerd door Zenghi, den
vorst van Mossoel, bemachtigd; en hoezeer 1146
Edgeworth (Richard Lowell), geb. 1744 te
Bath in Engeland, gest 13 Juni 1817 te Edgeworthsheroverd door de kruisvaarders onder den zoon van
town in Ierland, bekend door zijne werktuigkundige,
Josselin de Courtenay, werd het hun nog in dat
landbouwkundige en opvoedkundige studien, yeszelfde jaar weder ontweldigd door Noereddin. Later
tigde zich 1771 te Lyon in Frankrijk, waar hij door
kwam E., na velerlei lotswisselingen, in handen der
middel van een dijk het stroombed en de uitwateTurken, die het that's nog bezitten ; het telt tegenw .
ring van de Saone wilde verleggen, welke belang40,000 inw. (Turken, Arabieren, Koerden, Joden en
rijke onderneming hij echter moest opgeven, wegens
omstr. 2000 armenische Christenen).
gebrek aan de noodige medewerking. Daarop vestigde
Edeta, tegenw. Leiria, stad in Hispania Tarrahij zich 1782 in Ierland, had van 1798 tot 1804
conensis, aan de Turia, bij Saguntum, was de hoofdvoor Ierland zitting in het parlement, en was een
stad der Edetanen.
der warmste tegenstanders van Ierland's vereeniging
Edetanen, lat. Edetani, een yolk in Hispania
met Groot-Britannia. — E. (Maria), dochter van
Tarraconensis; ze bewoonden de landstreek ten oosden vorige, geb. 1 Juni 1767 in Berks, gest. 21 Mei
ten van het land der Celtiberiers, eel hadden tot
1849 te Edgeworthstown, heeft zich onder den naam
hoofdstad Edeta ; andere voorname steden der E.
van Miss E. beroemd gemaakt door hare Essays on
waren Segobria, Cwsaraugusta en Valentia. De E.
practical education (1798), het met Karen vader gezijn hetzelfde yolk als de Sedetanen, waarvan Livins
zamenlijk bewerkte Essay on Irish bulls (1801), en
melding maakt.
door een aantal voortreirelijke romans en verscheiEdfoe (Edfu, Edfou), of Atfieh, het Alb° der
oude Egyptenaren, het Apollinopolis magna der dene uitmuntende werkjes voor de jeugd.
Grieken, stad in Opper-Egypte, op den linkeroever
Edgeworth de Firmont (Henri Allen
van den Ni.j1,22 mijlen bezuidoostenDzjirdzjeh, was Essex), biechtvader van Lodewijk XVI, geb. 1745 te
oudtijds de hoofdstad van een nomos; er stond een
Edgeworthstown in Iceland, was een neef van Richard
Lowell E. (zie het vorige art.), en kwam met zijn
groote tempel van Horns (d. i. Apollo), die nog tegenw. onder de best-onderhoudene oude tempels vader, die tot de roomsch-katholieke Kerk overgevan Egypte behoort: thans heeft E. slechts 2000
gaan was, naar Frankrijk, werd daar biechtvader
van prinses Elizabeth, en had den moed, den ongeinw., die meerendeels wonen in ellendige hutten, te
midden van prachtige rumen.
lukkigen Lodewijk XVI als biechtvader bij te staan
in zijne laatste oogenblikken, door hem te vergezelEdgar, naam van verscheideue engelsche en
schotsche koningen, o. a.: E., de Vreedzame bijgelen naar het schavot. Hij had echter het geluk zich
naamd, koning van Engeland, zoon van Edmond I,
aan de deswege tegen hem beoogde vervolging te
volgde 957 zijn broeder Edwy op. Hij overwon de
kunuen onttrekken, door nog in tijds de vlucht te
Northumberlanders en de Schotten, en gaf aan Ape
nemen (1796) naar Ierland; daarna vergezelde hij
onderdanen wijze wetten. De heilige Dunstan was
den prins (die later Lodewijk XVIII weed) naar Ruszijn voornaamste raadsman, en hij begunstigde de
land, waar E. 22 Mei 1807 te Milan stierf. Lezensgeestelijkheid. Deze E. had bij uitnemendheid de
waardig zijn de door C. Sneyd Edgeworth in 't licht
schoonheid hooren roemen van Elfrida, de jonge en
gegevene Gedenkschriften van E., in 't Fransch vertaald onder den titel : Mentoires de l'abbê Edgeworth,
bekoorlijke dochter van een zijner land sgrooten, waarop hij aan een zijner guriFtelingen de taak opdroeg
dernier coufesseur de Louis XVI (Parijs 1816).
Elfrida aan het hof te brengen. De hoveling weed echEdhemieten, mahomedaansche peed i kmon ter zelf op Elfrida verliefd, en trouwde haar, na den
niken, hielden deels in kloosters, deels in woestijkoning met logenachtige verdichtsels van zijn voornen verblijf.
nemen afgebracht te hebben. Toen E. later de waarEdichuysen, oude naam van n.-brabandheid ontdekte, stak hij den hoveling, die hem besche dorp Hedikhuyzen.
drogen had, flood, en nam de weduwe tot vrouw.
Edict, eigenlijk eene openbare kennisgeving,
Hij stierf 975. — E., koning van Schotland, zoon
bij de Romeinen een magistraal besluit, dat ter algemeene kennis weed gebracht, inzonderheid uitvan Malcolm 111, verdreef 1098 den overweldiger
Donald VIII ; hij gaf zijne zuster Mathilde ten Ithwegaande van de pretoren, die daarbij bekend maakten
lijk aan koning Hendrik I van Engeland, en stierf
welk richtsnoer zij dachten te volgen in de nitoefe1107. Zie voor de overige koningen E. de artikels
niug van hun ambt. Hieruit ontwikkelde zich eene
ENGELAND en SCHOTLAND.
belangrijke rechtsbron, waaruit keizer Adriaan 131
Edgar Atheling, engelsche prins, een neef
Chr. door Salvias Julianus bet zoogenaarride Eeu-
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wig Edict (Edictunz perpetuum) liet opstellen, dat
later de grondslag werd voor het Corpis Juris van
Justinianus. Een ander Eeuwig Edict werd 1611 nitgevaardigd door aartshertog Albertus van Oostenrijk en Izabella, om in hunne staten tot richtsnoer
te strekken bij de rechtsbedeeling. Doch het voor ons
belangrijkste Eeuwig Edict is dat, hetwelk in December 1667 door den raadpensionaris de Witt
doorgedreven en door de provincie Holland uitgevaardigd werd, houdende, dat de waardigheid van
kapitein-generaal voor altijd met die van stadhouder onvereenigbaar zoude zijn. Op die wijze werd
het gezag der prinsen van Oranje aanmerkelijk beperkt ; doch dit E. werd ook een der voornaamste
oorzaken van den 's Gravenhage eeuwig schandvlekkenden moord, op de De Witten gepleegd.
Andere merkwaardige Edicten zijn :
E. van Milaan, waarbij keizer Constantijn (313)
de christelijke godsdienst verhief tot Staats-religie.
E. van Unie, in 405 uitgevaardigd door Honorius
tegen de Donatisten en Manichean.
E. der duels, twee edicten, in Frankrijk uitgevaardigd (1679 en 1723) tegen de tweegevechten.
En het meestbekende is voorzeker :
E. van Nantes, waarbij Hendrik IV van Frankrijk
in 1598 aan de Hugenoten vrijheid van geweten,
vrijö uitoefening van godsdienst en benoembaarheid
tot arnbten en openbare bedieningen verleende, doch
welk E. na zijnen flood op velerlei wijze werd geschonden, totdat het 1685 door Lodewijk XIV werd
herroepen, waarop de vervolgingen tegen de Protestanten in Frankrijk weder aanvingen, waaraan velen
zich onttrokken door de vlucht te nemen en eene
wijkplaats te zoeken in andere landen, vooral ook
in de Nederlanden ; vandaar de fransch-protestantsche gerneenten in ons land.
Wijders verdienen nog melding :
E. van Nemours, de schikking, die 7 Juli 1585
werd getroffen tusschen Hendrik III van Frankrijk
en de Ligue.
Edictum Rotharis van 643, het oudstebestanddeel
der Leges Longohardum.
E. van Crentieux ? waarbij 1536 in Frankrijk de
rechtsmacht werd geregeld van de baljuws, enz.
E. van Chdteaubriant, in Frankrijk, 1551, tegen
de Calvinisten.
E. van Romorantin,1560, waardoor Frankrijk verschoond bleef van de invoering der Inquisitie.
E. van Pacificatie, onder dozen naam werden in
de 16e eeuw verscheidene edicten in Frankrijk nitgevaardigd, om een einde te maken aan de godsdienst-oorlogen : het vermaardste is het E. van Nantes (zie hierboven).
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Edilen. Zie LAILEN.
Edimbourg, fransche naani van Edinburg.
Edina, zeestad in de west-afrikaansche republiek Liberia, aan de uitwatering der rivier St.-John.
Edinburg, engelsch Edinburgh, lat. Aneda, of
Edenburgum, hoofdstad van Schotland, en hoofdplaats van het graafschap E. (zie MID-LOTH/AN),
'ligt nabij de golf van Forth, is met de een half uur
gaans van daar gelegene havenstad Leith verbonden. De stad E., die omstr. 170,000 inw. telt, is
gebouwd op drie heuaelen, en bestaat eigenlijk nit
twee steden, genaamd de Oude Stad en de Nieuwe
Stad, welke door diepe dalen van elkander gescheiden zijn. De oude stad ligt op den middelsten en
hoogsten heuvel, is onregelmatig en dicht opeen gebouwd, met huizen, wa.aronder er zijn van 10 of 11
verdiepingen hoog, en heeft smalle en onzindelijke
straten. Aan den voet der oude stad ligt het paleis

(vroeger abdij) Holyrood, en dit gedeelte der stad
draagt nog den naam van Canonsburgh of Canongate (d. burcht poort der kanunniken). Aan het
westeinde der stad verheft zich op eene 400 vt.
hooge rots, te midden van nieuwe gebouwen, het
oude, sterke Edinburg Castle, het alleroudste gedeelte der stad, dat tegenw. gebruikt wordt als kazernen en magazijnen. De nieuwe stad dagteekent
pas uit het laatst der 18e eeuw, heeft fraaie. breede
straten, groote pleinen, prachtige gebouwen en verscheidene standbeelden van beroemde manners. De
nniversiteit van E., gesticht 1580 bij charter van
Jacobus VI, is een der beroemdste hoogescholen van
de wereld. Te E. zijn geboren R. Barclay, Hume,
G. Burnet, Law, Erskine, Keith, Dugald-Stewart,
H. Blair, enz. Volgens d'Anville beslaat E. de plaats
van een romeinsch vast kamp, genaamd Alata Castra.
Omstr. 626 werd het kasteel van E. de residentie
van Edwin, koning van Northumbria, die zijnen
naam aan de stad schonk. Dit kasteel droeg eerst
den naam van Castelh-Minid-Agned (d. sterkte
op den heuvel van Agnes), en werd ook genaamd
Castrum Puellarum,omdat het (volgens de overigens
sterk te betwijfelen overlevering) de residentie was
der pictische jonge prinsessen. In 856 was E. reeds
een belangrijk dorp, waarvan de Anglo-Saksen en
de inlanders elkander dikwijls het bezit betwistten.
In 1215 hield Alexander II, zoon van Willem den
Leeuw, voor het eerst een parlement te E., en sedert
werd het dikwijls de residentie der koningen van
Schotland ; doch eerst sedert 1437, met de regeering van Jacobus II, ontving E. den titel van hoofdstad van Schotland. Driemaal (1497, 1513 en 1645)
werd E. geteisterd door de pest. Den 13 Januari
1865 is de schouwburg te E. afgebrand.
Edinburghshire, bet schotsche graafschap
Edinburg. Zie MID-LOTHIAN.
Edinburg (Nieuw), stad en haven in Nieuw
Granada, aan de golf van Darien, 25 mijlen bezuidoosten Panama, werd in de 17e eeuw door Schotten
gesticht, die het Caledonia noemden. Vervolgens veroverd door de Spanjaarden (1699) en door de Franschen (1764), kwamen, nadat deze laatsten door de
lndianen vermoord waren, de Engelschen zich van
de stad meester maken, en gaven haar den naam
van Nieuw-Edinburg.
Edirne, Edreneh, turksche imam v. Adrianopel.
Edisheim,
I Zie
7 i —DESHEIM.
Edisto, of Pompon, rivier in Zuid-Carolina,
ontstaat bij Brancheville uit de samenvloeiing der
twee rivieren Noorder-E. en Zuider-E., en ontlast
zich in den Atl. Oceaan met twee armen, die verscheidene eilandjes vormen, waarvan het grootste
insgelijks den naam van E. draagt.
Editha, de heilige, geb. 961, gest. 984, dochter van den engelschen koning Edgar en van Walfride ; gedenkdag 16 Sept.
Edlibach (Gerold ), kronijkschrijver, geb. 1454,
gest. 1530. In de tweede heeft der negentiende eeuw
werd in de stedelijke bibliotheek te Zurich een manuscript van E. ontdekt, waarin voorkomt eene
kronijk van 1438, welke den slag bij Sempach beschrijft, zonder melding te waken van den naafi'
van Arnold Strutthan von Winkelried, die volgens
de overlevering door zijne opofferende vaderlandsliefde zijne landgenooten de zege deed behalen op
de Oostenrijkers in den slag van Sempach (1386).
Edme, de heilige, aartsbisschop van Canterbury
omstr. 1240, gest. 16 Nov., op welken dag zijne gedachtenis kerkelijk gevierd wordt.
Edme (Idaa de Saint-). Zie SAINT-ED!IE (Ida de).
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Edmond, de heilige, koning van Est-Anglia
855, werd 870 overvvonnen, gevangen genomen en ter
dood gebracht door de deensche vorsten Hinguar en
Hubba, wier vernederende vredesvoorstellen hij niet
had willen aannemen. Hij werd door Rome's Kerk in
tie rij der heiligen opgenomen; gedenkdag 20 Nov.
Edmond, koningen van Engeland : E. I, uit
de saksische dynastie, zoon van Eduard I, bijgenaarnd den Oude, beklom 941 den troon als opvolger van zijn broeder Athelstan. Hij onderwierp Cumberland en Northumberland, en zocht zachtere zeden onder zijne onderdanen veld te doen winnen.
Hij werd 946 vermoord door zekeren Leof. — E. II,
beklom 1016 den troon als opvolger van zijn vader
Ethelred II, en verwierf door zijne onverschrokkenheid en buitengewone lichaamskracht den bijnaam
van Iron-side (d. 1.1zei'en ribbenkas). Hij had een
duchtigen oorlog te voeren tegen Canut, koning van
Denemarken, aan wien bij, na den kloekmoedigsten
tegenstand, het noordelijk deel van zijn rijk moest
afstaan. Eene maand later werd E. vermoord (1017)
zoodat Canut meester bleef van geheel Engeland.
Edmond Plantagenet, van Woodstock,
graaf van Kent, jongste zoon van Eduard I, diet
1325 zijn broeder Eduard II van den troon, om
Eduard III daarop te plaatsen, over Wien hij voogd
was geweest. Later smeedde hij eene samenzwering
tegen dezen, doch zag ditmaal zijne kuiperijen mislukken, en werd tot straf onthoofd (1329).
Edmond de Langley, hertog van York,
stamheer van het Huis der Witte Roos. Zie YORK.
Edmond van Dinther. Zie DINTHER.
Edmonton, groot dorp in het engelsche graafschap Middlesex, aan den Kerr, 3 area gaans benoordoosten Louden, met vele buitenplaatsen van
engelsche kooplieden en 11,000 inw.
Edmund. Zie de artikels EDMOND.
Ednam, dorp in het schotsche graafschap
Roxburgh, 1 uur gaans benoorden Kelso; is de geboorteplaats van den dichter Thompson.
Edolo, vlek in de lombardische prov. Bergamo,
in het Val-Camonica, aan den Oglio ; 2000 inw.
Edom, '1) bijnaam van Ezau, omdat hij zijn
eerstgeboorterecht aan Jacob verkocht had voor een
maal eten (Gen. 25 : 30; 36 : 1, 8; Ps. 137 : 7).
2) naam van 't land van Ezau, in 't gebergte Sew,
een gedeelte van Steenachtig Arabie. De nomadische bevolking, zijnde de afstammelingen van Ezau,
werden naar diens bijnaam Edomieten genoernd ;
ze smolten later ineen met de Israelieten ; slechts
een gedeelte van het oude E. behield den naam Edomitis. (Zie IDUMEA). Het land van E. wordt dikwijls
vermeld in 't 0. T. (Gen. 36 : 16, 32; Exod. 15 : 15;
Num. 20: 18; 24: 18; Richt. 5: 4 ; II Sam. 8 : 14;
IKon. 11:14-16; 22: 48; IIK.5:9;IChr.1:43;
Ps. 60 : 10, 11 ; 83 : 7; 108: 10, 11 ; Jez. 11 : 14 ;
34 : 5 ; 63 : 1 ; Jerem. 25: 21; 49 : 7, 17 ; Klgl. 4: 21;
Ezech. 25 : 12 ; 35 : 15 ; 36 : 5 ; Joel 3 : 19 ;
Amos 1: 11; 2 : 1; 9. : 12 ; Obadja, vs. 1 ; Mal. 1 : 4).
Edomieten, bewoners van het land van Edom
(Zie EDOM en IDUMEeRS). In 't 0. T. zijn de E. vermeld
Dent. 23: 7;1 Sam. 21 : 7; II Sam. 8 : 14; I Kon.
11: 14; II Kon. 14: 7; I Chron. 18: 13; II Chron.
25: 14, 20; 28: 17 ;Ps. 52 : 2; 60: 2; Jezaia 34:6.
Edonen, lat. Edoni, bewoners van Edonis ; de
dichters (bijv. Horatins) hezigen den naam E. dikwijls voor Thraciers.
Edonis, landschap in het noorden van Macedonie, tusschen de monden van den Stryrnon en den
Nestus, maakte eerst deel uit van Thracie, doch werd
door Philippus II ingelijfd bij het macedonische rijk.

Edsvold

Edouard, fransche spelling voor Eduard.
Edred, engelsche koning nit de saksische dynastie, beklom den troon 946, als opvolger van zijn
broeder Edmond ; hij onderdrukte verscheidene opstanden der Denen, en overwon Malcolm, den koning
van Schotland. Hij stied 955, en liet den troon na
aan zijnen neef Edwy.
Edrel, naam van twee verschillende steden der
oudheid: 1) de hoofd- en residentie-stad van Og;
koning van Basan (Numeri 21: 33 ; Deuteronomium
1: 4; 3: 1, 10 ; Jozna 12: 4 ‘- ; 13: 12, 31). --- 2) stad
in den stam Nafthali (Jozua 19: 37).
Edreneh, turksche naam van Adrianopel.
Edris, of Idris, zoon van Abdallah, een afstamineling van Ali, nam, om zich aan de vervolgingen
der Abbassieden te onttrekken, de wijk naar NoordAfrika, waar hij zich te Oelili Walily) yestigde 785 na Chr. en de stichter werd van een nieuw
mahomedaansch rijk, dat tot 908 geregeerd werd
door zijne dynastie (zie EDRISIETEN); hij zelf werd
op aanstoken van kalif Haroen-al-Razjid om het
Leven gebracht door middel van vergif (793).
Edrisi,of Edrissi (A boe Abdallah Mohammed el),
arabisch geograaf, geb. 1099 te Septa (Ceuta) in
Afrika, behoorde tot het geslacht der Edrisieten. Uit
zijne bezittingen in Afrika verdreven, zocht hij eene
wijkplaats in Sicilie, waar hij verblijf hield toen koning Roger 11 zich van dat eiland meester maakte.
Hij leefde aan het hof van dien vorst, aan wien hij
( 1 1 53) eene aardglobe van zilver ten geschenke gaf,
(lie bijna vierhonderd pondend woog, en waarop hij
alley had laten graveeren wat destijds van de geografie
hekend was. Tee verklaring van die globe schreef hij
een belangrijk, uitgebreid en voor dien tijd zeer
volledig werk, getiteld Noeshat-oel-Moezjták, waarvan wij echter slechts een uittreksel bezitten, dat
voor het eerst in het Arabisch in het licht verscheen
te Rome 1592, terwijl in 1619 te Parijs eene latijnsche vertaling daarvan gedrukt werd onder den titel
Geographia Nubiensis. Eene complete fransche vertaling werd geleverd door Amedee Joubert (2 dln.
Parijs 1837 —39).
Edrisieten, of Edrissieden, mahomedaansche
dynastic, die in Fez en geheel Maghreb regeerde van
785 tot 919, toen de Fatimieten zich meester maakten van geheel Noord-Afrika. De vorsten uit deze
dynastie zijn: Edris I (785-793); zie het art. EDRIS
hierboven ; Edris II (793-828), die Fez stichtte
in 807; — Mohammed I ; —Ali; —Jahia of Yahia1
en 1I; — Ali II en Jahia III, onder wier regeering
de dynastie der E. in verval begon te komen; en
ei g enlijk Jahia IV (905-919), die, verslagen door
een leger van Obeid Allah, eersten fatimitischen
kalif, vervolgens uit zijne hoofdstad verdreven werd
919, en 944 in groote ellende stierf. Met dezen vorst
met de dynastic der E. geacht worden eigenlijk te
hebben opgehouden. Intusschen zien wij nog een
van Jahia's bloedverwanten, nl. Hassan I, in 922
Fez veroveren ; doch deze Hassan sneuvelde reeds
925. Kassem-al-Kenoen hood nog eenigen tijd (932
—949) bet hoofd aan de Fatimieten. Zijn zoon
Achined stelde zich onder de bescherming der Omrniaden, en narn de wijk naar Spanje, waar bij sneuvelde in den strijd tegen de Christenen (960). Hassan II, de laatste der E., te gelijk door de Fatimieten en de Om miaden vervolgd, werd door deze laatsten
overwonnen, en gevankelijk opgebracht naar Cordova, waar hij (984) ter dood gebracht werd.
Edsvold, stall in Noorwegen, 6 a 7 mijlen benoordoosten Christiania ; 4000 inw.; vroeger werd
bier good gegraven.
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Eduard, naam van verscheidene koningen van
Engeland, t. w. ; eerst drie uit de saksische, later
zes uit de normandische dynastie. Zie hieronder.
Saksische dynastie.— E. I, bijgenaamd de Oude,
beklom in 900 den troon als opvolger van zijnen
vader Alfred den Groote. Nauwlijks had hij de regeering aanvaard, of de troon, werd hem betwist door
zijn vollen neef Ethelwald, die de bevolking van
Northumberland en de Denen tegen E. in opstand
bracht ; doch E. overwon al zijne binnenlandsche
vijanden, en Ethelwald sneuvelde in het gevecht.
Van dezen tegenstander ontslagen, keerde E. zijne
wapenen tegen de Schotten en tegen de Britonen
van het land van Wallis, en bracht die insgelijks tot
onderwerping. Hij stichtte, zegt men, de universiteit van Cambridge, en maakte het bondgenootschap
met Frankrijk hechter, door zijne dochter Ogiva ten
huwelijk te geven aan Karel den Eenvoudige. Hij
stierf 925. — E. II, bijgenaamd de Marielaar,
kwam op zijn 13e jaar op den troon bij den dood
van zijnen vader Edgar (975). Zijne stieftnoederElfrida, die haren zoon Ethelred op den troon wenschte
te plaatsen, bewerkte dat E. op eene jachtpartij vermoord werd (978).De vroeg ontlokene deugden van
dezen jongen vorst hebben hem waardig gemaakt in
de rij der heiligen te worden geplaatst. Zijn sterfdag 18 Maart is zijn kerkelijke gedenkdag. —
E. III, bijgenaamd de Biechter, zoon van Ethelred, werd 1041 gekroond als koning der AngloSaksen, toen deze volkeren, die bet juk der Denen
moede waren, na den dood van Hardi-Canut wilden
terugkeeren onder hunne eigene vorsten. Het begin
zijner regeering werd bewogen door de weerspannigheid van graaf Godwin, een der machtige landsgrooten, die hem op den troon hadden geplaatst.
Ten einde de ratnpen van eenen burgeroorlog te
voorkomen, trad E. met den graaf in schikking, en
verleende hem de voorrechten, die hij verlangde. De
gansche volgende regeering van E. was een tijdperk
van rechtvaardigheid en vrede. Hij maakte wettelijke voorschriften, die verbindend waren voor al de
bewoners van Engeland, zonder onderscheid van
stain of ras, en die daarom gerneene wetten genoemd
werden. Volgens sommige geschiedschrijvers, zou E.
bij zijnen dood den troon vermaakt hebben aan zijn
bloedverwant hertog Willem van Normandijè. Ofschoon gehuwd met eene schoone jonge vrouw
(Edith, de dochter van Godwin), had hij zich steeds
van alle vleeschelijke gemeenschap met haar anthouden, zoodat hij kinderloos stierf (1066, op 65-j.
leeftijd) ; zijn bijnaam Biechter" was hem gegeven
om zijne voorliefde voor den omgang met monniken en
priesters. Hij werd gecanoniseerd door pans Alexander III; kerkelijke gedenkdagen 5 Jan. en 13 Oct.
Normandische dynastic. — E. I, geb. 1240 uit
Hendrik III en Eleanore van Provence, werd 1272 na
zijns vaders dood gekroond. Hij had een vverkzaarn
en roernrijk dee! genomen aan de woelingen, die de
laatste regeeringsjaren hadden gekenrnerkt van
Hendrik III (zie dat art.), en had den achtsten
kruistocht met den heiligen Lodewijk medegernaakt.
Toen hij den troon beklornmen had, begon hij verstandige hervormingen in te voeren in de rechtspleging en in het beheer der geldmiddelen, in het
omslaan van de belastingen en in de wetgeving. Hij
riep verscheidene parlemen ten bijeen, in welke vergaderingen de burgerlijke en staatkundige vrijheden
werden bepaald, en stelde voor goed het Huis der
Gemeenten (bet Lagerhuis) in, dat den grondslag
werd van het vertegenwoordigend regeeringstelsel
in Engeland. In 1283 maakte E. zich meester van
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het land van Wallis, dat tot dusverre onafhankelijk
was gebleven ; doch hij gedroeg zich wreedaardig
jegens de overwonnenen, zoo zelfs, dat hij hunne
Barden liet ombrengen, uit vrees dat deze door
hunne zangen de nationale geestdrift konden doers
herleven. In 1286, na den dood van Schotland's koning Alexander III, tot scheidsrechter gekozen tusschen de velen, die aanspraak maakten op den troon,
verklaarde hij zich ten voordeele van Baliol, die
echter later door hem van den troon werd gestooten, waarop hij Schotland vereenigde met Engeland.
Tusschen Engeland en Frankrijk een oorlog uitgebroken zijnde, snelde E. naar Vlaanderen, om daar
de overwinningen van Filips den Schoone te stuiten ; maar al spoedig ontving hij de tijding, dat
Schotland in opstand was gekomen onder de leiding
van Wallace, door welk bericht hij zich gedrongen
zag met Frankrijk een stilstand van wapenen te
sluiten voor den tijd van twee jaren. 1n 1298 leverde hij bij Falkirk aan de Schotten een bloedigen
slag, waarbij Jacobus Stuart, een hunner aanvoerders, sneuvelde, en ruim 50,000 der hunnen op het
slagveld bleven. In 1300, toen de Schotten op nieuw
in opstand waren gekomen, toog E. met zijne legermacht naar Schotland, verwoestte dat ongelukkige
land te vuur en te zwaard, eischte de uitlevering van
Wallace, en liet dezen ter dood brengen. Desniettegenstaande had er 1306 een derde opstand plaats
ander de leiding van Robert Bruce, die zich tot koning van Schotland deed kronen. Reeds maakte E.
zich op nieuw gereed ten strijde, toen hij 1307 te
Carlisle stierf. Na den wapenstilstand,1298 tusscben
hem en Filips den Schoone gesloten,,had E. een
tweede huwelijk aangegaan, en wel met Margareta,
de zuster van F'rankrijk's koning, terwijl hij voor
zijnen zoon Eduard de hand had gevraagd en bekomen van Izabella van Frankrijk, de dochter van
Filips. — E. II, zoon van Eduard I en van Eleanore van Castilie, volgde 1307 zijnen vader op den
troon. Zachtzinnig, maar zwak van karakter en een
minnaar van vermaak, verviel hij tot schandelijke
uitspattingen, en liet zich geheel regeeren door zijne
gunstelingen Gaveston en Spenser, die hem tot verdorvenheid brachten. Het openbare misnoegen werd
nog verhoogd door de tegenheden, die E. II andervond in het beoorlogen van de Schotten, die onder
Robert Bruce streden om hunne onafhankelijkheid
te herwinnen. Zelfs E.'s gemalin, Izabella van Frankrijk, en zijn eigen broeder Edmond verklaarden zich
tegen hem, en plaatsten zich aan het hoofd der misnoegden (1325). Door de opstandelingen gevangen
genomen, werd E. in den kerker geworpen, en kort
daarop om het !even gebracht (1327): twee moordenaars, met name Mautravers en Gournay, maakten
hem van kant, door hem een gloeiend ijzer in den
onderbuik te steken. Hij had een zoon, die hem als
Eduard III opvolgde (1327) eer hij nog vermoord
was. Van de vermoedelijke troon-opvolgers in Engeland is E. Il de eerste geweest, die als pries den
titel voerde van pries van Wallis, welke titel hem
door zijnen vader was geschonken ter belooning,
toen hij het land van Wallis veroverd had. —
E. III, zoon van E. II, geb. 1312, werd, eer nog
zijn vader was oingebracht, in 1327 als koning nitgeroepen, doch bleef tot zijn 18e jaar onder voogdij
van zijne moeder Izabella van Frankrijk, en onder
het opzicht van Mortimer,den minnaar der koningin.
Zoodra E. III zelf de teugels van het bewind in
handers had, trad hij op als wreker van zijns vaders
dood ; daar hij sterke vermoedens had, namelijk, dat
Mortimer de hoofddrijver was geweest tot dies
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moord, en dat de koningin hem oogluikend in zijn
snoode opzet had laten begaan, deed E. III den
schuldige (Mortimer) ophangen, en zijne moeder
(de koningin) gevangen zetten in een versterkt hasteel. Daarop heroverde hij Schotland, dat zijn vader
had verloren ; hij betwistte de kroon van Frankrijk
aan Filips van Valois (zie FILIPS VI), van wien hij
1346 den veldslag van Crecy won, en wien hij Calais en verscheidene andere steden ontweldigde. Zijn
zoon, de prins van Wallis, meer bekend onder den
naam van Zwarten Prins, won 1356 den veldslag van
Poitiers tegen den zoon van Filips van Valois, nl.
den franschen koning Jan, die zelfs door hem gevangen genomen en naar Engeland overgebracht werd,
waar hij stierf. Maar E. III zelf was minder gelukkig tegen Karel V; hij verloor langzamerhand zijne
veroveringen, zoodat hij nog slechts eenige zeeplaatsen in Frankrijk hezat, toen hij 1377 stierf.
Door E. HI werd het postwezeu in Engeland ingevoerd ; ook de Orde van den Kousenband werd door
hem ingesteld (1349). Hij was gehuwd met Philippine van Henegouwen, door wier vooi'spraak hij zich
het bewegen om genade te verleenen aan de bevolking van Calais. — E, IV (zoon van Richard, hertog van York, het hoofd van de partij der Witte
Roos), geb. 1442, gest. 9 April 1483, zette de door
zijnen vader aangevangene taak voort, door de kroon
te betwisten aan koning Hendrik VI, nit bet huis
van Lancaster, het hoofd van de partij der Roode
Roos. Geholpen door den befaamden graaf van Warwick, sloeg hij bij Northampton en bij Mortimer'sCross (1460) de koninklijke armee, die onder het
opperbevel stond van Hendrik's gemalin, Margareta
van Anjou, en liet zich daarop (4 Mei 1461) te
Londen als koning Eduard IV uitroepen. Hij behaalde vervolgens de overwinning van Towton (1461)
en die van Hexham (1464), en bracht 1465 Hendrik
VI als gevangene in den Tower. Alsnu lion E. gedurende eenigen tijd ongestoord al de genoegens
smaken van het koningschap; doch toen hij heimelijk in den echt trail met Elizabeth Woodville, nit
het huis van Lancaster, werd de machtige graaf van
Warwick, ale hem op den troon had geholpen, zoo
ebeten op hem, dat hij besloot hem weder van den
troon te werpen, om vvelk doer te bereiken hij overging tot de tegenpartij, waarop de oorlog op nieuw
ontbrandde met verdubbelde verwoedheid. Verraden
te Nottingham, vluchtte E. naar Holland, en
Hendrik VI werd weder op den troon geplaatst.
Doch vijf maanden na zijne vlucht keerde E. in Engelend terug met een klein eskader, dat zijn schoonbroeder, de hertog van Burgurdie, hem verstrekt
had, en al spoedig had hij een talrijken aanhang
(1471). Het kwam tusschen hem en Warwick tot
eene ontmoeting bij Barnet, waarbij Warwick sneuvelde en E. overwinnaar bleef. Kort daarna vernietigde E. zijne tegenpartij geheel en al, door de
overwinning, die hij bij Tewksbury bevocht op Margareta, welke ongelukkige vorstin in zijne handers
vier, en in den Tower werd opgesloten, waar haar
gemaal reeds gevangen zat. Hun zoon, die hij den
slag van Tewksbury insgelijks in E.'s handen was gevallen, werd op barbaarsche wijze vermoord (zie
EDUARD VAN LANCASTER). AlS1111 van zijne vijanden
binnenslands ontslagen, wilde E. eenen inval in
Frankrijk doen, en landde 1475 met eene duchtige
legermacht teCalais; met schatten gouds mocht het
Lodewijk XI gelukken E. van zijn voornemen te
doen afzien. Den overigen tijd van zijne regeering
sleet E. in vermaak en buitensporigheid ; het laatste
bevel van aanbelang, dat door hem uitgevaardigd
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werd, was het bevel om zijn broeder George, hertog
van Clarence, op wien hij jaloersch was. ter dood te
brengen. — E. V, zoon van den vorige, was 12
jaren oud, toen hij (1483) zijnen vader opvolgde,
onder voogdij van diens broeder Richard, hertog
van Gloucester. Deze besloot zieh meester te maken
van het koningschap, en liet E. en diens drie jaren
jongeren broeder Richard, hertog van York, in den
Tower te Londen opsluiten, en liet hen daar door
een gehuurden moordenaar, met name Tyrrel, in
hun bed doodsmoren (1483), nadat E. nauwlijks
twee maanden den koningstitel gedragen had, waarop de trouwelooze oom en voogd zelf den troon beklom (26 Juni 1483) als koning Richard HI. Door
Horace Walpole is, zoo niet de onwaarheid, althans
het niet volkomen bewezene aangetoond van dat
treurige uiteinde der twee jonge prinsen, dat aan
Casimir Delavigne de stof heeft geleverd voor een
zijner schoonste treurspelen, getiteld »Les enfants
d'Edouard". — E. VI, zoon van Hendrik VIII en
Jane Seymour, geb. 1557, werd bij den dood zijns
vaders 1547 als koning uitgeroepen, en aanvaardde
de regeering onder regentschap van den tot graaf sari
Hartfort verhevenen Eduard Seymour, later hertog
van Somerset, die zijn oom was van moederszijde. Na
diens tragischen dood werd het regentschap opgeopgedragen aan lord Dudley (graaf van Warwick en
hertog van Northumberland), die dan ook werkelijk
de man was, door wien Engeland toen geregeerd
werd ; op zijnen aandrang benoemde de minderjarige
koning Jane Grey tot zijne opvolgster. De anglicaansche Kerk, door Hendrik VIII in het aanzijn geroepen, breidde zich met kracht nit onder E. VI, die
zorgvuldig in de nieuwe leer onderwezen werd, doch
die nog tijdens het regentschap stierf (1553). Hij
was de laatste in het huis Tudor (zie dat art.)
Eduard, prins van Wallis en later ook prins
van Aquitanie, wegens zijne zwarte wapenrusting bekend als de Zwartá Prins, was de oudste zoon van
koning Eduard III en Philippine van Henegouwen,
en een der grootste engelsche veldheeren in de middeleeuwen. Geboren te Woodstock 15 Juni 1330,
onderscheidde hij zich reeds roemrijk 1346 in den
slag van Crecy, waarbij zijn vader de overwinning
bevocht op Frankrijk's honing Filips van Valois, en
won (1356) zelf den slag van Poitiers, waarbij koning
Jan door hem gevangen werd genomen. Ten zijnen
behoeve verhief zijn vader het fransche landschap
Guyenne tot een prinsdom, onder den naam van
prinsdom van Aquitanie, en beschonk hem daarmede
op plechtige wijze (1363). Ms stadhouder van de
onder Engeland's schepter staande fransche provinciên, vestigde E. zijne residentie te Bordeaux, en
hield daar een hof, dat niet luisterrijker had kunnen
zijn al ware hij koning geweest ; hij was bij zijne
onderdanen bemind en geacht. In 1367 ging hij ten
behoeve van Peter den Wreedaard in Spanje strijden, en bevocht de overwinning van Najera in Navarra. Van dezen veldtocht keerde hij terug met
eene ziekte, die hem ten grave sleepte 1376. »Hij
heeft zijnen naam vereeuwigd (zegt Hume) door
schitterende krijgsbedrijven, uitstekende deugden
en een vlekkeloozen levenswandel." Zijn oud,te zoon
reeds voor hem gestorven zijnde, beklom zijn tweede
zoon in 1377 (bij den dood van Eduard III) den
troon als Richard II.
Eduard varkLancaster, prins van Wallis,
eenige zoon van Hendrik VI en Margareta van Anjou,
geb. 1453, werd genoodzaakt met zijne moeder Engeland te verlaten 1463, toen de partij van lurk gezegevierd, en de kroon van Engeland op het hoofd
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van Eduard IV geplaatst had. Na de dochter van den
Eduards—eiland.ZieP RINS--DWARD ' S EILAND.
graaf van Warwick (die vroeger zijn grootste vijand
Eduards—eilanden.:Zie 't meergebruikelijke
geweest was) getrouwd te hebben, keerde E. 1471
PRINS-EDWARD'S EILANDEN.
in Engeland terug. Maar toen de partij van LancasEdukirs. Zie IEDUeRS.
ter geheel vernietigd was door den slag van TewksEdur, of Edoer, hoofdstad met 10,000 inw.
bury, waarbij de jonge prins, even als zijne moeder,
van het Radzjpoeten-rijk E. in Guzerat.
in handen van den vijand was gevallen, werd hij op
Edward, naam van engelsche koningen en
bevel der hertogen van Clarence en van Gloucester
prinsen. Zie de artikels EDUARD.
(des konings broeders) barbaarsch vermoord.
Edwards (Richard), geb. 1523, een der ondste
Eduard Plantagenet, laatste prins van dramatische dichters van Engeland.
dien naam, zoon van - George, hertog van Clarence,
Edwards (George), engelsch natuurkundige,
en van Izabella, dochter van den befaamden graaf
geb. 3 April 1693 te Stratford, graafschap Kent,
van Warwick, werd tot graaf van Warwick verheven
gest. 23 Juli 1773 te Plaiston, was bibliothecaris
door Eduard IV. Toen 'Hendrik VII den troon had
van het geneeskundig genootscbap te Londen, had
eene reis gedaan door Holland, Noorwegen en
beklommen, deed hij E.-P. gevangen zetten in den
Tower (1485), nit vrees, dat die antlers zijne rechten
Frankrijk, en heeft zijnen naam vooral bekend gemaakt door A natural history of uncommon birds and
op den troon mocht willen doen gelden. Later aan
eene samenzwering tegen Hendrik VII deel genomen
of some other rare animals (4 dln. Lond.1743-51),
en een vervolg daarop, getiteld : Gleanings of natural
hebbende, werd de ongelukkigeE.-P.onthoold (1499).
Eduard (Karel-), de laatste der Stuarts. Zie history (3 din. Londen 1758-64). Al zijne schrifSTUART (Karel Eduard).
ten ademen een geest van diepgevoelde godsvrucht.
Eduard, koning van Portugal, zoon van Jan
Edwards (Bryan), engelsch schrijver, lid van
dien hij 1433 opvolgde, bracht herstel aan in de
het parlement en van het koninklijk genootschap to
schatkist, die door langdurig oorlogen uitgeput was,
Londen, geb. 1743 te Westbury in Wiltshire, was
herstelde de krijgstucht in het Leger, en maakte
door een Lang verblijf op Jamaica als koopman rijk
wetten op de weelde. Omstr. het jaar 1436 liet hij
geworden ; men heeft van hem : Civil and commercial
Tanger in Afrika belegeren ; doch zijne armee werd
history of the British colonies in West-India (2 din.
totaal versiagen, en zijn broeder, de infant Ferdi1793 ; 3 dln. 1801).
nand, bij die gelegenheid in handen der Mooren geEdwards-eiland.Zi.e.P RINS--DWARD ' S MANI).
vallen, stierf na eene lange en harde gevangenschap.
Edwards-eilanden.Zie 't meergebruikelijke
In 1438 kwam de pest hare verwoestingen aanPRINS-EDWARD'S EILANDEN.
richten in Lissahon, en ook koning E. werd daarvan
Edwy, koning van Engeland, nit (le saksische
het slachtoffer : hij stierf in dat jaar, 37 j. oud.
dynastic, zoon van Edmond I, volgde 955 zijn oom
Eduard van Braganza, infant van Portu- Edred op den troon. Hij berokkende zich vele en
gal, geb. in het begin der 17e eeuw, was luitenantmachtige vijanden, doordien hij al de dienaren van
generaal in de armee van keizer Ferdinand III. Toen
den overleden koning afdankte. Hij haalde zich ook
zijn broeder, Jan IV, de Spanjaarden nit Portugal
de strenge berispingen der geestelijkheid op den
verdreven had (1649) verzocht de koning van
hats, door zijnen hartstocht voor zekere Elgiva of
Spanje, dat E. aan hem zou worden uitgeleverd. De
Ethelgive, eene nicht van hem, met wie hij in het
keizer voldeed aan dat veriangen, en nu werd E. in
huwelijk trail, in strijd met de verordeningen der
het kasteel van Milaan opgesloten, waar hij na acht
Kerk, of die, volgens de meening van anderen, zijne
jaren gevangenschap stierf.
bijzit was. Zij werd hem ontrukt ; evenzoo verloor
Eduard, hertog van Gelder, geb. 1336, was de hij zijne noordelijke provineien, die aan zijnen broe2e zoon van Reinoud II (iaatsten graaf van Nassau
der Edgar werden gegeven. Een en ander trok E.
en eersten hertog van Gelder) en diens tweede vrouw
zich zoo sterk aan, dat hij stierf van verdriet (957).
Eleonora (zuster van Eduard III, koning van EngeEdygwerum, friesche naam van het dorp
Engwierum.
land). Na zijns vaders dood had E.'s oudere brooder
als Reinoud III het bewind aanvaard over het hertogEdzard II, graaf van Oost-Friesland, geboren
dom Gelder en het graafschap Zutphen, en onder diens
15 Jan. 1460, werd na den dood zijner moeder als
bewind ontstonden de twisten tusschen de Heeckegraaf van Oost-Friesland gehuldigd, en heeft eene
rens en Bronkhorsten. Door laatstgenoemden werd E.
beiangrijke rol gespeeld in de geschiedenis der neopgezet tegen zijnen broeder, die de partij der Heecderlandsche provincie Groningen. Na met en voor
kerens had gekozen ; en toen E. zich weldra aan het
hertog George van Saksen het beleg voor Groningen
hoofd der Bronkhorsten stelde, ontbrandde de buropgeslagen to hebben (1505), ging hij 17 April 1506
geroorlog in Gelderland, die eerst voor good eon
to Termunten in het geheim een verdrag aan met
einde nam 1361, toen Reinoud, met eene aanziende Groningers, waarbij deze hem erkenden als hun
lijke strijdmacht op Tiel aanrukkende om dat to verbeschermheer tegen de saksische overheersching ; in
meesteren, 25 Mei door E. totaal versiagen, gevangen
Mei daaropvolgende nam E., aan het hoofd van owgenomen, en op den huize Nyenbeek gevangen gezet
streeks 6000 man krijgsvolk, de stall Groningen in
word. In het 10e jaar zijner regeering leende hij
bezit, in naam van het Heilige Roomsche Rijk, en
zijne help aan Willem, hertog van Gulik, in diens
word er kort daarna op plechtige wijze als Beer geoorlog tegen den hertog van Brabaud, en behaalde
huldigd. Daar hertog George zich voorshands Diet
op laatstgenoemden eene schitterende overwinning
tegen E. opgewassen voelde in legersterkte, ging hij
een minnelijk verdrag met E. aan ; doch later (1514)
28 Aug. 1371, doch werd na afloop van den strijd
kwam hertog George, in bondgenootschap met den
door een zijner gunstelingen (nl. Herman Bier, van
Hees, met Wiens schoone vrouw E. in overspelige
bisschop van Utrecht, verwoesting en oorlog aanbetrekking stond) op verraderlijke wijze aan het
richten in Groningerland. Wel riep E. de huip in van
voorhoofd gewond, en stierf twee dagen later,
hertog Karel van Gelder ; doch deze liet E. in den
waarna zijn broeder Reinoud III nit de gevangenstock, en word zelf door de Groningers als Hoer geschap ontslagen word, en weder de teugels van het
huldigd, waarmede E.'s bewind over Groningen een
bewind aanvaardde.
elude nam 1514. Hij stierf 15 Febr. 1528 te Emden.
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Ee

Ee, I) Ee, of Ea, dorp in Friesland, anderhalf
our gaans beoosten Dokkum, is de geboorteplaai,s
van den geschiedschrijver Foeke Sjoerds, geb. 2 Juli
1713, gest. 18 Dec. 1770 te Nijkerk, waar hij onderwijzer was. — 2) verkorte naam van het geldersche dorp Ede. — 3) verkorte naam van het zeeuwsche dorp Eedc. — 4) naam van verscheidene riviertjes, o. a.: de Ee in Groningen, was oudtijds zeer
breed, zooals nog tegenw. in den herfst kan gezien
worden bij het dorp Woltersum ; eene andere Ee in
Groningen, kwam nit bet Zuidlaardermeer, en was
eertijds eene vrij belangrijke, gedeeltelijk bevaarbare rivier, thans ontlast zij zich in het Termunterdiep ; de Ee in Friesland stroornt door het stadje
Slooten, dan tusschen Gaasterland en Lemsterland
door, en valt bij Takoziji in de Zuiderzee ; eene andere Ee in Friesland, de Dokkumer-Ee, is een der
drie groote scheepsvaarwaters der prov., als zijnde
de trekvaart tusschen Leeuwarden en Dokkum ; eene
Ee, of IJe, in Noord-Holland, hekend onder den
naam . van Purmer-Ee, was een watertje, waardoor
het Purmer-meer in gemeenschap stond met de
Zuiderzee, hebbende de meren destijds, dat wil zeggen vOOr de inbraak van de Zuiderzee, uithoofde
van den lageren waterstand, minder uitgestrektheid
dan thans, zoodat dit watertje toen veel grooter
was dan tegenwoordig, on het grootendeels in de
Purmer verzwolgen is; eene voormalige rivier in
Zeeland, ontlastte zich in de Noordzee, en aan deze
rivier lagen de bloeiende steden Oostburg en Rodenburg (thans Aardenburg genaamd), terwijl aan de
westzijde van de uitwatering der rivier de stad Maiden lag, dat thans het dorp St.-Anna-ter-Muiden is.
Eeckhout (Gerbrand van den), kunstschilder,
geb. 19 Aug. 1621 te Amsterdam, gest. 22 Sept.
1674,een der uitstekendste leerlingen van Rembrandt,
leverde eerst portretten in den trant van zijnen
meester, later historie-stukken.
Eeclo, stad in de belgische prov. Oost-Vlaanderen, aan de Liéve, 4 uren gaans henoordw. Gent ;
10,000 inw.
Eedam. Zie EDAM.
Eede, 1) geldersch dorp; zie EDE. - 2) dorp
in Zeeland, bestaat nit wel aan elkander ervende,
doch niet naast elkander gebouwde huizen, en loopt
door tot over de belgische grenzen ; het gedeelte
dat op , nederl. grondgebied ligt, telt ruim 600 inw.
In 1672 (27 Juni) werd de protestantsche kerk afgebrand door de Franschen, nit verbolgenheid over
hunne nederlaag -bij Aardenburg ; in 1831 (7 Jan.
en 16 Fehr.) schermutselingen tusschen onze troepen en de belgische. — 3) riviertje in Zeeland, ontspringt bezuiden Maldeghem in de belgische prov.
Oost-Vlaanderen, doorstroomt het dorp Eede in zijne
voile lengte, ontlastte zich oudtijds tangs Aardenburg in de Noordzee, doch werd door den beroemden Coehoorn naar Sluis afgeleid, waar het zich
thans in het Zwin ontlast.
Eedgenootschap (Zwitsersch), of Zvvitsersche Bond, het bondgenootschap der kantons,
waaruit Zwitserland bestaat, aanvankelijk aangegaan
tusschen de steden Uri, Schwytz en Unterwalden, en
door hen vernieuwd 1291, tegen de verdrukking. die
de bevolking te lijden had van de oostenrijksche
stadhouders; vcrvolgens sloten zich bij het E. aan :
Lucern (1332),Zurich (1351), Glarus en Zug (1352),
Bern (1253). Doordien van 1353 tot 1481 geen
nienwe leden tot het E. toetraden, werden de bovenvermelde steden gemeenlijk ,>de acht oude plaatsen" genoemd. Dit E. hield zich tegen het steeds nog
op erkenning van zijn gezag aandringende Oosten-

Eembrugge
rijk kioekmoedig staande ; het E. zegevierde over
de Oostenrijkers in den slag bij Morgarten (6 Dec.
1315), bij Sempach (9 Juli 1386) en bij Weis
(9 April 1388), waarna Oostenrijk de onafhankelijkheid van het E. erkende. Evenzoo zegevierde het
E. over de Burgundiers in den slag bij Grandson
(3 Maart 1476), bij Murten (22 Juni 1476) ea bij
Nancy (5 Jan. 1477). Sedert omstreeks dien tijd,
dat wil .zeggen ongeveer sedert de helft der 15e eeuw,
begonnen de volkeren van het E. zich Zwitsers
(Schweitzer) te noemen, omdat Schwytz eigenlijk
de ziel van het E. was. Na de bovengemelde overwinningen deden zich nog als leden in het E. opnemen : Freiburg en Solothurn (1481), Bazel en
Schaffhausen (1501) en Appenzell (1513) ; en zoodoende waren de 13 plaatsen verbonden, waaruit
het eigenlijke E. is blijven bestaan tot in 1798, toen
Bern, na eene heidhaftige verdediging, 5 Maart 1798
door de legermacht der fransche republiek ingenomen, en de zoogenaamde Helvetische Constitutie
geproclameerd werd, waarbij geheel Zwitserland
werd ingedeeld in 18 kantons, doch welke constitutie
siechts van kortstondigen dour was. Zie voor het
overige ZWITSERLAND.
Eeker (den), dozen naam geven de limburgsche
landlieden aan de rivier de Jeker in nederlandsch
Limburg. Zie JEKER.
Eekeren, stad in de belgische prov. Antwerpen ; 4200 inw.
Eekerstee. Zie EEKST A.
Eekst, dorp. Zie EEXT.
Eeksta, oudtijds Eekerstee, dorp in Groningen,
vijf kwartier gaans benoordwesten Winschoten, geboorteplaats van den oosterschen taalgeleerde Hendricus Sypkens, geb. 23 Dec. 1736, gest. als professor te Groningen 9 Juli 1812.
Eelde, dorp met 700 inw. in de nederl. prov.
Drenthe, 4 uren gaans benoorden Assen, 2 uren
gaans bezuiden Groningen, nabij het Hoornsche diep,
was in vroegere eeuwen de zetel van den schultes
van Drenthe, die bier een kasteel bewoonde, en is
vermaard geweest door de burgeroorlogen tusschen
de Groenebergen en Gelekingen (of Gelkingen), twee
adellijke familien uit Groningerland, die elkander
lang hardnekkig beoorloogden. Daar de schultes van
Drenthe de partij der Gelekingen toegedaan was,
kwamen de Groenebergen in 1256 (of een ander
jaar) het dorp E. platbranden en het kasteel of slot
van den schultes vernielen. Te E. was Menso Alting
geb. (zie ALTING), die door graaf Willem Lodewijk
van Nassau, stadhouder van Drenthe, in 1598 gebruikt werd om de hervormde leer in dat gewest
in te voeren.
Eem, 1) eene rivier in de nederl. prov. Utrecht,
vormt zich bij Amersfoort nit verscheidene beken,
en valt bij het dorp Eemnes in de Zuiderzee.
2) een voormalig riviertje in de nederl. provincie
Zuid-Holland ; zie EEMDE 2).
Eembrugge, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
ruim anderhalf our gaans benoordwesten Amersfoort ; had oudtijds stadsrechten, waarin E. zelfs
nog 1576 door koning Filips 11 van Spanje werd
hevestigd, doch schijnt kort waarna den naam van
stad verloren te hebben. Veel Teed E. in de binnenlandsche beroerten, inzonderbeid van Hendrik van
Beieren, den 58en bisschop van Utrecht, ook in den
oorlog met Spanje, en bij den inval der Franschen
1672, wegens het kasteel (het Huis-ter-Eem), dat
aan de overzijde der Eem lag, doch waarvan reeds
in 1700 niets meer bestond dan een puinhoop. DikwijIs Teed E. van overstroomingen, o. a. in 1702.

Eemde

Eerens

Eemde, I) voormalig riviertje ; zie ALM. —
2) E., of de Eem, voormalig riviertje in Z.-Holland,
liep langs 3) het dorp E. in den Zuidhollandschen
waard, dat bezuidw. Houweningen en bezuideri
Crayestein lag. doch een der 72 dorpen was, die bij
den watervloed van 18 Nov. 1421 verdronken, en
een der 34, die nooit weder te voorschijn zijn gekomen.
Eemfort, oude naam van Amersfoort.
Eemland, voormalig kwartier en maarschalksambt der nederl. prov. Utrecht, strekte zich nit 5
duitsche mijlen tang van Veenendaal tot aan de
Zuiderzee, ontleende zijn naam aan de rivier de Eem,
die er doorliep, en besloeg het tegenwoordige
kanton Amersfoort en een gedeelte van het tegenwoordige kanton Rhenen.
Eemnes, naam van twee dorpen in de nederl.
prov. Utrecht, veelal de beide Eernnessen genoemd,
en ook in E. Binnensdijks en E. Buitensdijks onderscheiden. Wanneer E. aldus in tweeen gesplitst is
kan niet met juistheid worden opgegeven; want
vroeger was E. slechts een dorp. De Beide-E. tellen
thans te zamen 1400 inw. In de 15e eeuw was E.
goed versterkt, en werd daarorn door de Hollanders,
die 1481 het Sticht afstroopten, niet aangetast ;
doch de stadhouder Lalaing rukte er met al zijne
troepenmacht op aan, en vermeesterde E., dat, nadat er een rijke buit was geplunderd, in de asch
werd gelegd. Weder opgebouwd, werd E. 1527 andermaal (nu door de Gelderschen) geplunderd ; en
ook in 1672 had het veel te lijden van de Franschen.
Eems, I) rivier in de nederl. prov. Utrecht,
dezelfde als de Eem. 2) E., of Ems, lat. Aniasis,
ontspringt aan den voet van den Stapelagerberg in
de pruis. prov. Westfalen, wordt eerst bij Greven
(in Pruisen) bevaarbaar ; bij Papenburg wordt de E.
eene belangrijke rivier, waarin zich vervolgens verscheidene bevaarbare waterstroomen ontlasten. Als
grensrivier is de E. voor Nederland van aanbelang.
VOOr den vreeselijken Dollartvloed (1277) liep de E.
langs Emden, met eene kromming ten oosten om
Nesse en zoo vervolgens, tusschen Bierum en Larrelt,
tusschen Jansum en Loegen, voorbij Ooster-Reide,
waar de Ee door middel van zeven schutsluizen in
de Eems viel, welke laatste vervolgens in zee uitliep.
Doch na den Dollartvloed heeft de E. Karen loop bij
Emden veel veranderd, en loopt nu dwars door den
Dollart, ten westen om Nesse, en zoo vervolgens
voorbij Loegen, de Knokke en Delfzijl, met twee nitwateringen in de Noordzee, waardoor zij onderscheiden wordt in Ooster-Eems en Wester-Eems ; eerstgenoemde, ook wel de Nieuwe E. genoemd, loopt in
zee tusschen de eilanden Borkum en Juist, en behoort
dus volstrekt niet tot ons vaderland; doch de Wester-Eems loopt om den noordoosthoek der prov.
Groningen, en valt tusschen Borkum en Rottum
zee. In het laatst der vorige eeuw gaf deze rivier Karen naam aan een departement der Bataafsche republiek, en later aan een dept. van het fransche keizerrijk. Zie de beide volgende artt.
Eems (departement der), volgens de staatsregeling van 23 April 1798 het eerste dept. der Bataafsche republiek, beslceg de tegenwoordige provincie Groningen en het grootste gedeelte der prov.
Friesland.
Eems (dept. der Wester-) , was een departement
van het fransche keizerrijk, besloeg de tegenwoordige nederl. provv. Groningen en Drenthe, en was ingedeeld in de 4 arrondissementen Groningen, Appingedam, Winschoten en Assen.
Eemsfort, oude naam van Amersfoort.

Eemstein, twee voormalige kloosters van reguliere kanunniken naar den regel van St.-Augustinus : 1) in den Grooten Zuidhollandschen waard,
gesticht 1380 of 1382, door Reinoud Minnenbode,
een voornaam burger uit Dordrecht ; in den St. Elizabethsvloed, 1421, werd het door de overstrooming
verzwolgen. — 2) te Kijfhoek in Zuid-Holland ;
1421 aldaar overgebracht door de paters van het
verdronkene klooster (zie hierboven); dit E. werd
14 Juli 1572 door de Watergeuzen nit Brielle, onder
aanvoering van kapitein Dirk Wor, nit Dordrecht,
in brand gestoken en met den grond gelijk gemaakt.
Eendracht (de), rivier, die Noord-Braband
van Zeeland scheidt, is eigenlijk een arm van de
Schelde, aanvangende even bewesten Bergen-opZoom ; zij wordt ook de Eendrecht genoemd.
Eendrachtsland, kuststreek in het westelij k
gedeelte van Nieuw-Holland, tusschen Sharks-Bai
en den 25sten graad zuiderbreedte,in 1616 ontdekt
door het hollandsche schip de Eendracht.
Zie E
_ENDRACHT.
Eendrecht (de), r_v_er. Zi
Eendrum, dorp in Groningen. Zie EENRUM.
Eenjarige oorlog, onder dezen naam verstaat men den beierschen successie-oorlog.
Eenrum, of Eendrum, dorp in de nederl. prov.
Groningen, oudtijds ook Enerum en Emerum gespeld,
ligt 31 uur gaans benoordwesten Groningen, en heeft
1000 inw. De bewoners van E worden bij Emo genoemd : Emerenses, Ernerenses of Enerheimers.
• Eenum, of Enum, dorpje in de nederl. prov.
Groningen, anderhalf our gaans benoordw. Appingedam ; 160 maw.; geplunderd 1506 door de Groningers, en geteisterd 1590 door een strooptocht van
het staatsche krijgsvolk. De burcht van E. of Burcht
Alberda, is in het begin der 12e eeuw gesloopt.
Eer (Legioen van). Zie LEGIOEN VANF- .ER
Eerens (Dominique Jacques de), gouverneurgeneraal van Nederlandsch Indie, geb. 17 Maart 1781
te Alkmaar, trail op zijn 17e jaar in hollandsche
krijgsdienst, en woonde als serjant den veldtocht
in Noord-Holland bij (1799), waarbij hij gekwetst
werd; 1800 en 1801 nam hij deel aan de veldtochten in Dnitschland, werd om zijn heldhaftig gedrag
op het slagveld tot luitenant bevorderd ; 1807 kapitein; 1809 lui t.-kolonel ; ging 1810 met den rang
van grootmajoor in fransche dienst over, en werd
17 Juli 1812 verheven tot chef van den staf der
tweede divisie infanterie van de keizerlijke garde ;
1812, toen de kozakken zich bijna meester gemaakt
hadden van keizer Napoleon's persoon, werd aan E.
de taak toevertrouwd om hen te verdrijven, en voor
de wijze, waarop hij zich van deze taak kweet, werd
hij bevorderd tot kolonel (12 Nov.). In Aug. 1813
deed hij wonderen van dapperheid bij eenen uitval
nit het belegerde Dresden ; 1813 chef van den staf
der kavallerie (I0e korps), werd E. Januari 1814
krijgsgevangeii gemaakt, en bekwam diezelfde maand
zijn eervol ontslag uit de fransche dienst, na in elf
jaren tijds tien veldslagen met !of te hebben bijgewoond. Alsnu met den rang van luitenant-kolonel in
nederlandsche dienst overgegaan, werd hij April
1815 generaal-majoor; 20 Dec. 1826 luitenantgeneraal en inspecteur-generaal der infanterie ;
7 Juli 1829 kommandant der 3e divisie infanterie ;
25 Dec. 1829 directeur-generaal van oorlog, welk
gewichtig ambt hij gedurende vijf moeilijke jaren
bekleedde tot in 1834, in welk jaar (15 Sept.) hij
tot luitenant-gouverneur-generaal van India werd
benoemd ; 29 Jan. 1836 aanvaardde hij te Batavia
het bewind, en stierf aldaar in die hooge waardigheid 30 Mei 1840.
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Eersel

Eersel, dorp in de nederl. prov. Noord-Braband,
aan de Run, 3 uren gaans bezuidw. Eindhoven, voorbeen eene aanzienlijke en welvarende plaats, die
reeds in 712 vermeld wordt onder den naam van
Eresloch, toen de heil. Willibrordus er goederen in
bezit kreeg. Door hertog Karel van Gelder werd E.
in 1506 op zware brandschatting gesteld ; bij de belegering van Eindhoven (1581) werd E. door de
Spanjaarden nitgeplunderd en in brand gestoken ;
nauwlijks had E. zich eenigszins daarvan hersteld,
of de heeft der bevolking werd ten grave gesleept
door eene besmettelijke ziekte. In 1694 stakes de
Franschen E. in brand, en deden dat noginaals 1711.
In 1713 stak eene vrouw nit boosaardigheid eenen
brand aan te E., waardoor 43 huizen eene prooi der
vlammen werken. in 1747 werd door den franschen
partijganger Fisscher brandschatting van E. geeisch t.
Eersele, hetzelfde dorp als Eersel.
Eesden, of Eysden, dorp in nederl. Limburg.
Zie EYSDEN.
Eeslek (de), zoo noemen vele landlieden aldaar
de landstreek der Ardennes.
Eesterga, dorpje in de nederl. prov. Friesland, een half uur gaans benoordoosten Lemmer.
Eesterwijk, oude naam van het zuidholl.
dorp Oosterwijk.
Eestrum, of lestrurn, friesch dorp, 4 uren
gaans beoosten Leeuwarden; 400 inw.
Eeten, dorp. Zie EETHEN.
Eetes, of IEetes, koning van Colchis, was zoon
van de Zon en van Persa, broeder van Circe, en vader van Absyrtus en van Medea. Hij regeerde tijdens
den tocht van Jason, en sneuvelde in een gevecht op
de Zwarte Zee.
Eethen, of Eeten, ook Ethen, ook wel Etten,
dorp in de nederl. prov. Noord-Braband, anderhalf
uur gaans bewesten Heusden ; circa 250 inw.; overstroomd 18 Nov. 1421: Teed ook veel bij de overstroomingen 1795, 1799 en Jan. 1809.
.e EF DICT.
Eeuwig Edict. Zie
Eewijk, tlorp in Gelderland. Zie EwIJK.
Eext, of Eekst, welvarend dorp in de nederl.
prov. Drenthe, derdhalf uur gaans benoordoosten
Asses; 500 inw.
Zie EP11 .....
Ef...
Efat, of Ifat, provincie van Sjoa in Abyssinia;
hoofdpl. Ankober. Zie ANKOBER 1).
Ellen (Justus van), nederlandsch letterkundige,
geb. 11 Fehr. 1684 te Utrecht, gest. 18 Sept. 1735
als kommies van 's lands magazijnen te 's Hertogenbosch, zees ervaren in het Fransch, heeft verscheidene engelsche werken in die taal overgezet,
als : Voyages de Robinson Crusoe (2 dln.); Le Mentor
moderne (3- din.); Le conte du tonneau van Swift
(2 dln.); Pensees libres de Mandeville ('s Hage 1723).
Wijders heeft men nog van hem Le Misanthrope
(2 dln. 1711); Journal littdraire de la Haye (1713);
La Bagatelle on Discours ironiques (3 deelen.);
Journal historique, politique et galant ; en den
Nouveau Spectateur francais. Maar vooral beroemd
is hij door zijn in 1731 begonnen tijdschrift de
Hollandsche Spectator (12 d In.A msterdam 1731-35 ;
herdrukt 12 dln. 1756), vooral de strekking hebbende, om de vaderlandsche letterkunde en de vaderlandsche zeden te handhaven tegenover den meer
en meer veldwinnenden vreemden (vooral franschen)
geest.
Efferding, of Efferdingen, stad in Oostenrijk,
aan den Donau, 5 uren gaans bewesten Lintz ; 1600
inw.; kasteel van prins Starhemberg.
Mak, turksche naam van Walachije.

Eger
Ega, 1) E., of Egra, rivier in Navarra, ontlast
zich na eenen loop van 15 mijlen in den Ebro.
2) E., of Egas, stad in de braziliaansche provincie
Alto-Amazonas, nabij de uitwatering van den
Tefe in de Amazonen-rivier ; 600 inw., meerendeels
Indianen.
Egaden, of ,Egusen. Zie -GAD1SCIIE E1LANDEN.
Egalitè, d. Gelijkheid. In de groote fransche
omwenteling was E. de aangenomen naam van den
hertog (Louis Joseph Philippe) van Orleans.
Egas, brazil. stad. Zte Ega 2).
Egbert, naam van verscheideue angelsaksische
koningen, van welke de meest bekende is : E., koning van Wessex, hield aanvankelijk verblijf aan het
hof van Karel den Groote, daar de troo p van Wessex
geiisurpeerd was door Brithrik. Deze overweldiger
799 gestorven zijnde, keerde E. in zijn land terug,
en werd er als koning erkend. Van dat oogenblik
streefde hij er naar, om een einde te maken aan de
Heptarchie, d. i. het gesplitst zijn van Engeland in
7 verschillende koningrijken, die hij na elkander
onder zijnen schepter bracht, zoodat hij 827 alleenheerscher over Engeland was.
Egede (Hans), geb. 31 Jan. 1686 in Noorwegen, eerst predikant te Wogen in het stilt Drontheim, was van 1721 tot 1737 met goed gevolg
werkzaam als zendeling in Groenland, werd 1740
superintendent der groenlandsche missie, en stierf
5 Nov.-1758 te Stubbekjobing op Falster. Hij heeft
eenige verdienstelijke werken over Groenland geschreven. — E. (Paul), oudste zoon van den vorige, geb. 1708 in Noorwegen, zijns vaders opvolger
in Groenland, en gest. 1789, voltooide 1766 de
door zijn vader aangevangene vertaling van het N. T.
in het Groenlandsch, en schreef een Groenlandschdeensch-latijnsch Woordenboek (Kopenhagen 1750)
en eene Groenlandsch-deensch-latijnsche spraakkunst (Kopenhagen 1760).
Egeische Zee. Zie JE GE i1SCRE 7ZEE.
Egelmeer, een meertje in de nederl. prov.
Utrecht, 1 uur gaans benoordoosten Amerongen, en
2 uren gaans benoordw. Rhenen.
Egeln, stad in het pruis. reg.-distr. Maagdenburg, kreis Kalbe, aan de Bode; 3600 inw.
Egeon, of lEgeon, een hemel-bestormer. Zie
BR1AREUS.

Eger, rivier in het fransche dept. Bas-Rhin,
besproeit Obernay en Geispoltzheim, ontvangt de
Mogel, die langs Rosheim loopt, en valt in de Ill.
Eger, of Egra, 1) rivier in het Wurtembergsche, ontspringt in het oberamt Ellwangen, doer
Nordlingen aan, en outlast zich na eenen loop van
7 mijlen in de Wiirnitz. — 2) rivier, die niet ver
van den Sneenwberg ontspringt op het Fichtelgebergte in Beieren, komt nabij Hohenberg in Bohemen, en valt na eenen loop van 27 mijlen bij Theresienstadt in de Elbe.
Eger, 1) E., of Egra, stad in Bohemen, aan de
rivier Eger en aan den voet van het Fichtelgebergte,
5 mijlen bezuidw. Praag ; 11,000 inw.; op het stadhuis alhier wend 25 Febr. 1634 Wallenstein vermound, nadat de keizerlijke generaals Illo en Tertzky
den avond te voren in de oude burcht hetzelfde lot
hadden ondergaan ; 1742 wend E. ingenomen door
maarschalk Belle-Isle, doch het volgende jaar door
hem teruggegeven. De stad E. is hoofdpl. van den
kreis E., zijnde het westelijkste deal van Bohemen,
groot 79 vierk. mijlen, waarop 352,000 mensclien,
die in zeden en kleederdracht van hunne naburen
verschillen, en Egerlanders genoemd worden.
2) E., stad in Hongarije. Zie
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Egeri, of iEgeri, bekoorlijk dal in het oostelijk
gedeelte van het zwits. kanton Zug, is grootendeels
weiland, en heeft een diep en vischrijk meer, het
lEgeri—meer, dat ongeveer 1 nor gaans tang,
hijna een half nu gaans breed is, door de Lortze
in gemeenschap staat met het meer van Zug, en in
bet oosten aan den Morgarteu reikt, waar 1315
door de Zwitsers den eersten en gewichtigsten slag
werd geIeverd voor hunne vrijheid. Aan den noorderrand van het meer ligt het dorp Ober-,Egeri met
'1800 inw., en aan de westzijde van het meer het
dorp Unter-iEgeri met 2250 inw.
Egeria, eene nimf, die door de Romeinen vereerd werd als godin der bronnen, bewoonde het
bosch van Aricia bij Rome. Numa Pompilius, die bij
het nog geheel ruwe romeinsche yolk zachtere zeden
witde invoeren, zonderde zich in dat boschje af,
waar hij van E. de godsdienstige en burgerlijke wetten ontving, die hij vervolgens uitvaardigde. Volgens
-Ovidius was E. eene schoone maagd, die Numa tot
vrouw nam, en die hem bijstond in het regeeringsbeleid. Nog tegenw.ziet men buiten de Porta Capena,
in de vallei van Caffarella, de grot en de bran van E.
Egeri-meer. Zie EGER1.
Egerton. Zie BRIDGEWATER (graaf, hertog v.).
Eges, fransche naam van eenige grieksche steden. Zie AGA.
Egesta, grieksche naam van Segesta.
Egestas, de noodlijdende armoede, als godin
verpersoonlijkt, en door de romeinsche dichters met
verscheidene andere schrikbeelden aan de poort der
Onderwereld geplaatst.
Egatis. Zie JEGEUS.
Egg, of Eigg, eitandje aan de westttust van
Schotland, behoort tot het graafschap Inverness.
Egga, koopstad in het westen van Soedan, in
het land Joroeba (Yoruba), op den rechteroever van
den Niger ; 15,000 inw.
Egger (Emile), fransch philoloog, geb. 18 Juli
1813 te Parijs, sedert 1839 professor der grieksche
taal aan de faculteit aldaar, heeft vele verdienstelijke
werken geschreven, o. a. : Latini sermonis vetustioris
reliquice (Par. 1843), en Examen critique des historiens anciens de la vie et du rêgne d'Auguste(Par.1844).
Eggert (Willem), een zeer rijk burger van Amsterdam, was omstreeks de heeft der 14e eeuw (vermoedelijk in 1340 te Waterland,doch volgens anderen
te Gent) geboren. Reeds in 1392 was hij den graaf van
Oostervant (die later graaf Willem VI werd) behulpzaam met geld, toen die moest vluchten orn den toorn
zijns vaders (Albrecht van Beieren) te ontgaan. Toen
hij laten aan het bewind was gekomen, koos Willem VI
zijnen edelen helper E. tot raad der stad Amsterdam,
tot schildknaap en tot thesaurier van Holland. Hoewel niet van adel, bezat E. een kasteel aan het Purmermeer ; en door het verleenen van gunsten aan hen, die
zich met der woon in de nabijheid van dat kasteel
kwamen nederzetten, werd E. de stichter van de stad
Purmerende, welke heerlijkheid, even als die van
Purmerland, hem bij giftbrief van 4 Nov. 1410 door
graaf Willem VI werd geschonken, bij wien hij in
blakende (maar welverdiende) gunst stond, zoodat
hij dan ook menig privilegie verwierf voorAmsterdam,
dat zeer veel aan E. te danken heeft gehad. Hoezeer
overladen met eerbewijzen van zijnen vorst, en algemeen geacht en bewind bij burgers en minderen, had
E. veel verdrietelijkheden, die hem werken aangedaan
door den hem benijdenden adel. Door E. werd 26 April
1414 namens Willem VI het driejarig bestand gesloten. Hij stierf 15 Juli 1417 op zijn kasteel Purmerstein,
en werd te Amsterdam in de Nieuwe Kerk begraven.

Egialea. Zie de artikels AGEALEA.
Egialeus. Zie -GIALEUS.
Egide. Zie -GIDE.
Egidius. Zie de artikels AGIDIUS.
Egila. Zie /EGILA.
Egilsson (Sveinbjtirn), geb. 6 Maart 1791 in
het ijslandsche district Guldbringa, gest. 17 Aug.
1852 als emeritus rector der geleerde school te
Reykjavik, een der voornaamste ijslandsche geleerden, mede-stichter van 't Nordisk Oldskrift Selskab,
waarvoor hij eene geachte latijnsche vertaling bezorgde van de Fornmanna stigur (12 dirt. Kopenh.
1828-46) en van de Traer SOgur af Gisla Surssyni
(Kopenh. 1849) ; hij leverde eene goed geslaagde
ijslandsche vertaling van Homerus, en gaf o. a.
(Reykjavik 1848-49) ook de jongste Edda in het
licht (zie EDDA). Hoogstverdienstelijk maakte hij
zich door zijn Lexicon poeticum antiquw linguce
septentrionalis (2 dln. Kopenh. 1855 en v.)
Egina, of Agina, tegenw. ook Engia of Engina,
een der Sporadische eilanden in Saronische golf
( Golf van Egina), behoort tot het grieksche gouvernement Attica, is 41_ vierk. mijl groot, bevolkt met
6000 zielen, vruchtbaar en Levert voortreffelijke
amandelen, en heeft tot hoofdstad E., met 3000
inw. en goede haven. De oorspronkelijke naam van
het eiland was (Enone ; doch het ontving den naam
van E., zegt men, naar de nimf Egina, wier
zoon Eacus over het eiland regeerde. Het werd bevolkt door Myrmidonen ; vervolgens veroverd door
de Doriers ; het had eene aanzienlijke zeenaacht in
de 7e eeuw v. Chr. ; omstr. 540 v. Chr. maakte E.
zich van de Doriers onafhankelijk; wel onderwierp
het zich 490 v. Chr. aan de Perzen, maar screed
dapper tegen hen bij Salamis en bij Mycale (480—
479 v. Chr.). Omstreeks 457 v. Chr. maakten de
Atheners zich meester van E., doch het herwon zijne
onafhankelijkheid in den Peloponnezischen oorlog,
na den slag van iEgospotamos, en de Atheners deden later herhaalde malen te vergeefs pogingen om
E. weder onder bun gezag te brengen. Nog tegenw.
bewondert men de prachtige rumen van den tempel
van Jupiter in de stad E. De Egineten, zegt men,
hebben het geldmunten -uitgevonden. Zie voor
eginetiscbe kunst bet art. AGINETISCHE KUNST.
Eginbert, nude naam van het groningsche
dorp Engelbert.
Zie _GINETA.
Egineta(Paulus).
I I
Egineten, bewoners van Egina.
Eginhard, of Einhard, bekend als biograaf
van Karel den Groote, kwam zeer jong aan diens
hof, en genoot met diens kinderen het onderwijs van
Alcuinus. Vervolgens door den keizer tot geheimschrijver benoemd, alsmede tot opziener over de gebouwen, werd hem na 's keizers dood de opleiding
toevertrouwd van Lotharius, zoon van Lodewijk
den Vrome. Volgens de overlevering had E. eene
onwederstaanbare liefde opgevat voor Emma, eene
docbter van Karel den Gr.; de liefdesavonturen, die
van E. en Emma verhaald worden, zijn dikwijls dichterlijk behandeld (o. a. door Fouque in een roman,
en door Auher in eene opera) ; het einde daarvan
werd, dat hij Emma tot vrouw kreeg. Na den dood
haars vaders, ging E. met zijne echtgenoote stil
Leven op de villa MOhlheim in het Odenwald. Later
stichtte hij in het groothertogdom Hessen het klooster Seligenstadt, waar bij als inonnik zijnen intrek
nam, 25 Juli 844 stierf, en bij zijne Emma, die reeds
in 839 overleden was, begraven werd. Tegenwoordig bevinden zich de beide lijkkisten in de kapel
van het kasteel Erbach (zie ERBAGE1). De door E.
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Eglino—meer, een meer in het russische gougeschrevene biografie Vita et gesta Caroli Magni
(gedrukt te Keulen 1521, te Utrecht 1711, en het vernement Nowogorod, staat door de Tichwinka en
best uitgegeven in deel 2 van de .Monumenta Gerden Sjass in gemeensehap met het Ladoga-meer (de
maniac historica" van Pertz, en afzonderlijk door
Oostzee), en door het Tichwinka-kanaal met de
Ideler, 2 dln. Hamburg 1839 ; o. a. in het Duitsch
Woltsjina (een zijtak van de Wolga).
vertaald door Abel, Berlijn 1850, en in het Fransch
Eglisau, stad in het zwits. kanton Zurich, aan
door Denis, Parijs 1812) is het helangrijkste bioden Rijn, in het zoogenaamde Raftzerfeld ; 1600 inw.
grafische werk, dat nit de middeleeuwen bestaat.
Eglon, een der steden in Canaan, die door Jozua
Een tweede hoofdwerk van E. zijn zijne Annales
veroverd werden, zijnde de koning van E. een der vijf
vorsten, .die de vlucht genomen en zich verscholen
regum Francorum 741—.829 (beste editie die van
Pertz, in dl. 1 der Monumenta" ; duitsche vertaling
hadden in eene spelonk ; toen ze daar gevonden werden, liet Jozua hen door zijne krijgs-oversten op den
van Abel, Berlijn 1850). Van E.'s overige geschrifnek trappen en vervolgens ophangen. De stad E. werd
ten zijn de 62 Epistolce niet zonder geschiedkundige
waarde, wat zijne eeuw aangaat. Van al de werken
daarop door hem toegewezen aan den stam Juda.
van E. leverde Teulet eene volledige editie (Parijs
Eglon, een koning der Moabieten, overwon de
Israölieten, en hield ben gedurende achttien jaren
1843; herdrukt 1856).
AGIUS.
ouderworpen
aan zijn gezag, totdat hij op eene
Egio, rechtsgeleerde. Zie
Egisheim, of Eguisheim, stad in het fransche verraderlijke wijze verrnoord werd door Ehnd, die dus
dept. Haut-Rhin, aan de Lauch, dicht bij Colmar ;
aan zijn yolk hunne onafhankelijkheid teruggaf, en,
2200 inw.; gesticht in de 13e eeuw, heeft E. twee tot rechter in Israel gekozen, eene schitterende
overwinning bevocht op de Moabieten. Zie in het
kasteelen, het eene (dat reeds uit de 8e eeuw dag0. T. Richt. 3.
teekent) midden in de stad, het andere op den berg,
Egly (Monthenault d'), fransch letterkundige,
aan welks voet E. ligt. De eigenlijke graven van E.
zijn reeds 1144 uitgestorven. E. is de geboorteplaats geb. 1696 te Parijs, gest. 1749; van zijne vele werken noemen wij alleen de Histoire des rois de Sicile
van pans Leo IX.
Egisthus, een uit bloedschande geboren zoon de la maison de Bourbon (4 dln. Parijs 1741).
van Thyestes, door dezen verwekt bij zijne dochter
Egmond, dorp in Noord-Holland, 1 gaans
bezuidwesten Alkmaar; ruim 300 inw. In de nabijPelopia, ontving den naam van E., omdat hij gezoogd
was door eene geit. Na zijnen oom Atreus om het
heid van E. stond oudtijds eene benedictijner-abdij,
in 923 gesticht door graaf Dirk II van Holland, alsleven gebracht te hebben, maakte E. gezamenlijk
met Thyestes zich van het hoogste gezag meester.
mede een stark kasteel, waarnaar de heeren van EgAgamemnon, kleinzoon van Atreus en wettige troonmond hunnen naam droegen. Dit kasteel werd verwoest door de Nederlanders, bij wijze van wraak,
opvolger, stiet E. wel weder van den troon, doch
omdat Filips, graaf van Egmond (de zoon van Lamoliet hem leven, en stelde hem zelfs tot rijksbestuurral), de zijde van Alba had gekozen. Den 18 Juli
der aan, toen hij (Agamemnon) deal ging nemen aan
1 573 werd dit E. door de Spanjaarden, toen ze het
het beleg van Troje. Van des konings afwezigheid
hoofd voor Alkmaar hadden gestooten, in de ascii
maakte E. gebruik, om diens gemalin Clytemnestra
te verleiden; en toen de koning terugkeerde van
gelegd. Bij E. gevecht tusschen de Franschen en de
Russen 1799.
Troje, werd hij verraderlijk door E. vermoord. Nadat
E. zeven jaren geregeerd had, sloeg eindelijk het uur
Egmond, niet-nederlandsche plaatsen. Zie
EGMONT op blz. 931.
der vergelding. Orestes, de zoon van Agamemnon, was
door zijne ztister Electra geholpen om nit het paleis
Egmond, voormalige heerlijkheid in NoordHolland, toebehoorende aan het aanzienlijke geslacht
te ontvluchten tijdens de mooed gepleegd ward op
zijnen vader; daze, alsnu volwassen, keerde naar van Egmond (zie hieronder). Tot daze heerlijkheid
Argos terug om den flood zijns vaders te wreken, en
behoorden de Brie dorpen Egmond, nl.:
1) Egmond-Binnen, ook wel Groot-Egmond of Eghij bracht niet alleen E. om het leven,maarook zijne
mond-aan-Duin, doch meestal kortweg Egmond
eigene moeder Clytemnestra.
genoemd. Zie het vorige art.
Egla, David's huisvr.; II Sam.3 : 5; I Chron.3 : 3.
Eglam, een der landpalen van het moabitische 2) Egmond-Buiten, of Egmond-aan-Zee, aangelegd
omstr. 1036 door beer Walger van Egmond, werd
rijk ; Jezaia 15 : 8.
April 1 571 in brand gestoken door de WatergeuEgletons, stadje in het fransche dept. Corrêze,
7 uren gaans benoordoosten Tulle ; 1200 inw.
zen onder Bartold Entes van Menteda, waardoor
135 huizen eene prooi der vlammen werden.
Egli (Joh. Heinrich), gab. 1742 te Seegruben
in het zwits. kanton Zurich, aldaar gest. 1807, een
3) Egmond-op-den-floef, een half uurgaans benoortoonzetter, wiens koraalgezangen-boek in schier geden Egmond-Binnen ; 550 inw.; hier stond het
heel het protestantscbe gedeelte van Zwitserland
kasteel der graven van Egmond (zie vorig art.).
algemeen is ingevoerd. — E. (Florian), trad als
Egmond, of Egmont, een oud en beroemd netweede luitertant in fransche dienst, maakte de veldderlandsch geslacht, dat zijnen naam ontleende aan
tochten in Egypte, Spanje, Rusland en Belgie made,
de bij het dorp Egmond in Noord-Holland gelegene,
overal vergezeld van zijne vrouw, en was opgeklomdoch (even als het daarbij gebouwde kasteel) in de
men tot kolonel, toen hij, met twee zijner zonen,
16e eeuw verwoeste benedictijner-abdij. Als stamsneuvelde bij Waterloo, waar zijne vrouw, E. (Rehear van dit geslacht vinden wij vermeld Berwold
gula), gekwetst ward. In het hospitaal te Parijs werd
van E., die leefde in het laatst der Ile eeuw. Under
zij, als eene merkwaardigheid, bezocht door keizer
zijne afstammelingert ontmoeten wij Aernoud, graaf
Alexander. Zij vergezelde Napoleon naar St. Helena,
van E., die 1423 door erflating hertog van Gelderen begaf zich later naar Amerika, waar zij onderland werd. Zip kleinzoon Karel van E., geb. 1467,
steund werd door de Bonapartisten. In haar vaderwas een zoon van hertog Adolf, en zag zich zijn herland teruggekeerd, eindigde zij in 92-j. ouderdom
togdom Gelderland betwisten door Karel den Stoute,
haar veelbewogen leven in het gasthuis te Zurich, in
Maximiliaan I en Karel V, doch deed zich 1492 te
het laatst van Juni 1853. Daze merkwaardige vrouw
Nijmegen door de voornaamste edelen als hertog
van Gelderland erkennen, en Kiehl met goad geluk
was
moeder van een en twintig kinderen .

Egmond

Egnzon

den strijd tegen Oostenrijk vol gedurende eene reeks
van jaren, doch zag zich eindelijk 1528 genoodzaakt
de souvereiniteit van den keizer te erkennen. In
1538 gaf het hertogdom Gelderland zich aan den
hertog van Cleve, hetgeen hertog Karel van E. zich
derwijze aantrok, dat hij 30 Juni van dat jaar stierf
van verdriet. Met hem was de hertogelijke linie der
Egmonds uitgestorven. Eene andere linie, gesticht
doorJan III van E. (gest. 515,na lang stadhouder van
Holland geweest te zijn),werd 1486 in den duitschen
rijksgravenstand verheven. Zijn zoon Jan IV, graaf
van E., gest. 1528 te Milaan, liet twee zonen na,
t. w. Karel I, graaf van E., die 1541 ongehuwd
stierf, en Lamoral (zie het volgende artikel). Van
Lamoral's zonen, koos Filips, graaf van E., later
weder de zijde van Spanje, en ging tot de roomsche
Kerk over; bij den vrede van Gent 1577 bekwam hij
zijns vaders titel terug ; hij sneuvelde in den slag van
Ivry 14 Maart 1590. Zijn broeder Lamoral II, graaf
van E., verkreeg wel is waar teruggave van zijne
familie-bezittingen, doch die waren in zulk eenen
vervallen staat, dat hij ze in openbare veiling liet verkoopen ; hij stierf in bekrompene omstandigheden
1617, en liet aan zijnen broeder Karel II, graaf van
E., niets anders na, dan den blooten titel; deze
Karel II stierf 1620. Zijn kleinzoon Filips Lodewijk,
graaf van E., stierf 1682 als onderkoning van Sardinie, en diens derde zoon Procopius Frans, graaf
van E., stierf 15 Sept. 1707 als brigade-generaal
in Catalonie, en met hem was de hoofdlinie van het
geslacht E. uitgestorven. Eene zijlinie, gesticht
door Frederik van E., die 1464 door zijn huwelijk
in het bezit kwam van de heerlijkheid Buren, welke
1492 tot een graafschap werd verheven, noemde zich
van toen af graven van Buren en Leerdam. De kleinzoon van genoemden Frederik, nl. Maximiliaan van
E., graaf van Buren en Leerdam, voerde in de oorlogen van Karel V bevel in de Nederlanden, en stierf
23 Dec. 1548 als stadhouder en kapitein-generaal
van Friesland. Met hem was deze zijlinie uitgestorven. Zijne dochter en erfgename Anna van E. trad
1551 in den echt met prins Willem I van Oranje
(zie ANNA VAN EGMOND ; blz. 236), door welk huwelijk o. a. ook het graafschap Buren aan het huis van
Oranje kwam ; vandaar dan ook, dat onze koningin,
de gemalin van koning Willem III, wanneer zij incognito reist, den naam voert van gravin van Buren.
Egmond (Lamoral, graaf van), een der voornaamste nederlandsche edelen in den opstand tegen
Spanje, was geb. 1522. In 1541 vergezelde hij Karel V op diens krijgstocht naar Algiers, en vervolgens op al de veldtochten en vrede-reizen in Duitschland en Frankrijk. Door Filips II benoemd tot generaal der spaansche kavallerie, overdekte hij zich met
roem in de vermaarde veldslagen van Saint-Quentin
(1557) en Gravelines (1558), en werd aangesteld
als stadhouder van Vlaanderen en Artois. Toen de
Nederlanden kort daarna opstonden om het juk van
Spanje af te schudden, Wilde E., die ook de Hervorming omhelsd had, het zijne bijdragen tot bevrijding
van zijn vaderland, en trad in verstandhouding met
prins Willem I en de verbondene edelen. Doch de
hertog van Alba kreeg de lucht daarvan, en liet E. in
hechtenis nemen, te gelijk met graaf Hoorn (9 Sept.
1567) : en beiden werden, na 9 maanden in den
kerker gezucht te hebben, 5 Juni 1568 als landverraders onthoofd op een schavot op de Groote Markt
te Brussel, waar hun ter eere in 1863 een monument
opgericht is. De familie-bezittingen van E. werden
verbeurd verklaard,even als hij vervallen was verklaard
van alle rangen en titels (zie echter het vorige art.)

Egmont, I) hollandsche dorpen. Zie EGMOND.
2) E., nieuwzeelandsch Haupapa, een 8840 vt.
hooge vulcanische bergpiek op het schiereiland Taranaki van het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland.
3) E. (Port-), d. Egmontshaven, eene goede
haven ter noordkust van het eiland West-Falkland,
van gewicht voor de zeevarenden van Europa naar
de westkust van Amerika. Deze haven werd 1765
ontdekt door den engelschen commodore Byron, die
haar Port-Egmont noemde, ter eere van lord Egmont, destijds eerste lord der admiraliteit.
Egmontshaven, engelsch Port-Egmont. Zie
EGMONT 3).
Egnaberth, oude naam van het groningsche
dorp Engelbert.
Egnatia, was oudtijds eene neder-italiaansche
zeestad in Apulie, aan de Adriatische Zee ; de ruinen
van E. zijn nog te zien bij het tegenwoordige Torre
d'Egnasia. Bij E. stiet de Appische weg op de zee;
de voortzetting van lien weg aan de overzijde, die
over Dyrrhachium, Apollonia en Thessalonice naar
Byzantium liep, werd Egnatische weg genoemd. Horatius deed E. aan op zijne refs naar Brundusium.
Egnatius, een oud samnitisch geslacht. De
eerste, van dit geslacht, die vermeld wordt, is :
E. Mecennius, die zijne vrouw doodle, omdat zij, in
strijd met de wet, wijn had gedronken ; Romulus liet
de daad van E. ongestraft. De laatste E., van wien
melding wordt gemaakt, was Publius E. Celer, een
stoicijn, ten tijde van Nero; onder Vespasianus werd
deze E. uit Rome gebannen.
Egnatulejus (Cajus), uit een patricisch romeinsch geslacht, ontving op voordracht van Cicero
vergunning om naar hooge ambten te dingen, reeds
voordat hij den bij de wet bepaalden leeftijd bereikt
had. Daze vergunning werd aan E. verleend tot belooning, omdat hij in het jaar 44 v. Chr. had weten
te bewerken, dat het 4e legioen van Antonius afgevallen en tot Octavianus overgegaan was.
Egoi—eilanden, eene groep, gedeeltelijk bewoonde, lage koraal-eilandjes, behoorende tot de
Carolinen ; ze liggen beoosten Yap.
Egra, 1) stad in Bohemen ; zie EGER. —2) riv. in
Wurtemberg ; zieEGEB.— 3) riv.in Navarra; zieEGA1).
Egremont, marktvlek in het engelsche graafschap Cumberland, aan den Eden, 7 mijlen bezuidwesten Carlisle ; 2200 inw.
Egres, of Egris, hongaarsche stad met 3000
inw., in het comitaat Torontal, aan den Maros, 6 uren
gaans van Komlos.
Egreville, fransch stadje, dept.:Seine-Marne,
6 a 7 uren gaans bezuidoost. Fontainebleau ; 1600 inw.
Egripo, of Egribo, 1) E., grieksch Euripos,
kleine zeeengte in europ. Turkije, tusschen Negropont en het vasteland.— 2) dezen nieuw-griekschen
naam geeft men aan het eiland en de stad Negropont,
zijnde die stad bet nude Chalcis. Zie CHALCIS 2).
Egrisu—tagh,ofEgrisoe-tagh,de oude Orbelus,
hoog gehergte in europ. Turkije, maakt deel nit van
den Balkan, en loopt van het N. 0. naar bet Z. W.;
wordt ook wel Argentero genoemd. Zia ARGENTERO.
Eguilles, stadje in Frankrijk, dept. Monden
der Rhone, 2 uren gaans benoordw. Aix ; 1700 inw.
Eguisheim, fransche stad. Zie EGISHEIM.
Egum, of iEgum, dorpje in de nederl. prov.
Friesland, 32- uur gaans benoordoosten Sneek ; in
bet nabij gelegene (thans sedert lang drooggemaakte)
Warregastermeer, werd veel visch gevangen.
Egusen. Zie -GADISCHE ETLANDEN.
Eguzon, fransch stadje, dept. Indre, 5 mijlen
bezuiden Chateauroux ; 1000 inw.
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Egypte, lat. 'Egypt/us, het Misraim der Hebreen,
het Masr der Arabieren, het Sjemi der Copten, het
Elkhabit der Turken, is eerie omstr. 6000 vierk. miji.
groote landstreek in het noordoosten van Afrika;ten
Z. begrensd door Nubie, ten W. door de groote
woestijn van Libya, ten N. door de Middellandsche
Zee, ten 0. door de Roode Zee. Het is sedert 1517
een pachalik van Turkije ; doch sedert 1806 is het
daaraan nog slechts niet veel meer dan in naam onderhoorig. De hoofdstad, de gewone residentie van
den pacha of onderkoning, is Cairo ; anderevoorname
steden van E. zijn : Alexandrie, Damiette, Cosseir,
Suez, Gyzeh of Djizeh, Syoet, enz. De door de natuur
zelve aangewezene indeeling van E. is in drie groote
landstreken, nl.: 1°. Neder-Egypte of Bahari (de
Delta der ouden), zijnde het noordelijkst gedeelte,
dat aan de Middellandsche Zee paalt; 2 .. MiddelEgypte of Wostanieh (het oude Heptanomis), zijnde
het middelste gedeelte;-en 3.. Opper-Egypte of Said
(het oude Thebais), zijnde het zuidelijk gedeelte.
Van de groote uitgestrektheid van E. (6000 vierk.
mijl.) bestaat verreweg het grootste gedeelte in zandwoestijnen; slechts het Nijldal is bebouwbaar en
vruchtbaar, zijnde eene 130 mijlen Lange en van
tot 4 uren gaans breede strook lands, besproeid door
de eenige rivier van E. (nl. den Nijl), die jaarlijks
van Juli tot September buiten hare oevers treedt,
en het geheele dal overdekt met een slib, waardoor
E., ofschoon eene groote rotskloof tusschen gloeiende
woestijnen gelijkende, in een der vruchtbaarste Ianden van den ganschen aardbol herschapen wordt.
Overigens wordt Neder-Egypte door de landengte
van Suez met Azie verbonden (zie SuEz). — De grond
in E. is deels bergachtig, deels plat; de Nijl (zooals
gezegd de eenige rivier van E.) doorstroomt het
land van bet zuiden naar het noordwi ; in Opper- en
Middel-E. stroomt die rivier door een eng dal, dat
ingesloten ligt tusschen de arabische bergketen aan
de oostzijde en de libysche bergketen aan de westzijde. Neder-E. is geheel vlakland ; het wordt doorsneden door eene menigte armen van den Nijl, en
door verseheidene kanalen, waarvan de voornaamste
zijn : het Mahmoedieh-kanaal (van Alexandrie naar
Ramanieh), het Scander-kanaal en het Jozefs-kanaal
(over bet Suez-kanaal, zie SuEz). Het klimaat van
Egypte is zeer koud ; het regent er nooit ; men heeft
er slechts twee jaargetijden, nl. de lente, van Novemder tot in Februari, en de zomer, die het overige
gedeelte des jaars duurt. De lucht is er zeer droog ;
de woestijn-wind richt er bij tijden groote verwoestingen aan; hetzelfde kan gezegd worden van
de pest, de kinderziekte of pokken, en de heete
koortsen; oogziekten zijn in E. zeer menigvuldig. —
Wat het mineraalrijk betreft is E. niet zeer rijk ; wel
vindt men er kostelijke marmer- en porfier-groeven,
veel natron, aluin, zout voor keukengebruik en zwavel, doch weinig edelgesteenten, en ook slechts luttel
koper- en lood-erts. Het plantenrijk heeft, bij het
gemis aan boschgroei en grasvelden, weinig inheemschen rijkdom ; nogtans worden er alle soorten van
graan en ooft gewonnen, zoomede suikerriet, indigo,
katoen, enz., doch inzonderheid dadelpalmen. Het
dierenrijk is ruinier vertegenwoordigd ; behalve de
buisdieren, vele watervogels en amphibian, ontmoet
men in E. leeuwen, hyenaas, jakhalzen, krokodillen,
enz. en rivier- of Nijl-paarden (hippopotamussen),
ofschoon tegenwoordig op verre na niet meer in zoo
groote menigte als vroeger. De bevolking van E., die
eertijds veel talrijker was, bedraagt omstreeks twee
en een half millioen zielen, waaronder 150,000 Copten, 5000 Joden, 5000 Griekea, 2000 Armeniers,
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4000 europesche Christenen; voor de rest is de gansche bevolking Mahomedaansch, zijnde dit de erkende
godsdienst van den staat, ofschoon de andere godsdiensten in E. geduld worden. De Bedoeinen alleen
zijn van zuiver arabisch ras; niettemin is het Arabisch de heerschende taal deslands, die ook door de
Fellahs (boeren, land- en akkerbouwers) wordt gesproken, in weerwil dat deze de eigenlijke afstammelingen der oude Egyptenaren zijn; het Coptisch
wordt in E. in het geheel nietmeer gesproken, maar
wel hoort men er veel Turksch en Frankisch. — De
hierboven vermelde natuurlijke indeeling van E. in
Opper-, Middel- en Neder-E. of met andere namen
Said, Wostanieh en Bahari, was oudtijds dezelfde
onder de namen Thebais, Heptanomis en Delta. Administratief is E. tegenwoordig ingedeeld in 25 provincien, die elk bestuurd worden door eenen manwer
(d. gouverneur, stadhouder), die in de boofdplaats
der provincie woont.
Provincien.

Hoofdplaatsen.

Neder-Egypte.
Cairo,
Cairo.
Kéljoeb,
Kéljoeb.
Belbeys of Sjarkidh,
Belbeys.
Sjibeh,
Sjibeh.
Mit-camar,
Mit-camar.
Mansoerah,
Mansoerah.
Damiette,
Damiette.
Garbieh,
Mehallet-el-Kebir.
Tantah,
Tantah.
Melyg,
Melyg.
Menoef,
Menoef.
Negyleh,
Negyleh.
Foeah,
Foeah.
Damanhoer of Bahyreh, Damanhoer.
Alexandrie,
A lexandrie (Iskanderieh )
Middel-Egypte.
Dzjizeh,
Dzjizeh.
Atfieh,
Atfieh.
Denis weyf,
Ben isweyf.
Fajoem,
Fajoem.
Minjeh,
Minjeb,
Monfaloet,
Monfaloet.
Opper-Egypte.
Syoet,
Syoet.
Dzj irdzj eh ,
Dzj irdzjeh
Keneh,
Keneh.
Esne,
Esne.
Buitendien had Mehemed Ali aan zijn gezag onderhoorig gemaakt: (in Afrika) de met oasen gezegende
woestijnen, die zich rechts en links van het eigenlijke Egypte uitstrekken, en die bedoeld worden
met de namen Oostelijke streek en Westelijke streek,
Nubie, Cordofan, Abyssinie; (in Azle) Syria, Adana ;
(in Europa) Cyprus, Candia, in 1841 aan de Porte
teruggegeven; (in het opper-sjerifaat van Mekka)
Mekka, Dzjeddah, enz.; (in steenachtig Arabia)
Akab; (in Nedzjd) Derreyeh.
De oude indeeling van E. verschilde van de tegenwoordige aanmerkelijk.Onder den naam van E. verstonden de ouden eigenlijk slechts bet Nijl-dal. Het
meer oostelijk liggende gedeelte werd beschouwd
als een bij Azie behoorend land, en droeg veelal den
naam van Egyptisch Arabie; terwijl het westelijk
van het Nijl-dal gelegene land geacht werd to behooren tot Libya. Wat het eigenlijk gezegde E. betrof, dit werd door Sesostris ingedeeld in 36 nomen
of ptosch, waarvan 26 in Zuid-Egypte, dat toen den
naam droeg van Maris, en 10 in Noord-Egypte, dat
destijds Tsahet heette. De Grieken namen die indeeling over, maar brachten het getal nomen op 40;
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daarvan behoorden er 17 tot Thebais of Opper-E.
(van Syene, het zuidelijkste, tot Cusze, het noordelijkste punt), 7 tot Heptanomis of Middel-E. (van
Cusw, het zuidelijkste, tot Memphis, het noordelijkste
punt), en 16 tot de Delta of Neder-E. (De Delta der
Grieken besloeg hetzelfde grondgebied als het Tsahet
van Sesostris ; terwijl het Thebais der Grieken, met
hun Heptanomis te zamen, overeenkwam met het
Maris van Sesostris. Ziehier de egyptische en de
grieksche indeeling van E. in nomen :
Egypt. indeeling.

Maris.

Grieksche indeeling.

Thebais.
Ombos.
Apollinopolis.
Latopolis.
Hermonthis.
Thebais.
Phaturis of Tathyris.
Coptos.
Tentyris.
Diospolis.
A bydos.
Psoi.
Ptolemais.
Schmien of Chemmis.
Panopolis.
Atbo.
Aphroditopolis.
Tko-oe.
Anteeopolis.
Schotp.
Hypselis.
Sio-oet.
Lycopolis.
Wahe Psoi.
Groote Oasis.
Heptanomis.
Schmoen.
Hermopolis.
Toeho.
Cynopolis.
Kais.
Pemsje.
Oxyrinchis.
Hnes.
Heraclahopolis.
Piom.
Crocodilopolis.
Tpih.
Aphroditopolis.
Memfi.
Memphis.
Tsahet.
Delta.
Pharbait.
Pharbetis.
Leontopolis.
Sjani.
Tanis.
Schmoen-an-Erman.
Mendesis.
Pschati.
Prosopis.
Nimeschoti, of
) Neder-Sebennytus.
Chemnoeti.
) Opper-Sebennytus.
Oenoephi.
Onuphis.
Poesiri.
Busiris.
Xois.
.
Phtembuthis.
Sai.
Sais.
Naucratis.
Sjbehs
Cabasis.
Metelis.
Ptenato.
Phthenotes.
Om de indeeling van E. te voltooien, dienen wij
nog daaraan toe te voegen, als volgt : Bij de 36 egyptische nomen : Tiarabia of Egyptisch Arabie (dat
ook nog weder in 5 nomen ingedeeld was, nl. On,
Athribi, Poebasti, het eigenlijk gezegde Tiarabia, en
Sariom) en Niphaiat of Egyptisch Libye (waarvan
de indeeling niet bekend is) ; ---- en bij de 40 grieksche nomen moeten wij voegen : de landstreek ten
0. van de Delta tot Rhinocolura (ingedeeld in
6 nomen, nl. Heliopolis, Athribis, Buhastis, Phagroriopolis, Sethreis en Heroopolis) en de landstreek
ten W. van de Delta tot Parwtonium (ingedeeld in
7 nomen, nl. Letopolis, Gynwcopolis, Andropolis,
Momernphis, Heracleotis, Libycus en Nitriotis). —
Onder de perzische overheersching werd E. door
Darius hegrepen in de vierde satrapie ; hij hehield
Ambo.
Atbo.
Slid.
Ernionth.
Amoen.
Phatoeri.
Keft.
Ten thori .
Ho.
.1)
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de oude indeeling in nomen, die ook bestendigd
werd door de Ptolemeiissen en door de eerste romeinsche keizers. Maar in de 4e eeuw vormde E.
een bisdom, ingedeeld in 6 provincien , nl. OpperLibye, in het noordwesten (hoofdpl. Cyrene); NederLihye, in het westen (hoofdpl. Parwtonium); het
eigenlijke Egypte, in het noorden (hoofdpl. Alexandria); Augustamnicum, in het noordoosten (hoofdpl.
Pelusium); Egyptisch Arcadia, in het midden, en
Thebais, in het zuiden (hoofdpl. Thebe).
De godsdienst der oude Egyptenaren was eene
soort van pantheismus, waarin al de krachten der
natuur verpersoonlijkt waren en de rol van goden
speelden. Zie het artikel EGYPTISCHE MYTHOLOGIE.
De regeeringsvorm van E. was aanvankelijk zuiver
theocratisch. Eerst na de achtereenvolgende overweldigingen der Ethiopiers en der Hyksos bleef het
monarchaal gezag, dat toen erfelijk was geworden,
in handen der krijgslieden. Al de Egyptenaren waren ingedeeld in vier casten of standen : de priesters,
die een derde gedeelte van het akkerland bezaten ;
de krijgslieden, die het tweede derdedeel bezaten
(het andere derdedeei behoorde aan den koning) ;
de caste of stand der handwerkslieden, onder welke
het meest geacht waren de schuitenvoerders op den
Nijl ; en eindelijk de caste der boeren of landbouwers, die niets in eigendom bezaten, maar die land
in pacht namen van de priesters of van de krijgslieden, of die het vee van die beide casten hoedden.
Deze indeeling in casten of standen bleef voortbestaan tot den tijd der Nolemeiissen : ieder Egyptenaar was gedoemd um in den stand, waarin hij geboren was, te sterven ; want het was eene strenge
wet, dat iedere zoon hetzelfde handwerk moest nitoefenen, dat uitgeoefend was door zijn varier. Om
bet yolk des te beter wider den duirn te houden
(zie blz. 208 kolom 2 reg. 16 v. o.) hielden de
priesters en de koningen het monopolie van alle wetenschappen aan zich ; vreemdelingen werden in E.
Met toegelaten, en de Egyptenaars werden van het
aanknoopen van handelsbetrekkingen met het buitenland door strenge verbodsbepalingen afgehouden.
De Egyptenaren (d. i. de priesters) hadden een geheel bijzonder schrift, de hierogly fen (zie dat art.),
waarmede de dingen zelven werden afgebeeld. In
wis- en natuurkunde waren zij tamelijk ver; in de
schoone kunsten minder : hunne beelden zijn stijf
en zonder leven ; de bouwkunst had een reusachtiNg
karakter, waarvan de pyramiden P r! r` 1, .:ISkeil ring
heden ten dage getuigen.
Geschiedenis van E. — Egypte was een der eerste
landed op den aardbol;waar de beschaving veld won;
wanneer, is niet met zekerheid te bepalen, niet eens
met eenigen grond van waarschijnlijkheid te gissen.
Het is duister of E. de beschaving ontving nit Meroe
in Ethiopie, dan wel of de oorspronkelijke hewoners
van E. zich uit eigen beweging boven den natuurstaat begonnen te verheffen. Zooveel is echter zeker,
dat het zuiden van E. het eerst bevolkt is geworden,
en reeds bewoond was in eenen tijd, toen de geheele Delta nog bedolven lag onder het water der
zee. De eerste koning, van wien de geschiedenis
melding rnaakt, is Menes ; volgens de berekeningen,
gegrond op de nieuwste ontdekkingen in E.'s oude
gedenkteekenen, regeerde hij 3892 jaren voor Christus' geboorte , volgens de vroeger aangenomene berekeningen omstreeks 2450 v. Chr. (deze laatste opgave werd tot dusverre vrij algemeen voor de waarschijnlijkste gehouden, doch is zulks thans niet
weer ; ofschoon wij die in dit artikel blijven volgen,
daar wij ons antlers geheel met gissingen moeten
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behelpen). Destijds, en nog larigen tijd daarna, bestond E. uit verscheidene van elkander onafhankelijke rijkeu of staten, die elk hunnen bijzonderen
koning of vorst hadden : zoo telt men van Menes
tot Weds (2450 tot 1990 v. Chr.) niet minder dan
330 koningen, die 18 verschillende dynasties vormen, welke gelijktijdig geregeerd hebben in Thebe,
This, Elephantis, Memphis, Heraclea, Diospolis,
Xois en Tanis ; eerst sedert de 18e dynastie schijnt
geheel E. onder het gezag van een koning gekomen te zijn. Onder de vorsten der 16 eerste dynastien telt men 18 ethiopische koningen, hetgeen
grond geeft tot het vermoeden, dat de Ethiopiers
van tijd tot tijd invallen in E. gedaan, en er zelfs
veroveringen gemaakt hebben. Onder de 17e dynastie werd E. overweldigd door de Hyksos of herderkoningen, die onder aanvoering van Salatis ui t Arabia
waren gekomen, en die zich gedurende 260 jaren (of,
volgens Manetho, 500 jaren) in E. staande hielden,
totdat ze door Misphragmoetosis of Thotmosis
(omstr. 2050 v. Chr.) werden verdreven. In de 18e
dynastie merkt men op : Maeris, Uchorefis (stichter
van Memphis), Osymandias (wiens graf, dat met
een gouden cirkel versierd was, door Cambyses
werd geplunderd), Rhamses, en eindelijk Amenophis
(den vader van Sesostris). Onder de regeering van
deze koningen, die in den Bijbel den titel dragen
van Pharao, kwamen de Hebreers zich in E. nederzetten ; Amenophis II was hoogstwaarschijnlijk de
Pharao, die bevel gaf (Exodus I : 16), dat alle israelitische pasgeborenen van het mannelijk geslacht
omgebracht moesten worden, en die later, de Israelieten vervolgende op hunnen uittocht uit E., met
zijn leger den dood vond in de Roode Zee (Exodus
14). Met Sesostris neemt de 19e dynastic eenen
aanvang omstr. 1643 of 1565 v. Chr. Deze koning
maakte groote veroveringen, tot in Klein-Azie ten
westen, en tot in de Indien ten oosten. In E. teruggekeerd, voerde hij eene geregelde administratieve
indeeling des rijks in ; en door de groote menigte
gevangenen, die hij medegebracht had, liet hij kolossale werken bouwen. Onder dezen naam van Sesostris, gelijk de Grieken hem genoemd hebben, zijn
eigenlijk de twee koningen Sethos en Rhamses II
te verstaan. De 20e dynastic leverde nog eens een
uitstekend vorst, nl. Rhamses III ; maar diens opvolgers vervielen hoe langer hoe meer tot weelde
en tot afhankelijkheid van de priester-aristocratie,
zoodat de luister, zoowel van den egyptischen troon
als van de koningsstad Memphis, aanmerkelijk begon
te tanen. Sechonchis I, de eerste koning uit de 22e
dynastie, veroverde wel is waar Palestina en Jeruzalem, doch vermocht met dat al niet den val van
zijn rijk te vermoeden, dat dan ook aan het einde
der 24e dynastie in handen viel van den ethiopischen
veroveraar SabakOn of Sebichos (Schebet). Van
Sesostris, met wien de 19e dynastie aanving (zie
hierboven) ging de kroon over op zijnen zoon
Phero ; en onder de opvolgers van dezen ontmoeten
wij Proteus, die regeerde ten tijde van den Trojaanschen oorlog (1280 v. Chr.) Volgens de in dit artikel vastgehoudene oude berekening zouden tusschen
de 19e en 24e dynastic ook te rangschikken zijn
Cheops (Choefoe), Chephrem (Chafra) en Mycerinus of Mencherinus (Menkera), door wie de drie
groote pyramiden gehouwd zijn ; doch volgens latere
ontdekkingen, waarvan reeds hierboven gewag is
gemaakt, moeten die drie koningen reeds in de 4e
dynastie geregeerd hebben, die aanvangt omstreeks
3427 v. Chr. Om het even echter welke van beide
berekeningen het naast aan de waarheid grenst, bei-

den stemmen overeen wat het tijdstip betreft, waarop
Egypte door de Ethiopiers overweldigd werd, zoodat de 25e dynastie, die gesticht werd door den
zoo even vermelden veroveraar Sabalani, gesteld
wordt aan te vangen omstr. 737 v. Chr. Deze dynastie regeerde slechts 24 jareu, in welk kort tijdsbestek de opvolger van SabakOn op zijne beurt
werd opgevolgd door Tarakos (in den Bijbel, II Kon.
19 : 9 en Jezaia 37 : 9 vermeld als Tirhaka, koning
van Kusch), die naar Ethiopie terugkeerde, en daar
de stichter werd van bloeiende dynasties, door
welke de egyptische kunst en beschaving aldaar (te
Men* meer en weer werden bestendigd. Toen Tarakos den troon te Memphis verlaten had (omstr.
713 v. Chr.) wimp Sethos, een priester van Vulcanus, zich als koning op ; maar zijn kortstondig bewind werd gevolgd door eene algemeene regeeringloosheid, waaraan eerst een einde kwam, Wen twaalf
der aanzienlijkste Egyptenaren in gemeenschappelijk overleg het egyptische rijk indeelden in 12 republieken, en zich elk aan het hoofd van een
dier republieken plaatsten. Deze twaalfhoofdige
regeering, of Dodecarchie, duurde van 671 tot
656 voor Chr., toen een der twaalf, met name
Psammetichus, zijne ambtgenooten verdreef, zich
als alleenheerscher opwierp, en de stamheer
werd van de 26e dynastie. Door hem werd aan de
strenge afzondering, waarin E. tegenover het buitenland stond, een einde gemaakt ; hij vergunde aan
vreemdelingen om in E. te komen, waarvan vele
Grieken gebruik maakten, hetgeen het ontluiken
van eenen nieuwen geest ten gevolge had, die aan
E. eene schoone toekomst scheen te beloven, aan
welk vooruitzicht echter door Cambyses (zie 12 regels vender) den bodew ingeslagen werd. Onder de
opvolgers van Psammetichus ontmoeten wij Nechao
of Necho, die het israclitische koningrijk Juda overweldigde, toen dat geregeerd werd door koning Josia
(zie II Chron. 35 en 36); wijders Amasis, van geringe afkomst, die den troon usurpeerde (570 v.Chr.
zie AmAsis), en die wel is waar verstandig regeerde,
maar toch over E. den oorlog met Perzie bracht,
waarin de onafhankelijkheid van E. te gronde zou
gaan ; hij beleefde dat echter niet, want hij stied
526 v. Chr., terwijl E. eerst in het volgende jaar
(525) door den perzischen koning Cambyses, nadat
deze het geheel veroverd had, werd ingedeeld bij
de 4e perzische satrapie. Driemaal (486, 461-456
en 414-354 v. Chr.) kwam E. in opstand, doch
werd telkens weder onder het perzische j uk gebracht ;
gedurende den laatsten opstand (414-354 v. Chr.)
volgden elkander 8 inlandsche koningen op den
egyptischen troon. Reeds kort nadat E. op nieuw tot
onderwerping was gebracht door den perzischen koning Ochus (Artaxerxes III), werd het in het najaar
van 332 v. Chr. zonder slag of stoot vermeesterd
door Alexander den Groote, die het tot een wingewest van Macedonia maakte, en er de stad Alexandria
stichtte. Bij Alexander's dood (323) was een zijner
veldheeren, nl. Ptoletneus Lagi (d.i.zoon van Lagus),
macedonisch stadhouder van Egypte; doch deze
maakte zich weldra geheel onafhankelijk, nam 308
v. Chr. den titel van koning aan, en werd zoodoende
de stichter van eene nieuwe dynastie, bekend onder
den naam van dynastic der Lagieden.Door den meer en
meer veldwinnenden griekschen geest, werd al wat
naar oud-egyptische zeden en gewoonten geleek met
rasse schreden verdrongen. Alexandria werd het
middelpunt der grieksche geleerdheid en tevens
der hoogstdenkbare weelde. Buitensporige weelde
en zedeloosheid gaan echter altijd hand aan hand ;
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het ongeloofelijke zedebederf, waardoor de koninklijke familie zich kenmerkte, droeg dan ook niet
weinig bij tot het verval des rijks, en leidde eindelijk
(zie CLEOPATRA) tot den ondergang van E. als onafhankelijk koningrijk; want na den slag bij Actium,
werd E. ingelijfd bij het romeinsche rijk (29 v.Chr.)
door Augustus, die het liet besturen door een prefect,
en van dat tijdstip of werd E. als de rijke koornschuur van Romp beschouwd. In den Bijbel vinden
wij in het 0. T. leder oogenblik gewag gemaakt van
E., welk land een geruimen tijd bewoond werd door
de Israelieten, die daar gastvrij werden opgenomen,
toen ze hongersnood in bun eigen land leden (zie
JOZEF), maar die later erg door de Egyptenaren verdrukt werden, totdat God (zoo luidt de Heilige
Schrift), het land kastijdde met tien bezoekingen,
de tien Plagen van E., waarna de Israelieten onder
de leiding van Mozes en Aaron uittogen uit E. (zie
Exodus 14). — Het Christendom maakte reeds in
-de eerste eeuw na Christus' geboorte groote vorderingen in E., waar de natuur al spoedig het monniken- en kluizenaarsleven begunstigde, en Alexandria
het tooneel werd van de hevigste ehristelijk-theologische geschillen. Bij de officidele dealing van het
romeinsche rijk (364) werd E. aan het oostersche
keizerijk toegevoegd, waarmede het dan ook bij de
werkelijke dealing (395) vereenigd bleef, en waarvan
het een deal bleef aitmaken tot 616, toen de Perzen
het overweldigden en eenen korten tijd in bezit hielden ; doch 638 werd E. veroverd door de Arabieren,
onder Amroe, veldheer van Otnar, en ingelijfd bij het
rijk der Kalifen. In 868 maakte Achmed Thoeloen,
stadhouder van E., zich onafhankelijk, ontweldigde
den kalifen tevens Perzie, en ward de stichter van
de dynastie der Thoeloenieden, die echter slechts
van korten duur was, daar E. reeds 905 teruggebracht werd onder het gezag der kalifen van
Bagdad, die het zich 30 jaren later op nieuw zagen
ontuemen (935) door Mohammed uit het geslacht
der Ikhzjieden. In 968 ward E. veroverd door MoezLedinillah, 4en mahadi, die in het volgende jaar de
stall Cairo (Masr-el-Kahira) begon te bouwen, en de
stichter was van een 3e kalifaat, de kalifen van Cairo
of de dynastic der Fatirnieden. Deze roemrijke dynastie duurde ruim twee eeuwen, en ward toen (1171)
van den troon gestooten door Saladdin, zoon van
Ajoeb of Ejoeb, die de stichter werd van eene nieuwe
dynastic, genaamd der Ajoebieden of Ejoebieden.
Onder daze dynastie ward E. als leengoed toevertrouwd aan de Mamelukken, die zich 1250 tot hear
en meester van het land, dat zij in leen hadden, opwierpen, en zich een eigen sultan kozen. De mamaluksche sultans, wier regeering barbaarsch was en
bloedig, vormen twee verschillende dynastidn, nl. die
der Baharieten of zeelieden, en die der Bordzjieten
of Circassiers. Gedurende dit gansche tijdvak van
circa derdhalve eeuw, was Syrie bijna onafgebroken
onderworpen aan de sultans van E., totdat daze
eindelijk 1517 overwonnen warden door den turkschen sultan Schur I, die E. inlijfde bij het ottomanische rijk. Door de drukkende overheersching der
Turken verloor E., dat sedert de perzisclie verovering reeds trapswijze in verval was geraakt, de
laatste resten van zijne oude glorie en welvaart. Door
den franschen consul Bonaparte veroverd in 1798,
stond E. tot Augustus 1801 onder het gezag van
Frankrijk, walks invloed, hoezeer van al te korten
dour om veal goads te kunnen stichten, nogtans
voor de verstandelijke en stoffelijke ontwikketing
van E. niet zonder gunstige resultaten bleef. Door
de Turken, met krachtige ondersteuning van Enge-

Egypte

935

land, herwonnen, trad E. een nieuw tijdperk van
leven in, toen 1806 door den sultan tot onderkoning of pacha aangesteld werd, de even sluwe als
bekwame Mehemed-Ali, die de Mamelukken nitroeide, eene inheemsche legermacht en oorlogsvloot
schiep, en al het mogelijke deed, om de inkomsten
van E.'s schatkist te vermeerderen, waartoe de bevolking letterlijk werd uitgezogen. Daze stadhouder
van den sultan regeerde eigenlijk als geheel zelfstandig en onafbankelijk monarch, als alleenheerscher. Door zijnen zoon Ibrahim Pacha, werd in 1816
een gedeelte van Arabia, zoomede Nubia, Sennaar en
Kordofan schatplichtig gemaakt aan E. Kort daarna
kwam Mehemed-Ali ten behoeve van Turkijê oorlog
voeren tegen Griekenland, hetgeen echter de vernieling van zijne vloot in den slag bij Navarino ten
gevolge had. Doch met herstelde krachten waagde
Mehemed-Ali nu zijne kans 1831 op Syrie, dat door
zijnen zoon Ibrabim-Pacha binnen een jaar tijds aan
de zwakke Porte ontweldigd werd ; bij den vrede van
Kiutahia (4 Mei 1833) werd Mehemed-Ali als stadbonder van Syrie erkend. Nadat 1839 de oorlog nogmaals uitgebroken was, waarvan o. a. het gevolg
werd de overgang der turksche vloot tot de egyptische na den slag van Nisib (24 Juni 1839), begrepen de groote mogendheden van Europa, dat zij de
veroveringsplannen van den eerzuchtigen pacha niet
langer lijdelijk mochten aanzien, en zij sloten daartegen de Quadruple-Alliantie van 15 Juli 1840. Terwijl de staatkunde van Frankrijk nog altijd de oogmerken van Mehemed-Ali in de hand werkte, begon
eene britsch-oostenrijksche vloot de vestingen
en sterkten langs de syrische kust te beschieten,
hetgeen weldra den pacha tot den terugtocht noodzaakte, en hem tot onderwerping aan den sultan
dwong. De betrekking, waarin E. voortaan tot Turkije
zou staan, werd op nieuw geregeld bij het traktaat
van 13 Febr. 1841, made onderteekend door de
groote rnogendheden van Europa. Wel zocht Mehemed-Ali, na daze duchtige nederlaag voor zijne earzucht, de bronnen van E.'s binnenlandsche welvaart
te vermeerderen ; doch de gebreken van den ouderdom en eene volslagene kindschheid maakten zich al
spoedig van hem meester; zijn aangenomen zoon
Ibrahim-Pacha, werd Juli 1848 tot zijn opvolger benoemd ; doch Ibrahim stierf reeds 9 Nov. 1848,
waarop Mehemed-Ali's eigen kleinzoon Abbas-Pacha
het bewind aanvaardde Januari 1849. Zijn grootvader Meherned-Ali overleed in dat jaar (2 Aug.),
en hij zelf stierf reeds 13 Juli 1854, opgevolgd wordende door zijnen neef Said-Pacha (den vierden
zoon van Mehemed-Ali), die te Parijs zijne opleiding
had ontvangen, en die dan ook bijzonder franschgezind was. Weinig tijds voor zijnen flood (die 1863
's nachts tusschen 17 en 18 Jan. plaats greep) had
Said-Pacha een bezoek gebracht aan Frankrijk en
aan Engeland, en verbazende schatten gelds besteed
en verkwist te Parijs en te Louden. Hij werd opgevolgd door zijnen neef Ismael-Pacha, den thans regeerenden onderkoning, zijnde de 2e der 3 zonen
van Ibrahim (zie boven), en geb. 1830, dus toen hij
den troon beklom 33 j. oud. Daar geen der opvolgers
van Mehemed-Ali diens sluwheid en wilskracht bezat, is het aan de Porte gelukt haar gezag wader meer
en meer over E. te doen gelden. Onder de E. betretrende vraagstukken der 19e eeuw, bekleedt de
doorgraving van Suez wel de voornaamste plaats, als
bestemd om ook in den maatschappelijken toe stand
van E. eene geheele omwenteling te weeg te kengen (zie SuEz). Hier volgt eene chronologische lijst
van al de VORSTEN VAN EGYPTE (zie ommezijde).

936

Egypt. Wlythologie

Egypte

Pharaoos of Pharaonen.
le en 2e
dynastic van Thebais omstr. 2500 v.C.
3e en 4e
» Memphis.
»
Elephantis.
5e
6e, 7e en 8e
.
» Memphis.
9e en 10e
Heliopolis.
. Thebais.
11e,12e en 13e
Xois.
14e
» Thebais.
15e, 16e en 17e
De Hyksos als overweldigers 2300
18e, 19e en 20e dynastie van Thebais. . . . 1600
21e
» Tanis.
22e
Bubastis.
» Tanis.
23e
24e
» Sais.
25e
der Ethiopiers . . 737 »
»
Begeeringloosheid. . 673— 671»
Dodecarchie • • . . 671— 656
26e dynastie van Sais.
Psammetichus
656 »
617 »
Nechao of Necho
Psammis
601 » a
595 »
Apries of Ophra
570 »
Amasis . , ..
526— 525 »
Psammenitus
Egypte onderworpen aan de Perzen. 525— 414 .
414
Amyrtwus van Sais
408 a
Pausiris en Psammetichus II .
389
Achoris
377 »
Psammuthis
376 »
Nephero ,
375
•,
Nectanebo I .
363
Tachos
363— 354
Nectanebo II
Egypte andermaal onder de Perzen. 354— 332 »
Alexander de Groote
332— 323 »
Dynastic der Lagieden.

323 »
Ptolemeiis I, Soter
285 »
Ptolemeiis II, Philadelphus .
Ptolemeiis III, Evergetes ..
247
Ptolemetis IV, Philopator .
222 »
Ptolemeit V, Epiphanes. . .
205
181
Ptolemeiis VI, Philometor. .
146 a .
Ptolemais Eupator .....
Ptolemais VII, Physcon. ..
146 a
117 »
Ptolemeiis VIII, Lathyrus .
107 .
Ptolemeiis IX, Alexander ..
88 »
Cleopatra
88 a
Ptol. VIII, hersteld op dentroon.
81
Ptolemais X, Alexander. . . .
80 »
Berenice
Ptolemeiis XI, Auletes
80 a
52 »
PtoletnefisXII enPtolemeils XIII
52— 30 0 .
Cleopatra .. ,
29 »
Egypte een romeinsch wingewest van
tot
638 n.C.
Egypte onder de kalifen van Bagdad 638— 869 »
Thoeloenieden
869— 905 .
Ikhzjidieden
933— 968 »
Fatimitische kalifen.

Moez-Ledinillah
Aziz
Hakem-Biamrillah
Daher
Aboe-Zjamin-Mostanser
Aboel-Casem-Mostalli
Aboel-Mansor-Amer
Haphed-Ledinillah
Dafer-Biamrillah
Fayez-ben-Nasrillah
Adhed

968
996
1021
1036
1094
1101
1130
1149
1155
1160
1171

Ajoebieten of Ejoebieden.
Saladdin, zoon van Ajoeb, en veldheer van
den atabek Noereddin
Malek-el-Aziz-Othman
Malek-el-Mansoer
Malek-Adel I (Saphadin)
Malek-el-Kamel
Malek-Adel II
Malek-Saleh
Malek-el-Moad ham
Malek-el-Ascraf
Ibegh

1171
1193
1198
1200
1218
1238
1240
1249
1250
1254

Baharitische Mamelukken.

Noereddin-Ali . . 1254
Koetoez ... ... 1259
Bibars I ...... 1260
Bereke-khan . . . 1277
Semalek .....1279
Kelaoen ...... 1279
Kalil-Ascraf. . . . 1290
Naser-Mohammed 1293
Bibars II .....1309
Naser-Mohammed,
op den troon hersteld1310

Aboebekr-Mamoer 1341

1341
Koetsjoek
1• 342
Achmed
1342
Ismael
Schaban-Kamel. . 1344
1346
Hadzji
1347
Hassan
Malek-Saleh . . . 1354
Hassan, hersteld, . 1354
Mohammed . . . . 1361
Schaban-Ascraf. . 1363
Ali-Mansoer . . . 1377
Hadzji-Saleh . . . 1381
•

Bordzjitische Mamelukken.

Aboel-Nasjr .. , 1453
Aboel-Fath . . . . 1461
Khosch-Khadam . 1461
Balbai
1467
Tamarbogha . . . 1467
Kaltbat
1468
Aboe-Saadat . . . 1496
Kansoe
1496
Dzjianbalat . . . . 1499
Kansoe, hersteld . 1501
Toemam-bey . . . 1516
Egypte onder de ottomanische sultans . 1517-1806
Mehemed-Ali, pacha of onderkoning . . . 1806
Abbas-Pacha
1849
Said-Pacha
1854
Ismael-Pacha
1863
Egyptische Mythologie. Zooals wij reeds
van Horodotus weten, waren de goden der oude
Egyptenaren gerangschikt in 3 klassen. De eerste
klasse bestond uit 8 goden, nl.: 1) Amoen, grieksch
Ammon (d. i. de Verborgene), de god van Thebe ;
2) Chemmis, of Khem, de god van Panopolis ; 3) Boeto, of Moet, godin van Boeto in de Delta ; 4) Kneph
(d. i. de Geest), of Noem, Noe, Chnoebis, een god
met den kop van een ram, de god van Thebais;
5) Seti, of Sati, de vrouw van Kneph ; 6) Ptah, of
Fta (Phta), de god van Memphis; 7) Neith, de godin
van Sais; eindelijk 8) Ra, of Helios, de god van
Heliopolis (On). Van doze 8 grootste goden werden
er drie (Kneph, Ptah en Ra) als de voornaamste
scheppende goden vereerd ; men had voor dit drietal den onderscheidingsnaam van Khamefis. — De
12 godheden der tweede klasse, bekend onder den
algemeenen naam van Cabiren, waren de kinderen
van goden der eerste klasse, nl.: 1) god Khoenso of
Chons (Hercules), het kind van Ammon ; 2) god
Tet of Thoth (Hermes), het kind van Kneph; 3) god
Atoem (Atrnoe) en 4) godin Pecht (Bubastis), ook
Artemis genoemd, kinderen van Ptah ; 5) Hathor,
of Athor, de Aphrodite; 6) godin Tefnoe, en 7) godin Ma (de Waarheid); 8) god 'Maoe; 9) god Moentoe of Mantulis; 10) god Sebek of Sevek ; en 11) en
12) het godenpaar Seb en Netpe ( Cronos en Rhea).
Aan deze twaalf goden waren 365 decans of demons
verbonden, een voor elken dag des jaars. -- Tot de
Barkok ...... 1382
Pharadzj ..... 1399
Mostam ...... 1412
Scheik-Mahmoedi 1412
Achmed
Thatar-Dhaher1421
S•
Mohammed
Boersbai ..... 1422
Joessoef ...... 1438
Aboesaid ..... 1438
Fakreddin . . . . 1453

Egyptenaren
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derde klasse behoorden 7 goden, waaronder er vijf
waren, op vijf elkander volgende dagen geboren uit
Netpe (Rhea), bij haar verwekt door verschillende
vaders, nl.: 1) Hesiri, of Osiris, de geest van het
goede, zoon van Ra; '2) Heruer of Arueris (Horns),
ook een zoon van Ra ; 3) Typhon, of Seth, de geest
van het kwade, zoon van Seb (Cronos); 4) Isis of
Hes, dochter van Thoth ; en 5) Nephthys of Nebti,
dochter van Seb (Cronos); wijders 6) Anubis, of
Anoepoe, met den hondenkop, door Osiris verwekt hij
Nebti ; en 7) Harpocrates, door Ra verwekt bij Isis.
Bij de vorengenoemde godheden moeten nog gevoegd worden de in verscheidene egyptische steden
insgelijks als godheden vereerde krokodil, hippopotamus, kat, ibis, de ossen Apis en Mnevis, en verscheidene planten en groenten. De eigenlijke godsdienst werd reeds vroeg door de priesterschap tot
een zeer bepaald leerstelsel gebracht, dat beschreven
was in dc heilige boeken, die genoemd werden Her-rnetische boeken, omdat ze geschreven waren door
god Thoth (Hermes); er waren niet minder dan
36,525 zulke boeken, die echter alle verloren geraakt zijn. De godsdienst-plechtigheden werden
vervuld door de caste der priesters. De godsdienst
bestond in gebeden, reuk-offers en zoen-offers, tot
welke laatste oOk wel dieren, en somwijlen (hoezeer
Met dikwijls) zelfs menschen werden geslacht. De
invloed der godsdienst op het yolk was zeer groot ;
ieder individu zag zijnen ganschen handel en wandel geregeld door verbindende voorschriften, en
binnen godsdienstige grenzen beperkt ; en die invloed strekte zich zelfs tot over het graf nit, door
het doodengericht, alsook door de leer van de
onderwereld en van de zielsverhuizing.
Egyptenaren, de volkeren van Egypte.
Egyptus, fabelachtig koning van Egypte, varier
van 50 prinsen, die trouwden met de 50 Danaiden,
dochters van zijnen broeder Danalis, en waarvan er
49 door hunne vrouwen vermoord werden in den
bruidsnacht. Men houdt dezen E. voor Sethoses
(volgens Manetho den 20sten koning van Egypte).
Ehingen, stad in den wurtemtergschen Donaukreis, aan de Schmiech, nabij den Donau, 6 uren
gaans bezuidw. Ulm ; 3300 inw.
Ehlingen, dorp, 1 tnijl bezuidw. Luxemburg.
Ehnheim. Zie OBERNAY.
Ehningen, stad in den wurteinbergschen
Zwartewoud-kreis, aan den oostelijken voet van den
Achalm, 3 uren gaans bewesten Urach; 5000 inw.
Ehrang, vlek in bet pruis. reg.-district Trier
aan de uitwatering der Kyll in de Moezel; 1300 inw.
Ehrenberg (Christian Gottfried), duitsch natuurkundige, geb. 19 April 1795 te Delitzsch, sedert
1839 gewoon hoogleeraar der geneesk unde te Berlijn,
heeft zich vooral beroemd gemaakt door zijne onschatbare microscopische nasporingen betreffende de
infusorien ; zijn voornaamste werk daarover is :

Ehrenberger Klause, een eertijds zeer
sterk punt op de noordgrens van Tirol, aan de Lech,
aan den tegenwoordigen straatweg van Fiissen naar
het Oberinn-dal, wordt de E.-K. genoemd naar
de aldaar gestaan hebbende sterkte Ehrenberg,
die tijdens den franschen omwentelingsoorlog gesloopt is. In den Schmalkaldischen oorlog werd die
citadel bemachtigd 10 Juli 1546 door Sebastiaan
Schãrtlin, en 19 Mei 1552 door Maurits van Saksen,
die zich daardoor hijna het krijgsgeluk verschaft
had keizer Karel V in Innsbruck gevangen te kunnen nemen.
Ehrenbreitstein, of Thalehrenbreitstein,
stad in Rijnpruisen, op den rechteroever van den
Rijn, tegenover Coblentz, waarmede het door eene
schipbrug verbonden is; 4500 inw.; de stad ligt aan
den voet van eene 460 vt. hooge rots, op welke de
sterke citadel E., die, met de werken der stad Coblentz, een der gewichtigste vestingen van Duitschland vormt. In 1637 ingenomen door Jan van Weert ;
29 Jan. 1799 door de Franschen veroverd en 1801
door hen ontmanteld, werd de vesting 1815 hersteld en duchtig versterkt, hetgeen 5 millioen pruis.
daalders (9 millioen nederl. guldens) heeft gekost.
De vesting is ingericht voor eene bezetting van
14 duizend man.
Ehrenburg, vlek in het hanoversche graafschap Hoya, heeft slechts een 100-tal inwoners,
doch met het bijgelegene dorp Schmalairden ruim
een duizendtal.
Ehrenfriedersdorf, stad in het saksische
district Zwickau, aan den weg van Chemnitz naar
Annaberg; 3000 inw.; mijnvvezen ; arsenicum-groeve.
Ehrenstetten, marktvlek in den badener
Bovenrijn-kreis, amt Staufen ; 1500 inw.
Ehrensv4rd, eene nit Duitschland (waar ze
den geslachtnaam Scheffer voerden) naar Zweden
verhuisrle familie, waarvan de volgende leden naam
hebben gemaakt: E. (Jan Jacob), officier onder
Karel XII, als kolonel gestorven 1731, is als stamvader van het zweedsche geslacht E. bekend. —
E. (August, graaf), zoon van den vorige, geboren
29 Sept. 1710 ; onder zijne leiding warden de yestingwerken van Sveaborg gehouwd ; hij was ook de
schepper van de zweedsche Scheeren-vloot ; voor
zijne vele aan den lande bewezene diensten werd hij
tot den adelstand verheven met den titel van graaf;
hij stierf 4 Oct. 1764 in Finland als veldmaarschalk.
— E. (Karel August, graaf), zoon van den vorige,
geb. 5 Mei 1745, werd in het begin van den finschen oorlog tot admiraal benoemd, doch legde die
waardigheid neder na den eersten zeeslag tegen de
Russen (24 Aug. 1789 bij Svensksund). Nadat hij
1792 als admiraal-generaal aan het hoofd van de
zweedsche marine gestaan had, wijdde hij zich geheel aan de nattiurkunde en schilderkunst, en stierf
21 Mei 1800 te Orebro. Zijne Skrifter verschenen in
het licht na zijnen flood (Stokholm 1812; 3e druk
1837).
Ehresburg, tegenw. Stadtberg in Westfalen,
eene voorname plants der West-Saksen, tusschen
Cassel en Paderborn, werd 77'2 veroverd door Karel
den Groote. In de nabijheid van E. stond de zuil
van Hermann of Irminsul.
Ehud, een rechter in Israel ; toen'cle Israelieten sedert achttien jaren onder het juk der Moabieten gestaan hadden, werden zij daarvan bevrijd
doordien Eglon, de koning der Moabieten, door E.
verraderlijk vermoord werd (Richt. 3; zie over E.
ook het artikel EGLON). - 2) een kleinzoon van
Benjamin (1 Chron. 7 : 10; 8: 6).

Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen

(Leipz. 1838, met 64 platen); over fossiele infusiediertjes schreef hij zijne Mikrogeologie (Leipz. 1854
en v.). Eene menigte belangrijke geschriften van E.
onvermeld latende, noemen wij bier nog van hem :
Naturgeschiehtliche Reise lurch Nordafrika and
Westasien (dln. 1, l e stuk, Berlijn 1828), zijnde het

begin der beschrijving van zijne eerste wetenschappelijke reis, die hij 1820 tot 1825 door Egypte, Arabiè
en Palestina deed met Hemprich, d ie op deze reis, ten
gevolge van de uitgestane vermoeienissen, bezweek,
zoodat E. die verder alleen voltooide. In 1829 deed
E. met den grooten Humboldt de reis door MiddelAzle, inzonderheid in het hoogland van den Altai.
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Eibau

Eibau, of Eybau, groot fabriekdorp in het saksische district Bautzen, gerichtsamt Ebersbach, bestaat nit Alt-E. (4500) en Neu-E. (900 inw.).
Eibelstadt, of Eivelstadt, stad in den beierschen kreis Unterfranken, aan den Main ; 1500 inw.
Eibenschtitz, of Erbenschitz, stad in den
moravischen kreis Briinn, aan de uitwatering van de
Oslawa in de Iglawa ; circa 3000 inw.
Eibenstock, stad in 't saks. district Zwickau,
aan den weg van Carlsbad, 3 uren gaans bezuidw.
Schwartzenberg; 6500 inw.; tin- en ijzermijnen.
Eibergen, dorp in Gelderland, voorheen een
open stadje, 6 uren gaans beoosten Zutphen, awl
het riviertje de Berkel ; 1400 inw.
Eich, verkeerdelijk ook wet Heick gespeld, een
dorp, is eigenlijk eene voorstad van Luxemburg;
1794, toen de Franschen Luxemburg kwamen belegeren, legden de Oostenrijkers te E. versterkingswerken aan, die 4 en 5 Maart 1795 hevig door de
Franschen werden aangetast en ook vermeesterd;
9 Maart deed de oostenrijksche bezetting eon uitval
nit Luxemburg, en verdreef de Franschen nit E., na
een allermoorddadigst gevecht.
Eichelbourg, somtijds voor Eisenborn.
Eichhorn (Johann Gottfried), geb. 16 Oct.
1752 te Dôrenzimmern in het prinsdom HohenloheOhringen, gest. 25 Juni 1827 te Gottingen, waar hij
sedert 1788 professor der oostersche talen was,
schreef, behalve theologische werken, eene uitmuntende Literargeschichte (dl. 1 Gottingen 1799 ;2e dr.
1813 ; dl. 2, 1814). Nog altijd zijn geacht E.'s
Allgenteine Geschichte der Cultur and Literatur des
neuern Europa (2 dln. Gott. 1796-99) en zijne
Geschichte der Literatur (dl. 1-6, Gott. 1805--12;

dl. 1, 2e druk, 1828). Wijders zijn nog van E. te
vermelden : De antiquis historian Arabunt monumentis
(Gotha, 1775) ; Weltgeschichte (3e druk, 5 din.
GiAt. 1818-20); Uebersicht der franzijsisehen
Revolution (2 dln. Gott. 1797) ; Geschichte der drei
letzten Jahrhunderle (3e druk, 6 dln. Hanover
1817-18) ; Geschichte der Welfen (Hanov. 1817) ;
enz. — E. (Karl Friedrich), zoon van den vorige,
geb. 20 Nov. 1781 te Jena (waar zijn vader sedert
1775 professor was), werd 1832 professor der
rechtsgeleerdheid te Berlijn, 1838 lid van den staatsraad, en 4 Juli 1854 te Keulen. Hij is de grondlegger van de wetenschappelijke behandeling van het
duitsche recht. Voornaamste werken van E. :
Deutsche Stilats- and Rechtsgeschichte (5e dr., 4 din.
Gott. 1843-46); Etnleitung in das deutsche
Privatrecht (5e druk, Gott. 1845) ; Grundsätze des
Kirchenrechts (2 dln. Gott. 1831-33).
Eichsfeld, voormalig prinsdom in Duitschland, lag tusschen de keurvorstendommen Hessen
en Hanover, aan de zuidwesterhelling van het Hartsgebergte, is een 1000 a 1200 vt. boven den spiegel
der zee liggend hoogland, omstr. 28 vierk. mijlen
groot, en bevolkt met circa 125,000 zielen ; het was
gesplitst in Opper-E. (met de hoofdstad Heiligenstaat) en Neder-E. (met de hoofdstad Duderstadt,
waarnaar Neder-E. ook wel genoemd werd de ,,marke
van Duderstadt"). Het prinsdom E. behoorde eertijds
aan de keurvorsten van Maintz, die zich in 1180
(bij den val van Hendrik XII, hertog van Beieren)
meester gemaakt hadden van Heiligenstadt, en 1334
bij verdrag in bezit waren gekomen van Neder-E.
Sedert 1802 behoorde het prinsdom E. aan Praiser],
toen het 1807 bij Westfalen ingelijfd werd. Sedert
1815 behoort bijna geheel Neder-E. tot Hanover;
't overige (verreweg grootste) gedeelte vormt thans de
pruis. kreise Heiligenstadt, Worbis en Mithlhausen.

Eierland

Eichst4dt, vroeger Aichstadt, of Einstett, stad
in den beierschen kreis Mittelfranken, aan de Altmiihi, 8 mijlen bezuidw. Regensburg ; 7600 inw.;
kasteel der hertogelijke familie Leuchtenberg ; in de
nabijheid van E. op eene hooge rots de (voorheen
versterkte) Willibaldsburg, die tot 1725 de residentie was der bisschoppen van E. Het bisdont E. was
in 741 gesticht door den heiligen Bonifacius ; door
de secularisatie kwam het 1802 als prinsdom aan
Beieren ; 1817 werd het met het landgraafschap
Leuchtenberg door den koning van Beieren als eene
vrije standsheerlijkheid aan zijnen schoonzoon
Eugene de Beauharnais geschonken, die daarnaar den
dubbelen titel aaimam van hertog van Lenchtenberg
en prins van E.
Eichstetten, vlek in den badener Bovenrijnkreis, aan den voet van den Keizersstoel en de Dreysam ; 2600 inw.
Eichthal (Gustave d'), fransch publicist, geb.
1804 te Nancy nit rijke joodsche ouders, verloor een
gedeelte van zijne fortuin in zijn ijveren voor het
Sint-Simonismus, nam de wijk naar Griekenland,
en schreef na zijne terugkomst in Fran krijk, behalve
andere werken, eene Histoire et origine des Poulahs
etc. (1842), eene Etude sur l'histoire primitive des
races ocdaniennes et antericaines (Parijs 1845), en
met Ismayl Urbain samen Lettres sur la race noire
et blanche (1839).
Eichwald (Eduard), duitsch natuurkundige,
geb. 4 Juli 1795 te Mitau, deed groote wetenschappelijke reizen, was intusschen professor eerst te
Kasan toen te Mina, 1838-1851 te Petersburg,
waar hij, toen tot staatsraad benoemd, van zijn pensioen leeft. Onder de vele werken van E. verdienen
vooral de volgende melding : Reise auf dem, Kaspischen
Meere and in den kaukasus (2 dln. Stutgart 1834-1837) ; Plantarttm novarum, quas in itinere CaspicoCaucasio observavit, fascieuli (2 din. Wilna en Leipzig 1831-33) ; Fauna Caspico-Caucasia (Petersburg 1841, met 40 afbeeldingen) ; en Lethwa Rossica
(dl. 1 Stutgart 1860 en v.)
Eid, eene plaats in het land der Danakil. Zie ED.
Eidahans, zoo noernen zich de Batakhs op
Borneo.
Eider, of Eyder, lat. Egidora of Egidora, rivier
in Holstein, ontspringt 2 mijlen bezuiden Kiel,
loopt eerst noord-, doch dan al spoedig west waarts,
vormt de grensscheiding tusschen Holstein en Sleeswijk, en valt, na eenen loop van 25 mijlen, bij Tonflinger' in de Noordzee. Van Holtenau oostwaarts
loopt het 3 mijlen Lange Holsteinsche of Eider-kanaal,
waardoor de Oostzee in gemeenschap staat met de
Noordzee.
Eiderland, voormalig nederlandsch eilandje.
__e
Zie _IERLAND.
E
Eiderstedt, schiereiland en landschap ter
westkust van Sleeswijk, tusschen de uitwatering van
de Eider en de golf Heverstrom, is bevolkt met
19,000 zielen, 6 vierk. mijlen groot, en omringd van
duinen en dijken.
Eidsvold, kerspel in het noorweegsche arnt
Aggerhuus; ruim 5000 inw.; bier van 10 April tot
20 Mei 1814 de vergadering van volksvertegenwoordigers, die de staatsregeling voor Noorwegen
vaststelde.
Eierland, voormalig eilandje behoorende tot
Noord-Holland, lag tusschen de eilanden Texel en
Vlieland, doch werd door bet leggen van eenen
zanddijk 1629 en 1630 met Texel verbonden; het
werd echter eerst 1835 ingedijkt, zoodat de eigenlijke ontginning eerst van 1836 dagteekent.

Eion

Eifel
Eifel (de), lat. Eiflia, vroeger de Eifelgau genaamd, het boschrijke bergland, dat tusschen Moezel,
Rijn en Boer ligt. Het Eifel-gebergte verbindt zich
aan de eene zijde met de Ardennen, aan de andere
zijde met den Hundsriick, en is gemiddeld 14 a
1600 voet hoog ; de hoogste pieken zijn de Hohe
Acht (2324 voet), de Ernstberg (2125 voet), de
Niirburg (2118 voet), enz.
Eiflia, latijnsche naam van de Eifelgau.
Eik, verkorte naam voor het dorp Bergeyk.
Eikenberg, onder dezen naam vindt men wel
eeiis het noordbrabandsche dorp Bergeyk vernield.
Eikendonk, hoogte in N.-Braband, een half
uur gaans benoordw. het dorp den Dungen, dat een
uur gaans bezuidoosten 's Hertogenbosch ligt. Op
deze hoogte staat thans eene herberg, die nog vhet
Klooster" genoemd wordt, naar het voormalige franciscaner nonnenklooster, genaamd Barbara-dal, gesticht 1475, doch dat in den 80 j. oorlog zooveel
van de soldaten, zoo spaansche als nederlandsche,
te lijden had, dat de nonnen eindelijk de wijk namen naar 's Hertogenbosch, waarna het klooster geheel vervallen en ten laatste afgebroken is. Op deze
hoogte had beer van Brederode 1629, bij beroernde
beleg van 's Hertogenbosch, zijn hoofd kwartier.
Eikenduinen, gehucht in Zuid-Holland, een
half uur gaans bezuidw. 's Gravenhage, en even ver
benoordwesten Loosduinen, 2 uren gaans benoorden
Naaldwijk, bestond reeds in de 13e eeuw, was in
de 15e en 16e eeuw (althans nog in 1571) een
dorp, had oudtijds eene vermaarde kerk, die druk
bezocht werd door bedevaartgangers, doch die 1581
op last der Staten werd verkocht voor afbraak, terwijl toen de rijke kerkelijke goederen van E. aan
den staat werden getrokken.
Eikenkroon (Orde van de). Zie LUXEMBURG.
Eilau. Zie EYLAU.
Eileithyia, 1) eene in rumen liggende oude
stad in Opper-Egypte, op den rechteroever van den
Nijl, draagt thans den naam van El-Kab ; de sterke
vestingmuren en andere merkwaardige resters zijn
nog in wezen. — 2) godin; zie ELE1THYIA.
Eilenburg, fabriekstad in het pruis. reg.district Merseburg, aan de Mulde, 6 mijlen benoordoosten Merseburg; 11,500 inw.
Eilpe, vlek in het pruis. reg.-district Arnsberg,
bij Hagen ; 1100 inw.
Eilsen, badplaats aan de Aue, nabij Arnsburg,
in het prinsdom Schaumburg-Lippe, heeft 400
inw., 7 zwavel- en 4 ijzerbronnen.
Eimak, een yolk van den tartaarschen stam in
de noordwestelijke bergen van Afghanistan.
Eimbeck, of Einbeck, oude stad in de hanoversche landdrostij Hildesheim, aan de Erne, eertijds hoofdplaats van het prinsdom Grubenhagen;
ruin 6000 inw. ; was eene door koophandel bloeiende stad in de 15e eeuw ; in de middeleeuwen was
het Eimbecker bier beroemd.
Eimeo, een der Gezelschaps-eilanden in den
Grooten Oceaan, omstr. 6 mijlen benoordw. Otaheite,
telt 1200 zielen, en is merkwaardig als (sedert
1814) de wieg en bakermat van het Christendom
in Polynezie.
Eindhoven, of Eyndhoven, stad in NoordBraband, 6 uren gaans bezuideri 's Hertogenbosch ;
3500 inw. ; gesticht omstr. 1274 door hertog Jan I
van Braband, in de nabijheid van de samenvloeiing
van Dommel en Gender. Willem I, hertog van Gelder, meende in 1397 E. te bemachtigen, doch zijn
aanslag mislukte; in 1543 werd E. door Maarten
van Rossum ingenomen, leeggeplunderd, grooten-
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deels in de asch gelegd en de gansche bezetting over
de kling gejaagd ; na weder eenigszins bijgebouwd
te zijn, werd E. negen jaren daarna (1552) geheel
vernield door eenen fellen brand ; andermaal opgebouwd, werd E. 1581 bij verrassing ingenomen door.
de Staatschen, doch twee maanden later weder aan
hen ontweldigd door de Spanjaarden, aan wie het
in den nacht tusschen 7 en 8 Jan. 1585 bij overrompeling werd ontnomen door de Franschen, die
in hetzelfde jaar, na een beleg van drie maanden, genoodzaakt werden tot de overgave (23 April),
waarop de Spanjaarden de zeer in verval geraakte
vestingwerken slechtten; en sedert dat tijdstip is E.
eene opene stad of vlek gebleven. In 1604 werd E.
door de mu itendeSpanjaarden deerlijk uitgeplunderd;
nadat 's Hertogenbosch veroverd was 1629 door
Frederik Hendrik, bleef E. voor goed onder het gezag
der Algemeene Staten ; in 1702 legerden zich de
Franschen in en om E., dat in de 18e eeuw herhaaldelijk (1747, 1794) van de Franschen te lijden
had, die ook (ofschoon toen in dienst der Bataafsche republiek) in 1801 in de nabijheid van E. een
kampement opsloegen. Door een allergeweldigsten
orkaan werd E. geteisterd 9 Nov. 1800. Voorheen
was E. eene heerlijkheid, die onder de nalatenschap
van Willem III koning van Engeland behoorde, en
bij de deeling van dien boedel (1752) aan den prins
van Oranje werd toegewezen.
Ein–el–Toedzjar, d. plaats der kooplieden,
stad in Syrie, pachalik Acre, niet ver van het meer
Tabarieh, is de verzamelplaats der karavanen, die
naar Cairo gaan.In de nabijheid de befaamde put,waarill werd geworpen door zijne broeders (althans
de inwoners van E. beweren, dat dit die put is).
Einighausen, ook wel Einichusen en Einichuysen gespeld, is een dorp met 5 a 600 inw. in
nederlandsch Limburg, een half uur gaans benoordwesten Sittart.
Einsiedel, fabriekdorp in het saksische district Zwickan, gerichtsamt Chemnitz ; 1700 inw.
De "graven van E. zijn twee der vele linien van het
oude geslacht van E.; die twee tinier' zijn gesticht
door de twee zonen van Hans Georg von E., die 1745
tot den rijksgravenstand werd verheven ; de overige
linien der familie E. zijn niet geadeld.
Einsiedeln, stad of vlek in bet zwitsersche
kanton Schwytz, 3 uren gaans benoordoosten
Schwytz, is de geboorteplaats van den geneeskundige
Paracelsus ; in 1517 was Zwinglius roomsch-kath.
pastoor te E.; de Franschen maakten zich 1798
['wester van E., dat thans circa 7000 inw. telt, die
meerendeels bun bestaan vinden in het verkoopen
van rozenkranzeii, Maria- en Heiligenbeeldjes, enz.
en in het herbergen van de duizenden bedevaartgangers, (lie jaarlijks (en inzonderheid 14 Sept., den
dag der Engelwijding) het wonderdadige Mariabeeld in de kerk van het klooster te E. bezoeken.
Bij E., in het Fransch ook Notre-Darne-des-Ermites
genoemd, ligt het beroemde Benedictijner-klooster, dat in 946 gesticht is, en zich 2736 vt. boven den
zeespiegel verheft tusschen hooge bergen. Naar dit
klooster met zijn woriderdadig Maria-heeld draagt E.
de latijnsche namen Eremitarum Cenobium en
Ereinus Dei Para

Einsiedl, I) stadje in den boheemschen kreis
Eger, aan den weg van Marienbad naar Carlsbad;
800 inw. — 2) stad in het hongaarsche comitaat
Zips ; 2400 inw. ; mijnwezen.
Einstett. Zie EICHSTaDT.
Mon, havenstad van Amphipolis, aan de uitwatering van den Strymon ; tegenw. Contessa.
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Eipel

Eipel, hong. Ipoli, rivier in Hongarije, in de
comitaten Neograd en Honth, komt van den Homalkaberg, en valt, na eenen loop van 20 mijlen, in den
Donau.
Eirene. Zie IRENE.
Eirkta, of Erkta, eene hooggelegene bergvesting in het noordwestelijk gedeelte van Sicilid, op
den tegenwoordigen Monte Pellegrino bij Palermo,
bekend als steunpunt der Puniers in den eersten
Punischen oorlog.
Eisack, of Eisach, rivier in Tirol, ontspringt op
de zuidhelling van den Brenner, en valt, na eenen
loop van 12 mijlen, in de Etsch, 3 uren gaans beneden Botzen.
Eischen, I) E., of Euschen, dorp in het groothertogdom Luxemburg, 20 minuten gaans benoorden Clairfontaine, en 4 uren gaans benoordwesten
de stad Luxemburg. — 2) E., riviertje in bet Luxemburgsche, ontspringt even bezuidoosten het dorp
Fiintzig, komt, na eenen kronkeligen loop, langs het
dorp E., stroomt vervolgens langs Bour, Ansemburg,
Meispelt en Reckingen naar Mersch, en ontlast zich
daar in de Alzette.
Eisembourg, fransche naam van Eisenborn.
Eisenach, stad in het groothertogdom SaksenWeimar, 9 mijlen bewesten de stad Weimar, aan de
Nesse en HOrsel, en aan bet vereenigingspunt van de
Thuringer- en Werra-spoorwegen ; circa 11,000
inw.; in de nabijheid de Wartburg, vermaard door
het verblijf van Luther in 1521. Vroeger was E. de
hoofdstad van een onafhankelijk prinsdom E., dat
22 vierk. mijlen groot was, in de lotgevallen van
Thuringen deelde, 1485 aan de Ernestinische linie
kwam, en 1741 bij het hertogdom Saksen-Weimar
ingelijfd werd.
Eisenberg, naam van verscheidene duitsche
plaatsen, o. a. : 1) stad in het hertogdom SaksenAltenburg, 8 uren gaans bewesten Altenburg, met
een oud kasteel (de Christiaanshurg) en 7400 inw.;
bij de deeling van 1826 kwam E. van Gotha aan
Altenburg ; van 1675 tot 1707 was E. de residentie
der afzonderlijke linie Saksen-Eisenberg. — 2) dorp
in het beiersche kanton G011heim ; 1000 inw.; belangrijke ijzerfabrieken ; beroemde pruimenteelt.
3) marktvlek in bet saksische district Dresden ;
1000 inw.; kasteel Moritzbnrg. — 4) dorp in den
boheemschen kreis Saatz ; 200 inw. ; bekoorlijk gelegen kasteel.
Eisenborn, franscb Eisembourg, op sommige
kaarten ook wel Eichelbourg genoemd, dorp in het
groothertogdom Luxemburg, aan de Erentz, circa
2 uren gaans benoordoosten de stad Luxemburg.
Eisenbrod, stad in den boheemschen kreis
Buntzlau, aan de Iser ; 2000 inw.
Eisenburg, 1) hong. Vas-Varrnegye, comitaat
in Neder-Hongarije, groot ruim 91 vierk. mijlen,
bevolkt met 290,000 zielen, hoofdplaats tegenw.
Stein-am-Anger, voorheen Grins. — 2) hong. Vastar,
marktvlek in bet comitaat E., aan de Raab, 11 uren
gaans bezuidoosten Guns; 1800 inw.; voorheen koninklijke vrijstad en vesting.
Eisenertz, of Innerberg, vlek in het hertogdom Stiermarken, 8 uren gaans benoordw. Bruck,
aan den voet van den 4705 voet hoogen Erts- of
lJzerberg (Eisenberg), waardoor het van het marktvlek Vordernberg gescheiden is ; 1600 inw. ; groote
ijzersmelterijen. De mijn van den Ertsberg, die reeds
langer dan tiers eeuwen bewerkt wordt, Levert jaarlijks omstreeks 200,000 centenaars van het zuiverste ijzer; het staal van E. wordt voor het beste in
Europa gehouden.

Ejjubieden
Eisenmarkt, magyaarsch Vadja-Hunycid,
marktvlek in bet zevenbergsche comitaat flunyad ;
2200 inw.; kasteel Hunyad op eenen berg ; E. is de
stapelplaats van den ijzerhandel in Zevenbergen.
Eisenmenger (Johann Andreas), geb. 1654
te Mannheim, sedert 1700 tot aan zijnen dood professor der oostersche talen te Heidelberg, gest. aldaar
20 Dec. 1704, is de schrijver van het beroenide boek
Entdecktes Judenthum (Koningsbergen 1711).
Eisenschmid (Johan Caspar), wiskundige,
geb. 1656 te Straatsburg, gest. 1712, heeft verscheidene boeken geschreven, waaronder het geachte
werk De ponderibus et mensuris veteran?, Romanorurn
Grcecorum, Hebrworum, nec non de valore pecuniw
veteris (1708).

Eisensheim, twee plaatsen in den beierschen
kreis Unterfranken, landgericht Volkach, nl. het vlek
Ober-E. met 650 inw., en in de nabijheid het dorp
Unter-E. met 725 inw.
Eisenstadt, hong. Kis-Martony, koninklijke
vrijstad in het hongaarsche comitaat IEdenburg, aan
de Leitha en aan den voet van het Leitha-gebergte,
3 uren gaans benoordwesten Edenburg ; 2800 inw.;
merkwaardig is bet prachtige, indrukwekkende kasteel der prinselijke familie Esterhazy ; E. heeft een
der grootste Calvarie-bergen van Hongarije, met eene
druk door bedevaartgangers bezochte kerk.
Eisenstein, rnarktvlek in den boheemschen
kreis Pisek ; 500 inw. ; in de nabijheid de kristalglasfabrieken Deffernik en Ferdinandsthal en de glasruitfabriek Pampferhiitte.
Eisersdorf, fabriekdorp in het pruis. reg.district Breslau, kreis Glatz, aan de Biele ; 1100
inw. ; twee kasteelen.
Eisfeld, eene stad in het hertogdom SaksenMeiningen, aan de Werra, 7 mijlen bezuidoosten
Gotha ; 3100 inw.
Eisgrub, slaw. Lednicz, vlek in Moravie, 6 mijlen bezuidoosten Brunn, aan de Thaya ; '2300 inw.;
hoofdpl. eener heerlijkheid van den prins van Liechtenstein, met prachtig kasteel en reusachtig park.
Eisinga (Eise), of Eise Jeltes, geb. 21 Fehr.
1744 te Dronrijp, was daar, even als zijn vader, wolkammer van beroep, doch bekleedde verscheidene
ambten te Franeker, waar hij zich gevestigd had, en
heeft aan zijnen naam eene europesche vermaardheld verschaft door het door hem vervaardigde
Planetarium, dat kort voor zijnen dood door bet
gouvernement aangekocht werd. Hij stierf 27 Aug.
1828 en werd te Dronrijp begraven.
Eisleben (Johann). Zie AGRICOLA (Joh.) en
ANT1NOMISMUS.

Eisleben, stad in het pruis. reg.-district,
Merseburg, 8 it 9 uren gaans benoordwesten Merseburg; ruim 10,000 inw.; koper- en zilvermijn ; vitrioo!groeve (die het Eislebener Grim oplevert).Voorheel] was E. de hoofdstad van het graafschap Mansfeld ; maar vooral is E. beroemd als geboorteplaats
van Luther, die ook te E. gestorven is.
Eisweiler,dorp in bet groothertogdom Luxemburg. Zie ESCHWEILER.
Eiteren, of Eyteren, voormalig dorp in de prov.
Utrecht,een kwartier gaans benoordenlJselstein,waar
thans de burgerlijke begraafplaats van IJselstein ligt.
Eivelstadt. Zie EIBELSTADT.
Ejalet, in het turksche rijk eene groote provincie, waarover een heglerbeg of pacha als stadhouder gesteld is. Leder E. is ingedeeld in sandzjaks of
districten.
Ejjubieden, of Ejoebieden, ook wel Ajoebieden, eene turksche dynastie. Zie AYOEBIDEN.

Ekaterinburg
Ekaterinburg, Ekaterinoslav, enz.
Zie JEKATERINBURG, JEKATERINOSLAW, enz.
Ekeberg (Gustav), zweedsch reiziger, geb.
1716, gest. 1784, deed verscheidene reizen naar
Oost-Indie en naar China, van waar hij den theeboom naar Zweden overhracht. Hij gaf eenige belangrijke werken in het Licht, waaronder de beschrijving van zijne reizen naar en in de Oost-Indien in
1770 en 1771 (Stokholm 1773), en eene verhandeling over de inentiug met koepok-stof, welke kunstbewerking door dit boekje in Rusland werd ingevoerd.
Ekenas, havenstad. in 't finsche gouvernement
Nyland, aan de Finsche golf; 1200 inw.
Ekensund, vlek in Sleeswijk, amt Sonderburg,
met vele tegelbakkerijen.
Eker, dorp in het noorweegsche amt Buskerud,
aan de rivier E., die nit het Eker-meer komt, en
hier in den Dram-Elf uitloopt.
Eker, een kleinzoon van Hezron; I Chron.2 :27.
Ekerii, eilandje, behoorende tot de group der
Alands-eilanden in finsch Rusland.
Ekersund, havenstad in het noorweegsche
amt Stavanger, op de gevaarlijke kust van het vlakland Jaderen ; circa 1700 inw.
Ekesjii, stad in het zweedsche Ian JOnlaiping ;
2000 inw.
Eki, oude naam van Eck.
Ekka–Tekka, en Ekki-Tekki, namen van
het afrikaansche konmgrijk Commani, aan de Goudkust, met een dorp, dat denzelfden naam draagt.
Ekmarijp, f.r.escorp.
i h dorp. _.e
AKMARYP.
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Ekmim, stad in Opper-Egypte. Zie AKI1MIN.
Eko, stad op de Slavenkust. Zie LAGOS.
Ekron, I) eene stad in den stam Juda, door de
Philistijnen bemachtigd, door de Israelieten heroverd ; toen koning Ahazia te Samaria ziek lag, ten
gevolge van eenen val door een lichtraam in de opperzaal van zijn paleis, zond hij boden af naar BaalZebub, den afgod van E., waaromde profeet Elia hem
aanzeide, dat hij sterven moest, omdat hij zich niet
tot den God van Israel gewend had (Jozua 13 : 3 ;
15 : 11, 45, 46 ; Richt. 1 : 18 ; I Sam. 5 : 10 ; 6 :
16, 17; 7 : 14; 17 : 52; II Kon. 1 : 2, 3, 6, 16 ;
Jerem. 25 : 20; Amos 1 : 8; Zephanja 2 : 4; Zach.
9 : 5, 7). — 2) stad in stam Dan (Jozua '19: 43).
Ek.sênide, de Xanthus der ouden, riviertje in
Anatolie, stroomt langs het stadje E., dat 5 wren
gaans bezuiden Macri ligt, en valt, na eenen loop van
10 a 12 mijlen, in de Middellandsche Zee.
Ela, 1) E., of Duivelseiland, een der ambonsche
eilandeu, benoordwesten het op Ceram liggende
Assahoedi ; thans onbewoond, had E. voorheen eene
vesting, met name Nahi. — 2) E., of Solopai, rivier
op het eiland A mboina, schiereiland Hitoe.
Ela, verscheidene personen in het 0. T.: 1) een
vorst in Edom (Gen. 36 : 41; I Chron. 1 : 52). —
2) de vader van een der bestelmeesters van koning
Salomon (I Kon. 4 : 18). — 3) koning van Israel,
zoon van Baeza (zie dat art.) beklom den troon anno
919 v. Chr., en werd het volgende jaar vermoord
door Zimri, een zijner veldoversten (I Kon. 16 : 6,
8,13,14). — 4) de vader van Hosea, welke usurpator
zijnen koning Pekha vermoordde, en toen zelf den
troon beklom (II Kon. 15 : 30 ;17 : 1; 18 : 1, 9).
— 5) een der zonen van Kaleb (I Chron. 4 : 15). —
6) een uit den stam Benjamin (I Chron. 9 : 8).
Elaard, oude naam van 't fries. dorp Hylaard.
Elad, een uit den stain Ephraim ; I Chron.7 :21.
Elada, een uit den stam Ephraim ; I Chron.
7 : 20.

Elaver
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Elagabale, fransche naam voor Heliogabalus.
El–Aghoull,th, stad in Algerie, in het binnenland der prov. Algiers ; 5000 inw.; stapelplaats
voor het handelsverkeer van het binnenland met het
noorden.
El–Ahsa, een nog weinig bekend landschap
van het arabische schiereiland, aan de kust der
Perzische golf ; naar 't schijnt eene woestijn met verscheidene oasen, bewoond door nomaden-stammen.
El–Ais, stad in Opper-Nubie, nabij den Bahrel-Abiad, vroeger de tamelijk gewichtige hoofdstad
van Sjilloek, thans in verval, telt circa 3000 inw.
en is de laatste egyptische stad aan de rivier. Zie
over deze stad ook het art. Ais.
Elam, landschap in z.-oostelijk Azie, wordt vermeld in den Bijbel (Gen. 14 : 1, 9; Jezaia 11 : 11 ;
21 : 2; 22 : 6; Jeremia 25 : 25 ; 49 : 34-39 ;
Ezech. 32 : 24 ; Daniel 8 : 2) ; het grensde ten zuiden aan Susiana, ten noorden aan Assyria, ten oosten aan Media, ten westen aan Mesopotamie ; het is
hetzelfde als bet perzische landschap Elymais, zijude
gedeeltelijk het tegenwoordige Khoesistan, IrakAdzjemi, en vooral Loeristan.
Elam, naam van zeven verschillende personen
in het 0. T. (zie Gen. 10 : 22; I Chron. 1 : 17;
8 : 24; 26 : 3 ; Ezra 2 : 7, 31; 8 : 7; 10 : 2, 26 ;
Neh. 7 : 12, 34; 10 : 14; 12 : 42).
Elamieten, een oud yolk in Azie,afstammende
van en zich noemende naar Elam, oudsten zoon van
Sem. De Perzen beweerden van de E. af te stammen ;
en in den Bijbel zijn de E. dikwijls verward met de
Meden. De E. bewoondeii het landschap Elam (zie
dat art.), dat Elymais genoemd werd, naar de voornaamste stad (zie ELYMAIS).
Elana, in de oudheid eene haven- en koopstad
aan de Elanitische golf (tegenw. golf van Akaba) der
Roode Zee, werd door de Israelieten onder David en
Salomon veroverd, behoorde onder de Romeinen tot
Idumea, en heette in de middeleeuwen Aila. In het
0. T. Deut. 2 : 8 is E. onder den naam van Elath
vermeld ; verwoest door de Syriers, door Juda's koning Azaria weder opgebouwd, en later weder door
de Syriers veroverd, 11 Kon. 14 : 22 ; 16 : 6. Vergelijk JELANA, AKABA en ASIONGABER.
El-Arisj. Zie ARISJ.
Elasa, naam van verschillende personen in het
0. T. (zie I Chron. 2: 39, 40; 8: 37; 9: 43; Ezra
10: 22; Jeremia 29: 3).
Elatea, stad in het oude Griekenland, was (op
Delphos na) de gewichtigste stad in Phocis, en lag
ten noorden en in de nabijheid van Cephissus; het
had een beroemden tempel van ,Esculapius en een
wonderdadig Minerva-beeld. Door Philippus werd
E. ingenomen 338 v. Chr., kort voor den slag van
Cheronea ; later maakte Titus Flamininus zich van
E. meester. Men beeft E. herkend in de tegenwoordige rumen van Elesta. Zie ELATUS 2).
Elateas, bergketen in Attica, die zich, van de
Corinthische golf af, van het westen naar het oosten
uitstrekt, 4340 vt. hoog is, en met hare oostelijke
voortzetting (den Mauro-Vuno) uitmaakt hetgeen de
ouden den Cytheeron noemden.
Elath, stad in Arabia, ook vermeld in het 0. T.
Lie ELANA, IELANA, AKABA en ASIONGABER.
Elatma, stad in europ. Rusland,gouvt. Tambow,
aan de Oka, 35 mijlen benoorden Tambow ; 6000 inw.
Elatus, 1) een centaur. — 2) koning in Arcadia, zoon van Arcas, had Laodice tot vrouw ; hij
verhuisde nit Cyllene naar Phocis, en stichtte Elatea.
— 3) een Lapithen-vorst te Larissa in Thessalia.
Elaver, rivier in Gallie ; tegenw. de Allier.
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Elba

Elbkosteletz

Elba, het Ilva der Romeinen, het lEthali der burg, Lauenburg, Hamburg, Altona, Stade en GliickGrieken, italiaansch eiland in de Middellandsche Zee,
stadt ; en in haren 155 mijlen langen loop ontvangt
tegenover Piombino, en door bet kanaal van Piomzij de wateren van meer dan 50 kleinere rivieren,
bino van het vasteland gescheiden, is ruim 4 vierk.
o. a.: links de Moldau en de Saale, rechts de Zwarte
mijlen groot, en bevolkt met 22,000 zielen; het is
Elster en de Havel met de Spree.
bergachtig, niet zeer vruchtbaar, brengt meer wijn
Elbe (Departement der) was een der departevoort, dan het voor eigen verbruik behoeft, en heeft
menten van bet voormalige koningrijk Westfalen ;
rijke ijzermijnen bij Rio-Ferrajo, dat met Portohet had Maagdenburg tot hoofdplaats. — E. (DeLongone en (de hoofdstad des eilands) Porto-Ferrajo
partement der Beneden-), ook een der indeelingen
het drietal voornaamste steden van E. vormt. De
van Westfalen, had Luneburg tot hoofdplaats.
Romeinen hadden reeds nederzettingen op E., om
E. (Departement van de Monden der), 1810 door
voordeel te trekken van de mijnen. In de 16e eeuw
Napoleon I gevormd, met Hamburg tot hoofdplaats,
kwam E. onder het gezag van Pisa, 1290 werd het
werd ingelijfd bij het fransche keizerrijk, waarvan
veroverd door de Genueezen, vervolgens door de
het door den ommekeer van zaken in 1814 weder
strijdmacht van Lucca, daarna door de Spanjaarden,
losgemaakt werd.
en eindelijk I 736 door de Napolitanen, die er meesElb6e (Gigot d'), vendeesch generaal, geb. 1752,
ter van bleven tot 1801, toen E. bij het traktaat van
stelde zich 1793 aan het hoofd der boeren van
Luneville aan Frankrijk kwam. Napoleon voegde E. Beaupreau, diende eerst onder Catelineau, werd na
eerst bij het koningrijk Etrurie, daarna bij het prinsdiens dood als opperbevelhebber erkend, bracht den
dom Piombino, en eindelijk bij het fransche keizerRepublikeinen de nederlaag toe bij Coron en bij
rijk. Toen Napoleon 1814 afstand van den franschen
Beaulieu, doch had vervolgens niets dan tegenheden ;
bij Lucon geslagen, bij Cbollet gekwetst, werd hij
troon deed, werd hem door de groote mogendheden
het eiland E. als eigendom toegewezen, en hij hield
gevangen genomen op het eiland Noirmoutiers, en
daar verblijf sedert 3 Mei 1814, in naam als souverein
ontving den kogel. Hij had weinig veldheersbevan E., maar inderdaad als gevangene, totdat hij
kwaamheid ; men gaf hem den bijnaam van »gene26 Febr. 1815 naar Frankrijk wist te ontsnappen,
raal der Voorzienigheid", omdat hij, eer het gevecht
begon, altijd tegen zijne soldaten placht te zeggen:
om aan de historieschrijvers de stof te leveren tot
de geschiedenis der Honderd dagen (zie dat art.).
»Jongens, de Voorzienigheid zal ons wel overwinnaar laten blijven."
Bij de Weener congres-acte werd E. aan Toskanen
toegewezen, en met dat hertogdom kwam het in
Elberfeld, een der rijkste en gewichtigste fabrieksteden van Duitschland, aan de Wupper, circa
1860 aan het koningrijk Italie.
7 uren gaans heoosten Dusseldorf; omstr. 42,000
El—Bahhari, of El-Bahri, arabische naam
inw.; Barmen en E. zijn de hoofdplaatsen van Duitschvoor Neder-Egypte.
Elbassan, of Ilbesan, stad in het turksche land's katoen-industrie.
ejalet Roemili, is de hoofdstad van Middel-Albanie ;
Elbeteinitz, stad in den boheemschen kreis
Czaslau, aan den spoorweg van Weenen naar Praag ;
4000 inw.
het Athene aan de Elbe, 2500 inw.
Elb—Athen, d.
dichterlijke benaming, die de Duitschers geven aan
El—Beth—el, hier bouwde Jacob een altaar ;
Gen. 35: 7.
Dresden.
Elbe, de Albis der Romeinen, boheemsch Labe,
Elbeuf, of Elboeuf, ook E.-sur-Seine genaamd,
de grootste rivier van Noord-Duitschland,ontspringt
lat. Elbovium of Elbolum, fabriekstad aan de Seine,
in het fransche dept. Seine-Inferieure, 4 uren gaans
op de zuidwester-belling van het Reuzengebergte,
bezuidw. Rouaan ; 18,000 inw.; is een der 3 steden
4260 voet boven den zeespiegel, aan de grenzen van
van Frankrijk, welker lakenfabrieken beroemd zijn.
Bohemen en pruisisch Silezie, ten zuidwesten van
In 1338 werd E. tot een graafschap verheven door
Hirschberg. De E. ontstaat uit een groot aantal
Filips VI; het kwam 1554 aan bet huis van Lothawater-aderen, die verscheidene bronnen vormen
(o. a. de Elbe-bron), die zich weldra met elkander ringen, en werd ten behoeve van Karel van Lothavereenigen tot twee groote beken (nl. de Weiss- ringen verheven tot een markiezaat, en tot een herwasser, en de Elbebach of Elbeseifen).Laatstgenoemde togdom-pairie 1581.
beck vormt reeds spoedig eenen prachtigen waterval
Elbing, stad in het pruis. reg.-district Dantzig,
6 a 7 mijlen hezuidoosten Dantzig, aan de rivier E.,
(de Elbfall). die zich ter hoogte van 200 vt. neerstort in den diepen, wild-romantischen Elbgrund, die uit bet Drausenmeer komt, door middel van een
kanaal met de Nogat in gemeenschap staat, en zich
en na zich vervolgens met de andere beck (Weissbeneden E. outlast in de Oostzee ; de stad E. heeft
wasser) vereenigd, en zich zoodoende tot de rivier
24,000 inw., die meerendeels in scbeepsbouw en
E. gevormd te hebben, doorstroonit de E. in een
machine-makerij hun bestaan vinden. In bet begin
boogvormigen loop het noordelijk gedeelte van Boder 13e eeuw aangelegd door lubecker en bremer
hemen, wordt (na de Moldau in zich opgenomen te
kolonisten, werd E. al spoedig Hanze-stad, en onthebben) bij Melnik bevaarbaar, baant zich eenen weg
wikkelde zich sterk in bloei, zoo lang het onder de
door het boheemsche Middelgebergte naar saksisch
Duitsche Orde stond ; doch nadat het zich 1454 ongrondgebied, breekt daar door het zandsteengebergte
der bescherming van Polen gesteld had, geraakte E.
van saksisch Zwitserland, doorstroomt vervolgens
weder snel in betrekkelijk verval ; 1772 kwam het
het koningrijk Saksen, de pruisische provincien Sakaan Pruisen, en neemt in den laatsten tijd weder in
sen en Anhalt, wordt de natuurlijke grensscheiding
welvaart toe.
tusschen Hanover en Mecklenburg, Lauenburg, Hamburg en Holstein, vormt boven Hamburg verscheiElbingerode, stad in de banoversche landdrostij Hildesheim, aan den Beneden-Harts, 1471
dene eilandjes, en heeft eene breedte van 2 a 3 mijvt. boven den zeespiegel; 3300 inw.; ijzermijnen ;
len wanneer zij zich bij Cuxhaven in de Noordzee
de 1771 te E. gestichte industrie-school is de midontlast. Het stroomgebied van de E. omvat eene
ste inrichting van dien aard in Duitschland.
uitgestrektheid van 2616 vierk. mijlen ; de voornaamste steden, die de E. aandoet, zijn : Konigingratz,
Elbkosteletz, stad in den boheemschen kreis
Praag, distr. Brandeis, aan de Elbe ; 1500 inw.
Leitmeritz, Dresden, Torgan, Wittenberg, Maagden-
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Elbo, een eiland in de Nijl-delta, tusschen den mens den bisschop van Munster opgeeischt en in
phatnitischen en den tenitischen Nijl-mond, in het bezit genomen (19 Juni); en 10 Juli daaraanvolgende
werd E. door de Munsterschen overgedragen aan de
tegenwoordige meer Menzaleh. Op dit eiland vond
de blinde koning Anysis eene wijkplaats, bij de overFranschen, die er 18 maanden verblijf hielden, en
weldiging van Egypte door de Ethiopiers onder
eerst 2 Dec. 1673 E. ontruimden. In 1786 verzette
Sabakon ; en later stelde Amyrteiis zich op E. in
E. (met bet naburige Hattem) zich tegen de staten
veiligheid voor de Perzen.
van Gelderland, waarop E. door het staatsche krijgsEl—Boerts, of Elbordzj, bergketen. Zie het y olk ingenomen en (even als Hattem) uitgeplunderd
werd. Van watersnood had E. herhaalde malen te
art. EL-BBus.
lijden : 16 Jan. 1362 woedde er een hevige storm,
Elboeuf, stad. Zie ELBEUF.
Elbogen, of Elnbogen, czechisch Loket, stad die torens en huizen omver smeet, en de golven der
zee over de velden joeg tot in de nabijheid van E.;
in den boheemschen kreis Eger, links aan de Eger,
15 mijlen bewesten Praag ; 2900 inw., kasteel, en
1367 wederom een orkaan, waardoor huizen en
kasteelen vernield werden, terwijl het benoorden
beroemde porseleinfabriek.
Elborgh, of Elborch, ook wel Eylborch, oude de oude haven aan de Zuiderzee gelegene kasteel
Nyenbeek (zie EDUARD hertog van Gelder) door de
namen der stad Elburg. _
zee werd verzwolgen; veel teed E. bij de waterElborus, bergk eten . Zie EL - BRUS .
vloeden 14-15 Nov. 1775, 21-22 Nov. 1776 en
El —Bostan , turksche stad. Zie BOSTAN.
Elbotum, en Elbovium, latijnsche namen van 3-4 Febr. 1825. Een vierde gedeelte der stad werd
eene prooi der vlammen bij den brand van 1593.
Elbeu f.
Elburg (Jan van), genaamd Klein Hanskens,
Elbovium. Zie ELBOTUM.
El—Bros, of El-braes, lat. Elborus, de 18,524 een der vroegste nederlandsche zeeschilders,geb.1500
te Elburg, werkte tot omstr. 1551 te Antwerpen.
parijsche vt. hooge (en dus de hoogste) berg in den
Caucasus, op de grens van Circassie en Imeretie.
El—Chargeh, de zuidelijkst gelegene oase van
Elbuergensis, en Elburgensis, latijnsche na- Opper-Egypte, bestaat in een dal, dat 2 a 5 mijlen
lang en 20 mijlen breed, en bevolkt is met 7 48000
men der stad Elburg.
Elburg, lat. Elbuergensis of Elburgensis, stad zielen ; het bezit vele rumen der oudheid. De hoofdplaats E.—C. heeft omstr. 2000 inw.
in de nederl. prov. Gelderland, aan de Zuiderzee,
Elche, lat. Bice, stad in de spaansche prov.
vierdhalf uur gaans benoordw. Harderwijk en 4 uren
Alicante, op den linkeroever van den Tarafa, 5 uren
gaans bewesten Hattem ; 2500 inw.; kleine haven.
gaans bezuidw. Alicante; 15,700 inw.; oud kasteel
Gesticht in den vroegsten tijd onzer geschiedenis,
der hertogen van Arcos.
schijnt E. ontstaan te zijn doordien men allengs
Elchingen, eene benedictijner-abdij in den
huizen begon te bouwen in de nabijheid eener robeierschen kreis Zwahen, kwam in 1803 met hare
meinsche sterkte, de Aliso-burcht(Aliso Castelluni
rijke inkomsten (69,000 gulden) aan Beieren ; de
in het Latijn) terwijl de verhevenheid, op welke het
oudste gedeelte der stad gebouwd is, destijds de prachtige gebouwen der abdij staan op eenen berg,
aan welks voet, 2 uren gaans benoordoosten Ulm,
El heette ; daaruaar, en naar de nabijheid van de
burcht of burg, zou de stad volgens sommigen haren aan den Donau het dorp Ober-Elchingen met 550
inw., en nog een half uur gaans noordoostelijker het
naam hebben ontvangen. Volgens anderen zou de
oorspronkelijke naam Miburgh geweest zijn, naar dorp Unter-Elehingen, met 750 inw. Nederlaag der
boeren in den Boeren-oorlog, 3 April 1525. De frande burcht van Ails Gracillis, die onder keizer Nero
sche armee, onderNey, versloeg hier 13 Oct. 1805 de
stadhouder over de Nederlanden was. Hoe dit zij,
Oostenrijkers, onder Laudon ; voor deze overwinning
reeds 3 Juli 1233 werd deze plaats door Otto, graaf
schonk Napoleon aan Ney den titel van Hertog van E.
van Gelre, tot stad verheven onder den naam van
Elda, lat. Adellum, stad in de spaansche prov.
Elborch. In 1365 werd E. (met Harderwijk) in het
Alicante,
aan den Tarafa, 6 uren gaans benoordw.
Hanze-verbond opgenomen als tweede Hanze-stad
Alicante ; 3800 inw.
van Gelderland. In den langdurigen twist tusschen
Eldaa,, kleinzoon van Abraham en Ketura ;
Arnold, hertog van Gelder, en zijnen zoon Adolf,
Gen. 25 : 4; I Chron. I: 33.
hield E. de zijde van den zoon , en kort na diens
Eldad, en Medad, twee der zeveutig oudsten,
dood verklaarde E. zich voor het huis van Burgundie getuigen waren van het mondgesprek, dat God
die, doch werd 1480 door de bezetting van Zutphen
met Mozes kwam houden voor de tent ; Numeri 11 :
ingenomen. Later geraakte E. onder het gezag der
26 en 27.
hertogen van Saksen, en 1495 maakte Karel, hertog
Eldagsen, stad in de hanoversche landdrostij
van Gelder, zich van E. meester; bij het verdrag
Hanover ; 2200 inw.; saline.
1505 tusschen hem en Filips II van Spanje gesloElde, bevaarbare rivier, die uit het Miiritz-meer
ten, werd bepaald, dat E., even als eenige andere
in Mecklenburg-Schwerin komt, vormt het Calpin-,
steden,in de macht van Spanje zou blijven ; in weerFlesen-, Walchow- en Plauer-meer, en ontlast zich,
wil daarvan echter bleef E. niet spaansch. In 1567
na eenen loop van 19 mijlen, bij DOmitz in de Elbe.
werden aan E.harde voorwaarden opgelegd door den
Door het Miiritz-meer staat de E. in verbinding met
spaanschen gouverneur van Gelderland, omdat de
de Havel.
bevolking onroomsche predicatien bijgewoond en in
de roomsche kerken beelden vernield had. E. moest
Eldena, dorp in het pruis. reg.-district Straalsund, een half uur gaans van Greifswald ; 600 inw.;
zich toen op genade of ongenade aan den koning
van Spanje overgeven ; in 1572 werd E. door graaf sedert 1835 is te E. eene staat- en landhuishoudkundige akademie gevestigd, als onderdeel van de
van den Bergh ingenomen bij capitulatie, waarop het
universiteit te Greifswald.
krijgsvolk de kerken plunderde ; 1579 werd E. door
Diderick Sonoy op nieuw versterkt ; 1618 werd de
Eldon (John Scott, graaf), viscount Encombe,
geb. 4 Juni 1751 te Newcastle aan de Tyne, waar
bevolking van E. aangemaand geen andere mannen
zijn vader steenkolenkooper was, vestigde zich na
in de regeering te kiezen, dan die tot de hervormde
volbrachte studie 1776 als advocaat, werd aan de
kerkleer behoorden ; in 1672 geheel zonder bezetkanselarij van den lord-kanselier geplaatst,1783 tot
ting zijnde, werd E. door den overste Hautijn na-
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lid van den koninklijken read benoemcl, toonde zich
in het Lagerhuis steeds als hardnekkig tory, werd
om zijne uitstekende rechtskennisals baron E. op E.
in het graafschap Durham tot peer van Engeland
verheven (1799) en tot lord-kanselier (1801), welk
ambt hij hekleedde tot in 1827. Hij diende het wetsontwerp in op het regentschap (tijdens de krankzinnigheid van George III, 1810), en nam de functien
van 't openbaar ministerie waar in het proces van
koningin Carolina. Hij stierf te Londen 3 Jan. 1838.
Eldorado, eigenlijk El Dorado, d. i. het Goudland, een herschenschimmig land in Zuid-Amerika,
tusschen den Orenoko en de Amazonen-rivier, bij
het meer Parime. Een Spanjaard, met name Martinez, die beweerde dat land ontdekt te hebben, gaf
het den naam van E., wegens de outzaggelijke hoeveelheid good en andere edele metalen, die hij zeide
gezien te hebben in illanoa, de hoofdstad van dat
land. In weerwil van elle latere nasporingen, heeft
men dat wonderland nooit terug kunnen vinden,
ofschoon door de ontdekking van de schatten in
California in de 19e eeuw het bestaau van een Goadland tot het gebied der werkelijkheid gebracht is.
De dichters bezigen den naam E. voor Luilekkerland.
Elea, lat. Velia, tegenw. Castel-a-Mare della
Brucca, stad in Zuid-Italic, aan de uitwatering van
de beek Heles in de Tyrrheensche Zee, gesticht
536 v. Chr. door de Phociers, werd rijk door koophandel en scheepvaart, en is de geboorteplaats van
twee beroemde philosofen, Parmenides en Zeno van
Elea, hoofden der Eleatische School (zie ELEATEN).
Eleale, eene stad, gebouwd door de kinderen
van Ruben, vermeld : Numeri 32 : 3, 37; Jezaia 15 :
4 ; 16 : 9; Jerem. 48 : 34.
Eleaten, wijsgeeren van de Eleatische School,
gesticht te Elea in Neder-Italie door Xenophanes
nit Colophon, welke school bloeide van 540 tot 460
v. Chr. In tegenstelling van de Ionische School en
van Heraclitus, verwierpen de E. het gezag der zinnen en der ervaring, en bepaalden het wezen der
dingen alleen uit de begrippen der rode, terwijl zij
elle verandering en verschillend-zijn voor onmogelijk
hielden, en een eenig en onveranderlijk wezen els
het ware heelal voorstelden. De voornaamste E., na
Xenophanes, waren Parmenides en Zeno, beiden uit
Elea, en Melissus uit Samos.— Somwijlen wordt de
naam E. ook gegeven aan de atomistische wijsgeeren, Leucippus, Democritus, enz., omdat men meent,
dat Leucippus te Elea verblijf gehouden heeft en
dat Parmenides zijn leermeester geweest is; alsdan
onderscheidt men de E. in natuurlijke of atomistische en bovennatuurlijke of patheistische.
Eleazar, d. i. die den bijstand Gods heeft,
naam van verscheidene Joden, vermeld in het 0. T.
o. a. : 1) een der zonen van Aaron bij Eliseba ; zie
de vier laatste boeken Mosis. — 2) een der voornaamste helden van David ; II Sam. 23 : 9; I Chron.
II : 12. — 3) een broeder van Judas Maccabees, die
dapper vocht tegen Antiochus en verpletterd werd
onder een olifant, door hem gedood am Antiochus
gevangen te kunnen nemen (zie MACCABEUS).
4) een priester ten tijde van Ezra; Ezra 8 : 33.
5) een priester ten tijde van Nehemia ; Neh. 12 : 42.
— 6) een hoogepriester, zoon van Onias en broeder
van Simon den Rechtvaardige, wiens opvolger hij
was. Deze E., zegt men, zond de Zeventig Overzetters
(eigenlijk 72) aan Ptolemeus Philadelphus. — 7) een
grijsaard, die, onder Antiochus Epiphanes, liever
wilde sterven, dan varkensvleesch te eten. — 8) een
der Israelieten, die in Babylonie eene niet-joodsche
vrouw namen; Ezra 10 : 25. — En meer andere.

Electa, latijnsche naam der fransche stad Alet.
Electoraat,k_eurvorstendom.Zie KEURVORSTEN.
Electra, I ) zuster van Orestes, dien zij voor
Egisthus verborgen hield, toen deze haren vader
Agamemnon vermoord had ; later was zij Orestes
behulpzaam om dien moord te wreken. Zij werd de
vrouw van haars broeders vriend Pylades, wien zij
Medan en Strophios baarde. — 2) dochter van
Oceanus en Thetys; werd de vrouw van Thaumas,
bij wien' zij moeder werd van Iris en van de Harpijen.
— 3) een der Pleiaden, bij Zeus (d. i. Jupiter) moeder van Jasion en Dardanus, of, volgens eene latere
lezing op de hear betreffende overlevering, de vrouw
van den italischen koning Corythus, bij wien zij
moeder werd van Jasion. Zij wordt gezegd het Palladium near Ilion overgebracht en aan haren zoon
Dardanus gegeven te hebben. — 4) eene zuster van
Cadmus ; near deze E. was te Thebe de Electrische
poort genoemd.
Electryon, zoon van Perseus en Andromeda,
was priester en koning van Mycene, en de vader van
Alcmene (zie dat art.). Zijne zonen verloren hebbende in de oorlogen tegen den stamverwanten
Pterelaus, toog E. zelf ten strijde, en overwon hem.
Van deze overwinuing teruggekeerd, werd E. bij ongeluk doodgeslagen door zijn schoonzoon Amphitrio
(zie dat art.), die daarop met Alcmene uit Mycene
moest vluchten. Zie ook STHENELUS.
_e IJ ONATH ELEM RECHOKIM.
Elem. Zie
Elede, oude naam van het dorp Eelde in de
nederl. prov. Drenthe.
Eleithyia, of Eileithyia, 1) stad in OpperEgypte ; zie E1LEITHYIA. - 2) godin der kraamvrouwen. Bij Homerus warden verscheidene Eleithyien
genoemd, als dochters van de hnwelijksgodm Hera
(Il. 11, 269. 19, 119). In het enkelvoudige komt
eene E. voor, die eene grot had bij A mnisus op Crete,
(Horn. Od. 19,188 ; Hesiod. theog. 922); zij heet dear
de dochter van Hera (d. i. Juno) en Zeus (d. i. Jupiter). Ook Hera zelve en Artemis (d. i. Diana) heeten, als bij de kindergeboorte hulp verleenende godinnen, Eleithyien. De eeredienst van E. was inheemsch op Crete, van wear die zich, met de dienst
van Apollo, over Delos near Attica en verder verbreidde ; E. had heiligdommen en standbeelden op vele
plaatsen.
Eleonora, naam van verscheidene vermaarde
vrouwen, waarvan wij er hier acht zullen vermelden :
1) Eleonora van Guyenne, eerst koningin van
Frankrijk, later van Engeland, was de dochter en
erfgename van Willem X, laatsten hertog van Aquitanie. Zij was geboren omstreeks 1122, en werd op
hear 15e jeer de vrouw van Lodewijk VII, koning
van Frankrijk, als bruidschat medebrengende het
hertogdom Guyenne, dat destijds bestond uit Gascogne, Saintonge, en Poitou. Zij vergezelde haren
koninklijken gemaal ter kruisvaart (1147) ; doch
hare wuftheid van zeden en lichtzinnigheid mishaagde Hendrik den Jonge al spoedig derwijze, dat
hij near de ontbinding van zijn huwelijk verlangde,
die hij dan ook van het concilie van Beaugency verkreeg (1152). Zes maanden na hare echtscheiding
trouwde E. met hertog Hendrik van Normandie, die
1154 koning van Engeland werd onder den naam
van Hendrik II, waardoor de rijke provincien van
Aquitanie aan Engeland kwamen. Doch ook dit huwelijk was niet gelukkig ; E. was jaloersch op verscheidene hofdames, en liet een Bier vrouwen, die des
konings erkende bijzit was, om het Leven te brengen
door vergif ; zij hitste zelfs hare zonen aan, om de
wapenen op to vatten tegen kunnen vader; zood at
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Hendrik II zich genoodzaakt zag haar 1175 te laten
opsluiten in een klooster, waar zij 16 jaren gevangen
zat; eerst bij de troonsbeklimming van haren zoon
Richard Leeuwenhart (1189) werd zij in vrijheid gesteld. Toen hij ter kruisvaart toog (den derden kruistocht)hekleedde hij zijne moeder met ' t regentsenap,
en eenigen tijd na zijnen terugkeer begat zij zich in
het klooster Fontavrault, waar zij 1203 stierf.
2) Eleonora van Provence, bekend onder den naam
van de heilige E., dochter van Raimond Berenga rius IV, graaf van Provence, en gernalin van Hendrik III, koning van Engeland, is beroernd om hare
godsvrucht. Na den dood van haren gernaal (1272),
zocht zij de afzondering in het klooster van Arnbresbury, waar zij 1292 stierf. Zij werd gecanoniseerd ;
kerkelijke gedenkdag I Juli.
3) Eleonora van Gelderland, de dochter van Engeland's koning Eduard II, was sedert 1332 de tweede
vrouw van Reinoud hertog van Gelderland, en
zag haar huwelijk reeds met twee zonen gezegend,
toen het aan boosaardige hovelingen gelukte haren
gemaal op het denkbeeld te brengen, dat zij aan melaatschheid teed, welk vermoeden eenen schijn van
gegrondheid had in de roodheid en gezwollenheid
van haar aangezicht, zoodat de hertog zich van haar
verwijderd hield, en haar afzonderlijk liet wonen.
Nadat dit eenige jaren geduurd had, verscheen E. op
zekeren dag (in 1340) onverwacht in de vergaderzaal op het Valkenhof te Nijmegen, waar de ridderschap en 's lands staten vergaderd waren onder presidium van den hertog. Zij was slechts gekleed in
een fijn zijden hemd, waarover een mantel hing ; en
nauwlijks was zij, met hare beide zoontjes aan de
hand, de zaal binnengetreden, of zij wierp den mantel af, onthlootte het lichaam tot haar middel, en
wendde zich schreiend tot den hertog met deze
woorden : ,Mijn geliefde heer! lk smeek u,onderzoek
de ziekte, waarvan ik onrechtvaardig beschuldigd
word. 1k ben als andere vrouwen, en God zij gedanitt! vrij van lichaamsgebreken. Ziehier ewe twee
zonen, sterk en gezond. Door Gods hulp en genade
zouden er wet meer zijn, ware dat niet verhinderd
door uwe schuld. Er komt misschien eenmaal een
tijd, dat Gelderland onze scheiding zal betreuren,
wanneer er geen vorst nit onzen bloede meer bestaan
zal!" Diep getroffen, vol schaamte over zijne lichtge!oovigheid, en van hare reinheid thans overtuigd,
nam Reinoud haar nu weder tot zich als zijne vrouw;
doch hij mocht deze weder-vereenigiug niet lang
overleveu. Bij zijnen dood aanvaardde E. het bewind
als voogdes over zijnen onmondigen zoon en opvolger Reinoud III; onder haar regentschap werd er
nog geld aangemunt met hare Leeltenis; zij stierf
1355, en werd te Deventer begraven.
4) Eleonora de Guzman, eene spaansche dame,
was weduwe van don Juan van Velasco, then zij een
onwederstaanbaren hartstocht inboezcmde aan Alfons XI, koning van Castilla, die reeds gehuwd was
met Constantia van Portugal. Zij had op den koning
eenen alvermogenden invloed, en genoot 20 jaren
lang al de macht, die eene koningin bezitten kan.
Zij baarde haren overspeligen minnaar twee zonen
(tweelingen), waarvan de een naderhand geregeerd
heeft onder den naam van Hendrik van Trastamara.
Toen de koning overleden was (1350), werd E. op
bevel van Constantia in hechtenis genomen ; en in
weerwil dat bare beide zonen, die de wapenen opgevat hadden om haar te redden, daartoe bet onmogelijke beproefden, werd E. in het paleis der
koningin (en in bijzijn van deze en van haren zoon,
den jongen koning, Peter den Wreedaard) gewurgd.

5) Eleonora Tellez, koningin van Portugal. Zij was
geb. 1330, en eene dochter van Martinus Alfonsus
Tellez de Meneses. Sedert 1356 was deze schoone
vrouw gehuwd met eenen edelman, d'Acunha genaarnd, toen koaing Ferdinand I van Portugal zoo
hartstochtelijk verliefd op haar werd, dat hij haren
echtgenoot er toe bracht wettelijk van haar te
den, waarna hij zelf met haar in den echt trad, en
haar liet uitroepen als koningin (1371), in weerwil
van het algemeen misnoegen, dat deze slap bij adel
en y olk verwekte. Van dal, oogenblik af had E. eerie
letterlijk onbeperkte macht : zij deed hare vijanden
ter dood brengen, overlaadde hare aanhangers met
gunsten, en dreef de onheschaamdheid zoo ver, dat
zij zekeren dom Juan Aveiro, graaf van Ourern, met
wien zij in overspel leefde (hetgeen de koning niet
scheen te willen zien, of hetgeen hij althans voor
onwaar hield) tot de hoogste eereambten en waardigheden deed verheffen. Maar na den dood van den
zwakken Ferdinand (1383) kon E. zich niet lang
meer staande houden, ofschoon zij door haren gemaal, den overleden koning, die geen opvolger naliet,
benoemd was tot regentes des rijks. Haar gunsteling werd in hare amen om het leven gebracht door
infant don Juan, des overledenen konings broader,
en zij zelve' vluchtte naar haren schoonzoon don
Juan, koning van Castilla, die haar naar het klooster
van Tordesillas in de nahijheid van Valladolid liet
brengen, waar zij 1405 stierf.
6) Eleonora van Castilie, koningin van Navarra,
dochter van Hendrik koning van Castilla, was
1375 getrouwd met Karel Ill, koning van Navarra.
Met haren gemaal in onmin geraakt, nam zij de wijk
naar Castilla, waar zij eenige oproerige bewegingen verwekte tegen Hendrik haren lleef. Deze
belegerde haar in het kasteel van Roa, waar zij zich
be y ond met een machtigen aanhang; hij noodzaakte
haar echter zich aan hem over te geven, waarop hij
haar terugzond aan haren gemaal (Karel III), die
haar welwillend weder bij zich ontving, en haar
zelfs bet regentschap opdroeg gedurende eerie reis,
die hij ondernam (1403) naar hof van Frankrijk.
Zij stierf 1416.
7) Eleonora van Oostenrijk, eerst koningin van
Portugal, later van Frankrijk, was de dochter van
den oostenrijkschen aartshertog Philippus en diens
gernalin Johanna van Castilla, de oudste zuster van
Karel V. In 1519 trad zij in den echt met Emmanuel den Groote, honing van Portugal, en ward in
1521 weduwe. In 1530 trad zij, krachtens eene bepaling van het verdrag van Kamerijk, in het huwelijk met Frans 1, en diende zoodoende als zoenoffer
orn een einde te maken aan de geschillen tusschen
Frankrijk en Oostenrijk. Door den invloed, dien de
hertogin van Etampes (de bijzit vau koning Frans)
op hem had, was de invloed der koningin op haren
gemaal slechts van luttele beteekenis. Andermaal
weduwe geworden (1547), zonder uit haar tweede
huwelijk kinderen te hebben, nam zij eerst de wijk
naar de Nederlanden, later (1556) naar Spanje,
waar zij 1558 stierf.
8) Eleonora ran Este. Zie TASSO.
Eleos, d. i. het Medelijden, had als godheid op
de rnarkt te Athena een altaar, tot hetwelk vluchtelingen, die den bijstand der Atheners kwamen zoeken, hunne toevIneht rrunen, zoo o. a. Adrastus, de
Heraclieden. De Atheners waren de eenigen onder
de Hallenen, bij wie het Medelijden als godheid vereerd werd.
Eleph, stad in den stam Benjamin; Joz.18 :28.
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Elephanta, het Gharipoer der Hindoes, eiland
in de golf van Bombay, 1 mij1 beoosten de stad
Bombay in britsch India, met ruinen van eenen
prachtigen, in de rots uitgehouwen tempel.
Elephantine, bij de Arabieren Djeziret-el-Sag,
d. i. in bloei staand eiland, of Djeziret-Assoewan,
in den Nig, is eene der bekoorlijkste eilanden, die tegenover en bezuiden de stad Assoewan of Assuan
(het oude Syene) liggen, en die de .Keerkringslusthoven" genoemd worden. Even als Philffl, was E.
beroemd om zijne twee tempels, die reeds dagteekenden nit den tijd van Amenophis III (1690 v. Chr.),
maar die afgebroken zijn om van die materialen de
kazernen van Assoewan te boawen. Men ziet nog
thans op E. de overblijfselen van eenen Nil-meter.
Elephantis, eene schrijfster ten tijde van de
eerste romeinsche romeinsche keizers, wordt vermeld door Suetonius (rib. 43); zij onderscheidde
zich door den wulpschen, ontuchtigen toon in haar
proza zoowel als in hare poezij.
Elephenor, zoon van Calcodon, was koning
der Abanten op Eubea; hij toog merle naar Troje,
en werd gedood door Agenor.
Eletha, oude naam van het dorp Eelde in de
nederl. prov. Drenthe.
Eletz, stad in europ. Rusland, gouvernement
Orel, 24 mijlen bezuidoosten Orel; 8000 inw.; afgebrand 1745, kort daarna regelmatig herbouwd.
Eleusin, dezelfde stad als Eleusis.

Attica verwoesten, en E. werd door hem geplunderd
25 jaren later namen de dertig tirannen, door Thrasybulus uit Athene verdreven, de wijk naar E. en
brachten er een gedeelte der bevolking om het leven. In het laatst der 4e eeuw na Chr. werd de
Ceres-dienst afgeschaft door Theodosius, en reeds
kort daarna werd de prachtige Ceres-tempel te E.
vernield door de Borden van Alaric.
Eleuthen, een aziatische volksstam. Zie het art.
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Eleusinische mysterien. Zie ELEUSIS.
Eleusis, het tegenwoordige Lefsina, stad in

Attica, aan de Surenische golf, 4 uren gaans benoordwesten Athene, tusschen Piraeus en Megara, in de oudheid beroemd door de eeredienst van Ceres, was als
het ware het heilige der heiligen van de pelasgische
godsdienst, die hier de wijk had genomen na de nederlaag der Pelasgen door de loniers. Men bewonderde te E. den prachtigen Ceres-tempel, gebouwd
door Pericles. De Ceres-dienst nam er den vorm
aan van hooge mysterien, in welke men op geheimzinnige wijze werd ingewijd. Aan de dienst van Ceres
paarde zich Ook die van Kore (de doubter) of Proserpina, en die van Triptolemus. Deze godsdienst
verschilde in het wezen der zaak niets van die der
Cabiren ; alleen de eigen namen waren veranderd,
en eenige punten van ondergeschikten acrd daaraan
toegevoegd. De Eleusinische mysterien, d. de groote
plechtigheden, werden uitsluitend bediend door
eene atheensche familie, nl. door de Eumolpieden.
Die mysterien werden jaarlijks gevierd ; ze duurden
negen dagen, en bestonden hoofdzakelijk in procession of roudgangen (zinnebeeldige voorstellingen van
de tochten, die Ceres gedaan had orn hare doubter
te zoeken, en van de avonturen van Triptolemus) ,
wasschingen, optochten bij fakkellicht, en spelen.
De inwijding had plaats in twee graden ; bij den
len graad werd men myste ; bij den Zen ephore of
epopte (d. helderziende, verlicht). De plecbtigheden, waaraan de mysten mochten deelnemen, noemde
men de kleine mysterien ;en die, waarbij alleen epopten werden toegelaten, heetten de groote mysterien.
De strekking was om den ingewijden,door geheimzinnige voorstellingen van de folteringen in den Tartarus
en van de geneugten in het Elysium, een boven het
volksgeloof verheven begrip in te prenten van de
onsterfelijkheid der ziel. — De oorsprong der stad
E. klimt op tot in den nauht der fabelen. Volgens
Pausanias was E. gesticht door Ogyges. Tijdens de
medische oorlogen namen de Eleusinianen de wijk
naar het eiland Salamis met de Atheners. In 429
v. Chr. kwam de spartaansche koning Archidamus

KALMUKKEN.

Eleuthera, d. vrij, 1) naam van verscheidene weinig belangrijke plaatsen der oudheid ; het
voornaamste E. lag op het eiland Creta, doch is meer
bekend onder den naam van Apollonia (zie no. 6 van
dat art.). — '2) E., of Alabaster-eiland, een der
Bahama-eilanden, benoordoosten New-Providence, en
door het Providence-kanaal van Abaco gesclieiden ;
aan de noordzijde van E. eene haven en een fort.
Eleutherien, bij de Grieken de vrijheidsfeesten, ingesteld 479 v. Chr., ter gedachtenis van den
gedenkwaardigen slag van Platea, door welke overwinning het grondgebied van Griekenland verlost
werd van de Perzen.
Eleutherius, lat. Liber, bijnaam van Bacchus.
Eleutherius, naam van drie heiligen der
Roomsch-katholieken, nl. : 1) werd in 177 bisschop
van Rome (of pans), bestuurde de Kerk onder de
regeering van Marcus Aurelius en van Commodus,
bestreed de dwaalleeringen van Valentinianus, zond
missionarissen naar Groot-Britannia, en stierf in
192. Gedenkdag 26 Mei. — 2) een diaken, medgezel
van de heiligen Dionysius en Rusticus, onderging
met hen den marteldood, volgens sommigen in 372
onder Valerianus, volgens anderen onder Maximianus
Hercules. Gedenkdag van alle drie 9 Oct. — 3) bisschop van Doornik, was een der eersten, die bet
Christendom kwamen , prediken in belgisch Gallia.
Reeds tien jaren voordat Clovis gedoopt werd, bekeerde E. een aantal Barbaren. Hij verloor het leven
voor het geloof in 532. Gedenkdag 20 Febr.
Eleuthero—Laconiers, een yolk in Laconie, op de zuidwestkust, was van pelasgischen of
ionischen oorsprong, en bij gevolg vijandig gezind
tegen de Doriers. In hun land, dat thans bewoond
wordt door de Manioten, lagen de steden Gythium,
Teuthrone, Ccenopolis, Leuctra, enz.
Eleutheropolis, ook wel Betogabra genaamd,
in de oudheid een der aanzienlijkste steden in Palestina, tusschen Jeruzalem en Ascalon ; men houdt
er het tegenwoordige dorp Beit-Dzjibrin voor, dat
5 a 6 mijlen ten 0. N. 0. van Gaza ligt, met uitgestrekte ruinen en groote verwulfsels.
Eleutho, dezelfde godin als Eleithyia.
Elf, zweedsch woord, dat rivier beteekent.
Elfcarleby. Zie ELFKARLEBY.
Elfdal, of Elfvedal, dorp in het noordelijk gedeelte van het zweedsche Ian Carlstad, aan de OsterDal-Elf ; 3000 inw. ; heroemde porfiergroeven.
Elfduizend Maagden. Zie onder URSULA.
Elfduizendmaagden-kloosters.Zie het
art. URSULA-KLOOSTERS.
Elfeld, stad. Zie ELTVILLE.
Elfenbeenkust, een germanismus, waarmede de lvoorkust bedoeld wordt.
Elfkarleby, vlek in het zweedsche Ian Upsal,
met den beroemden waterval der Dal-Elf.
Elfnum, vermoedelijk de stad Delft, komt voor
op de lijst der goederen, die de Utrechtsche Kerk
bezat ten tijde van Odilbaldus, den twaalfden bisschop van Utrecht.
Elfsborg, lan in Zweden. Zie WENKRSBORG.

Elgar
Elgar, een der Orkney-eilanden, ligt bezuiden
Shapinshay.
Elgg, marktvlek in het zwits. katiton Zurich,
6 uren gaans benoordoosten Zurich; 2600 inw.;
oud kasteel,
Elgin, graafschap in Schotland, beet ook Moray
of Murray, is 25 vierk. mijlen groot, ligt tusschen
de graafschappen Banff, Inverness, Nairn en de zee,
heeft in het noorden vruchtbare vlakten tusschen
boschrijk heuvelland, is in het zuiden zeer bergachtig, heeft eene bevolking van omstr. 45,000 zielen, en tot hoofdplaats de stad E. met circa 8000
inw., 2 uren gaans van de Noordzee, en 24 mijlen
benoorden Edinburg, met verscheidene ruinen der
oudheid, o. a. die van een groot kasteel, dat eertijds
aan de familie Bruce toebehoorde; zoomede in het
noordoosteinde der hoogstraat de ruinen der prachtige kathedraal, gesticht 1224, waarvan de middelste
toren in 1711 ingestort is. De stad E., die door
William I tot stad werd verheven, wordt geacht Karen naam te hebben ontvangen naar zekeren Helgy,
een veldheer der Noormannen.
Elgin en Kincardine (James Bruce, graaf), de
oudste der 14 kinderen van den ambassadeur Thomas
Bruce graaf E. (die in 1816 de beroemde kunstverzameling grieksche oudheden, bekend als de
marmerverzameling van Elgin, naar Londen overbracht, en die 14 Nov. 1842 stierf). Na te Oxford zijne
studien volbracht te hebben, werd E. door de stad
Southampton tot lid van het parlement gekozen;
doch in hetzelfde jaar (1842), waarin hij de titels
van zijnen vader erfde, werd hij tot gouverneur van
Jamaica benoemd, en van daar 1846 overgeplaatst
als gouverneur-generaal naar Canada, op een jaarlijksch traktement van ruim 83 duizend gulden ne-,
derl.; in deze hooge betrekking leverde hij bewijzen
van grout staatsmansbeleid tot in 1854, toen hij
naar Engeland terugkeerde, en zitting nam in bet
Hoogerhuis. In 1857 werd hij met buitengewone
volmacht als britsch commissaris naar China gezonden, en met behutp van de troepen, die ter zijner
beschikking gesteld waren, leende hij krachtdadige
help aan het anglo-indische bewind, en noodzaakte
China tot het vredestraktaat van Tientsin (26 Juni
1858). In 1859 naar Engeland teruggekeerd, werd
hij als post meester-generaal aangesteld, doch vertrok
1860 andermaal naar China, om, in vereeniging met
de fransche krijgsmacht (ook Frankrijk had 1858
een traktaat met China gesloten, zie Gaos), de Chinezen tot naleving van de traktaten te noodzaken.
De vereenigde anglo-fransche vloot stevende de rivier Pei-Ho op, de troepen landden, en de stad Peking
werd ingenomen. Na een nieuw traktaat met China,
en ook een dito met Japan, gesloten te hebben, keerde
E. terug naar Engeland, ging kort daarna als underkoning naar Indio, en bekleedde die hooge waardigheid tot 20 Nov. 1863, den dag, waarop hij stierf.
Elginshire, het engelsche graafschap Elgin.
Elgiobar, stad in Spanje, aan de Deva, 4 uren
gaans ten W. Z. W. van San Sebastian°, 2000 inw.
Elgneta, stad in Spanje, aan de Deva, ruim
8 uren gaans ten 0. Z. 0. van Bilbao ; 2000 inw.
Elham, engelsch marktvlek, graafschap Kent.
3 uren gaans benoordwesten Folkstone; 1000 inw.
El—Hamma, of El-Hammah-de-Cabes, het
oude Aqua Tapacina, stad in Noord-Afrika. Zie
CABES.

Elhanan, naam van twee helden van David ;
II Sam. 21 :19; 23 : 24; I Chron. 11 : 26; 20 : 5.
Elhenitz, marktvlek in den boheernschen kreis
Pisek ; 1300 inw.
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Eli, 1) district op de oostkust van het eiland
Groot Kei, behoorende tot de nederl. 0. I. residentie
Banda. — 2) dorp in vorengenoemd district, is eene
voorname piaats voor den koophandel,en wordt door
eenen grooten muur in twee :leelen gesplitst, die de
names dragen van Woetil en Woetoeauw. — 3) dorp
op het nederl. 0. I. eiland Amboina, schiereiland
Hitde.-4)rivier ter r,00rdwestkust van het nederl.
0. eiland Boero (een der Ambonsche eilanden) ;
valt na eenen noordwaartschen loop in zee. — 5) eiland in nederl. 0.1. (zie
Eli, hoogepriester en gedurende 40 jaren rech ter in Israel, onder wien Samuel werd opgeleid in
de tempeldienst. Zijne twee zonen, Hophni en Pinehas, waren slechte priesters. In hunne priesterlijke
waardigheid maakten zij met de verbonds-ark eenen
veldtocht mede tegen de Filistijnen, die echter de
overwinning behaalden in den slag, terwijl de zonen
van E. daarbij sneuvelden, en de verbonds-ark in
handen van den vijand viel. Toen deze tijding aan
den 98-jarigen E. gebracht werd, schrikte hij daarvan zoo geweldig, dat hij achterover van zijnen stoel
viel, en den hals brak (Zie I Sam. 1, 2 en 4).
Elia, 1) de profeet ; zie ELIAS. - 2) verscheidene andere personen in het 0. T.: I Chron. 8: 27;
II Chron. 21:12; Ezra 10: 21, 26.
Eliab, naam van verscheidene personen in het
0. T.: 1) een hoofdman van den stam Zebulon (Num.
1: 9; 2: 7; 7: 24, 29; 10: 16). — 2) een kindskind van Ruben, was de vader van Dathan en Abiram (Num. 16: 1, 12; 26: 8, 9; Dent. 11: 6).
3) de oudste zoon van Isai (I Sam. 16: 6; 17 : 13,
28 ; I Chron. 2: 13 ; II Chron. 11: 18). — 4) een
zoon van Nahath, afstammeling van Levi (I Chron.
6: 27). — 5) een der holden van David (I Chron.
12: 9). — 6) een levitisch zanger en luitspeler ten
tijde van David (I Chron. 15: 18, 20; 16: 5).
Eliacim. Zie ELJAKIM.
Eliam,1 ) de vader van Bathseba ; II Sam. 11: 3.
— 2) een der helden van David ; II Sam. 23: 34.
Elianus. Z le JELIANUS.
Elias, beroemd profeet van Israel, geboortig nit
Thisbe in den stam Naphtali, leende ten tijde van
koning Achab en diens huisvrouw Jezahel, omstr.
900 v. Chr. Daar het hem niet gelukken mocht den
koning en de koningin van de Baalsdienst tot de
dienst van Israel's God terug te brengen, strafte
het land met drie jaren droogte. Toen dit niet hielp
zocht hij hen te bekeeren door een mirakel ; tot dat
einde ging hij aan zijnen God offeren, terwijl de
valsche profeten aan Ba51zouden offeren ; de offerande
van E. werd dadelijk door het vuur des hemels in
brand gestoken, terwijl het andere offer bleef liggen
als een steen, waarop het yolk in woede ontstak
tegen de valsche profeten, die dan ook in de opschudding door het yolk om hals werden gebracht.
Daar Achab dit geheele oproer toeschreef aan opruiingen van E., verklaarde hij hem des doods
schuldig ; doch E. redde zich door de vlucht. Hij
nam de wijk naar de woestijn van Horeb, waar hij
op wonderdadige wijze van voedsel voorzien werd
(de raven brachten hem brood). Toen voorspelde E.
aan Achab een gewelddadig uiteinde; en zoodra de
koning dood was, werd Jelin door E. tot koning
over Israel gezalfd. Eindelijk benoemde E. zijnen
leerling Elisa tot zijnen opvolger, en liet hem zijnen
mantel, toen hij omstr. 880 v. Chr. in hoogen ouderdom ten hemel voer in eenen vurigen wagen, bespannen met vurige paarden, bij gelegenheid van
een zwaar onweder. De geheele geschiedenis van E.
is beschreven in het 0. T. (I en II Kon.). Ten tijde
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van Jezus verwachtten de Joden de wederkomst van
E., als hersteller van het mozaismus, eer het rijk
van den Messias zou aanbreken ; door de Evangelisten
(Matth., Johannes, en vooralMarcus-enLucas) wordt
dan ook herhaaldelijk van E. gesproken.
Eliasberg, I) E., of St.-Elias, een der hoogste
bergen van Noord-Amerika, op de grensscheiding
tusschen russisch en britsch Amerika, nabij de zee,
is 17,860 vt. hoog, en reeds te zien op verren afstand in zee. — 2) de hoogste bergpiek (4600 vt.)
op het grieksche eiland Egina.
Elias Levita, joodsch criticus en taalgeleerde,
geb. 1472 in Italie, onderwees het Hebreeuwsch
eerst te Padua, toen te Rome, eindelijk te Venetie,
waar hij 1549 stierf. Zijne werken zijn nog tegenwoordig in de geleerde wereld geacht ; het voornaamste is getiteld Massorah, en bevat eene critische
beschouwing van den tekst der Heilige Schrift
(gedr. Venetie 1538). Wijders bestaat van hem een
Commentarium op de spraakkunst van Mozes Kimsji
(Pesaro 1508); eene Verklaring van de onregelmatige
woorden in de H. Schrift (Rome 1516); enz.
Eliatha, een der tetnpelzangers ten tijde van
David; I Chron. 25: 4, 27.
Elicheim, de oorspronkelijke naam van het
geldersche dorp Elkom.
Elicius, een bijnaam, lien men aan Jupiter gaf
(Livius 1, 20 en 31), daar men geloofde door middel van zekere ceremonien den bliksem van den
hemel te kunnen neertooveren.
Elidad, uit den stam Benjamin, een der oversten, die door God aan Mozes werden aangewezen
urn het land Canaan onder de stammen Israels te
verdeelen ; Numeri 34 : 21.
Elie de Beaumont (J. B. Jacques), advocaat bij het parlement van Parijs, geb. 1732 te
Carentan, gest. 1786 te Parijs, heeft zich eene europesche vermaardheid verschaft door zijneMemoires
en door zijne Factums. Het meest bekend is zijn
Memoire pour les Calas (Parijs 1762 in 40 ).
—E.dB
(Jean Baptiste Armand Louis Leonce),
fransch geolocrg, geb. 25 Sept. 1798 te Canon, dept.
Calvados. Na volbrachte studien aan de polytechnische school, deed hij 1821 eenige metallurgische
reizen op last van het gouvernement, werd na zijne
terugkomst aangesteld als gewoon ingenieur bij het
mijnwezen, en klom op tot inspecteur-generaal der
le klasse; bij den dood van Francois Arago werd E.
in diens plaats voor levenslang secretaris der akademie van wetenschappen. De verdienstelijke werken, door E. geschreven, zoowel alleen als gezamenlijk met Pierre Armand Dufresnoy, zijn zeer talrijk.
Eliehoenai, of Eljeoenai,1 ) een der kinderen
van Meselemja ; I Chron. 26 : 3. — 2) een der weergekeerden uit Babel; Ezra 8: 4.
Eliel, naam van negen verschillende personen
in het 0. T., vermeld I Chron. 5: 24; 6: 34; 8 : 20,
22; 11: 47; 12: 11; 15: 9; II Chron. 31 : 13; en
(Elie) Hammahaviin) I Chron. 11: 46.
Elienai. Zie ELJ0-NAl.
6
Eliezer. Onder dezen naarn (eigenlijk dezelfde
als Eleazar, ofschoon men de personen, die onder
deze beide namen voorkornen, niet met elkander
verwarren moet ; zie ELEAZAR) vinden wij verscheidene personen in het 0. T. vermeld, nl.: 1) de hofmeester of huishoudbestuurder van Abraham, die
hem uitzond om voor zijnen zoon Izaak de hand van
Rebekka te vragen; Gen. 15: 2; 24 : 4. — 2) een
der zonen van Mozes ; Exod. 18 : 4; I Chron. 23 : 15,
17; 26: 25. — 3) zoon van Becher, die een zoon
was van Benjamin ; I Chron. 7 : 8. — 4) een der
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oversten onder de wederkeerenden uit Babel ; Ezra
8: 16.--5) 6) 7) dile verschillende personen, die in
de babylonische gevangenschap elk eene niet-joodsche vrouw hadden genomen : Ezra 10: 18, 23, 31.
— 8) een priester ten tijde van David; I Chron.
15: 24. — 9) een vorst over den stun Ruben ;
I Chron. 27: 16. — 10) een profeet ten tijde van
Josaphat ; II Chron. 20: 37. — En in het N. T. een
in het geslachtregister van Jezus; Lucas 3 : 29.

Elif ..... Zie ELIPH .....
Eligius, de heilige. Zie Elm).
Elihoreph, een der vorsten van koning Salomon; I Kon. 4 : 3.
Elihu, I) een der voorouders van Samuel ;
I Sam. 1: 1. — 2) een der helden van David ;1 Chr.
12: 20.-3) zoonszoon van Obed-Edom ; I Chr. 26 :7.
4) broeder van David, en door hem gesteld als
vorst over den stam Juda ; I Chron. 27 : 18. —
5) de vriend van Job; Job 32-36.
Elika, een der helden van David ; H Sam. 23 : 25.
Elim, eene plaats met 12 waterfonteinen en 70
palmboornen, waar de Israelieten, nadat zij van Mara
opgetrokken waren, zich nedersloegen, na hunnen
uittocht uit Egypte (Exod. 15: 27; Numeri 33: 9),
en van waar zij optrokken naar de Schelfzee (Numeri 33: 10), en toen kwamen zij in de woestijn
Sin (Exod. 16: 1; Num. 33: I I).
Elimberis, stad in Gallie ; tegenw. Auch.
Elimea, stad. Zie ELYMEA.
Elimelech, de man van Naomi ; Ruth 1: 2, 3;
2: 1, 3; 4: 3, 9.
Elimiotis, landschap. Zie ELYMEA.
Elio (Franciscus Xaverius), spaansch generaal,
streed tegen de troepen van Napoleon, en werd door
Ferdinand VII aangesteld als gouverneur van Valencia. De harde maatregelen, door E. genomen tijdens de omwenteling van 1820, bracht de bevolking
van Valencia tegen hem in opstand ; hij werd overgeleverd aan eenen krijgsraad, en ter dood veroordeeld (1821). Het jaar daarna werd zijne nagedachtenis door Ferdinand VII gerehabiliteerd, en
aan zijnen oudsten coon den titel geschonken van
Markies der Getrouwheid.
Eliot, aanzienlijke engelsche familie, tot in de
15e eeuw in Devonshire, sedert in Cornwallis gevestigd. Van de leden dezer familie noemen wij:
E. (John), nam 1627 voor Cornwallis zitting in het
parlement, en stierf 27 Nov. 1632 in den Tower,
als beschuldiger van den minister, hertog van Buckingham. — E. (Edward Granville, lord), achterkindskleinzoon van den vorige, geb. 29 Aug. 1798,
onder Wellington 1828-30 lord der schatkist, onder Peel 1841 opper-secretaris voor lerland, werd
19 Jan. 1845, bij zijns vaders dood, lid van het
Hoogerhuis en postmeester-generaal.
Eliot (Samuel), amerikaansch letterkundige,
geb. 22 Dec. 1821 te Boston, studeerde to Harvard,
en kwam, na daar gegradueerd te zijn, zijne studien
voltooien in Europa. Tijdens zijn verblijf te Rome
in den winter van 1845 op 1846 vatte hij bet plan
op, 001 eene beredeneerde Geschiedenis der Vrijheid
te schrijven. Een eerste fragment daarvan, waarin
hij handelt over de hervormers uit de middeleeuwen
Arnold van Brescia, Giovanni van Vicenza, Savonarola, Wycleff, enz., verscheen onder den titel Passages
front the history of liberty (1847). Daarna leverde
bij: The liberty of Rome (2 dln. Boston 1849); van
dit boek, geheel door hem omgewerkt, verscheen
een herdruk, getiteld The history of liberty, part I,
the ancient Romans (2 dln. 1853). In 'tzelfde jaar gaf
E. ook nog in 't licht: The early Christians (2 dln.).

Eliphal
Eliphal, een der helden van David ; I Chron.
11:35.
Eliphaz, 1) de eerstgeboren zoon van Ezau
bij zijne huisvrouw Ada ; Gen. 36: 4, 10, 11, 12, 15,
16 ; I Chron. : 35, 36. — 2) een der drie vrienden
van Job, die hem kwamen beklagen in zijne ellende;
Job 2: 11; 4: 1; 15: 1; 22 : 1 ; 42: 7, 9.
Eliphele, 1) een der pothers van den tempel,
ten tijde van David ; I Chron. 15: 18. — 2) een der
medezangers in den tempel, ten tijde van David ;
I Chron. 15: 21.
Eliphelet, 1) een der zonen van David ; 11 Sam.
5: 16; I Chron. 3: 8; 14 : 7. — 2) een der helden
van David; II Sam. 23: 34. — 3) een afstammeling
van Benjamin ; I Chron. 8: 39. — 4) een der wedergekeerden nit Babel; Ezra 8 : 13. — ,5) nog een
weergebeerde uit Babel; Ezra 10: 33.
Elis, tegerm. Kaloskopi of Paleopoli, de voornaawste stad in het landschap E. of Elea (zie dat
art.), in het noordwesten, aan den Peneiis, was beroemd wegens bare tempels en andere merkwaardigheden ; zij stood aan het hoofd van den Eleischen
stedenbond, was de hoofdstad van het rijkje Elis, en
de gehoorteplaats van den sceptischen wijsgeer
Pyrrhon, en van Phedon, den leerling en vriend van
Socrates en het hoofd der School van Elis, die ook
wet de Eretrische School genoemd werd, omdat
Menedemus van Eretria er mede aan het hoofd
stood. De in deze school opgeleide philosofen hielden zich vrij getroutw aan de leer van Socrates, bestreden de ijdele spitsvondigheden der school van
Megara,en beschouwden het waarachtig goede gelegen
te zijn in de vastheid en degelijkheid van karakter.
Elisa, of Elissa, deze naam werd somwijlen gegeven aan Dido.
Elisa (prinses), eene zuster van Napoleon I. 'Lie
BACCIOCHI.

Elisa, 1) zoonszoon van Japhet ; Gen. 10 : 4 ;
I Chron. 1 : 7; Ezech. 27 : 7. — 2) E., of Eliseiis,
profeet in Israel, leerling en opvolger van Elias,
profeteerde voornawelijk onder de regeering van
honing Jorarn en van koning Jehu; hij stierf te
Samaria, ornstr. 840 v. Chr. De mirakelen, die men
verhaald vindt als door hem verricht, zijn ongeveer
van denzelfden aard als die van zijn voorganger,
loch nog iets sterker geklenrd. Zijne gansche geschiedenis is te lezen in bet O.T. (I en IlKoningen).
Elisabeth. Zie ELIZABETH.
Elisabethstadt, magyaarsch Ersebetvaros,
of Ebesfalva. Zie EBESFALVA.
Elisama, 1) de grootvader van Jozua ; Num.
I: 10; 2: 18; 7: 48, 53; 10: 23; I Chron. 7: 26.2) de grootvader van Ismael; H Kon. 25 : 25;
Jerem. 41 : 1.---3) nog vijf verschillende personen;
I Chron. 2 : 41; 3 : 6, 8 ; 14 : 7; II Chron. 17 : 8 ;
Jerem. 36 : 12, 20, 21.
Elisaphat, een der hondgenooten van Jojada;
II Chron. 23 : 1.
Elische school. Zie ELLS.
Elise (prinses), eene zuster van Napoleon I. Zie
BACCIOCHI.

Eliseba, de vrouw van Aaron ; Exod. 6 : 22.
Eliseits, onder dezen naam wordt Lucas 4: 27
de profeet Elisa vermeld.
Elissa, of Elisa, somwijlen de naam van Dido.
Elisse, onder dezen naam wordt reeds in de
7e eeuw gewag gemaakt van het geldersche dorp
Elst.
Eliud, een in het geslachtregister van Jezus;
Matth. 1 : 14, 15.
Zi e _LISA.
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Elizabeth, de moeder van Johannes den Dooper; hare wonderlijke geschiedenis is te lezen in
Lucas I.
Elizabeth, naam van twee heiligen der
roomsch-katholieke Kerk, nl. : 1) E. van Hongarije,
dochter van den hongaarschen koning Andreas II,
geb. 1207, gest. 1231, werd op haar 14e jaar nitgehusvelijkt aan Lodewijk IV, landgraaf van Thuringen, en blonds uit op den troon door de beoefening van alle deugden; kerkelijke gedenkdag 19 Nov.
—2) E., koningin van Portugal, nicht van de vorige,
dochter van Peter III van Aragonie, gemalin van den
portugeschen koning Dionysius, geb. 1271, gest.
1336; kerkel. gedenkdag 8 Juli.
Elizabeth, twee koninginnen van Hongarije:
1) E., dochter van Wladislas Lokietek, koning van
Polen, trad 1319 in den echt met Charobert, koning
van Hongarije. Na den dood van haren broeder
Casimir, koning van Polen, regeerde zij dat land
gedurende tien jaren als voogdes over haren oudsten
zoon Lodewijk, koning van Hongarije en van Polen ;
maar de Polen, zeer ontevreden over haar bewind,
noodzaakten haar in 1380 de teugels der regeering neder te leggen. Naar haar noemt men het bekende reukwater Eau de la reine de Hongrie.
2) E., dochter van Stephanus, koning van Bosnie,
trad in den echt met Lodewijk den Groote, koning
van Hongarije en van Polen. Bij den dood van dien
koning (1382) werd zij benoemd tot regentes des
rijks en voogdes over hare dochter Maria. Toen Karel
van Durazzo, koning van Napels, eenen inval was komen doen in Hongarije en Polen, deed hij moeder en
dochter opsluiten in eene enge gevangenis, waar zij
gekerkerd bleven tot 1386, toen Durazzo vermoord
werd. Alstoen in vrijheid gesteld, werd E. weder
op den troon geplaatst ; loch reeds kort daarna andermaal van den troon gestooteu, door Giornard,
stadhouder van Croatie en een aanhanger van Durazzo, werd zij op diens bevel ter dood gebracht door
verdrinking (1386).
Elizabeth, drie koninginnen van Engeland,
ofschoon twee eigenlijk dien titel niet hebben gedragen, namelijk : 1) Elizabeth Woodville, dochter van
Richard Woodville, later verheven tot lord Rivers,
was eerst gehuwd met sir John Gray de Groby, een
aanhanger van het huis van Lancaster. Weduwe geworden in 1461, na den tweeden slag van St.-Albans,
waarin haar echtgenoot sneuvelde, kwam E. hare
bezittingen terug verzoeken aan Eduard IV, met
wiens troonsbeklimming de partij van York had gezegevierd. De koning vond zooveel behagen in E.,
dat hij 1464 met haar in het huwelijk trad, hetgeen
zeer de rnisnoegdheid gaande maakte van Warwick,
en oorzaak werd, dat de bnrgeroorlog met nieuwe
verwoedheid ontbrandde. Uit het huwelijk van E.
met Eduard werden o. a. twee zonen geboren ; maar
na huns vaders dood (1483) werden de beide jonge
prinsen wreedaardig aan hunne moeder ontrnkt en
om het Leven gebracht op last van den hertog van
Gloucester (later Richard III). Eenigen tijd daarna
werd de ongelukkige E. beticht eene samenzwering
tegen Hendrik VII gesmeed te hebben, op grond
waarvan zij werd opgesloten (1486) in een klooster,
waar zij stierf. — 2) Elizabeth van Engeland, dochter van Eduard 1V en van Elizabeth Woodville, geb.
1466, was de laatste telg uit het huis van York. Zij
trad 1486 in den echt met Hendrik VII, nit bet huis
van Lancaster. Dit huwelijk had ten Joel, om een
einde to maker aan de twisten der beide geslachten,
door beider rechten ineen te doen smelten ; en het
werd dan ook door geheel Engeland met vreugde
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begroet. Doch in weerwil van hare vele deugden bezat E. de gaaf niet, om haren gernaalaan zich gehecht
te maken; hij beschouwde haar veel weer als eene
gevaarlijke rnededingster naar het bezit van oppermacht, dan wel als eene dierbare wederhelft, en zij
stierf 1502 na een leven, dat slechts eene aaneenschakeling geweest was van verdriet.— 3) Koningin
Elizabeth, dochter van Hendrik VIII en van
Anna Boleyn, geb. 17 Sept. 1533. Haar varier had
haar eerst voor een onecht kind en tot regeeren onbevoegd verklaard ; doch hij herriep dit al spoedig
bij zijn testament, en E. beklom den troon 1558, na
den dood van hare stiefzuster Maria,gedurende wier
regeering E. als eerie bastaard beschouwd, en als Protestantsche gehaat, in hechtenis genomen en verbannen was, zoodat zij al dientijd nagenoeg als eene
gevangene verblijf-had gehouden op het kasteel Hatfield. Nanwlijks de teugels van het bewind aauvaard
hebbende, begon zij met kracht de Hervorming in
te voeren, en deed zich erkennen als hoofd der Kerk.
Met doorzicht en beleid ontwikkelde zij de stotrelijke
welvaart van Engeland, en bracht orde en regel in
den staat van 's rijks geldmiddelen ; doch zij bezoedelde hare roemrijke regeering door haar barbaarsch
gedrag tegen Maria Stuart, koningin van Schotland,
die wel is waar de onvoorzigtigheid begaan had den
titel van .koningin van Engeland" aan te nemen,
doch wier grootste misdaad eigenlijk hierin bestond,
dat zij tot de roomsch-katholieke Kerk behoorde, en
dat zij met meer vrouwelijke schoonheid was bedeeld, dan E. Door heimelijke kuiperijen liet E.
binnenlandsche woelingen verwekken in Schotland ;
en na Maria Stuart naar Engeland gelokt te hebben,
hield zij haar daar gevangen, liet haar te recht staan
onder de beschuldiging dat zij (Maria Stuart) den
toeleg had gehad om haar (Elizabeth) van het leven
te doen berooven, en zoodoende gelukte het haar het
hoofd der ongelukkige Maria Stuart te doen vallen
op het schavot (1587). Onder het voorwendsel dezen gerechtelijk volbrachten mord te willen wreken, rustte Filips II, koning van Spanje,eeneontzagwekkende vloot uit tegen Engeland, de zoo bekende
Onoverwinnelijke vloot ; maar die vloot werd eerst
gedeeltelijk vernield door eenen geweldigen storm,
en wat er van overbleef werd vervolgens geheel vernietigd door Drake en meer andere engelsche zeehelden (1588). Daarna zond E. hulp aan Hendrik IV,
die bezig was zijn rijk te veroveren (1590), zij onderdrukte den door Spanje bewerkten opstand in
Ierland (1600), en leende ook herhaaldelijk bijstand
aan de Nederlanden in hunnen oorlog tegen Spanje.
Door verscheidene vorsten werd E. ten huwelijk gevraagd, en meer dan eens drong zelfs het parlement
er op aan, dat het haar behagen mocht eene keus te
doen; maar zij verkoos ongehuwd te blijven. Dit nam
niet weg, dat zij verscheidene begunstigde minnaars
had : gedurende eene lange reeks van jaren was dat
lord Dudley, door haar verheven tot eersten minister
en tot graaf van Leicester (onder lien naam heeft
hij ook in onze geschiedenis eene groote rol gespeeld) ; na zijnen dood (4 Sept. 1588) kooszij zijnen
stiefzoon, den jongen graaf Robert van Essex, tot
haren bevoorrechten gunsteling , doch deze bewees
alweder de waarheid van het spreekwoord, dat het
sterke beenen zijn, die de weelde kunnen dragen :
zich sterk wanende door de gunsten, die E. hem bewees, werd hij zoo verwaten, dat hij tegen haar in
verzet durfde kotnen, en zelfs een oproer in Londen
verwekte, waarvan het gevolg werd, dat hij in rechten betrokken en ter dood veroordeeld word, en
25 Fehr. 1601 zijn vonnis onderging.Dochnauwlijks
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had E. dit vonnis laten voltrekken, of zij had levendig berouw daarvan, en verviel tot eene zwaarmoedigheid, die haar niet meer verliet. Tot haren opvolger koos zij den zoon van Maria Stuart, die als Jacobus VI koning van Schotland was (als koning van
Engeland werd hij Jacobus en reeds kort daarna
stierf zij 24 Maart 1603. Slechts zelden riep E. bet
parlement bijeen ; zij regeerde bijna alsdespoot ; maar
zij voerde het bewind met zooveel bekwaamheid en
geestkracht en fierheid, dat de lafhartige zucht om
in vrede te leven van haren opvolger aanleiding gaf
tot dit latijnsche vers : REX erat Elisabeth, nunc est
REGINA Jacobus, d. i., Elizabeth was koning, nu is
Jacobus koningin.
van
rr .Zie KAREL DE STOUTE.
Elizabeth
Elizabeth Farnese, koningin van Spanje.
Zie FILIPS V.
Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen,
was eene dochter van Jacobus I, koning van Engeland, en werd 1613 uitgehuwelijkt aan keurvorst
Frederik V, aan wien de staten van Bohemen in
1619 de kroon aanboden. Meer geestkracht en meer
eerzucht bezittende dan Frederik, bezigde zij alien
mogelijken aandrang, om hem te bewegen tot de
aanvaarding van dat gevaarlijke aanbod; en na den
slag van Praag (1620), waardoor de kroon hun ontviel, wilde zij al de gevaren van haren man deelen.
Zij stierf te Londen 1632.
Elizabeth, dochter van den koning van Bobemen, Frederik V, en van Elizabeth Stuart (zie het
vorige art.), geb. 1618, legde reeds vroeg eene bijzondere liefde voor de wetenschap aan den dag, en
ontving te Leiden het onderwijs van den beroemden
Descartes. Uit vrees dat zij van hare geliefkoosde
studien zou worden afgetrokken, wees zij het huwelijks-aanzoek van Wladislas IV, koning van Polen,
van de hand. Zij vestigde zich met der woon in
Duitschland, en bekwam daar de luthersche abdij
van Hervorden, waar zij in 1680 stierf. Descartes
getuigt van haar (in de opdracht van zijne Principes),
dat voor zoo ver hem bekend, de eenige is, die
zijne geschriften volkomen begrepen heeft.
Elizabeth Charlotte, naam van twee
vorstinnen: 1) E. C. van Beieren, hertogin van Orleans. Zie CHARLOTTE ELIZABETH. - 2) E. L., mademoiselle de Chartres, dochter vari de vorige, geb.
13 Sept. 1676, trad in den echt met hertog Karel
Leopold van Lotharingen, die 13 kinderen bij haar
verwekte, waaronder een, die later keizer Frans I
werd. Zij was eene vrouw, die een vast karakter
had; sedert 1729 weduwe, bekleedde zij in benarde
tijden herhaalde malen het regentschap, en stierf
24 Dec. 1744.
Elizabeth Petrowna, dochter van tsaar
Peter den Groote en van Catharina I, was geb. 1709.
Door hare moeder aangewezen om Peter II (zoon
van den ongelnkkigen Alexis) op te volgen, liet zij
het zich aanvankelijk welgevallen, dat zij door keizerin Anna Iwanowna van den troon uitgesloten
werd, doch bracht deze in den nacht van 5 op 6 Dec.
1741 ten val door eene paleis-omwenteling, grootendeels beraamd en ten uitvoer gelegd door graaf
Lestocq. Nadat zij zich als keizerin had laten uitroepen, werden de aanhangers van den jongen Iwan
in den kerker geworpen of gebannen, doch niet een
hunnen werd ter dood gebracht: E. wilde niet toelaten, dat onder hare regeering aan een harer onderdanen de doodstraf voltrokken wierd ; de Russen
hebben haar dan ook den bijnaam gegeven van
Goedertierene. Zij beoorloogde de Zweden, en dwong
hen in 1743 een verdrag te sluiten, waarbij een geI),
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deelte van Finland aan Rusland kwam. Omstreeks
denzelfden tijd verijdelde zij eene samenzwering,
die tegen haar gesmeed was en hoofdzakelijk geteid
werd door markies Botta, een hongaarsch edelman,
en door luitenant Lapoekin en diens vrouw. Uit
wrevel over de bijtende spotternijen, die Frederik II
zich over haar veroorloofd had, mengde zijzich 1756
in den zevenjarigen oorlog, waarin Oostenrijk
trachtte Silezie weder aan Pruisen te ontweldigen.
Na eenige onbeduidende gevechten behaalden de Russen, onder aanvoering van Soltikow, eerie schitterende overwinning op Frederik bij Cunersdorf(1757).
Deze veldslag werd gevolgd door eenige verdere
voordeelen ; doch de dood trad tusschenbeide, zoodat zij daarvan de vruchten niet mocht plukken ; zij
stierf 5 Jan. 1762, en werd opgevolgd door Peter III.
Hare regeering is eigenlijk noch voor Rusland, noch
voor Europa van veel belang geweest ; maar des te
befaamder daarentegen is keizerin Elizabeth door
haren ontuchtigen levenswandel: om zich te beter
aan hare neiging tot wellust te kunnen overgeven,
wilde zij uit de velen, die aanzoek deden om hare
hand, nooit eene keus doen. Zij had tot begunstigden minnaar en eersten minister Bestoetsjef, die
later in ongenade viel. Bij Rasoemowsky, die van
lakkei tot veldmaarschalk opgeklommen was, had zij
drie kinderen, nl. twee zonen en eene dochter. Bij
hare ondeugden, was zij echter eene beschermvrouw
van kunsten en wetenschappen ; zij stichtte de akademie van schoone kunsten te Petersburg en de
universiteit te Moskou.
Elizabeth (Philippine Marie Helene van Frankrijk, Madame), zuster van Lodewijk XVI, geb. 3 Mei
1764 te Versailles, heeft zich doen kennen als een
toonbeeld van zusterlijke liefde, door hare innige gehechtheid aan haren ongelukkigen broeder en het
koninklijk gezin, waarmede zij de gevangenschap in
den tempel deelde. Nadat de hoofden van Lodewijk
en Marie-Antoinette onder de big der guillotine waren gevallen, scheen E. vergeten te worden ; doch
Fouquier-Tinville bracht haar voor het revolutionnaire gerechtshof, onder beschuldiging van medeplichtigheid aan de samenzweringen derCapetstegen
Frankrijk en aan diefstal van de diamanten der kroon.
Zij werd ter dood veroordeeld, en eindigde met vastberadenheid haar edel levee op het schavot 10 Mei
1791.
Elizabeth–City, hoofdplaats van het graafschap Pasquotank in Noord-Carolina, aan den Pasquotank; 2500 inw.
Elizabeth-Conventen,of E lizabeth-K loosters. Zie ELIZABETHS-KLOOSTERS.
Elizabeth–orde (Kerkelijke), eene vrouwelijke orde bij de Roomsch-katholieken, die de heilige Elizabeth, landgravin van Thuringen, tot patrones heeft ; het Joel der orde is hetzelfde als
dat der broeders en zusters van Barmhartigheid.
Elizabeth–orde (Wereldlijke). Er bestaan
twee orden van then naam, nl.: 1) in 1750 door
Elizabeth, de gemalin van keizer Karel VI, gesticht
voor 20 generaals en kolonels van 30-jarigen diensttijd ; en in 1771 door Maria Theresia vernieuwd als
Elizabeth-Theresiaansche Militaire-stichting voor 21
verdienstelijke generaals, die geen eigen fortuin hadden, bestaande in drie klassen, nl. met 1000, 800
en 500 gulden jaarlijksch inkomen. — 2) eene
beiersche dames-orde, gesticht 1766 door keurvorstin Elizabeth Augusta, ten beste van de noodlijdenden. De dames moeten roomsch-katholiek zijn
en 16 leden van adel in haar voorgeslacht kunnen
noemen.

Elizabeth-Port,fabriekpl. in den n.-amerik.
staat New-Jersey, graafschap Essex ; 1500 inw.
Elizabeths–Conventen (St.-) . Zie het art.
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ELIZABETHS-KLOOSTERS.

Elizabeths–dal (St.-), naam van twee voormalige nonnen-kloosters: 1) in Noord-Braband, in
de Meierij van 's Hertogenbosch, kwartier Oisterwijk.
— 2) anderhalf uur gaans benoordw. Roermonde.
Wipers is nog een dito te vermelden 3) te Boxtel ;
Zie ELIZABETHS-kLOOSTERS 5).
Elizabeths-kloosters, I) voormalig nonnenklooster te 's Gravenhage, aan het einde der Vlamingstraat, tegenover de Schoolstraat, is thans
marktplein ; eene aan dat klooster behoorende laan,
de Zusterslaan genaamd, is thans eene straat, die
nog de Laan beet. — 2) voormalig nonnenklooster
te Grootebroek in Noord-Holland. — 3) ook wel
),de Priorij van Rugge" genaamd, voormalige priorij
van reguliere kanunniken, nabij Brielle, op het kerkhof der parochiekerk van Rugge, gesticht 1404. In
1572, na de inname van den Briel, werd dit klooster door Limey's krijgsvolk in de asch gelegd. In
de schuur van dit klooster werden (9 Juli 1572)
negentien roomsch-katholieke geestelijken op barbaarsche wijze doodgemarteld, op bevel van Willem
van der Mardi, Neer van Lumey. Deze geestelijken,
nagenoeg alien te Gorinchem in hechtenis genomen,
en van daar naar Brielle overgebracht, worden uit
lien hoofde de 19 martelaren van Gorinchem genoemd, en zijn onder die henaming in 1865 door
den pans gecanoniseerd. — 4) voormalig nonnenklooster te Schoonhoven, gesticht omstreeks 1380,
had veei te lijden toen Lumey (Oct. 1572) de stad
Schoonhoven voor den pries van Oranje had gewonnen. In den nacht van 11 Nov. (1572) werd hier
Dirk Gerritse, geboortig uit Gouda en leekebroeder
in het Hemsche klooster, in zijnen slaap overvalien
en afgemaakt doordien hem 34 steken toegebracht
werden. — 5) voormalig nonnenklooster te Boxtel,
op den oever van den Dommel ; in 1507 gingen de
nonnen, die tot dus verre den regel van St.-Franciscus gevolgd hadden, tot de orde der Clarissen
over; bij den brand te Boxtel in 1540 werd dit
klooster geheel vernield, en moesten de nonnen eene
wijkplaats zoeken te 'sHertogenbosch. Nadat dit
klooster herbouwd was, verleenden de nonnen wederkeerig huisvesting aan de Clarissen nit 's Hertogenbosch, toen die stad 1629 door de Staatschen
ingenomen was. Dit klooster werd bewoond tot 1648,
toen de nonnen het op last van den staat moesten
ontruimen ; zij namen toen de wijk naar het klooster
te Hoogstraten, en stichtten later het Clarissenklooster te Megen.
Elizabethstadt, magyaarsch Ersebetvaros of
Ebes/alva. Zie EBESFALVA.
Elizabethtown, verscheidene steden in de
noord-amerik. Unie; de voornaamste zijn: 1) in
New-Jersey, aan den Staten-Island-Sound, 5 uren
gaans bezuidw. New-York, vroeger hoofdstad van
den staat, thans 4500 inw. — 2) in New-York, bewesten het Champlain-meer, 22 mijlen benoorden
Albany; 2000 inw. — 3) in Virginia, hoofdpl. van
het graafschap Marshall, 5 uren gaans bezuiden
Wheeling. — 4) in Tennessee, 46 mijlen bezuidoosten Murfreesborough.
Elizaphan, naam van twee personen in het
0. T., nl.: 1) zoon van Uzziei, was overste der kinderen van Kohath ; Num. 3 : 30.— 2) zoon van Parnach, was overste in den stam Zebulon ; Num. 34 : 25.
— Eerstgenoemde wordt ook vermeld I Chron. 15: 8
en II Chron. 29 : 13.
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Ellesmere

Elizondo

Elizondo, stad in de spaansche prov. Navarra,
hoofdpl. van het Bastan-dal, ligt ruim 4 uren gaans
van Vera, heeft circa 8000 inw., in de nabijheid
koper- en loodmijnen; in de carlistische oorlogen
was de stad E. gedurende geruimen tijd het hoofdkwartier van Don Carlos.
Elizur, werd, na den uittocht der Israelieten
nit Egypte, als overste gesteld over den stam Ruben;
Num. 1: 5; 2: 10; 7: 30, 35; 10: 18.
Eljachba, een der held(In van David ; II Sam.
23: 32; I Chron. 11: 33.
Eljada, 1) een der zonen van David ; II Sam.
5: 16; I Chron. 3: 8. — 2) de vader van een der
vijanden van Israel, tijdens de regeering van Salomon ; I Kon. 11: 23. — 3) een der helden van koning Josaphat ; II Chron. 17: 17.
Eljakim, 1) de hofmeester van koning Hiskia:
II Kon. 18: 18, 20, 37; 19: 2 ; Jezaia 22: 20; 36;
3, 11, 22; 37: 2. — 2) zoon van Josia en broeder
van Joachaz, werd door pharao Necho gesteld tot
koning over Juda, onder den naam van Jehojakim ;
H Kon. 25: 34; H Chron. 36: 4. — 3) een priester ten tijde van Nehemia; Neh. 12: 41. — 4) een
in bet geslachtregister van Jezus ; Matth. 1: 13;
Lucas 3: 30.
werd na den uittocht der IsraeEljasaph,
lieten nit Egypte als overste gesteld over den stam
42 , 47 ; 10: 20.
Gad ; Numeri 1: 14; 2: 14;
2) overste der Gersonieten; Num. 3: 24.
Eljasib, 1) een der zonen van Eljoenai, afstammeling van koning Salomon ; I Chron. 3: 24.
2) een overste der Levieten ten tijde van David ;
I Cbron. 24 : 12. — 3) zoon van Johanan ; bij
dezen E. nam Ezra zijnen intrek om te weenen over
de goddeloosheid tier wederkeerenden uit Babel;
Ezra 10: 6. — 4) een levitisch zanger ; 5) een tier
zonen van Zatthu; en 6) een der zonen van Rani:
deze drie laatstgenoemde E. hadden in de babylonische ballingschap elk eene niet-joodsche vrouw genomen ; Ezra 10: 24, 27, 36. — 7) een hoogepriester ten tijde van Nehemia; Neh. 3: 1, 20, 21;
12: 10, 22, 23; 13: 4, 7, 28.
Eljoenai., 'roam van verschillende personen in
het 0. T., vermeld : I Chron. 3: 23. 24; 4: 36; 7:
8; 8: 20; Ezra 10: 22, 27; Neh. 12: 41.
El—Kallah, stad in Algerie, prov. Oran, in het
binnenland, circa 3000 inw.; deze stad is eene hoofdplaats voor de vervaardiging van tapijten en wollen
goederen.
Elkana, 1) de vader van Samuel ; I Sam. 1: 1,
4, 8, 19, 21, 23; 2: 11, 20; I Chron. 6: 27, 34.
2) nog negen verschillende personen in het 0. T.,
vermeld : Exod. 6: 23; I Chron. 6: 23, 25, 26, 35
36; 9: 16; 12: 6;15: 23; II Chron. 28: 7.
El—Kantara, stad in Algerie, prov. Constantine; omstr. 2000 inw.
Elkerzee, dorpje op het zeeuwsche eiland
Schouwen, ruin) 1 uur gaans bewesten Bronwershaven ; omstr. 130 inw.
El—Khatif, havenplaats in het arabische landsehap El-Ahsa, aan de Perzische golf; ongeveer
4000 inw.
Elkom, of Elkutn, eigenlijk Elicheim, lat.
Dams, dorp in Gelderland, derdhalf uur gaans
benoordw. Arnhem ; ruim 3000 inw.
El—Kosj, dorp in het turksche pachalik Mossoel in Klein-Azie, zetcl van eenen nestoriaanschen
patriarch, wordt gehouden voor de geboorteplaats
van den profeet Nahum, en is als zoodanig eene
plants, werwaarts de Joden nog op den huidigen dag
bedevaarten doen.

Elk—River, rivieren in N.-Arnerika : 1) ontspring t in Pennsylvanie, en ontlast zich (in Maryland)
in de Chesapeak-baai. — 2) in Virginie, ontlast zich
na eenen loop van 50 mijlen bij Charleston in den
Great-Kanawha. — 3) in Tennessee en Alabama ;
in laatstgenoeindeu staat ontlast zij zich in de rivier
Tennessee.
Elkum. Zie ELKom.
Ell, twee nederlandsche dorpen : 1) in Luxemburg, 2 uren gaans ten N. N. 0. van Arlon. — 2) E.,
of Elle, in Limburg, 3 uren gaans ten westen van
Roermonde.
Ellange, ) beek in nederl. Luxemburg ; zie
ELLINGEN. — 2) dorp in nederl. Luxemburg; zie
EHLINGEN. — 3) dorp in nederl. Luxemburg; zie
ELLINGEN.

Ellasar, de koning van E. was een bondgenoot
van Kedor-Laomer; Gen. 14: 1, 9.
Elle, 1) limburgsch dorp. Zie ELL 2). — 2) riviertje in Frankrijk tusschen de departt. Morbihan
en Finisterre, wordt bij Quimperld bevaarbaar, en
outlast zich 6 mijlen bezuidwesten Quimper in den
Atlantischen Oceaan, na eenen zuidwaartschen loop
van ruim 7 mijlen.
Ellekom, of Ellekum, hetzelfde dorp als Elkom.
Elleniare, dorp en water in Zeeland. Zie het
art. ELMARE.
Ellemeet, gemeente op het zeeuwsche eiland
Schouwen, was voor de kerkhervorming een dorp;
in den 80-jarigen oorlog werd het kerkgebouw
van E. verwoest, en is nooit weder opgebouwd; het
dorp E. lag omstr. een half uur gaans bezuidoosten
Oudendijk.
Ellendun, vlek in Engeland, op den oever
van de Willy, vermaard door de overwinning, in 823
door Egbert behaald op Beornwulf, die den troop
van Mercia overweldigd had.
_fle
—LLERIAANSCHE SEKTE.
Eller (Eli
7i F.
Elleriaansche (of Ellerische) sekte, eene
1726 gevormde vereeniging van gereformeerde dweepers. Hun hoofd, Elias Eller, geb. 1690 te Ronsdorf
in het pruisische graafschap Berg (waarom ze ook
Ronsdorfers genoemd werden), was lintwever van
beroep, dock wist het zoover te brengen, dat hij
burgemeester werd. Hij noemde zich Zionsvader en
zijne vrouw Zionsmoeder (om die reden werden de
leden dezer sekte ook wel Zionieten genoemd). De
verregaande buitensporigheden der Ellerianen maakten het echter na E.'s flood (16 Mei 1760) noodig,
dat het openbaar gezag zich daarmede bemoeide en
er rmal en perk aan stelde.
Ellerische sekte. Zie het artikel ELLERIAANSCHE SEKTE.

Ellesmere, stad in het engelsche graafschap
Shrop, 6 uren gaans benoordw. Shrewsbury; 7000
inw.; in de nabijheid een vischrijk meer; oudtijds
was E. eene baronie ; eer Thomas Egerton tot
graaf van Bridgewater verheven werd, droeg hij den
titel van baron van E.
Ellesmere (Francis Egerton, eerste graaf),
engelsch staatsman, tweede zoon van den hertog
van Sutherland, geb. 1 Jan. 1800 te Louden, werd
1 Jan. 1846 tot graaf van E. verheven, en stierf
18 Febr. 1857. Hij heeft zich ook als dichter en als
vertaler van duitsche poezien doen kennen. Wij
noernen hier alleen van hem The pilgrimage (1842)
en de Mediterranean sketches, zijnde eene heschrijving in poezij en proza, van eene hoogstbelangrijke
reis, door hem met een eigen jacht gedaan naar
Palestina, Italie en Spanje gedurende de jaren
1839 tot 1841.

Eliot

Elliadain

Enet(Elizabeth Lums,mevrouw),amerikaansch
schrijfster, geb. 1818 te Sodas-Point, aan het meer
Ontario, in den staat New-York, schreef van 1841
tot 1848 verscheidene goed geslaagde historische
romans, o. a.: Scenes in the life of Joanna of Sicily.
Haar voornaamste work is The women o f the american
revolution (3 dln. New-York 1848); wijders The
domestic history of the revolution (2 din.); The
pioneer women in the West; dan Summerrambles in
the West; buitendien nog eene belangrijke verzameling europesche overleveringen en legenden, getiteld
Evenings at Woodlane ; alsook hare Novelettes of the
musicians; enz.
Ellewoutsdijk, oudtijds meestal Elsdijk of
Elfsdijk genoemd, dorp op het zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, derdbalf uur gaans ten Z. Z. W. van
Goes, met omstr. 500 inw.; eene goede haven, en
een veer over de Wester-Schelde naar Neuzen ; in
de nabijheid tegen den nithoek aan de Schelde is
1837— 39 een gekazematteerd fort aangelegd ; E. was
oudtijds een zeer belangrijk dorp, met een prachtig
kasteel, het Huis te E. genaamd, dat in de 16e
eeuw in verval geraakt en in de 17e eeuw geheel to
niet gegaan is.
Ellezelles, eene stad in de belgische prov.
Henegouwen, 10 uren gaans benoordwesten Mons;
5000 inw.
Ellichpoor. Zie ELL ITSJPOER.
Elliger (Otmar, of Ottomar), hofschilder van
den keurvorst van Brandenburg in de 17e eeuw. —
E. (Otmar of Ottomar), zoon van den vorige, geb.
1666 te Hamburg, gest. 1732 te Amsterdam, voornaam historie-schilder. — E. (Antonio), zoon van
den vorige, geb. 1700 to Amsterdam, gest. als rentenier te Ede 4 Juni 1781, was mode een voornaam
schilder van portretten, historie-stukken, mythologische en allegorische onderwerpen.
Ellingen, fransch Ellange, 1) beek in nederl.
Luxemburg, ontlast zich bij het dorp Boos in de
Ansburg, na 1 uur geloopen to hebben van Naar ontstaan af aan de odstzijde van 2) het dorp E., dat 3
uren gaans bezuidoosten de stad Luxemburg ligt.
— 3) nog een dorp in nederl. Luxemburg, in het
baljuwschap van Luxemburg; zie EFILINGEN.
4) eene stad in den beierschen kreis Mittelfranken,
landgericht Weissenhurg, aan de zwabische Rezat;
1400 inw. en kasteel der prinsen Wrede; cleze
stad was in vroeger tijd eerie commende der Duitsche
Orde.
Elliot, eene schotsche familie. waarvan Gilbert E. in 1666 tot baronet verheven word ; van
diens jongsten zoon stammen de graven Minte af;
door zijn oudsten zoon was hij de grootvader van
E. (George August), lord Heathfield, geb. 1718,
gest. 6 Juli 1790, die zich als engelsch generaal zeer
onclerscheidde, en 0. a. hij zijne verhelling tot lord
Heathfield tevens den titel van baron van Gibraltar
ontving, eon en ander ter belooning voor de uitstekende wijze, waarop hij in 1782 de vesting Gibraltar
vereenigd had tegen de verbondene Franschen en
Engelschen.
Ellis (John), engelsch natuurkundige, britsch
agent in West-Florida, gest. 1776, onderhield drukke
briefwisseling met Linneus, Solander en Fothergill,en schreef o. a. zijne History of the zoophytes
(London 1786). — E. (George), engelsch letterkundige, geb. omstr. 1745, gest. 1815, is vooral bekend door Specimens of the early english poets (1790;
omgewerkt 3 dln. 1801), en Specimens of early english
metrical romances (3 dln. 1811). — E. (William),
was, alsprotestantsch zendeling uit Engeland, long

werkzaam op de Zuidzee-eilanden, en heeft verscheidone belangrijke werken geschreven, o. a. zijne
Polynesian researches. — E. (Sara STICKNEY, mevrouw), sedert 1837, toen zij weduwe was, de vrouw
van den vorige, is geb. omstr.1800, en heeft veelverdienstelijks geschreven in het belong van de zedelijke
en verstandelijke verbetering der vrouwen, inzonderheid : Women of Englang (1838); The daughters
of England (1842) ; The wives of England; en eindelijk The mothers of England (1843) ; buitendien heeft
men van hoar verscheidene romans, die in der tijd
zeer veel opgang gemaakt hebben.
Ellissen (Adolf), duitsch dichter en taalgeleerde, geb. 14 Maart 1815 to Gartow in het Luneburgsche,sedert 1847 aan de bibliotheek to Gottingen,
1848 lid van het frankforter parlement, sedert 1849
lid der hanoversche stenden, is een uitstekend kenner van een aantal takken van oostersche en westersche letterkunde. Van zijne vele werken zijn de voorriaamste : Analekten zur mittel- and neugriechischen
Literatur (dl. 1-4, Leipzig 1855-61); Versuch
einer Polyglotte der europdischen Poesie (dl. 1, Leipzig 1846) ; Beitrage zur Geschichte Athens nach dent
Verluste seiner Selbststöndigkeit (GOttingen 1848; ;
wijders vele poezien, enz.
Ellitsjpoer, engelsch Ellichpoor,stad in OostIndie, aan den Dzjoerna, in het gebied van den Nizam van Hyderabad, 20 mijlen bevvesten Nagpoor;
30,000 inw.
Ellopen, of Hellopen, een kleine volksstam.
Zie ELLOPIA 2).
Ellopia, 1) klein landschap in het noorden van
het eiland Eubea. — 2) oude naam van de omstreek
van Dodona, Welk landschap in de hooge oudheid
bewoond weed door de Ellopen of Hellopen, zijnde
een kleine volksstam.
Ellore, 1) stad in britsch Oost-Indie, op de
westkust van Bengalen, aan den Dzjummulair, 8 mijlen benoorden Masulipatam, voorheen hoofdplaats
van een der noordelijke Circars, thans garnizoensplaats; omstr. 20,000 inw. — 2) stad in Decan; zie

953

ELOR A.

Ellrich, stad in het pruis. reg.-district Erfurt,
3 uren gaans benoordwesten Nordhausen, aan de
Zorge ; 2750 inw.; in de nabijheid van deze stad
ligt eene vermaarde kalksteengrot, zoornede eene
schoone albastgrot.
Ellwangen, stad in Wurtemberg, hoofdplaats
van den Jaxt-kreis, aan de Jaxt, 8 mijlen benoorden
Ulm; 3200 inw.; eertijds eene universiteit, die in
1817 vereenigd word met die van Tubingen. Ten
N. 0. van E.verheffen zich twee heuvelen, ter hoogte
van 1584 vt. boven den zeespiegel; op den eenen
staat het voormalige prinselijke residentie-kasteel,
waarin sedert 1843 eene landbouwkundige school;
op den anderen, den Schoonen Berg genoemd, staat
eene fraaie kerk, die druk bezocht wordt door bodevaartgangers.
Elm, 1) dorp in het zwits. kanton Glarus, in
het Sernft-dal, 3020 vt. hoogor liggende dan de
spiegel der zee ; van E. of loopt de Scenes- of Flimser-pas naar Chur. — 2) E., of Elm vvald, eene bosch rijke bergstreek in het hertogdom Brunswijk, is 3
mijlen lang, 1 mijl breed; de hoogstepiek (1008 vt.)
is de Kuksberg.
Elmacin. Zie ELMAKYN.
El—Madifin, of Al-Modarn, d. i. de Twee Steden, heetten bij de Arabieren de tot in het laatst der
7e eeuw bloeiende steden Seleucia en Ctesiphon aan
den Tigris, eenige mijlen van Bagdad ; van beiden
is niets meer in wezen dan rumen.
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Elmakyn

Elmakyn (George), ook wel Elmacin geschreven, arabisch geschiedschrijver, in het Oosten bekend onder den naam van Ibn-Amid, was Christen.
Hij was geboren in 1223, en stierf in 1273. Hij vervulde de betrekking van schrijver aan het hof der
sultans van Egypte. Men heeft van hem eene Geschiedenis, die aanvangt met de schepping der wereld
en eindigt met het jaar 1118; dit werk verscheen
1625 te Leiden in druk, met eene latijnsche vertaling van Erpenius, onder den titel van Historia
saracenica etc.; die vertaling begint evenwel slechts
met de geboorte van Mahomed, en is in het Fransch
vertaald door Vattier onder dezen titel : Histoire
mahometane ou les 49 kalifes du Macine, etc. (Parijs
1657).
Elmara, ook Elmare en Ellemare,1) voormalig
dorpje in Zeeland, ter plaatse waar thans het gehucht
Steenhoven, gemeente Schoondijke, ligt; het ontleende zijnen naam aan de schoone abdij Elmara, gesticht 1144, en grootendeels door het water verzwolgen 1377. terwiji hetgeen er toen nog van was
blijven staan verzwolgen werd door den vloed van
1404. De abdij lag aan het 2) voormalige watertje,
de E., thans vermoedelijk het Groote Gat of de zoogenaamde Brugscbe vaart, bij Oostburg.
Elmenau, rivier. Zie ILMENAU,
Elmendingen, vlek in den badener Mittelrheinkreis, amt Pfortzheim ; 1000 inw.
Elmina, verkorte naam van een nederlandsch
fort op de Goudkust. Zie GEORGE D ' ELMINA (St.-).
Elmira, of Newton, stad in den n.-amerik. staat
New-York, aan den Chemung (die zich in den Susquehannah ontlast), ligt 9 uren gaans bezuidw. Spencer, en heeft otnstr. 9000 inw.
Elmodam, een nit bet geslachtregister van
Jezus ; Lucas 3 : 28.
Elmshorn, vlek in het holsteinsche graafschap
Ranzau, door spoorwegen in gemeenschap met Altona, Gliickstadt en Kiel, ligt 2 uren gaans van de Elbe,
en heeft 6500 inw.; drukke scheepvaart.
Elnaiim., de vader van twee helden van David ;
I Chron. 11 : 46.
Elnathan, naam van verschillende personen.
in bet 0. T. vermeld : II Kon. 24 : 8; Ezra 8 : 16;
Jerem. 26 : 22; 36 : 12, 25.
Elnbogen, stad. Zie ELBOGEN.
Elne, het oude Illiberis, vervolgens Helena genaamd (naar de moeder van keizer Constantijn, die
het weder bad later opbouwen), stad in het fransche dept. der Oost-Pyreneen, aan den Tech, 3 uren
gaans bezuidoosten Perpignan ; 2500 inw.; was eertijds eene belangrijke stad, maar kwam in verval
door de belegeringen, welke zij te doorstaan had
(1285, 1474, 1641). Bij deze stad werd keizerConstantijn verslagen en gedood door Magnentius in het
jaar 350.
Elo, rivier op Java, vereenigt zich in het zuidelijk gedeelte der residentie Kadoe met de Progo, en
loopt vervolgens in zuidwestelijke richting naar zee.
Eloah, in het meervoudige Elohim, d. outzetting- en vrees-verwekkend, de hebreemVsche
naam van God. In den meervoudigen vorm words
het gebezigd, om er de verhevenheid en majesteit
mede nit te drukken, loch men leide geenszins
daaruit af, dat de Hebreers aanvankelijk meergoden
dan een gediend hebben. Eloah en Elohim worden
in het 0. T. ook zonen der Elohim, engelen en koningen genoemd.
El — Obeld, hoofdstad van Kordofan, en zetel
van den egyptischen stadhouder; omstr. 23,000 inw.
Eloem, dorp. Zie ALABLI.

Elont
Eloi (saint), de heilige Eligius, geb. te Cadillac
bij Limoges omstr. 588, gest. 659, was penningmeester van Clotarius II, later schatmeester van Dagobert I, wiens volste vertrouwen hij genoot. Hij
heeft de good- en zilver-smeedkunst tot een (voor
den tijd waarin hij leefde) hoogen graad van volkomenheid gebracht. Zijne voornaamste werken waren de bas-reliefs van het graf van den heiligen
Germanus .(Saint Germain), bisschop van Parijs;
een aantal lijstwerken of kasjes, waarin reliquien
bewaard werden ; twee gouden stoelen, versierd met
edelgesteenten, door hem vervaardigd voor koning
Clotarius II. Vele van E.'s werken zijn in wezen gebleven tot in het jaar 1789. Eindelijk de wereld
moede, ging E. in een klooster; in 640 echter werd
hij verheven tot bisschop van Noyon. Hij vervulde
de plichten van dit zijn nieuwe ambt met zooveel
ijver en vroomheid, en bekeerde door de welsprekendheid van zijne Evangelie-prediking zoo vele
Heidenen in Staats-Vlaanderen, dat hij na zijnen
dood in de rij der heiligen geplaatst is; kerkelijke
gedenkdag 1 Dec.
Elon, stad in den stam Dan; Jozua 19 : 43.
Elon, 1) de schoonvader van Ezau ; Gen. 26 : 34 ;
36 : 2. — 2) een der zonen van Zebulon ; Gen. 46 :14;
Num. 26 : 26. — 3) een der rechters in Israel ;
Richt. 12 : 11, 12.
I
Elon-Beth-Flanan. Zie BETH- 1-NAN.
Elon—Thabor, eene plaats, vermeld I Sam.
10 : 3.
Elora, 1) stad in Bengalen : zie ELLORE.
2) stad in Decan, in het gebied van den Nizam van
Hyderabad, in britsch 0. I., 6 uren gaans bewesten
de stad Dowlatabad, vermaard wegens de vele tempels, die bier in de rotsen uitgehouwen of van rotssteen vervaardigd, en zoo vele weergalooze tneesterstukken van oud-indische bouw- en beeldhouwkunst
zijn. Die tempels zijn op zijn minst 25 eeuwen oud
(volgens de opgaven der Braminen zelfs circa 8000
jaren).
Elorrio, stad in Spanje, 10 uren gaans bezuidoosten Bilbao ; 2000 inw.
Eloth, eene plaats in Edom, aan den never der
Schelfzee; I Kon. 9: 26 ; II Citron. 8 : 17; 26 : 2.
Elouges, groot dorp in de belg. prov. Henegouwen, tusschen Mons en Valenciennes; circa 3000
inw.; steenkolenmijnen.
Elout, aanzienlijk nederlandsch geslacht, dat
tot stamheer heeft Lieven Janszoon de Hellaut, een
Franschman, die zich in het begin der 16e eeuw te
Gent nederzette (in later tijd is de H en 1 nit dien
naam weggelaten, en zoo is de naam E. ontstaan.De
eerste E., die zich in Holland kwam vestigen, was
E. (Francois), geb. 1551 te Gent; toen die stad
door den hertog van Parma was veroverd, werden
zijne bezittingen verbeurd verklaard, nadat hij zich,
als ijverig Protestant,door de vlucht aan de geloofsvervolging onttrokken en de wijk genomen had naar
Haarlem, waar hij 20 April 1615 stierf.—E. (Cornelis Tbeodorus), afstammeling van den vorige, geb.
22 Maart 1767 te Haarlem, studeerde de rechten te
Leiden, vestigde zich 1790 te Amsterdam als advocaat, en had verscheidene rechterlijke amhten bekleed, toen hij 1805 als commissaris-generaal naar
Nederlandsch lndie gezonden, dock bij zijne aankomst te New-York teruggeroepen werd. Door Lodewijk Napoleon tot lid van den raad van state benoemd, bekleedde E. die betrekking tot de inlijving
van Holland bij Frankrijk, toen hij als ambteloos
burger verkoos te leven van zijn pensioen,en zich te
's Gravenhage vestigde. Na de omwenteling van
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1813 weder in het openbare leventeruggekeerd,vertrok hij Oct. 1815 als commissaris-gent. naar Indie,
om met twee ambtgenooten (v.d. Capelle en Buyskes) onze 0. 1. bezittingen van de Engelschen over
te namen, en alles op een geregelden voet te brengen. In Januari 1819 had hij zijne tnoeilijke taak
volbracht, en keerde in October van dat jaar in Nederland terug, waar hij een voorbeeld gaf van onbaatznchtigheid, door voor het hem toekomende
pensioen van zes duizend gulden te bedanken. Later
werd hij minister van nijverheid en kolonien(1820),
minister van marine en kolonien (1826), minister
van staat (1831); van 1832 tot 1841 was hij minister van staat zonder portefeuille, en stierf 3 Mei
1841. E. (Cornelis Pieter Jacob), oudste zoon
van den vorige, geb. 26 Nov. 1795 te Haarlem,
diende eerst als vrijwilliger in den veldtocht van
1815, was bij de inname van Quesnoy en hij de
belegeringen van Valenciennes en Conde, werd door
- koning Willem 1 bevorderd tot kapitein, en vergezelde als zoodanig de expeditie naar Java. Behalve
een kortstondig verblijf in het moederland (1822—
1825, 1837-1839), bracht E. van 1815-1842 in
Oost-Indie door, verrichtte er tal van schittereude
krijgsbedrijven, waarvoor hij met menige welverdiende onderscheiding beloond werd; en toen hij,
door het klimaat en vele doorstane vermoeienissen
verzwakt, in het laatst van 1842 naar Nederland
terugkeerde, bekleedde hij den rang (sedert 1837)
van generaal-majoor; zijne geschokte gezondheid
mocht in het vaderland geen herstel vinden, en hij
stierf reeds 3 Sept. 1843. Aatt E. danken wij een

raal, onderscheidde zich als zoodanig tegen de Turken, Wier vloot hij verbrandde in de baai van Tsjesme;
doch reden tot misnoegdheid over het russische
gouvernement deed hem 1771 terugkeeren naarEngeland, waar hij 1775 stierf. E. (George), viscount Keith, geb. 1747, gest. 1823, een der voornaamste engelsche zeehelden in den tijd van Napoleon I. — E. (Charles), geb. 1774, gest. 30 Oct.
1840, was insgelijks britsch admiraal. E. (John,
13e lord), neef van den vorige, geb. 30 Juni 1807,
eerst lid van het Hoogerhuis, 1835-42 gouverneur
van Madras, 1853-59 gouverneur van Bombay,
stierf kinderloos te Louden 19 Juli 1860.
E1—Quasr, of Cazar, hoofdplaats der oasis van
Dakhel in Egypte.
Elqui, departement der ehilenische prov. Coquimbo; 10,000 zielen ; hoofdplaats E.
Elsa, riv. in Toskanen, ontspringt op Montagnola
Senese, valt na een loop van 8 mijlen inden Arno.
El—Said, zooveel als Opper-Egypte.
Elsass, duitsche naam. Zie ELZAS.
Elsbeek, twee watertjes in Overijsel : 1) komt
uit de Hardenberger heide, loopt westwaarts, en valt
bij de buurtschap Bergentheim in de Vecht. —
2) ontstaat in de gemeente Louneker, loopt zuidoostwaarts, valt in de gemeente Losserin den Dintel.
Elsdijk, oude naam van Ellewoutsdijk.
Elsen, limburgsch dorp. Zie Enna.
Elseneur, deensch Helsingor, stad op het deensche eiland Seeland, op den west-oever van de Sand,
tegenover de zweedsche stad Helsingborg ; 8500 inw.;
goede reede ; zeebad-inrichting; tot 1857 belangrijk
als kantoor voor de inning van den Sond-tol. Nabij E.
het sterke fort Cronborg.
El—Senn, het oude ClEne, stad in aziat. Turkije,
15 mijlen bezuidoosten Mossoel ; 8000 inw.
Elsevier. Zie ELZEVIER.
Elsfleth, marktvlek in het groothertogdom
Oldenburg, aan de uitwatering van de Hunte in de
Weser, 7 uren gaans benoordw. Bremen; 2500 tiny.
El—Shig, voornarne handelsplaats in het rijk
der Sidi-Hezjam, in het noordwesten van Afrika.
Elshout, 1) dorp in de nederl. prov. N.-Braband, 1 imr gaans bezuiden Heusden ; omstr. 600
inw.; in de nabijheid eertijds een kasteel, genaamd
het Huis-te-E., alsook de 1439 gestichte Cistercienser abdij Mariendonk ; van kasteel en abdij is
niets meer aanwezig, men weet niet eens de juiste
plaats, waar ze gestaan hebben. — 2) Het Elshout,
onder dezen naam verstaat men 't heneden-gedeelte
der zuid-hollandsche gemeente Nieuw-Lekkerkerk.
Elslo, of Elsloo, naam van twee nederlandsche
dorpen: 1) prov. Friesland, 4 uren gaans ten O. Z.O.
van Heerenveen. — 2) prov. Limburg, 2 uren gaans
benoorden Maastricht, aan de Maas. Dit E. is in de
oude geschiedenis bekend onder de namen Hasloe,
Haslou en Haslon ; in het jaar 881 legerden zich
hier de Noormannen onder de deensche prinsen
Godfried en Siegfried, en deden derdhalfjaar lang
strooptochten nit E. naar de ornliggende dorpen ;
eindelijk riepen de 13elgen de hulp in van keizer
Karel den Dikke, die dan ook in hill 884 het beleg
voor E. kwam opslaan met een talrijk leger; toen
het beleg 12 dagen geduurd had, kwamen de Noormannen tot een verdrag, waarbij zij zich verbonden
te zullen trekken. Eertijds was E. veel grooter
dan titans. Eene geheele straat (de Jodenstraat, louter door Joden bewoond), is door de Maas allengs
weggespoeld ; een zelfde lot onderging het kasteel
(Huis-te-E.) dat aan de westzijde van bet dorp stand.
Het oude klooster van E. is gesticht in 1014.

Maleisch, Nedercluitsch en Fransch Woordenboek en
spraakkunst (3 dln. Haarlem 1824), door hem be-

werkt naar dat van Marsden, die er van getnigde,
dat het werk van E. het zijne verre overtrof
Elpadl, een afstarnmeling van Benjamin; I
Chron. 8 : 11, 12, 18.
El Paso del Norte, vruchtbaar dal, rechts
van den Rio-Bravo del Norte, aan de uiterste noordoostgrens van den mexicaanschen staat Chihuahua,
is gewichtig uithoade van zijne ligging aan den
grooten weg van Nieuvv-Mexico naar het eigenlijke
Mexico.
Elpelet, een der kinderen van David; I Chron.
14 ; 5.
Elpenor, een der medgezellen van Ulysses, die
door Circe in zwijnen veranderd werden ; weder in
de menschelijke gestalte teruggekeerd, legde hij
zich dronken te slapen op bet dak van Circe's waning, schrikte door het gedruisch tot de afreis wakker, stortte naar beneden, en viel flood.
Elphin, stad in het iersche graafschap Roscommon, 7 uren gaans ten W. N. W. van Longford;
1300 inw.; vroeger bisdom, sedert 1833 vereenigd
met Kilmore.
Elphinston (James), engelsch dichter en
taalgeleerde, geb. 1721 te Edinburg, gest. 1809,
trachtte eene nieuwe spelling in te voeren, om de
woorden te scbrijven zooals ze uitgesproken warden ; doch zijne pogingen om tot zulk een wenschelijk doel te geraken vonden nergens medewerking.
Elphinstone, eene oude schotsche famiiie,
die in 1509 den lordstitel ()laving. — E. (William,
een der beroemdste prelaten van zijnen tijd, geb.
1431 te Glasgow, gest. 25 Oct. 1514,was eene reeks
van jaren kanselier des rijks; men heeft van hem
eene ,,Geschiedenis van Schotland, die in manuscript
bewaard wordt te Oxford.— E. (John), zeeofficier,
geb. omstr. 1720, ging over in dienst van Catharina II van Rusland, werd 1769 russisch vice-admi-
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Elsner

Elsner (Johann Gottfried), duitsch landhuishoudkundige, geb. 14 Jan. 1784, te Gottesberg in
Silezie, heeft zich vooral zeer verdienstelijk gemaakt
ten aanzien van de schapenfokkerij, waarover hij
veel heeft geschreven, o. a.: Meine Erfahrungen in
der hOhern Schafzucht (2e druk, Sintgart 1835);
Handbuch der veredelten Schafzucht (Stutg. 1832);
das Edelschaf in alien seinen Beziehungen (Stutg.
1840); Die rationelle Schafzucht (Leipzig 1848);
Die vaterkindische Schafzucht (2e dr. Leipzig 1859);
Die verschiedenen Phasen der deulschen Merinozycht
(Berlijn 1847). Hij schreef ook zeer verdienstelijke
werken over andere takken van de land huishond kande, o. a. Landwirthscha Niche Reisen durch Schleeten
etc. (2 din. Bresl. 1821-22) ; Skizzen fiber Ungarn
(2 din. Leipz. 1821) enz.
Elspeet, dorp in de nederl. prov. Gelderland,
3 uren gaans bezuidoosten Harderwijk; omstreeks
800 inw.
Elspijk, geldersch dorp. Zie ENSPIK.
Elssler (Fanny en Therese), beroemde danseressen, twee zusters,geb. te Weenen F. 1811 en Th.
1808, kwamen reeds jong naar Napels, waar zij zich
in de danskunst verder bekwaamden ;1830 oogstten
zij de eerste lauweren te Berlijn, en deden vervolgens kunstreizen door Europa (1841 door NoordAmerika, van waar zij schatrijk terugkeerden) gedurende twintig jaren overal de grootste geestdrift
verwekkende door hare bnitengewone danstalenten
enz. ; vooral Fanny werd algemeen bevvonderd.Therese ging 27 April 1850 een morganatisch huvvelijk
aan met prins Adalbert van Pruisen, en werd verheven tot Gravin von Barnim ; in 1851 verliet ook
Fanny het tooneel en vestigde zich op een prachtig
buitenverblijf nabij Hamburg.
Elst, dorp in de Over-Betuwe der nederl. prov.
Gelderland, anderhalf uur gaans bezuiden Arnhem,
en even ver benoorden Nijmegen ; omstr. 1200 inw.
reeds in de oude geschiedenis van ons land hekend
onder den naam van Alisso of Alista ; in 726 werd
het aan Willebrordus geschonken door Karel Martel;
in 1588 werd E. geplunderd en in brand gestoken
door die van Nijmegen. — 2) dorp in de NederBetuwe van Gelderland; zie ECHTELD. - 3) dorp in
de nederl. prov. Utrecht, 1 uur gaans bewesten
Rhenen, een half uur gaans van Amerongen ; ruim
700 inw. — 4) den Elst, gehucht met 200 inw. in
N.-Braband, derdhalf uur gaans benoordw. 's Hertogenbosch.
Elster, I) eene sedert 1849 zeer in naam gekomene badplaats in het saksische Voigtland,
1 uur gaans van Adorp, niet ver van de boheemsche
grenzen,In 't bekoorlijkeElster-dal;ruim 1000 inw.
— 2) en 3) naam van twee rivieren, die boofdzakelijk over saksisch grondgebied loopen, nl. de Witte
E. en de Zwarte E. De Witte E. ontspringt in
Bohemen, doorstroomt het saksische Voigtland, gedeelten van Reuss en Saksen-Weimar, het district
Leipzig,neemt rechts de Gtiltzsch en de Pleisse, links
de Weida in zich op, en ontlast zich, na eenen loop
van 24 mijlen, tusschen Halle en Merseburg in de
Saale. Aan de Witte E. nabij Gronau 15 Oct. 1080
overwinning, door Rudolf van Rheinfelden en Otto
van Nordheim bevochten op keizer Hendrik IV. Bij
den overtocht over deze rivier verloor prins Poniatowski bet !even. — De Zwarte E. ontspringt boven
Elstra in den saksischenOpper-Lausitz,neemt rechts
het Schwartzwasser en de Dober, links de Pulsnitz
en de Roder in zich op, en na eenen loop van
26 mijlen outlast zij zich in de nabijheid van het
dorp E. in de Elbe.

Elul
Elsterberg, stad in bet saksische district
Zwickau, aan de Ekter,in een der bekoorlijkste streken van het Elsterdal; 3600 inw.
Elsterwerda, stad in het pruis. district Mersehurg; 1600 inw.
Elstra, stad in den saksischen Opper-Lausitz,
in bet district Bautzen ; 1300 inw.; boven E. ontspringt de Zwarte Elster.
Elteke, voorname stud en een der landpalen
van den. stam Dan ; .lozna 19: 14; 21: 23.
Eltekon, stud in den stam Juda ; Jozua 15: 59.
Elten, rnarktvlek in bet pruis. district Dusseldorf, nabij den Rijn; 1600 inw.; op den nabijgelegen
Ellenberg stond tot in 1803 bet in 968 gestichte
stift voor adellijke dames.
Elterlein, stad in bet saksische district Zwickau, gerichtsamt Griinhain; 2200 inw.
Eltham, vlek in het engelsche graafschap Kent,
3 uren gaans ten O. Z. 0. van Londen ; 2300 inw.;
ruinen van een kasteel, dat Bens de residentie was
van Eduard II.
Eldholad, stad in den stam Juda ; Jozua 15:
30; 19: 4.
Eltmann, stad in den beierschen kreis Unterfranken, aan den Main, 7 mijlen ten 0. N. 0. van
Wiirtzbirrg ; 1500 inw.
Elton, 1) naam van verscheidene gemeenten of
kerspelen in Engeland, o. a. een in het graafschap
Lancaster, ruim 5 uren gaans bewesten Bury, met,
circa 7000 zielen. — 2) E., of Alton Nor, een zontmeer in het russische gouvernement Saratow, dicht
bij de grens der Kirgisen-steppen ; is ruim vierdhalve
vierk. mijl groot.
Eltsch, of Jelschan, hongaarsch Jolsva, marktvlek in het hongaarsche comitaat 5 uren
gaans benoordw. de stad Gomor; 3000 inw.; hertogelijk cohurgsch kasteel.
Eltville, of Elfeld, stad in het hertogdom Nassau, in de Rijngau, aan den Rijn, 2 urea gaans bezuidw. Wiesbaden ; 2500 inw.; was lang de residentie van den keurvorst van Maintz.
El—Tyh, i. de Omzwervers, naam van eene
woestijn en van een dal: 1) De woestijn El-Tyh,
dus genaamd, omdat bier gedurende 40 jaren de
verblijfplaats was van de Israelieten, na hunnen uittocht nit Egypte; het is het schiereiland tusschen
de golven van Snez en Aloha, en Egypte en Palestina. — 2) De Wady-el-Tyh, of bet Dal der Omzwervers, ligt in Middel-Egypte, en strekt zich nit
tusschen bet oude Memphis en Suez, vlak bezuiden
den Dzjeb-el-Ataka.
Eltz, 1) dezen naam geeft men in Luxemburg
verkeerdelijk wet tens aan de rivier Alzette, die zich
in de Sure ontlast. — 2) rivier in Baden, ontspringt
in het Zwartewoud, en outlast zich, na eenen zeer
kronkelenden loop van 11 mijlen, bij Niederhausen
in den Rijn.
Eltzach, stad in den badenschen Bovenrijnkreis, in het Zwartewoud, aan de Eltz ; 1100 inw.:
Eltzbach, of Ober-Eltzbach, marktvlek in den
beierschen kreis Unterfranken, landgericht Mellrichstadt ; 1100 inwoners; in de nabijheid het dorp
Unter-Ellzbach met 600 inw.
Eltze, 1) rivier, de Alzette. — 2) stad in Hanover, circa 4 uren gaans ten W Z. W. van Hildesheim, aan de uitwatering van de Ilh in de Leine:
2200 inw.
Elul., de zesde maand van bet joodsche jaar
(onze maand September) ; vermeld Nehemia 6 : 15
als de maand, waarin de herhouwde rnitur vau Jeruzalem voltooid werd.

Elusa

Elusa, tegenw. Eauze, stad in Novempopulania,
hoofdstad der Elusaten, was de geboorteplaats van
den dwingeland Remus.
Elusaten, een gallisch yolk in Aquitanie;
hoofdstad Elusa.
Eluzai, een der helden van David ; I Chron.
12 : 5.
Elvange, fransche naarn van de Luxemburgsche dorpen 1) Elvingen, 2) Elweingen.
Elvarsheim. Zie ELVERUM.
Elvas, lat. Alba. sterke vestingstad in de portugesche provincie Alemtejo, op eene hoogte, zoo
goed als aan de Guadiana, 24 mijlen beoosten Lissabon ; 16,500 inw.; naar E. droeg William Carr
Beresfurd zijn titel van Hertog van E.
Elven, stad in het fransche dept. Morbihan,
circa 4 urea gaans benoordoosten Vannes; 3300 inw.
Elven (Henri Louis Tetar van), de eerste nederlandsche stenograaf, geb. 11 Juli 1782 te Rotterdam, gest. 13 Mei 1855; als kommies bij het ministerie van binnenlandsche zaken, werd hem de
opleiding van jongelieden tot stenografen toevertrouwd.
Elverum, of Elvarsheim, kerspel in het noorweegsche amt Hedemarken, aan den Glommen ;
3300 inw.
Elvingen, fransch Elvange, 1) dorp in het
groothertogdom Luxemburg, circa 3 uren gaans benoordoosten Arlon; omstr. 700 inw. — 2) zie het
art. ELWEINGEN.
Elvira, een der voorsteden van Granada.
Elwart (Antoine Amable Elie), fransch cornponist, geb. 18 Nov. 1808 te Parijs; van de vele
toonstukken, door E. gecomponeerd, noemen wij
twee komieke operaas (la Visiére en Comme l'amour
s'en va), eene groote opera (les TroisJdrusalent),acht
missen, een Te Deum, enz. Ook als dichter heeft hij
zich doen kennen, zoo o. a. door zijn leergedicht in
vier zangen L'Harmonie musicale (Parijs 1853).
Elweingen, of Elvingen, fransch Elvange,
dorp in het groothertogdom Luxemburg, vierdhalf
uur gaans bezuidoosten Luxemburg, vijfkwartier
bezu westen Rem ich.
Elwend, bergengroep In het westen van Iran,
ten zuiden van de stad Hamadan, tusschen het brongebied van den Kercha en dat van den Karasoe.
Ely, stad in het engelsche graafschap Cambridge,
aan de Ouse, 5 uren gaans benoordoosten Cambridge ;
ruin 6000 inw. en de beroetndste kathedraal van
bet geheele land. In de nabijheid van E. uitgestrekte
(thans gedeeltelijk drooggemaakte) moerassen, die
lang als schuilplaats gediend itebben voor de vrij
geblevene Saksen, na de verovering door de Noormannen in de 11e eeuw.
Elyma. Z ie ELYMEA.
Elymals, oudtijds een landschap in het zuiden
van de perzische provincie Susiana, aan de beide
oevers van den Choaspes, had tot hoofdplaats eene
stad E., die lang tie hoofdstad was der Elamieten
(zijnde de eerste bewoners van Perzie) en de residentie van Kedor-Laomer, een hunner oudste koningen en tijdgenoot van Abraham. De stad E. is ook
beroernd door haren prachtigen tempel van Anartis ;
dezen tempel meende Antiochus de Groote te plunderen, oat de schatting te kunnen betalen, die hij
aan de Romeinen beloofd had ; naar hij werd door
de bevolking van E. gedood (186 v.Chr.). Het landschap E. (of eigenlijk Susiana) was het Elam uit
den Bijbel ; het is ongeveer het tegenwoordige Loeristan. De Elytneers waren krijgshaftig en oorlogzuchtig ; zij waren goede boogschutters.
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Elymas, d. i. de Toovenaar, bijnaam van Barjest's (Hand. 13 : 8).
Elymea, of Elyma, tegenw. Greuno of Canina,
stadje in Macedonia, bezuiden den Haliacmon,hoofdplaats van een klein landschap, dat naar E. den naam
droeg van Elitniotis.
Elymeers. Zie ELYMAIS.
Elymers. Zie ELYMUS.
Elymiotis, landschap. Zie ELYMEA.
Elymus, of Helymus, een Trojaan, natuurlijke
zoon van Anchises, broeder van Eryx, die voor Eneas
met Segestus of PEgestus (dezelfde als Acestes) naar
Sicilia verhuisde, en zich nederzette in het gebied
der Sicanen, aan de rivier Critnisus. Naar hem werden de Trojanen, die zich hier kwamen nederzetten,
Elymers genoemd.
Elysiers, of Elisiers, worden door Tacitus
(Germ. 43) genoemd onder de volkeren van den
lygischen stain. Uit vergelijking met Ptolemeiis, die
eene plaats Lugidunum (volgens de graadbepaling
het tegenwoordige Liegnitz) noemt, kan men het
tegenwoordige Oels in Silezie als woonplaats der E.
beschouwen.
Elysium, bij de ouden dat gedeelte der Onderwereld, waar de zielen verblijf hielden van die
afgestorvenen, die op aarde goed geleefd hadden ;
bij Homerus een heerlijk en rijk gezegend lustoord
in het westen der aarde, nabij den Oceanus, werwaarts uitstekende helden verplaatst werden, zonder
dat ze de bitterheid van den flood behoefden te ondergaan. Virgilius zegt, dat de zielen der afgestorvenen er slechts duizend jaren verblijf houden, en dan
op de aarde terugkeeren om nieuwe schepselen te
bezielen.
Elyzeschevelden, 1) hetzelfde als Elysium.
— 2) de parijsche Champs Elysdes, een veelbezocht
bosschaadje bij Parijs, dus genaamd naar het paleis
Elysee (vroeger Elysee-Bourbon) in de voorstad
St.-Honore, Welk paleis reeds de geliefkoosde verblijfplaats was van Napoleon I, en 1848 ook de resideutie :werd van den president der republiek, thans
keizer Napoleon III.
Elz. Zie ELTZ.
Elzabad, twee verschillende personen in het
0. T.: I Chron. 12: 12; 26:7.
Elzaphan, een der zonen van Uzziel ; Exod.
6: 21 ; Levit. 10: 4.
Elzas (de), fransch Alsace, lat. Alsatia, een
landschap, dat eertijds tot Duitschland behoorde,
doch tegenwoordig deel van Frankrijk uitmaakt,
heeft eene uitgestrektheid van 170 vierk. mijlen,
wordt in het oosten door den Rijn van Baden gescheiden,heeft in bet westen de bergen der Vogesen,
en wordt, behalve door den Rijn, besproeid door Ill
(of Ell, vandaar de naam E.), Breusch, Lauter en
Saar. Ten tijde van Cesar werd het bij Germania 1a
gerekend; toen het romeinsche rijk in verval kwam,
viel de E. in hadden der Alemannen, doch werd
reeds in 496 een bait der Franken, die den E. in
Noord-gau en Zuid-gau indeelden. Van 843 af(nadat
de leden van het vermogende geslacht der Etichonen
eentijd lang met den rang van hertog over den E. geregeerd hadden) maakte de E. deel nit van het rijk
van Lotharius, doch werd door Lotharius II als een
afzonderlijk hertogdom aan zijnen zoon Hugo geschonken, en later geregeerd door graven. Ten tijde
van keizer Frederik I vormde zich nit de Noord-gau
het landschap Neder-E., dat in het geslacht der
graven van Werth erfelijk was; uit de Zuid-gau
vormde zich het landschap Opper-E., als erfelijk
landgraafschap der Etichonische familie. Terwijl
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later, en tot op den Westfaalschen vrede, het landschap Neder-E. velerlei lotswisselingen onderging,
bleef de Opper-E. onder het gezag der Habsburgen,
op geringe uitzonderingen na, een gesloten gebied.
Van hertog Sigismund af, die 1469 den Opper-E.
aan Karel den Stoute van Burgundie verpandde,
kwam dit schoone land meer en meer in verval, totdat
aartshertog Leopold het, met Tirol en de overige
voorlanden,alsafzonderlijke hezitting ontving(1625);
loch na zijnen dood maakten de Franschen er zich
meester van, en zijn zoon zag zich bij den Westfaalschen vrede (1648) in de noodzakelijkheid gebracht,den Opper-E. (waarbij door eene diplomatieke vergissing ook het landgraafschap Neder-E.
gerekend werd) tegen de geringe schadeloosstelling
van 3 millioen francs af te staan aan Frankrijk,
welke afstand bij den vrede van Rijswijk (1697)
werd bekrachtigd. Als provincie van Frankrijk (bij
de oude indeeling van dat land in provincien) had
de E. tot hoofdplaats Straatsburg (dat, even als
Ferrette en andere steden, eerst later, na den vrede
van Nijmegen, aan Frankrijk was gekomen ; Mulhouse behoort pas sedert 1798 aan Frankrijk). Tegenwoordig vormt de E. twee departementen van
Frankrijk. nl. dat van den Bovenrijn (Haut-Rhin) en
dat van den Benedenrijn (Bas-Rhin).
rivier;; zieALZETTE.
Elze,
- 2) stad; zie
,_

Emathia, lat. Xmathia, landschap in Macedonie, grensde ten noordwesten aan den Axius en den
Erigon, ten westen aan Lyncestis, ten zuiden aan
den Haliacmon ; de hoofdplaats was Edessa. Het
landschap E. was een der eerste bezittingen van het
geslacht Caranus. De dichters bezigen den naam E.
wel eens voor geheel Macedonia.
Emathion en Memnon (zie dat art.), zonen
van Eos (d. i. Aurora) bij Tithonus.
Emaus. Zie EMMAUS.
Emba, of Djem (Dzjem), rivier in Turkestan,
in het land der Kleine Kirgisenhorde, valt na eenen
loop van omstr. 80 mijlen in het noordoostelijk gedeelte der Caspische Zee, en vormt met haren mond
de Golf van E.
Embabeh, stad in Neder-Egypte, tegenover
Boelak. In de nabijheid van E. de vermaarde veldslag bij de Pyramiden (20 Juli 1798), waarin de
Mamelukken totaal verslagen werden door de Franschen.
Embach, rivier in Lijfiand, kotut uit het Ledlameat., stroomt door den Wirtz-Jarw, en outlast zich
na eenen loop van 15 mijlen in het Peipusmeer.
Embden, oude spelling voor Emden.
Embelek, de turksche naam voor de stad
Ambelakia.
Embla, de Eva der noordsche mythologie,
werd geschapen uit een olmboom, te gelijk met den
eersten man (zie Asti); god Odin gaf aan dit eerste
menschenpaar de ziel, god Hoenir gaf hun het verstand, en van god Lodhur ontvingen zij het hloed
en de blozende gelaatskleur.
Embrun, latijnsch Ebrodunum of Ebrodunense
castrum, vestingstad in bet fransche dept. HautesAlpes, op den rechteroever der Durance, 8 uren gaans
beoosten Gap; 4800 inw.; historisch vermaard door
verscheidene concilien reeds gesticht voor de overweldiging der Romeinen, werd E. in de 4e eeuw
hoofdplaats van de provincie der Maritieme Alpen;
het bisdom E. werd 1789 opgeheven ; sedert 1589
behoort E. aan Frankrijk.
Embs, oude spelling voor Ems. Zie Ems en

ELTZE.

Elzen, dorp in de nederlandscbe provincie Limburg. Zie ELSLO.
Elzevier, of Elsevier, lat. Elzevirius, beroemde
nederlandsche boekdrukkersfamilie, waarvan als
stamvader geldt : E. (Lodewijk), geb. 1540 te Leuven, die zich 1580 als boekbinder en boekdrukker te
Leiden nederzette,en daar 4 Fehr. 1617 stierf. Van
zijne zeven zonen waren er vijf, die in het vak van
hunnen vader bleven. lie beroemdste van dat vijftal
werd E. (Bonaventura), geb. 1583, reeds boekverkooper in 1601; vervolgens boekdrukker in compagnieschap met zijnen broeder Matthijs, later (1626)
met diens zoon Abraham E., terwijl zij in dat jaar
(1626) eigenaars werden van de zaak van Abraham's
broeder, nl. E. (Isaac), boekdrukker der leidsche
universiteit, geb. te Leiden 11 Maart 1596, gest. te
Keulen 8 Oct. 1651. Van deze compagnieschap van
Bonaventura en Abraham E. dagteekent eigenlijk de
roem, dien de Elzeviers verworven hebben door
hunne editien, die meerendeels als meesterstukken
van typografie gelden, en een voorwerp zijn geworden van bibliomanie. Na den dood von Bonaventura (17 Sept. 1652) werd zijn coon E. (Daniel),
geb. te Leiden in Aug. 1626, als akademie-drukker
aangesteld gezamenlijk met E. (Johan), zoon van
Abraham, en geb. te Leiden 22 Fehr. 1622; deze
compagnieschap duurde tot 1654, toen Daniel eene
drukkerij alleen begon te Amsterdam, die na zijnen
dood (13 Oct. 1680) nog eenige maanden werd
voortgezet door zijne weduwe, tot ook deze stierf
(15 Maart 1681). De zaak in Leiden, sedert 1654
voortgezet door Johan alleen, en 1655 aanmerkelijk
ititgebreid, werd na zijnen dood (8 Juni 1661) voortgezet door zijne weduwe, met behulp van den jongsten barer twee zonen, nl. E. (Abraham), geb.
5 April 1653 te Leiden, in 1679 (12 Jan.) gegradueerd als advocaat, in 1679 tot schepen van Leiden
benoemd, die in 1681 de zaak van zijne moeder
geheel overnam, en 30 Juli 1712 te Leiden stierf.
Hij was de laatste E. die het vak van boekdrukker
uitgeoefend heeft.
Emanuel. Zie EMMANUEL.
Emath, stad in Syria; dezelfde als Emesa.

EEMS.

Emden, de voornaamste handelshaven van
Hanover, ruim 5 uren gaans bezuidw. Aurich, aan
de Ems, nabij de uitwatering van die rivier in den
Dollard ; 12,500 inw.; uitmuntende reede, twee binnenhavens ; de buitenhaven is verzand. Eerst behoorde E. tot Oost-Friesland ; van het laatst der
16e tot in de eerste heeft der 18e eeuw stond E.
onder bescherming van Holland ; 1744 kwam E.
met Oost-Friesland aan Pruisen, 1806 aan Holland,
1809 aan Frankrijk, 1814 weder aan Pruisen, 1815
aan Hanover. Vermaard is E. door de Confessie (of
het Geloofsformnlier) van E., eerst in Braband opgesteld in het Fransch door Guy de Bres (1562),
later te E. in het Duitsch vertaald (1571). Dit geloofsformulier werd in 1619 goedgekeurd te Dordrecht en 1619 te 's Gravenhage. Vergelijk ook het
art. EMETHA.
Emek, 1) stad in den stam Azer ; zie bet art.
BETH-EMEK. - 2) Emek-Keziz, stad in den stam
Benjamin ; Jozua 18 : 21.
Emelisse, voormalig dorp op het zeeuwsche
eilandje Noord-Beveland, met een in het laatst der
12e eeuw gesticht Clarissen-klooster, en eene grafelijke lombard, die 1327 verpacht werd ; E. is geheel verdwenen in de watervloeden van de jaren
1530 en 1532.
Emeloort. Zie EMMELOORD.
Emenes, dorp. Zie EEMNES.

Emerange
Emerange, fransche naam van twee gehuchten in bet groothertogdom Luxemburg. Zie het art.
EMMERINGEN.

Emeraudes (Mont des), fransche naam van
het egyptische gebergte Zabarah. Zie SMARAGDUS MONS.
Emerenses, bewoners van Eenrum. Zie het
art. EENRUM.
Emerik, koning van Hongarije, zoon van Bela HI, volgde hem 1196 op den troon, vaardigde
strenge wetten uit tegen de rooverij6n der edelen,
dempte door zijne vvelsprekendheid en onverschrokkenheid een opstand zijner armee, schonk aan zijn
broeder Andreas (den aanstoker van dien opstand)
vergiffenis, sloot een verdrag met Venetic, en stierf
1204, de kroon nalatende aan zijnen zoon Ladislas,
die er slechts zes maanden-het wicht van torschte.
Emeringen. Zie EMMERINGEN.
Emerita, naam van verscheidene steden in het
()tide Hispania; de voornaamste was Emerita Augusta
(tegenw. Merida) in Lusitanie, bij de Veltonen, aan
de Anas, beroemd door hare wolververijen.
Emerson (Ralph Waldo), de degelijkste wijsgeer van Amerika, geb. 25 Mei 1803 te Boston, was
van 1829 tot 1832 predikant bij de gemeente der Unitarissen, doch vestigde zich toen met der woon in Concord. Zijne voornaamste werden zijn : Representative
men (Londen 1849 ; Boston 1850) ; Essays (1841;
2e serie 1844) ;English traits (1856); Conduct of life
(1860). Zijne Poems (Boston 1857) ademen veel
dichterlijk gevoel.
_orp.
_.e E
rp. Zie
E ENRUM.
Emerum, do
Emesa, tegenw. Hems of Horns, overoude stad
in Ccelesyrie, aan den Orontes, bewesten Palmyre en
benoordoosten Sidon, was aanvankelijk de hoofdstad van een onafhankelijk rijk, doch kwam later
onder het gezag der Romeinen. Beroemd was E. om
zijnen tempel van den god der zon (in het Syrisch
Elagabal), naar welken god de romeinsche keizer
Heliogabalus, die to E. geboren was, zijnen naam
droeg ; hij werd ook te E. als keizer uitgeroepen.
In 273 behaalde Aurelianus bier eene beslissende
overwinning op koningin Zenobia, tot wier rijk E.
insgelijks behoord had. Na den val der romeinsche
overheersching decide E. in het lot van alle syrische
steden.
Emese, fransche naam van de stad Emesa.
Emese, oude naam van de rivier Eems. Zie
EEMS en EMS.
Emesfoort, en Emesfort, oude namen der stad
Amersfoort.
Emetha, oudtijds eene beroemde marktplaats
en zeehaven in de nederl. prov. Groningen (in Fivelgo), dikwijls vermeld door de Wierummer abten
Emo en Mengo ; lag aan den inham van de rivier
Amisia (de Eems), welke tot reede diende voor de
schepen der Romeinen, die deze plaats E. dan ook
Arnisia noemden. De bewoners van Fivelgo meenden
van E. eene stad to maken met stapelrecht, muntrecht, gilderecht en eene geleerde school; en in
weerwil van de tegenkanting, welke dit plan ondervond van de bewoners van Groningen en Hunsingo,
werd daartoe in de algemeene vergadering van 1232
te Groningen het besluit genomen. Doch kort daarna
werd door een storm en zwaren vloed de haven van
E. geheel verstopt met modeler en zand, en door
een fellen brand werd E. derwijze geteisterd, dat bet
afdaalde tot den rang van een ellendig dorp, waaraan
men den naam van Wester-Emden is beginnen te
geven om het te onderscheiden van Emden aan de
oostzijde der Ferns, dat omstreeks 1300 in zijne opkomst begon te komen. Zie verder WESTER-EMDEN.

Emilia van Nassau
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Emieten, een der volkeren, die door KedorLaomer werden onderworpen (Gen. 14: 5) ; ze waren van reusachtigen lichaamsbouw (Dent. 2: I 0,11).
Emigranten, d. uitgewekenen, noemt men
gewoonlijk degenen, die, zich in bet staatkundige of
godsdienstige in hun vaderland verdrukt ziende,
hunnen geboortegrond verlaten, om Orin den vreemde
betere tijden of to wachten en dan terug te keeren,
df wel zich voor‘goed in den vreemde te vestigen.
Inzonderheid echter werd de naam E. gegeven aan
die Franschen, die gedurende de groote omwenteling in het laatst der 18e eeuw uit Frankrijk vluchtten, terwijl men aan dezelfde categoric van personen
onder de regeering van Lodewijk XIV den naam had
gegeven van Re fugids. Onder de leiding der fransche
prinsen vormde zich te Coblentz een »buitenlandsch
Frankrijk," en werd eene Emigranten—armee
opgericht, die aan de oorlogen tegen Frankrijk deelnam. Door de Omwentelingsmannen werden de bezittingen der E. verbeurd verklaard, en tegen ben
het vonnis ter verbanning uitgesproken. Reeds tijdens
den Eersten Consul keerden vele E. naar Frankrijk
terug ; met de overigen werd dat het geval eerst na
het herstel der Bourbonsche dynastic. Na lang op
zoodanigen maatregel te hebben aangedrongen, verkregen de E. de wet van 27 April 1825, waarbij aan
hen, die in de omwenteling onroerende goederen
verloren hadden, eene gezamenlijke schadevergoeding werd verleend van 30 millioen francs in 3-percents renten. Na de omwenteling van 1831
vormde zich ook eene poolsche en italiaansche
Emigratie, waarbij een tijd lang ook nog eene spaansche, en na 1849 ook eene hongaarsche en duitsche;
doch al die lieden moeten eerder met den naam van
Vluchtelingen bestempeld werden, daar zij geen
eigenlijke E. waren, die, gedwee voor de overmacht
zwichtende, vrijwillig hun land verlieten; maar integendeel, om zich aan gerechtelijke vervolging te
onttrekken, wegens deelneming aan revolutionnaire
woelingen, verlieten zij hun vaderland.
Emigratie, d. landverhuizing om zich aan
verdrukking te onttrekken. Zie EMIGRANTEN.
Emil, rivier in Mongolic (in Dzoengarije), ontspringt in het gebergte Tsjamar-Daban, en valt na
eenen loop van 60 mijlen in het Kioergha-meer.
Emile (Paul). Zie EMILIUS.
Emili (Paolo),geschiedschriker.Zie Emimus (P.).
Emilia. Zie EMILIAANSCHE PROVINCIeN en Emmiè.
Emilia van Nassau, dochter van Willem I,
prins van Oranje, en Anna van Saksen, derhalve eene
voile zuster van prins Maurits, trad 7 Nov. 1597
heimelijk in den echt met dom Emmanuel (zoon van
den in ballingschap levenden portugeeschen kroonpretendent Antonio), die in het leger van Leicester
diende. Prins Maurits en de staten van Holland
waren woedend over dezen slap der prinses; dom
Emmanuel moest het land ruimen, en bij nam de
wijk naar Wezel, werwaarts E. hem 12 Dec. 1597
volgde, en waar zij eenige jaren gelukkig samenleefden. Omstreeks 1609 werd zij met haren broeder (Maurits) verzoend ; in 1620 woonde E. met
baron echtvriend in 's Gravenhage, doch wegens
voortdurend gefdgebrek bestond toen reeds het plan
bij hen, om gescheiden te gaan leven. Na den dood
van prins Maurits (1625), over wiens testament zij
volstrekt Met tevreden waren, verlieten zij 's Gravenhage ; E. ging Naar kasteel te Wichen bewonen,
en don't Emmanuel begat zich met der woon naar Brussel, waar hij 22 Juni 1638 stierf, na nog hertrouwd
te zijn geweest met Louisa d'Osorio, eene staatdame
der aartshertogin Izabella, bij wie Emmanuel in
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hooge gunst stand ; want E. was reeds April 1629
gestorven. Zij had haren echtgenoot twee zonen en
zes dochters geschonken ; de dochters waren bij
haar gebleven en in de hervormde leer opgevoed
van de twee zonen (die beiden roomsch-katholiek
waren) ging een in de Maltezer-orde, doch verliet
die later, en trad in het huweiijk ; de andere, aanvankelijk barrevoeter-monnik in Frankrijk (Juli
1628), verliet de orde, legde 15 Jan. 1634 te Delft
zijne gereformeerde belijdenis af, en trad in krijgsdienst ; 1630 was hij rameester ; hij stierf 27 Oct.
1666.

Emilia Juliana. Zie JEMILIA JULIANA.
Emiliaansche provincien,eene indeeling
van het sedert Maart 1861 bestaande nieuwe koningrijk Italie, zijnde de provincien, door welke de
oude via loopt, nl. (de vroeger pauselijke
delegatien) Bologna, Ferrara, Ravenna en Forli, of
de Romagna met de hertogdommen Parma en Modena. Zie ook &cue.
Emiliaansehe weg, lat. Emilia via, de
groote weg van Rome naar Ariminum over Pisa en
Piacenza; de naam, dien doze weg draagt, werd er
aan gegeven ter eere van Emilius SC31111S, door
wien de aanleg werd begonnen; de weg word voltooid door Emilius Lepidus.
Emilianus (keizer). Zie JEMILIANUS. - 2) een
usurpator, die zich onder keizer Galienus meester
maakte van het bewind in Egypte, waar hij den
naam ontving van Alexander ; hij werd verslagen en
ter dood gebracht door Theodotus, een der veldheeren van Galienus.
Emilianus (Scipio). Zie ScIP10.
Emilie, lat. (Emilia, 1) provincie van Cisalpijnsch Gallic, gevormd in den laatsten tijd van het
keizerrijk, lag bezuiden de Po, tusschen Flaminia ten
oosten en Ligurie, en kwam ongeveer overeat met
de hertogdommen Parma en Modena en bet westelijk gedeelte der legatie Bologna. De hoofstad was
Placentia (tegenw. Piacenza) of Bononia (tegenw.
Bologna); deze provincie werd E. genoemd naar den
Erniliaanschen weg, die er doorheen liep, — 2) tegenwoordige indeeling van Italie ; zie het artikel
EMELIAANSCHE PROVINCIeN.

Emilius (Paulus), voluit Lucius lEmilius Paulus, romeinsch keizer, bijgenaatnd de Macedonier,
geb. 227 v. Chr., droeg tijdens hij pretor was veal
bij tot den voorspoed der romeinsche wapenen in
Spanje (189), veroverde Ligurie gedurende zijn
eerste consulschap (182), zag zijne pogingen om
zich andermaal tot consul te doen benoemen mislukken, en onttrok zich toen voor eenigen tijd aan het
openbare Leven. Doch andermaal tot consul gekozen
in 168 v. Chr., en met de taak belast om den oorlog
te voeren tegen Perseus, ontwikkelde hij tegen dien
ongelukkigen vorst eene buitengewone geestkracht,
bracht hem de nederlaag toe bij Pydna, bemachtigde
geheel Macedonia, waar hij ontzaggelijke schatten bait maakte, en nam Perseus zelven gevangen
op Samothracie. Bij zijne terugkomst vial hem
de ear van een triomftocht ten deal; daze plechtigheid duurde drie dagen, en de massaas gemunt geld, edel metaal aan staven, en kostbaarheden van goud en zilver, door hem medegebracht
voor de schatkist,waren zoo verbazend groot, dat de
romeinsche burgers (zegt men) tot in het jaar
44 v. Chr. vrijgesteld bleven van alle belastingen.
Hij stierf 158 v. Chr. Een zijner zonen, geadopteerd door den zoon van den grooten Scipio, is
bekend onder den naam van Scipio Emilianus. —
De vader van Paulus E., die even als hij L. Amilius

Emmanuel
Paulus heette, was consul in 219 v. Chr., voerde
voorspoedig oorlog tegen Demetrius, koning van
Illyrie, en verwrerf de ecr van can zegevierenden
intocht in Rome; ten tweeden male consul in 216
v. Chr. (met Varro), vermocht hij de nederlaag niet
te verhinderen bij Cannee, waar hij op het slagveld bleef.
Emilius (Paulus), italiaansch Paolo Emili, lat.
Paulus (Emilius, fransch Paul Emile, geschiedschrijver, geb. omstr. 1 460 te Verona, omhelsde den
geestelijken stand, en hield eerst verhlijf te Rome,
waar hij grooten naam maakte door zijne geleerdheid.
Door Lodewijk XII naar Frankrijk geroepen, aanvaardde E. de taak eene Geschiedenis van dat land
te schrijven, welke in 1500 in het Licht verscheen
onder dezen titel : De rebus gestis Prancorum libri IV;
later voegde hij nog verscheidene boeken daaraan toe,
en werkte er aan tot aan zip] dood (1529). Het geheel is gedrukt te Parijs 1539, en vertaald door Renard 1581. Daze Geschiedenis loopt van de eerste
tijden der monarchic tot het 5e regeeringsjaar van
Karel VIII.
Emineh, lat. Iltemi Extrema, kaap van europ.
Turkije, steekt uit in de Zwarte Zee, als uiteinde
der Balkan-bergketen.
Emineh—Dagh, turksche naam van het Balkan-gebergte. Zie BALKAN.
Eminentie, eertijds werd deze eertitel somwijlen door keizers en koningen gevoerd, alsook
door bisschoppen ; toen aan laatstgenoemden den titel van Hoogeerwaarde verleend ward, bleef E. de
titel voor aartsbisschoppen en kardinalen ; en kraclitens een besluit van pans Urbanus V111 droegen sedert 1630 ook de geestelijke keurvorsten en de
grootmeester der Johanniter-orde den titel van E.
Emisga, lat. Emisgonia, d. Eemsland, daze
naam word voorheen gegeven aan de landstreek
tangs de rivier de Eems, zijnde in de Nederlanden
eene streak in het zuidoosten van Groningen.
Emisgonia, lat. naam van Eernsland. Zie het
art. EMISGA.
Emmanuel, d. I. God met ons, dezen naam
(in het 0. T. echter Immanuel gespeld) bestenat de
profeet Jezaia (7 : 14, en 8 : 8) voor den Messias ;
de spelling E. komt voor in Matth. 1 : 23, waar van
de voorzegging 'van Jezaia gewag wordt gemaakt.
Emmanuel, keizer van het oostersche rijk.
Zie MANUEL.
Emmanuel I, koning van Portugal, bijgenaamd de Groote, ook wet de Gelukkige, geb. 3 Mei
1469, gest. 13 Dec. 1521, zoon van Ferdinand, hertog van Viseu, uit eene jongere linie van het toen
in Portugal regeerende stambuis, droeg eerst den
titel van hertog van Beja, en volgde in 1495 zijnen
neef Johannes II op den troo p , die gestorven was
zonder wettige kinderen na te later. Om genoegen
te geven aan zijne geinalin Izabella, verbande E. de
Mooren en de Joden uit Portugal. Hij liet het paleis
Belem bouwen, en stichtte het daarbij behoorende
klooster, waar zich de graftomben der koningen van
Portugal bevinden. De scheepvaart ontwikkelde zich,
onder zijne bescherming, tot eene tot dusverre in
Portugal ongekende hoogte, en tijdens zijne ragedring warden er groote ontdekkingen gedaan : in
1497 ward door Vasco de Garna voor het eerst om
de Kaap de Goede Hoop gezeild ; Alvarez de Cabral
bracht in 15 :0 Brazilie onder Portugal's gezag ; Jacobus Figueira bemachtigde in 1510 het eiland Suma tra, en Albuquerque in 1511 steden van Goa en van
Malacca. Daze veroveringen waren voor Portugal °elle
bron van roam en rijkdom, en verschaften aan E.
den eernaam van Groote.

Emmanuel
Emmanuel-Philibert, hertog van Savoje,
zoon van Karel III, geb. 8 Juli 1528 te Chambéry,
gest. 30 Aug. 1580, volgde zijn vader op in 1533,
diende met ijver en moed keizer Karel V tegen den
Smalkaldischen bond (1545), onderscheidde zich
bij bet beleg van Metz (1552), werd 1553 opperbevelhebber over de keizerlijke armee , en behaalde
1557 in den slag van St.-Quentin de overwinning
op de Franschen. De vrede werd gesloten te CateauCambresis in 1559; in hetzelfde jaar trad E. in den
echt met Margareta van Frankrijk, dochter van
Frans I, en kon hij met eene terugkeeren in zijn
rijk, dat door den oorlog verbrokkeld was. Hij heeft
een krijgskundig dagboek nagelaten , in de 19e eellw
in het archief van Turijn -gevonden.
Emmanuel (Karel), vier hertogen van Savoje.
Zie KAREL-EMMANUEL.
Emmanuel van Portugal, schoonzoou
van Prins Willem I van Oranje. Zie het artikel
EMILIA VAN NASSAU.

Emmat, of Emmen, rivier in Zwitserland.
Zie EMMEN.
Emmaus, 1) vlek in Judea, anderhalve mijl
bewesten Jeruzalem ; op den weg naar E. verscheen
Jezus na zijne opstanding het eerst aan zijne discipelen (Lucas 24 : 13); dit E. beet tegenw. Eubeibi.
—2) tegenw. Annoás, onder den naam van E. vermeld I Maccabeen 3 : 40,57 ; lag aan den weg van Joppe
naar Jeruzalem, van laatstgemelde stad circa vijfdhalve mijI verwijderd, werd herhaalde malen veroverd en verbrand, o. a. door den romeinschen stadhouder Quintilius Varus, waarna het door Vespasianus weder opgebouwd werd onder den naam van
Nicopolis.
Emmaus—kloosters, verscheidene V001'malige kloosters in de Nederlanden, als: 1) in
Noord-Braband, onder Bergen-op-Zoom, tusschen
Burgvliet en Zuidwijk ; in 't begin der 16e eeuw
door eene overstrooming weggespoeld. — 2) ook
wet het klooster Ten Steen genoemd, in Zuid-Holland, 1 uur gaans beoosten Gouda, in het land van
Stein ; gesticht 1419, afgebrand 16 Juli 1549; vermaard als verblijf van Erasmus in 1487. — 3) een
cellebroedersklooster te Gouda, gesticht omstr. 1450
op den Groenenweg. — 4) een klooster van reguliere kanunniken te Gouda, over de Lange Willemssteeg, aan de westzijde van den Raam. — 5) in
Gelderland op de Over-Veluwe, anderhalf uur gaans
ten Z. Z. W. van Harderwijk.
Emmeloord, oorspronkelijk Emmelwaard genoemd, onder dezen naam verstaat men het noordelijkste gedeelte van het nederlandsche eiland Schokland in de Zuiderzee.
Emmen, 1) de Groote E., rivier in het zwitsersche kanton Bern, ontspringt op den Brientzergrat, 2 uren gaans bewesten Brientz, doorstroomt
het Emmen-dal, zoo beroemd door zijne kaas, en
valt na eenen loop van 10 rnijlen, een half uur gaans
beoosten Solothurn, in de Aar. — 2) de Kleine E.,
rivier in bet zwits. kanton Lucern, ontspringt op
den Gisweylerstock, en valt, na eenen loop van ruim
5 mijlen, drie kwartier gaans benoordw. Lucern in
de Reuss. -- 3) dorp in de nederl. prov. Drenthe,
7 uren gaans ten zuidoosten van Assen; circa 600
inw.; in 1228 uitgeplunderd en platgebrand door
de Twenthers. — 4) gehucht in Overijsel, derdhalf
uur gaans beoosten Zwolle.
Emmendingen, stad in den badenschen
Bovenrijn-kreis, aan de Eltz ; '2100 inw.; in de nabijheid de rutnen van den burcht Hochberg, en
eene minerale bron.
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Emmenieden, lat. Emmenidw, aanzienlijk
geslacht in Gela en Agrigentum, stamde of van Polynices; door de E. werd de tiran Phalaris van den
troon gestooten omstr. 550 v. Chr., waarna zij in
Agrigentum zelven het bewind voerden. De voornaamste hunner was Theron (488-472 v. Chr.),
die deelnam aan de overwinning bij Himera; zijn
wreedaardige zoon Thrasydeiis werd weggejaagd
(470 v. Chr.). Pindarns was met de E. vermaagschapt en bevriend.
Emmer, de Groote E., rivier, die op de oosterhelling van het Teutoburgerwoud in den pruisischen
kreis HOrter ontspringt en zich, na eenen loop van
7 mijlen, bij Ohsen ontlast in de Weser.
Emmeranus, de heilige, apostel van Beieren
en martelaar, geb. te Poitiers, kwam als bisschop
zonder vasten zetel in 649 naar Regensburg, voltooide op aanzoek van hertog Theodoor I de bekeering van bet beiersche yolk ; dock toen des hers
togs dochter Uta, ofschoon ongehuwd, in staat van
zwangerschap verkeerde, werd bisschop E. beticht
haar verleid te hebben, en op grond daarvan werd
hij (652 of 653) in de nabijheid van Helsendorf
zoo deerlijk door haren broeder mishandeld, dat
hij kort daarna aan de gevolgen van die mishandelingen stierf (te Aischheim). Zijn kerkelijke gedenkdag is 22 Sept. Naar hem is genoemd de abdij
Sanct-Entnteran te Regensburg, die, in 697 gesticht, tot 994 verbonden bleef met het Regensburger episcopaat, onder abt Karel (1292-1305)
tot prinselijke abdij werd verheven, en zich door
wetenschappelijk streven kenmerkte ; zij werd 1809
opgeheven, en is sedert de residentie van den pries
van Thurn en Taxis.
.e F...MMERINGEN.
Emmerange. Zie
Emmerengen, oude naan van Amerongen.
Emmerik, duitsch Emmerich of Emrich, stad
in het pruis. reg.-district Dusseldorf, circa 2 uren
gaans benoordoosten Cleve, op den rechteroever van
den Rijn, dicht bij de nederlandsche grenzen ; ruin]
7000 inw.
Emmeringen, fransch Emmerange, naam van
twee gehuchten in nederl. Luxemburg: 1) een uur
gaans bewesten Remich, onder de gemeente Bous.
— 2) anderhalf uur gaans bezuidwesten Remich,
in de heerlijkheid Roussy; dit E. is door de groote
beek de Aspelt gescheiden van het op fransch grondgebied liggende dorp I3eyren of Beieren (ook Balleren), dat 16 Mei 1769 door keizerin Maria Theresia
van Oostenrijk afgestaan werd aan Lodewijk XV. —
3) E. is ook een der oude namen van Amerongen.
Emmermeer, voormalig meertje in de nederl.
prov. Drenthe. Zie BERGERMEER 2).
Emmius (Ubbo), friesch gescbied- en oudheidkundige, geb. 5 Dec. 1547 te Griete of Grietzijl
in Oost-Friesland, waar zijn vader (een leerling van
Luther en Melanchton) predikant was. Aanvankelijk
(1579) rector der latijnsche school te Norden, werd
hij, omdat hij de Augsburgsche confessie niet wilde
onderteekenen, in 1587 van dat ambt ontzet, docli
reeds in 1588 rector te Leer, tot 1594, toen hij als
rector benoemd werd te Groningen; toen de latijnsche school aldaar in 1614 tot eene hoogeschool
verheven werd, ontving E. daarbij zijne aanstelling
als hoogleeraar der geschiedenis en grieksche taal.
Hij stierf te Groningen 9 Dec. 1625. Vooral betreffende de geschiedenis en de oudheden van Friesland
heeft E. hoogstbelangrijke werken geschreven ; in
de eerste plaats noemen wij zijn meesterstuk Rerun?,
Frisicarum Historic, distincta in decades sex etc.
(compleet herdrukt Leiden 1616 in fol.), waaraan
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een herdruk werd toegevoegd van zijn Re[utatio
Apologetica, sive, de origine et antiquitate Frisiorum
etc. contra Suffridum Petri et Bernardum Furmerium ;
aan het groote werk, bovengenoemd, werd ook toegevoegd De agro Frisice inter Amasim et Lavicam
flumina etc. (afzonderlijk gedrukt Groningen 1605
en herdrukt *1646); en De Fnsia et Frisiorum
Republica etc. (later ook afzonderlijk gedrukt te
Emden 1619). Een aantal andere werken van E.
onvermeld latende, noemen wij zijne onvoltooide
Geschiedenis van Philippus van Macedonia, waaraan
hij bezig was toen de dood hem overviel. Hij stond
in briefwisseling met al de beroemdste geleerden
van zijnen tijd, en werd ook dikwijls in gewichtige
zaken geraadpleegd door graaf Willem Lodewijk
van Nassau, die hem groote vriendschap toedroeg.
Emmor (de zonen van) hadden aan Abraham
eene begraafplaats verkocht te Sichem ; Hand. 7 : 16.
Emne, oude naam van bet dorp Emmen in
Drenthe.
Emodi montes, oudtijds de oostelijke bergen van het tegenw. Himalaya-gebergte. Zie IMAUS.
Emoei, stad in China. Zie AMOY.
Emonie, lat. lEmonia. Zie HEMONle.
Emorieten, bondgenooten van Abraham tegen
Kedor-Laomer; Gen. 14: 7, 13.
Empe, rivier in het pruis. reg.-district Arnsberg in Westfalen, valt bij Hagen in de Volme, en
geeft haren naam aan den Emperweg of Enneperweg,
die zich uitstrekt derdhalf uur gaans van Hagen tot
Gevelsberg langs de E., en eerie aaneenschakeling
vertoont van ijzersmelterijën en smederijen.
Empecinado (don Juan Martin Diaz, bijgenaamd : el), d. i. de pekdraad, omdat bij geboortig was
uit een dorp, waar bijna niet anders dan schoenmakers
wonen (die zich, zooals men weet, van pek bedienen om
duurzaamheid te geven aan hun garen, dat daarom
pekdraad genoemd wordt); geb. 1775, en sedert 1792
in spaansche krijgsdienst,vatte hij1808,op de mare dat
Madrid tegen de Franschen in opstand was gekomen,
de wapenen Pp tegen Napoleon, en was een der
voornaarnste en bekwaamste guerilla-hoofden, die
het den Franschen troepen in Spanje benauwd
maakten ; hij werd door de centrale junta tot brigadegeneraal verheven, en legde de wapenen niet neder
voordat Ferdinand VII hersteld was op den troon.
Hij viel echter bij lien koning in ongenade, toen hij
zich voor de constitutie van 1812 verklaarde, werd
deswege in hechtenis gekomen (1815), en later naar
Valladolid verbannen. In de omwenteling van 1820
ten gunste van genoemde constitutie, werd E. onderkommandant van Valladolid, en vervolgens gouverneur van Zamora ; doch toen de omwenteling eindelijk bedwongen was (1825), werd E. vogelvrij
verklaard, en viel weldra in handen van de partijgangers des konings ; hij werd toen in eene ijzeren
kooi opgesloten, en zoo openbaar ten toon gesteld
en prijs gegeven aan de spotternijen van het gepeupel, waarna hij ter dood zou worden gebracht door
middel van den strop. Toen de beulsknechten hem
echter naar de galg zouden brengen, verweerde hij
zich met zooveel verwoedheid, dat men genoodzaakt
was hem door eene bende soldaten met bajonetsteken te laten afmaken.
Empedocles, beroemd wijsgeer uit Agrigentum, bloeide omstr. 444 v. Chr., ontving zijne opleiding in de school van Pythagoras, en muntte uit
in wijsbegeerte, poezij, geneeskunde en muziek ; hij
stond bij zijne medeburgers in hoog aanzien en
vertrouwen. Om zich voor een god te doen doorgaan, die niet den dood van gewone stervelingen

Ems
gestorven, maar op wonderdadige wijze ten hemel
gevaren was, stortte hij zich in den krater van den
Etna, hetgeen ontdekt werd doordien zijne sandalen
later door den werkenden krater werden uitgeworpen. Zoo luidt de overlevering ; doch veel waarschijnlijker is bet, dat E., even als Plinius, het slachtoffer was geworden van zijne wetenschappelijke nasporingen. Volgens eene andere lezing verliet hij
zijn vaderland na de inflame van Agrigentum door
de Carthagers (403 v. Chr.), en begat zich naar den
Peloponnesus, waar hij stierf. Behalve vier van elkander onafhankelijke grondstoffen (het vuur of Jupiter, de aarde of Juno, de lucht of Pluto, en bet
water of Nestis), die sedert, tot in onzen tijd, onder
den naam van de vier elementen bekend zijn geweest, nam E. het bestaan aan van twee als beweegoorzaken werkzaam zijnde krachten, namelijk de
vriendschap (liefde), die de elementen vereenigt, en
de vijandschap (nijd), die ze van elkander scheidt.
Aan het geloof der zielsverhuizing trachtte hij eene
ethische beteekenis te geven.
Empel, dorp in de nederl. prov. Noord-Braband,
anderhalf uur gaans benoorden 's Hertogenbosch ;
omstr. 400 inw.; oudtijds was E. een groat dorp en
sterk bevolkt, doch door de belegeringen van 's Hertogenbosch in den tijd der Spanjaarden, en vooral
ook door overstroomingen, alsmede 1672 door de
Franschen onder Turenne, heeft het zoo zeer geleden, dat het allengs van eene vrij aanzienlijke plaats
is afgedaald tot den rang van een nietig dorpje.
Voorheen stond dicht bij E. een oude burcht
(Castellum Taxandrice), waarvan in de 18e eeuw
nog overblijfselen te zien waren. Later lag daar eene
schans, die 25 Mei 1580 door de Staatschen vermeesterd, doch spoedig weder door hen verlaten
werd.
Empele, oude naam van Empel, waaronder
het in 815 aan de abdij van Laureshem (in Duitschland) werd geschonken, welke abdij in 969 op nieuw
in dat bezit werd bevestigd.
Empfingen, marktvlek in het prinsdom Sigmaringen (in Pruisen); 1850 inw.
Empoli, lat. Emporium, stad in Toskanen, aan
den Arno, 9 uren gaans beoosten Pisa ; 6000 inw.
Emporice, van het grieksche Emporion (d. i.
koopstad, stapelplaats, zeehaven), eene stad der Indigeten, in Hispania Tarraconensis, aan de Middellandsche Zee; tegenw. Ampurias. — 2) stad in Sardinia; tegenw. Castel-Sardo. — 3) district in Byzacene, was beroemd om zijnen graanbouw, en werd
door de Carthagers beschouwd als de graanschuur
van Carthago.
Emporium, hetzelfde als Emporite.
Empusa, een schrikbeeld, dat door Hecate
uitgezonden werd om de menschen bang te rnaken
en te straffen; het nam allerlei afschuwelijke gedaanten aan. Zie LAWN.
Ems, lat. Amisus, rivier in het noordwesten van
Duitschland, ontspringt aan den voet van den Stapelager-berg in de pruis. prov. Westfalen, wordt
bij Greven bevaarbaar, bij Papenburg eene aanzienlijke rivier, neemt verscbeidene bevaarbare rivieren
in zich op (Aa, Haase, Leda), verdeelt zich bij
Emden in twee takken (de Ooster-E. en Wester-E.),
en neemt in ons land den naam van Eems aan. Dezc
rivier heeft haren naam gegeven aan drie departementen van het eerste fransche keizerrijk, nl. bet
dept. der Wester-E. (hoofdpl. Groningen), dat der
Ooster-E. (hoofdpl. Aurich), en dat der Boven-E.
(hoofdpl. Osnabruck). Zie overigens blz. 927 de drie
artikels EEMS.
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Ems, veeltijds Bad-Ems genoemd, lat. Embasis,
vlek en badplaats in bet hertogdom Nassau, aan de
bevaarbare Lahn, derdhalf uur gaans van Coblentz,
in een verrukkelijk dal; 4000 inw.; was reeds aan
de Romeinen bekend, en is een der beroemdste badplaatsen van Duitschland. Te E. werd 25 Aug. 1785
de zoogenaamde Emser Punctatio gesloten, zijnde
eene tusschen de keurvorsten en aartsbisschoppen
van Maintz, Trier en Keulen en den aartsbisschop
van Saltzburg getroffene overeenkomst, ten Joel
hebbende eensdeels om de aanmatigingen te keer te
gaan van den nuntius Zoglio te Munchen, anderdeels
ook om de bevoegdbeden der aartsbisschoppen tegenover die van den pans met meer klem te kunnen
bandhaven. De pans lief daartegen eene wederlegging opstellen, getiteld Responsio super nuntiaturis
(Rome 1789); en het geheele oogmerk, waarmede
de Punctatio was overeengekomen, mislukte, doordien, behalve de pans, ook al de bisschoppen zich
er tegen verklaarden, gebelgd als zij waren, dat
men die zaak beklonken had buiten hen om.
Emsworth, zeeplaats in bet engelsche graafschap Hants, ruim 3 uren gaans ten N. N. 0. van
Portsmouth, aan den Chichester- en Portsmouthspoorweg.
Emum, of Eemum, een dorp dat in de 13e
eeuw in Fivelgo lag, tusschen Vorthum en Emeth ;
waarschijnlijk het tegenw. Eenum, prov. Groningen.
Enak, een reus van Hebron ; Num. 13: 22, 28,
33; Dent. 9: 2; Jozua 15: 13, 14 ; Richt. 1 : 20;
hij wordt in Jozua 21: 11 Anok genoemd.
Enakieten, ten tijde van Mozes een reuzenyolk in het zuiden van Canaan, nabij Hebron; ze
stamden of van Enak, en zijn vermeld Dent. 1: 28;
2: 10, 11, 21; 9: 2; Jozua 11: 21, 22; 14:12, 15.
Enam, stad in den stam Juda ; Jozua 15: 34.
Enambue (d'), fransch zeevaarder. Zie bet
art. WENAMBUC.
Enan, varier van den overste Ahira, nit den stam
Naphtali; Num. 1: 15; 2: 29; 7: 78, 83; 10:27.
Enare, een meer in russisch Lapland, bevat
vele eilanden, en staat door de Patsjoki-rivier in
gemeenschap met de IJszee.
Enarea, een landschap in het noordoosten van
Afrika (in Abyssinie), bezuidwesten Sjoa ; voornaamste stad: Saka.
Enarete, de vrouw van Eolus, baarde hem 7
zonen (Cretheus, Sisyphus, Athamas, Salmoneus,
Delon, Magnes en Perieres), en 5 dochters (Canace,
Alcyone, Pisidice, Calyce en Perimede).
ARIA.
Enaria, Zie
Enault (Louis), fransch letterkundige, geb.
1824 te Isigny in het dept. Calvados, onderging
wegens zijne legitimistische gevoelens eene korte
gevangenschap in 1848, en verwijderde zich toen
uit Frankrijk ; hij bezocht Engeland, de Hebrieden
en Duitschland, keerde 1851 naar Parijs terug, doch
vertrok weldra naar het Heilige land (1853), en
werd bij zijn terugkeer (1854) door het gouvernement met eene zending belast naar het Noorden, en
bereisde nit lien hoofde Denemarken, Zweden en
Noorwegen. Behalve een groot aantal vlugschriften
en vele werken, die wij bier onvermeld laten, heeft
men van hem : La Terre Sainte, Histoire des quarante

Enceladus, een vervaarlijke reus, zoon van
den Tartarus en van de Aarde, was een der reuzen,
die den hemel trachtten te bestormen. Jupiter smeet
hem neder, en wierp den berg Etna op hem. De
gloeiende adem van E., zegt Virgiltus, verwekt de
vlammen, die de vuurspuwende berg uitbraakt ; als
hij zich omkeert om op zijne andere zijde te gaan
liggen, doet hij geheel Sicilie beven, en wordt de
lucbt in den omtrek verduisterd door eenen zwaren
rook. Zie TYPHON.
Encgneberd, oude naam van het groningsche dorp Engelbert.
Encherange, fransche naam van het luxemburgsche dorp Enscheringen.
Enchuizen, oude spelling van Enkhuizen.
Enchusa, lat. naam van Enkhuizen.
Eneina, of Enzina (Juan del), de schepper van
bet spaansche drama, geb. omstr. 1469 in of bij
Salamanca, woonde eerst ten huize van den hertog
van Alba, vervolgens te Rome als pauselijk kapelmeester, eindelijk weder te Salamanca, waar hij
1534 stierf. Eene verzameling van zijne wereldlijke
en geestelijke gedichten gar hij in het licht in zijn
Cancionero (Salamanca 1496; vermeerderd 1509, en
dikwijls herdrukt). Ze vereenigen meer verdienstelijks in zich dan zijne Representaciones, doch door
deze werd E. de schepper van het eigenlijke spaansche kunstdrama (comedia).
Encke(Joh. Frantz), een der grootste sterrekundigen der 19e eeuw, geb. 23 Sept.1791 te Hamburg,
gest. 1865, directeur der sterrewacht te Berlijn, heeft
zich vooral verdienstelijk gemaakt door het berekenen van de kometenbanen. Sedert 1830 was hij redacteur van het berlijnsche Astronom. Jahrbuch. Van
zijne Astronom. Betrachtungen auf der Sternwarte in
Berlin zijn tot dusverre 5 din. in het licht verschenen (Berlijn 1840-1860).
Encyclopedisten, zoo noemt men inzonderheid de ontwerpers, uitgevers en medewerkers
der groote Encyclopedie, die onder de redactie van
Diderot en d'Alembert in Frankrijk het licht /weft
gezien (1751-1763). Daar dat werk als het gemeenschappelijke orgaan beschouwd kan worden
van de in de 18e eeuw in Frankrijk heerschende
denkwijzen op het gebied der philosophie, inzonderheid der godsdienst, ethica en staatkunde, geeft
men ook veelal den naam van E. aan alien, die de
in de Encyclopedic ontwikkelde zienswijzen deelen.
Tot de medewerkers dier Encyclopedic behoorden
voornamelijk Rousseau, Grimm, Dumarsais, Voltaire,
Holbacb, Jaucourt, Turgot, enz.
Endê. Zie Enneu.
Endeavour, 1) rivier in Nieuw-Holland, in
Nieuw-Zuidwallis, outlast zich in den Grooten
Oceaan. — 2) zee6ngte tusschen Nieuw-Holland en
de Prins van Wallis-eilanden. — 3) het land dat
zich uitstrekt van de Drieeenheidsbaai tot aan de
ri vier E.
Endeh, 1) ook Aloso-baai, of Braaibaai, eene
schoone en groote baai aan de zuidzijde van bet
nederl. 0. I. eiland Flores. — 2) een rijkje op de
zuidkust van bet eiland Flores, aan de baai E., was
vroeger berucht wegens zeerooverij en slavenhandel,
doch heeft zich na voorafgaande tuchtiging in 1839
aan het nederlandsch gezag onderworpen. — 3) de
hoofdplaats van het rijkje E., is meer algemeen bekend onder den naam van Amboegaga of Aboegaga
(zie dat art.), en is eene voorname handelplaats.
4) onder den naam E. wordt dikwijls de grootste
of oostelijke heeft van bet eiland, en somwijlen zelfs
het geheele eiland verstaan (zie Rom).

pelerins (1834); Constantinople et la Turquie, tableau
historique, pittoresque, statistique et moral de l'enzpire
ottoman (1855); Voyage en Laponie et en Norvège

(1857). — E. (Etienne), neef van den vorige,
fransch romanschrijver, geb. omstr. 1819; men
heeft o. a. van hem La Vallee des Perrenches (1847;
herdrukt 1856).
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Endeis

Enerum

Endeis, dochter van den centaur Chiron, was
de moeder van Peleus en Telamon, en de grootmoeder van Achilles.
Endolave, eilandje in het Kattegat, behoort
tot het jutsche stift Aarhuus, amt Skanderborg,
heeft ruim 600 bewoners en een dorp, dat insgelijks
E. heet.
Enderby Land, eene kuststreek van het
antarctische vasteland, werd in 1831 ontdekt door
den engelschen kapitein Biscoe.
1 d Zi A
Rusland.
Zie
NDREEVA
—.
Enderi, stad iin R
Endermo, havenstad in Japan, op de zuidkust
van het eiland Jesso.
Endeschit, oude naam van het n.-brabandsche dorp Enschot.
Endian, of Hindian, stad in Perzie (in Khoesistan), aan den Tab, ruim 3 mijlen van de Perzische
golf, en 15 mijlen ten N. N. W. van Boesjier ; circa
4000 inw., meerendeels Arabieren.
Endikat, dorp op Sumatra, in de residentie
Palembang, werd in Juli 1857 door de nederl. troepen in brand gestoken.
Endingen, stad in den badener Bovenrijnkreis, aan den noordelijken voet van den Keizersstoel ; 3300 inw.; het bestond reeds lang in 763, en
was, van 1415 af, gedurende eenen korten tijd vrije
rijksstad.
Endlicher (Stephan Ladislaus), professor der
kruidkunde aan de universiteit te Weenen, geb.
24 Juni 1804 te Pressburg, gest. 28 Maart 1849 te
Weenen, heeft zich niet alleen in de kruidkunde,
maar ook in de wijsbegeerte, theologie, taalkunde,
enz. door zijne geschriften als een uitstekend geleerde doen kennen. Van zijne botanische werken
noemen wij slechts: Grundzuge einer neuen Theorie
der Pflanzenzeugung (Ween. 1838); Generaplantarum
secundum ordines naturales disposita ( Weenen 1836
—1840); Grundziige der Botanik (Weenen 1843).
Endojantie, dorp op Java, in de residentie
Soerakarta; bij E. in 1827 (22 Maart) een gevecht
tusschen de uederlandsche troepen en de muitelingen, waarbij laatstgenoemden met groot verlies de
nederlaag leden.
Endor, hebreeuwsche stad in den stam Manasse, bij den berg Thabor, ten zuidoosten van
Nairn, was de woonplaats van eene vermaarde waarzegster, die door Saul werd geraadpleegd in zijnen
laatsten oorlog tegen de Filistijnen, welken oorlog
hij begon met vreesachtigheid en in strijd met de
wet van Mozes. Hij verzocht aan die waarzegster de
schim van Samuel voor hem te doen verrijzen, opdat
hij diens raad zou kunnen inwinnen ; en toen hem
door die schim het verlies van zijn rijk en zijn nabijzijnde dood voorspeld werd, was het natuurlijk,
dat de daardoor op hem te weeg gebrachte indruk
van veel invloed werd op den afloop van den veldslag
lien hij ging leveren (den slag van Gilboa), waarin
bij zelf en zijne zonen sneuvelden. Het geheele tooneel van Saul's wedervaren hij de waarzegster van
E. is beschreven in I Sam., hoofdstuk 28, doch is
natuurlijk slechts te beschouwen als een bebreeuwsch
volkssprookje. De stad E. wordt in het 0. T. ook
nog vermeld Jozua 17: 11 en Psalm 83 : 11. Deze
stad is thans een dorp, dat nog den naam van E.
draagt; het ligt op de westhelling van den berg
Hermon, 7 uren gaans bezuidoosten Acre.
Endoreh, woeste volksstam op de zuidkust
van het eiland Flores; ofschoon niet behaald menschen-eters, snijden de E. toch dengenen, die in
hunne handen vallen, het hart nit het lijf, en nten
dat rauw op, terwijI bet nog lilt.

Endrick, rivier in Schotland, ontspringt in
het graafschap Stirling, doorstroomt het dal Innerdale, en ontlast zich in de nabijheid van Buchanan
in den Loch Lomond.
Endrokilo, of Indrokilo, 1) berg op Java, residentie Kediri, afdeeling Ngrowo, district Wadjak.
— 2) heuvel op Java, resid. Banjoemaas, afdeeling
Bandjar Negara, distr. Bandjar, verheft zich ongeveer 376-gni. vt. boven den zeespiegel.
Endymion, een veehoeder of jager van ongemeene schoonheid, volgens de meest algemeene
lezing koning van Elis, waar zelfs zijn graf vertoond
placht te worden. Om zijne rechtvaardigheid te beloonen, had Jupiter hem in den hemel opgenomen,
doch hem later weder van daar verbannen, omdat
E. getracht had Juno te verleiden. Diana werd verliefd op E. terwijl hij lag te slapen, en ontvoerde
hem naar eene grot van den berg Latmus in Cariè,
waar zij hem dikwijls kwam bezoeken. Waarschijnlijk is E. iemand geweest, die de sterrekunde beoefende, en die dus des nachts den loop der maan
waarnam : dit zal aanleiding gegeven hebben om hem
te doen doorgaan voor een minnaar van Diana.
Eneas, een lamme, die door den apostel Petrus
genezen wend; Hand. 9: 33, 34.
Eneas, naam van verscheidene personen. Zie
de artikels IENEAS op biz. 59.
Eneas, lat. Aineas, trojaansche prins, zoon van
Venus en Anchises, trouwde met Creiisa, de dochter
van Priamus, en verwekte bij haar Ascanius. In den
trojaanschen oorlog onderscheidde E. zich vooral in
den noodlottigen nacht toen de stad ingenomen
werd. Ziende dat alles reddeloos verloren was, en
dat geheel Troje in brand stond, nam hij zijnen
80-jarigen varier Anchises op zijne schouderen, om
hem te redden uit de vlammen, en vluchtte zoo,
met zijne huisgoden bij zich, en met zijn zoon Ascanius aan de hand, en bracht beiden behouden aan
boord van zijn schip. Zijne vrouw Creiisa, die hem
achterna was gekomen, geraakte verdwaald in een
bosch. Met een aantal Trojanen aan boord zeilde
hij van zijn geboorteland af, om in een vreemd land
eene kolonie te gaan stichten. Zijn schip werd beloopen door geweldige stormen, en op de kust van
Carthago geworpen, waar (volgens Virgilius) Dido
hem eenigen tijd bij zich hield. Eindelijk weder de
reis aanvaard hebbende, kwam E., zeven jaren na de
verwoesting van Troje, in Italie aan. Te Cumw liet
hij zich door de Sibylle naar de Onderwereld brengen, waar hij een bezoek aflegde bij de schim zijns
vaders, die reeds verscheidene jaren dood was. In
Latium aangekomen, werd E. gastvrij ontvangen
door koning Latinus, die hem de band van zijne
dochter Lavinia aanbood. Maar Turnus, de koning
der Rutulen, aan wien Lavinia reeds verloofd was,
deed hem nu den oorlog aan. Na verscheidene overwinningen, op den koning der Rutulen behaald,
werd deze totaal verslagen en in een tweegevecht
door E. gedood. Nu nam de overwinnaar Lavinia tot
vrouw, stichtte haar ter eere de stad Lavinium, en
regeerde nog verscheidene jaren over Latium (omstr.
1250 v. Chr.). Lavinia schonk hem een zoon, die
den naam ontving van Sylvius. Virgilius heeft de
lotgevallen en deugden en heldendaden van E. bezongen in een heldendicht (de Xneis).
En—egla'im,eene plaats,vermeld Ezech. 47 : 10.
Enerenses, zoo worden bij Emo de bewoners
van het groningsche dorp Eenrum genoemd.
Enerheimers, bewoners van het groningsche
dorp Eenrum.
Enerum, oude naam van het dorp Eenrum.
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Enfantin
Enfantin (Barthelemy Prosper), gewoonlijk
pater Enfantin genoemd, apostel van het Sint-

Simonismus, geb. 8 Fehr. 1796 te Parijs, werd 1825
directeur van het kantoor van hypotheken en, na
zijne kennismaking met Saint-Simon, een der grootste ijveraars voor diens leerstellingen. Om aanhang
daarvoor te winnen bracht hij, met een twaalftal discipelen, twee jaren in Egypte door, doch keerde zoo
goed als onverrichterzake terug, werd toen als postmeester aangesteld op een plaatsje in de nabijheid
van Lyon, 1845 directeur van den spoorweg van
Lyon, en werd later met een hoogen post bekleed
bij de directie van den spoorweg van Lyon naar de
Middellandsche Zee. Van zijne vele geschriften noemen wij slechts zijne Morale (Parijs 1832), welke
Zedeleer nog in datzelfde jaar door het hof van
assises te Parijs veroordeeld werd als een onzedeI ijk boek.
Enfield, 1) stad in het engelsche graafschap
Middlesex, 3 uren gaans benoordoosten Londen, aan
den New ; 10,000 inw.; ruinen van een paleis van
Eduard VI. — 2) stad in den n.-amerik. staat Connecticut, aan den Connecticut, 5 uren gaans benoorden Hartford ; 5000 inw. — 3) stad in den
n.-amerik. staat New-York, 2 uren gaans bewesten
Ithaca. — 4) stad in den n.-amerik. staat NewHampshire, 14 uren gaans benoordwesten Concord ;
omstr. 2000 inw.
Engaddi, of Hazezon-Thamar, stad in den
stam Juda. Zie ENGED1.
Engadin, een door zijne natuurschoonheden
merkwaardig dal in het zwitsersche kanton Grauwbunderland, aanvangende waar de rivier de Inn ontspringt, die het dal in zijne geheele lengte (omstreeks 18 uren gaans) doorloopt ; het strekt zich
nit tot aan de grenzen van Tirol, heeft aan de noordwestzijde de Grauwbunderlandsche Alpen en aan de
uoordoostzijde de Rhetische Alpen, is ingedeeld in
Boven- of Opper-E. en Beneden of Neder-E., en in
het geheel bevolkt met omstreeks 11,000 zielen,
die in schilderachtig als aaneengeschakelde dorpen
woven. In de 12e 'eeuw behoorde het E.-dal aan
den bisschop van Chur ; van de 13e tot in de 14e
eeuw maakte Neder-E. deel uit van Tirol ; in 1621
werden al de dorpen er in de asch gelegd 'door de
Oostenrijkers, die in dit dal van 1799 tot 1801 verscheidene gevechten leverden aan de Franschen.
Enganezen, de bevolking van het nederl. 0.1.
eiland Engano (zie dat art.).
En—gannim, 1) stad in den stam Juda ; Jozua
15: 34. — 2) stad in den stam Issaschar ; Jozua
19: 21; 21 : 29.
Engano, 1) E., of Bedrogs-eiland, een der kleine
Soenda-eilanden in nederl. 0. 1., ligt bezuidwesten
Sumatra, is 5 mijlen lang en ruim 4 mijlen breed,
heeft aan de zuidoostzijde eene beschutte ankerplaats voor groote schepen, en aan de noordwestkust bij het dorp Brahoe eene 100 ellen breede ligplaats, 7 vademen diep, waar de schepen beschut
zijn tegen alle winden. Het eiland E. heeft drie bevaarbare rivieren ; de voornaamste, ter noordkust,
levert uitmuntend drinkwater. De Enganezen, omstreeks 5000 zielen sterk, zijn van maleisch ras,
doch spreken eene eigene taal, die door de overige
eilanders in den Soenda-archipel niet verstaan wordt.
— 2) een eilandje aan de noordkust van Papua, op
2 . 28' zuiderbreedte, en 135° oosterlengte. —
3) kaap aan den noordoosthoek van het philippijnsche eiland Luzon. — 4) eigenlijk Engatio, de oostelijkste kaap van Haiti.
Engano. Zie ENGANO 4).

Engeland

965

Engedi, of Engaddi, stad en bergvesting in
den stam Juda, in de woestijn, nabij de uitwatering
van den Jordaan in de Doode Zee ; Jozua 15 : 62 ;
I Sam. 24 : 1, 2 ; II Chron. 20: 2 (bier ook HazezonThamar genoemd) ; Hooglied 1 : 14 ; Ezech. 47: 10.
Engel (Andries). Zie A NGELUS (Andreas}.
Engel (Johann Jacob), geb. 11 Sept. 1741 te
Parchim, eerst professor aan het Joachimsthaler
gymnasium te Derlijn, vervolgens leeraar van den
kroonprins (later koning Frederik Wilhelm III),
daarna hoofddirecteur van den schouwburg te Berlijn, woonde van 1794 tot 1798 te Schwerin, daarna
weder te Berlijn, en stierf te Parchim 28 Juni 1802.
Van zijne esthetische en populair-philosophische
schriften (12 dln. Berlijn 1801-1806; 2e druk
1851) verdienen inzonderheid melding : Philosoph
Mr die Welt (2 dln. Leipzig 1788); Fiirstenspiegel
(Leipzig 1798 ; 2e dunk 1802), en de uitmuntende
zedenschets van dien tijd Lorenz Stark (Leipzig
1795 en 1801). Ook heeft men van hem eene verdienstelijke Theorie van het Gebarenspel (1785), in
het Fransch vertaald, Theorie de la mimique (1788).
Engeland, twee voormalige eilandjes in Kennemerland, prov. Noord-Holland ; ze moeten gelegen
hebben of in het Bergermeer of in het Egmondermeer, voordat die meertjes bedijkt waren ; ze beetten Groot-Engeland en Klein-Engeland, en werden
vermeld in een akkoord tusschen Filips II (koning
van Spanje), ter eenre, en Lamoral (graaf van Egmond) en Hendrik (heer van Brederode), ter andere
zijde, betreffende de jurisdictie der Egmonder- en
Bergermeren.
Engeland, een door ritien omringd eilandje
in nederl. Oost-India, nabij de oostkust van het
eiland Gilolo, in de baai van Bitjoli.
Engeland, met inbegrip van het prinsdom
Wallis de zuidelijke en grootste heeft van GrootBritannie of van het eiland Britannia der Romeinen,
in nieuw Latijn Anglia genaamd, in het Fransch
Angleterre, in bet Engelsch England, grenst ten
noorden aan Schotland, ten zuiden aan bet Kanaal,
ten westen aan de Iersche Zee, ten oosten aan de
Noordzee, en beslaat, met inbegrip van het eiland
Man, de Scilly-eilanden en de aan de fransche kust
liggende Normandische eilanden, eene grondsoppervlakte van ruim 2765 geographische vierkante mijlen,
in 1831 slechts bevolkt met even 13 millioen zielen,
welk cijfer in 1861 was gestegen tot circa 201k millioen bewoners, die (behalve omstr. 400,000 celtische
Kymren in Wallis) tot den angelsaksischen tak van
den germaanschen volksstam behooren. De heerschende godsdienst is de leer der Anglicaansche of
Episcopale Kerk. De hoofdstad van E. is Londen.
Onder den naam van E. verstaat men niet zelden
geheel Groot-Britannia (d. Engeland en Schotland,
en zelfs lerland) ; doch het eigenlijke E., waarmede
wij in dit artikel te doen hebben, is administratief
ingedeeld in 52 graafschappen (counties), waarvan
er 12 het prinsdom Wallis uitmaken. Zoodra die
graafschappen denzelfden naam dragen als hunne
hoofdplaatsen, worden zij daarvan onderscheiden
door het achtervoegsel shire, zoodat bijv. 't graafsch.
York meest altijd Yorkshire genoemd wordt, om aan
te dniden, dat men niet van de stad York, maar van
het graafschap spreekt. Ook de meeste namen der
overige graafschappen dragen het achtervoegsel shire
(zijnde enkel uitgezonderd Anglesey, Cornwallis,
'Cumberland, Durham, Essex,Kent,Middlesex,Norfolk,
Northumberland, Suffolk, Surrey, Sussex en West_
moreland ; Chester verandert in Cheshire, Hants in
Hampshire). De namen dier 52 graafschappen zijn ;
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Engeland

Engeland
Grootte in vierk. nriji.
Hoofdplaats.
Engelsche. Geogr.
In het Noorden.

Graalsehap.

1952
1565
973
758

1. Northumberland. Newcastle.
Carlisle.
2. Cumberland.
Durham.
3. Durham.
4. Westmoreland. Appleby.
York.
5. York,
ingedeeld in :
West-Riding
Noord-Riding
Oost-Riding
Lancaster.
6. Lancaster.

92,1
75,6
45,9
35,7

2669 125,9
1205 56,8
2109 99,5
1905 89,8

In het Oosten.

7. Lincoln.
8. Norfolk.
9. Suffolk.
10. Huntingdon.
11. Cambridge.
12. Hertford.
13. Essex.
14. Middlesex.

_

2776 130,9
2116 99,8
1481 69,8
17,0
361
818 38,6
611 28,8
1657 78,1
13,2
281

Lincoln.
Norwich.
Ipswich.
Huntingdon.
Cambridge.
Hertford.
Colchester.
Londen.

In het Zuiden.

15. Kent.
16. Sussex.
17. Surrey.
18. Berks.
19. Hants.
20. Wilts.
21. Dorset.
22. Somerset.
23. Devon.
24. Cornwallis.

1627 76,7
1461 68,9
748 35,3
705 33,2
1672 78,8
1352 63,8
987 46,5
1636 77,2
2589 122,1
1365 64,4

Canterbury.
Chichester.
Guilford.
Reading.
Winchester.
Salisbury.
Dorchester.
Bath & Wells.
Exeter.
Launceston.

In het Westen.

1258
Gloucester.
25. Gloucester.
576
Monmouth.
26. Monmouth.
Hereford.
836
27. Hereford.
738
Worcester.
28. Worcester.
1291
29. Shrop (of Salop).Shrewsbury.
1105
Chester.
30. Chester.
302
Beaumaris.
31. Anglesey.
289
Flint.
32. Flint. *
603
Denbigh.
33. Denbigh.
947
Caernarvon.
34. Caernarvon.
Bala & Dolgelly. 602
35. Merioneth.
755
Montgomery.
36. Montgomery.
579
Cardigan.
37. Cardigan.
425
Radnor.
38. Radnor.
719
Brecknock.
39. Brecknock.
628
Pembroke.
40. Pembroke.
693
Caermarthen.
41. Caermarthen.
856
Cardiff.
42. Glamorgan.

59,3
27,1
39,4
34,8
60,9
52,1
14,2
13,5
28,4
44,7
28,4
35,6
27,3
20,0
33,9
29,9
32,7
40,4

In het Midden.

43. Derby.
44. Nottingham.
45. Stafford.
46. Leicester.
47. Rutland.
48. Warwick.
49. Northampton.
50. Bedford.
51. Oxford.
52. Buckingham.

1029 48,5
822 38,8
1138 53,7
803 37,9
7,07
150
881 41,5
985 46,4
462 21,8
739 34,8
730 34,4
58,320 2749,9

Derby.
Nottingham.
Stafford.
Leicester.
Oakham.
Warwick.
Northampton.
Bedford.
Oxford.
Buckingham.

Daarbij korner' de eilanden :
Man
Jersey
Guernsey en naburige eilanden
Totaal geogr. vierk. mijlen. .

.

10,0
3,0
2,4
.. 2765,3

De in nevenstaande tabel verrnelde graafschappen
no 31 tot 42 vormen het priusdom Wallis, groot
7398 engelsche of 349 geographische mijlen.
De kusten van E. zijn bijna overal steil, doch van
vele bochten en inhammen voorzien, zoodat er niet
een land in Europa is, dat zoo vele en zulke goede
natuurlijke havens bezit als E. Wat de gesteldheid
van den grond betreft heeft E. bijna evenveel bergland als vlakland ; eigenlijke vlakten van groote uitgestrektheid worden slechts in de oostelijke kuststreken en tangs den benedenloop der rivieren aangetroffen. De voornaamste bergen zijn : het zuidelijke
kustgebergte (Cornwallis) ter hoogte van 1680 vt.;
de grooter omvang hebbende bergen-mass y van
Wallis, waarvan de Snowdon 3575 vt. hoog is ; het
centrale gebergte van den Peak, in den Wharnside
4052 vt. hoog ; in het noorden des lands zip te
noemen de Cheviot-Bergen met de 2568 vt. hooge
Lowter-Hills, en de Cumbrische bergengroep (waaronder de 2963 vt. hooge Scawfell-Pikes en de
2858 vt. hooge Helvellyn), die zich met hare schilderachtige meren en bergachtige landschappen over
de graafschappen Cumberland en Westmoreland uitstrekt. Wat rivieren betreft is E. bij uitnemendheid
r uim bedeeld ; het telt er meer dan 50, die, in
weerwil van hare weinige lengte, nagenoeg allen
bevaarbaar, en door een aantal kanalen met elkander
verbonden zijn. Die kanalen zijn ingedeeld in 4 hydraulieke stelsels, genaamd het stelsel van Liverpool, dat van Manchester, dat van Londen en dat
van Birmingham. Behalve den 52 mijlen langen
Teems, de voornaamste rivier van E., zijn nog te
vermelden de in de Noordzee uitloopende oostelijke
rivieren Ouse, Humber, Tees, Wear en Tyrie, wijders
de Avon, Severn, Dee en Mersey in het zuiden en
westen. De meren zijn wel is waar (in Cumberland)
talrijk en schoon, doch niet zeer groot ; het grootste
is het Windermere. Over het geheel biedt het land
aan het oog gees verheven en indrukwekkend
schouwspel, doch heeft daarentegen al de aangename
afwisseling, die de oogen streelt en aan het geheel
schoonheid en bekoorlijkheid bijzet. Vooral kenmerkend is de weligheid en frischheid van den plantengroei en de prachtige aanblik van de laaglanden.
Ofschobn de eertijds beroemde groote bosschen voor
een goed deel verdwenen zijn, kan E. nog altijd een
tamelijk boschrijk land genoemd worden. Onberekenbaar is de rijkdom van E. aan steenkolen- en
ijzermijnen ; koper wordt voornamelijk in Cornwallis en Devonshire gewonnen, uitmuntend tin reeds
van oudsher in Cornwallis, lood hoofdzakelijk in de
bergen van het noorden ; van minder beteekenis is
de opbrengst aan graphiet, zink en galmei ; gond Levert
het mijnwezen van E. in het geheel niet, en het
weinige zilver, dat er gewonnen wordt, komt slechts
als bij-produkt van het lood voor ; aanzienlijk en
voor den uitvoerhandel van veel gewicht zijn de
leigroeven van E. in de cumbrische en welsche Bergen; grooten rijkdom aan zout bezit inzonderheid
Cheshire (het graafschap Chester), waar Northwich
het middelpunt is der zoutwinning. Ruim 300,000
menschen vinden in E. als mijnwerkers bun bestaan.
Zie voor het overige het artikel GROOT-BR1TANNie.
Gesehiedenis. Omtrent de geschiedenis van E. is
met zekerheid niets bekend voor den tijd Vail Cesar.
Die veroveraar bewerkstelligde (in 55 en 54 v. Chr.)
twee landingen in E., dat destijds Britannia genoemd wend. Claudius hervatte die veroveringsplannen in 43 v. Chr., door zijne opvolgers worden ze
voortgezet, en van 78 tot 85 na Chr. drongen de
door Agricola aangevoerde romeinsche legerbenden
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Engeland
voorwaarts tot aan de Grampiaansche bergen. Maar
nooit werd het eiland geheel tot onderwerping gebracht. In 411 gaf Honorius het wingewest Britannia geheel op ; doch niet bij machte om het hoofd
te bieden aan de Picten, riepen de Britonen (448)
de hulp der Saksen in, die hun in 449 bijstand kwamen leenen, en vier koningrijken stichtten, nl.:
Estseaxe, Suthseaxe, Westseaxe en Kent (455-527).
De Angelen, die na hen kwarnen (542-584) stichtten nog drie andere koningrijken, nl.: Estanglia,
Mercia en Derria met Bernicia. Al die koningrijken
werden eindelijk (827) tot een koningrijk saamgebracht onder den schepter van Egbert, den Saks.
Van 835 of begonnen de Denen en de Noormannen
met hunne vijandelijke invallen E. te verwoesten ;
eerst aan Alfred den Groote (871-900) mocht het
gelukken, die vreemde indringers tot vrede te dwingen. In 981 andermaal eenen inval in E. gedaan hebbende, eindigden de Denen hiermede, dat ze hun
koning Sven (of Sueno) op den engelschen troon
plaatsten (1013), en de wettige dynastie keerde eerst
in 1041 terug. In 1066 werd E. veroverd door Willem I, hertog van Normandije, door wien eene nieuwe dynastie gesticht werd, die in 1154 werd vervangen door de Plantagenets, graven van Anjou, van
de zijde der vrouwen afkomstig uit het normandische stamhuis; hun stamheer in Engeland werd
Hendrik II. Deze dynastie regeerde tot het jaar 1485.
De grootste gebeurtenissen gedurende de regeering
van deze dynastie waren de vereeniging van 5 groote
fransche provincien met Engeland. als onmiddellijk
gevolg van de troonsbeklimming van Hendrik II; de
hoogloopende geschillen van dien vorst met Thomas
Becket (1162-1170) ; de verovering van Ierland
(1171); de oorlogen van Richard Leeuwenhart tegen
Frankrijk (1195-1199) ; het verliezen van Normandije door Jan zonder Land (1204) ; de invoering
van het Groot Charter, dien grondslag van Engeland's
staatsregeling (1215) ; de opstand van Leicester tegen Hendrik III (1263-1268); de kortstondige
overweldiging van Schotland (1296-1356) ; de
honderdjarige oorlog tegen Frankrijk (1339-1353);
en eindelijk de binnenlandsche oorlog tusschen de
huizen York en Lancaster, genaamd de oorlog der
Twee Rozen, welke eindigde met den val der koninklijke dynastie (1461-1485). Toen beklom de
dynastie Tudor den troon ; deze familie was gesproten nit eene zijlinie van het regeerende stamhuis, en onder haar bewind, bereikte de koninklijke
rnacht haar hoogste punt. De protestantsche kerkleer trail in de plaats der roomsch-katholieke: Hendrik VIII was degene, die deze kerkhervorming aanving, welke door Eduard VI en door Elizabeth werd
voortgezet (1533-1603). Op Elizabeth volgde Jacobus I (van Schotland Jacobus VI), met wien in
Engeland de dynastie der Stuarts eenen aanvang
nam, en die het eerst de drie koningrijken Engeland, Schotland en Ierland onder den schepter bracht.
Diens zoon, Karel I, eindigde in 1649 zijn leven op
het schavot, de republiek werd uitgeroepen, en Cromwell bled meester van het bewind tot aan zijnen
dood (1658). De Stuarts werden in 1660 op den
troon hersteld ; doch het wanbestuur van Jacobus II
gaf aanleiding tot de omwenteling van 1688, waardoor zijne dynastie andermaal van den troon werd
geworpen, om aan de Engelschen tot koning te geven
Willem HI, pries van Oranje; diens opvolgster werd
Anna, de dochter van Jacobus II. Na haren dood
werd het huis van Hanover tot den troon geroepen,
en deze dynastie heeft zich in het koningschap gehandhaafd tot den huidigen dag. Dit stamhuis heeft
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aan E. reeds 5 koningen geschonken en de thans
regeerende koningin Victoria. Onderhunne regeering
waren de voornaamste gebeurtenissen : de verovering
van Canada (1760-17631, • het verliezen van de
anglo-amerikaansche kolonien (1774-1783); de
onderwerping van Indie (1757-1816) ; de worstelstrijd tegen de fransche omwenteling (1793-1815).
Onder George IV werden de wetten tegen hetRoomschCatholicismus herroepen (1829), en de wetgeving op
de verkiezingen hervortnd (1832). Ziehier de lijst der
gekroonde hoofden, die achtereenvolgend den troon
van E. hebben bezeten:
1. Uit den saksischen slam.
Egbert ...... 827 Athelstan . . . . 925
941
Ethelwolf ..... 836 Edmond I .
Ethelbald ..... 858 Edred
946
Ethelbert ..... 860 Edwy
955
Ethelred I . . . . 866 Edgar deVreedzame 957
Alfred de Groote . 871 De heilige Eduard
Eduard I, bijgede Martelaar
975
naamd de Oude . 900 Ethelred II . . . . 978
2. Saksen en Denen.
Sven, of Sueno, een
Harold I, een Deen 1036
of
Deen ...... 1013 Hardi-Canut ,
Ethelred II, op den
Hardeknut, een
troon hersteld . 1014
Been
1039
Edmond II . . . . 1016 Eduard,bijgenaamd
Canut, of Knut, de
de Biechter 1041
Groote ..... 1017 Harold II
1066
3. Uit den normandischen slam.
WillemdeVeroveraar1066 Hendrik I,genaamd
Beauclerc . . . 1100
Willem II, bijgenaamd Rosbaard. 1087 Etienne de Blois . 1135
4. Dynastie van Anjou.
(Plantagenets).
Hendrik II . . . . 1154 Richard H . . . . 1377
Rich. Leeuwenhart 1189 Hendrik IV . . . . 1398
Jan zonder Land . 1199 Hendrik V . . . 1413
Hendrik III .
. 1216 Hendrik VI . . . . 1422
Eduard I .....1272 Eduard IV . . . 1461
1483
Eduard II .....1307 Eduard V
Eduard III . . . . 1327 Richard III . • . . 1483
5. Dynastie Tudor.
1553
Hendrik VII .
. 1485 Jane Grey
1553
Hendrik VIII . . . 1509 Maria
1558
Eduard VI . . . . 1547 Elizabeth
6 en 7. Dynastien der Stuarts
• •

en van Oranje.

Jacobus I .....1603 Karel I .

. . . . 1625

Tusschenregeering.

Van het jaar 1649 tot bet jaar 1652.
Protectoraat.

0. Cromwell, protector ..... 1652
R. Cromwell, protector ..... 1658
Herstel der Stuarts.

Willem III (van
Karel II, zoon van
Oranje) en Maria 1689
Karel I . . . . . 1660
1702
Jacobus II .....1685 Anna
8. Dynastic van Hanover.
1820
George I .....1714 George IV
George II ..... 1727 Willem IV . . . . 1830
1837
George III . . . . 1760 Victoria
Engeland (Nieuw-). Onder dezen naam placht
men de voormalige engelsche bezittingen in NoordAmerika te verstaan, welke tegenwoordig de zes
oostelijke staten der Unie uitmaken, nl.: Maine,
New-Hampshire, Vermont, Massachusetts, RhodeIsland en Connecticut. — Den naam Nieuw-Engeland draagt tegenwoordig een district in NieuwZuidwallis, besproeid door den M'Leay, die zich
ontlast in de Trial-baai (30} graad zuiderbr.).

Engelberg

Enghien

Engelberg, dal in het twits. kanton Unterwalden, 1 miji lang, besproeid door de Aa, aatt welke de
stad E., 2 mijlen bezuiden Stantz, met 2000 inw., en
de benedictijner-abdij E., gesticht in de 11e eeuw.
Engelbert, oudtijds Ecgneberd of Egnebergh,
dorp in de nederl. prov. Groningen, 1 uur gaans
bezuidoosten Groningen, strekt zich in verspreidstaande huizen wel een half uur gaans tangs den
rijweg uit ; spore(' van bet oude bed der Hunse.
Engelbert I, de heilige, keurvorst van Kenlen, geb. 1185, jongste zoon van graaf Engelbert 1
van Bergen, zocht met kracht de gebreken van zijnen
tijd te bestrijden. Door keizer Frederik II (1220)
bij zijnen tocht naar Italie tot stadhouder des rijks
en opvoeder van zijnen zoon Hendrik benoemd, beantwoordde hij volkomen aan het dus in hem gestelde vertrouwen; ook ontwierp hij gezamenlijk
met de weesters der keulsche )13auhiitte - de schets
voor den grooten keulschen Dorn. Den 7 Nov. 1225
op aanstoken van zijnen neef, graaf Friedrich van
Isenburg, van het lever' beroofd, werd E. 26 Febr.
1226 met groote plechtigheid te Keulen bijgezet, en
later gecanoniseerd.
Engelbert, twee graven van Nassau : E. I,
volgde 1420 zijn broeder Adolf van Nassau in de
regeering op. Door zijn huwelijk 1404 kwamen de
heerlijke goederen van Breda in het huffs van Nassau. Hij was de eerste van zijn geslacht, die zich te
Breda een vast verblijf koos, was een geruimen tijd
(namens hertog Jan IV) stadhouder van Braband,
en stierf, om zijne uitstekende hoedanigheden algemeen betreurd, 3 Mei 1443 (of 1442). —E. II,
een dapper krijgsman, geb. in de 2e helft der 15e
eeuw, diende met lof in het leger van aartshertog
Maximiliaan tegen Lodewijk XI van Frankrijk, hielp
7 Aug. 1479 de overwinning behalen bij Guinegate;
na vele hooge ambten bekleed en diplomatieke zendingen vervuld to hebben, werd hij 1501 stadhouder
over al de oostenrijksche Nederlanden, en stierf
31 Mei 1504 op zijn kasteel to Breda.
Engelbrecht, dezelfde naam als Engelbert.
Engelen, 1) ook wel Engeren, dorp in de
nederl. prov. Noord-Braband, op den linkeroever
van de Dieze, I uur gaans benoorden 's Hertogenbosch ; 600 inw.; in de oorlogen der 16e eeuw werd
kerk en toren van E. verwoest, doordien de graaf
van Hohenlo 1587 den toren liet springen. Ten
zuiden van E. lag de Engelenschans (d. Schans te
E.), die 1672, toen Crevecoeur door Turenne belegerd
werd, door zijn krijgsvolk aangetast, en na heldhaftigen tegenstand door de onzen ontruimd werd ;
eer de Franschen 1673 deze schans verlieten went
zij gedeeltelijk geslecht, loch 1799 weder in goeden
staat gehracht. — 2) zie ENGLUM 2).
Engelen (Willem van), lat. Gulielmus ab
Angelis, geb. 1583 te 's Hertogenbosch, 1648 door
den koning van Spanje benoemd tot bisschop van
Roermond, gest. 5 Febr. 1649 to Rome, heeft zich
doen kennen als een ijverig kampvechter voor het
Roomsch-catholicismus tegen de Calvinisten, getnige zijn boekje Den deckmantel des Catholycken
naams afgeruckt enz. (Leuven 1630).
Engelendaal, voormalig klooster van reguliere kanunniken to Leiderdorp, prov. Zuid-Holland,
E. genoemd omdat men zeide daar ter plaatse engelen to hebben hooren zingen, werd gesticht door
Pieter van Poel, met goedkeuring van den 51sten
bisschop van Utrecht ; in 1407 werd E. met nog
elf andere kloosters vereenigd tot het kapittel Windesheim. In den 80-j. oorlog is E. to niet gegaan.
Engelenschans. Zio onder ENGELEN 1).

Engelermeer, voormalig meertje in N.-Braband, onder het dorp Engelen.
Engelerschans, hetzelfde als Engelenschans.
Engelhardt (Joh. Georg Veit), geb. 12 Nov.
1791 to Neustadt aan de Aisch, sedert 1822 prof.
der theologie to Erlangen, gest. 13 Sept. I855, heeft
o. a. geschreven een Handbuch der Kirchengeschichte
(2 dln. Neustadt aan de Aisch 1839).
Engelhardt (Karel August), geb. 4 Febr.
1768 to Dresden, gest. aldaar 28 Jan.1834 als secretaris-generaal bij het ministerie van oorlog, heat
als letterkundige naam gemaakt door de voltooiing
van Merkel's Erdbeschreibung von Sachsen (3e druk
9 dln. Dresden 1804-11), waarop hij liet volgen
eene Vaterlandskunde (Leipzig 1824; 8e druk 1842).
Onder den gefingeerden naam van Richard Roos
heeft hij ook verhalen en gedichten geleverd.
Engelhartszell, marktvlek in den oostenrijkschen Innkreis ; 1250 inw.
Engelhaus, stad in Bohemen, kreis Eger, aan
den weg van Carlsbad naar Buchan ; 850 inw.
Engelholm, stad in bet zweedsche Ian Christianstad, aan eene bocbt van het Kattegat; ruim 1500
inw.; verzande haven.
Engelmeer, meertje in de nederl. provincie
Utrecht, hetzelfde als Egelmeer.
Engelbn, eiland aan de kust van Noorwegen,
in den Westfjord ; op E. het plaatsje Stegen, en den
1998 vt. hooren Pitstekonentind.
Engelsberg, 1) de 2260 vt. hooge kruin der
Vorderrhôn, in de keurhessische prov. Fulda.
2) stad in oostenrijksch Silezie, district Freudenthal, aan den voet van den St.-Anna- of Engelhardsberg ; 2600 inw.
Engelshoven, verbasterde naam van het
limburgsche dorp Eygelshoven.
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E NGLUM.
Engelum. Zie —NGLUM.
Engen, stad in den badener meerkreis, aan de

Ach ; 1550 inw.; overwinning van de Franschen
(onder Moreau) op de Oostenrijkers, 3 Mei 1800.
Enger, stad in pruis. Westfalen, 7 uren gaans
bezuidw. Minden ; 1500 inw.; eene in 903 gebouwde
kerk, met eene graftombe, waarin het gebeente rust
van Wittekindt, die to E. zijne residentie placht to
hebben.
Engern, het middelste gedeelte van het oude
Saksenland, van de Edder noordwaarts tusschen
West- en Oostfalen, aan beide zijnen van de Weser,
waardoor het in West-E. en Oost-E.wordtgesplitst,
strekte zich nit tot aan de zee, en ontving den naana
E. naar de Angrivariers (Engern). Zijne staatkundige onafhankelijkheid verloor E., toen het onder
frankisch gezag niet meer door eigene stamhertogen,
maar gemeenschappelijk met West- en Oostfalen
door eenen stadhouder geregeerd werd.
Engeten, hong. Nagy-Enyed, ook Strassburg,
marktvlek in het zevenbergsche comitaatUnterweissenburg, aan den Maros, 6 uren gaans benoordoosten
Carlsburg; 4600 inw.; beroemde protestantsche
hoogeschool.
Enghien, 1) stad in de belgische prov. Henegouwen, aan de Marcq, 7 uren gaans benoorden
Bergen (Mons) ; 3900 inw.— 2) Enghien-les-Bains,
ook genaamd Enghien-Montmorency, badplaats met
alkoh.-miner. zwavelbronnen in het fransche dept.
Seine-Oise, in het dal van Montmorency, circa 4 uren
gaans benoorden Parijs ; 320 inw. (zie MONTMORENCY).
Enghien, grafelijk geslacht, dat zijnen titel
voert naar de baronie E. in Henegouwen. Francois
de Bourbon, graaf van E., geb. 1519, veldheer van
Frans I van Frankrijk, bevocht o. a. eene schitte-

Engina

Eniscorthy
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rende overwinning (1544) bij Ceresole (zie dat art.)
en verloor in 1545 het leven te La Roche-Gouyon,
bij Vernon aan de Seine, bij gelegenheid van een
steekspel. In 1567 verhief Karel IX ten behoeve van
Lodewijk I, prins van Conde, de heerlijkheid Nogentle-Rotroit in het landschap Perche tot een hertogdom Enghien, dat erfelijk was, en waarnaar de oudste zoon der familie Conde, zoo lang zijn vader
leefde, den titel droeg van Hertog van E. De eenige
zoon van prins Henri Louis Joseph de Conde, was
de laatste van dat geslacht, met wien het uitstierf,
nl.: Louis Antoine Henri de Bourbon, hertog van E.,
geb. 2 Aug. 1772 te Chantilly. Hij emigreerde 1789
met zijn grootvader (zie CONDE, Lodewijk Jozef),
werd 1792 met een kommandement der kavallerie
bekleed in de armee, genaamd van Conde, en spreidde
de grootste dapperheid ten Coon in al de gevechten,
die aan de republikeinsche troepen warden geleverd.
Nadat de armee van Conde (1801) ontbonden was,
gilig de hertog van E. zich 1804 met der woon vestigen te Ettenheirn in het groothertogdom Baden,
en zulks uit liefde voor prinses Charlotte de RohanRochefort, met wie hij heimelijk in het huwelijk
trad. Verdacht van kniperijen tegen het fransche
gouvernement, werd E., in weerwil dat hij zich op
onzijdig grondgebied be yond, op last van Bonaparte
door fransche gensdarmen in hechtenis genomen
(14 Maart 1804), naar Vincennes gebracht, door
eenen krijgsraad gevonnisd, en 21 Maart doodgeschoten. Deze terechtstelling, die niet veel beter was
dan een hoog bevel gepleegde moord, is een der
onuitwischbare vlekken op de schitterende regeering
van Napoleon I.
Engina, of Engia. Zie F-GINA.
Engisstein, zwitsersche badplaats, kanton
Bern, amt Konolfingen ; 300 inw.
Engium, grieksch Engyion, tegenw. Gangi,
stad in het binnenland van Sicilia, aan den Monalus,
was volgens de overlevering gesticht door Cretenzen, loch meer waarschijnlijk door de Siculen, met
eenen tempel der 'Groote Moeder".
England, engelsche naam van Engeland.
Englewood—Forest, zoo heet eene uitgestrekte landstreek nabij Carlisle, in het engelsche
graafschap Cumberland ; het groote bosch, dat hies
eertijds gevonden werd, is geveld op last van Hendrik VIII.
English—Bazar, stad in het britsch 0. I.
presidentschap Bengalen, dictrict Maldah, aan den
Manahanda ; 4000 inw.
English Channel, d. Engelsch Kanaal.
Zie KANAAL.
English—Harbour, uitmuntende haven aan
de westkust van het britsche eiland Antigua (een
der Antillen), met marine-tuighuis, sterke vestingwerken en scheepstimmerwerven.
English—River, of Missinippi, naam van het
middelste gedeelte der Churchill-rivier in het britsche Hundsonsbaai-territorium in N.-Amerika.
Englum, of Engelum, 1) dorpje met 250 inw.
in Friesland, anderhalf uur gaans benoordw. Leeuwarden, volgens sommigen gesticht door de Angelen,
die met Egisthus naar Friesland waren gekomen ;
voorheen bij E. het sterke slot Grovestins. — 2) gehucht in de prov. Groningen, 3 uren gaans benoordw.
Groningen, 5 minuten gaans benoordoosten Oldenhove ; Kier stood eertijds de 1773 afgebroken burcht
Englumborg (veelal Engelenburg, of kortweg Engelen genoemd),, waar in het begin der 17e eeuw de
befaamde Johan Willem Ripperda gewoond heeft.
Zie RIPPERDA.

Engornoe, stad in het afrikaansche rijk Boernoe, waarvan het de grootste en volkrijkste stad is,
ligt 6 uren gaans bezuidoosten Koeka, en heeft
30,000 inw.
Engoyo, afrikaansch rijk in Guinea, grenst ten
W. aan den Oceaan, ten N. en Z. aan Congo ; de
hoofdstad is Cabinda.
Engstrom (Johan), zweedsch schrijver, geb.
7 April 1794 te Kürnebo, in het Ian Calmar, nam
1817 na volbrachte'studie den doctoralen graad, en
diende tot 1825 bij de armee als ollicier van gezondheid. Sedert heeft hij veel gereisd, waaraan men
de volgende zijner werken te danken heeft ': Resa
genom Norrland och Lappland ar 1834 (2 dln. Stokholm 1834); Resa genom sOdra Lappland, Jemtland,
Trondhent och Dalarne ar 1834 (2 dln. Calmar 1835).
Ook als verdienstelijk dichter en romanschrijver
heeft E. zich doen kennen, getuige daarvan zijne
Norcliska Dikter (Upsal 1821) en Eols Harpan (Stokholm 1830). Van zijne romans behoeven wij slechts
te vermelden FôrbundsbrOderna (4 din. Stokholm
1833-34).
Enguera, stad in de spaansche prov. Valencia,
4 uren gaans benoordw. San-Felipe ; ruim 5000 inw.
Enguerrand de Coucy. Zie de artikels
COUCY, MARIGNY, MONSTRELET, enz.
Enguinegatte. Zie GUINEGATE.
Engurieh. Zie ANGORA.
Engwerd, voormalig klooster. Zie ENGWIRD.
Engwier, ook Engwierum genoemd, eertijds
Abbingawier, een nietig dorpje in Friesland, aan het
Sillaardermeer, I mi.j1 ten W. N. W. van Bolsward.
Engwierum, 1) zie ENGW1ER. - 2) E., of
.Engwierum, oudtijds Edygwerum, een vrij groot
dorp in Friesland, 2 uren gaans beoosten Dockum ;
met het nabijgelegen gehucht Nieuwezijlen (waar
het grootste sluiswerk der prov. Friesland bestaat),
800 inw.
Engwird, of Engwerd, voormalig nonnenklooster in Friesland, bezuidwesten het dorp Rauwerd, was gesticht 1478.
Engyion. Zie ENGIUM.
En—Hadda, stad in den stain Zebulon ; Jozua 19: 21.
En—Hazor, stad in den stam Naphtali ; Jozua 19: 37.
Enherion, in de oudduitsche godenleer de
verzameling der helden in den hemel.
Enianen, lat. lEnianes, kleine griekschc yolksstam, die eerst het oostelijk gedeelte van Perrhebia
bewoonde in het zuiden van Epirus; vervolgens
Thessalia nabij Epicnemidisch Locris, eindelijk het
kustland aan de Malische golf. Men vindt de E. in
de geschiedenis vermeld sedert den trojaanschen
oorlog tot in den tijd der opvolgers van Alexander.
Zij hadden stem in den raad der Amphictyonen.
Eningia, hetzelfde woord als Fenningia of
Finnonia, zijnde de latijnsche naam van Finland.
Enioessen, een inlandsche volksstam in N.Amerika, maakt deel nit van de groote familie der
Eskimos. Zie ESKIMOS.
Enipeus, I ) riviergod in Thessalia, werd bemind door Tyro, de dochter van Salmoneus. Om
haar te kunnen verleiden nam Neptunus de gedaante
van E. aan, en verwekte haar zoo de tweelingbroeders Pelias en Neleus. Evenzoo bediende Neptunus
zich van de gedaante van E. om bij Iphimedia de
Aloiden te verwekken. — 2) riviergod in Elis ; ook
aan dezen E. is de mythe van de schoone Tyro vastgeknoopt.
Eniscorthy, stad in Ierland. Zie ENNISCORTHY.

Enkhuizen

Ennemoser

Enkhuizen, 1) onbewoond eilandje in nederl.
0. I., in den soendaschen archipel, op de reede
van Batavia, 4 mijlen benoordoosten Onrust. —
2) eilandje aan de noordkust van Nieuw-Guinea
(nederl. 0. I.) in het zuiden der Groote Geelvinkbaai. — 3) E., oudtijds Enckhuizen of Enchuzen,
lat. Enchusa, stad in Noord-Holland, op het oostelijk uiteinde van het voormalige West-Friesland,
3 uren gaans bezuidoosten Medemblik en iets verder
benoordoosten Hoorn ; 5000 inw. (in den tijd van
zijn hoogsten bloei had E. circa 40,000 inw.). Volgens sommigen werd E. omstr. het jaar 1000 gesticht, ten tijde van graaf Dirk HI ; doch de oudste
datum, waarop men van E. gewag vindt gemaakt, is
1248 ; in 1361 werd de eerste haven te E. aangelegd, die 1590 door de tegenwoordige is vervangen.
Reeds in 1355 was E., vereenigd met het nabijgelegen en op E. naijverige dorp Gommerskerspel, door
Willem, hertog van Beieren, tot stad verheven onder
den naam van Enkhuizen ; vooral in de Me eeuw
breidde E. zich aanmerkelijk nit; het was de eerste
stad in Noord-Holland, die 1572 het spaansche juk
afwierp, zoodat E. met Brielle en Vlissingen het klaverblad uitmaakt, waardoor de grondslag gelegd werd
tot Nederland's onafhankelijkheid. Dikwijls hebben de
Spanjaarden, zoo te water als te land, getracht E.
weder te bemachtigen ; doch het is hun nooit mogen
gelukken. In 1279 word E. in brand gestoken door
Nicolaas van Putten, door Jan van Arkel afgezonden
om de West-Friezen te tuchtigen, die Wijdenes ingenomen, Eenigenburg afgebroken en Medemblik in
brand gestoken hadden. In 1309 weervoer E. betzelfde lot door de Friezen, die er tevens plunderden ;
waarop die van E. zich in 1310 naar Stavoren begaven, waar zij het klooster van St. Odulfus overvielen en in brand staken, doch op hunnen terugtocht achterhaald en totaal verslagen werden. Een
aanslag van de Kennemers op E. 1425 mislukte ;
doch 1426 werd het door hen ingenomen. In het
Kaas- en Broodspel 1491 was E. de eenige stad in
West-Friesland, die aan die onlusten vreemd bleef.
In den gelclerschen oorlog (aanvang 16e eeuw) kweten de Enkhuizers zich dapper; op den vermaarden
tocht van keizer Karel V naar Tunis (1535) ondersteunden de Enkhuizers hem met 4 oorlogschepen,
waarvan er naderhand 3 met man en muis vergingen
voor Genua. Vermaard is de mislukte aanslag 1537
van hertog Karel van Gelder op E. In 1551 en 1552
begonnen een paar pastoors tegen sommige leerpunten der roomscbe Kerk te prediken ; doch de eerste
bepaald hervormde predicatie werd even buiten E.
gehouden in Juli 1566 ; van de beeldstormerij heeft
E. niet te lijden gehad. De afval van Spanje (1572)
is reeds hierboven vermeld. In Juni 1653 brak te
E. een oproer uit, dat eerst door de nit 's Gravenhage derwaarts gezondene troepen werd gedempt ;
ook 8 Maart 1787 bad er eenige opscbudding plaats ;
beide de keeren ontstond het rumoer uit opgewondene Oranje-gezindheid ; in 1795 hadden de aanhangers van Oranje veel te lijden van de toen bovendrijvende partij ; 1799, bij de anglo-russische landing in N.-Holland, werd E. bezet door de Engelschen, die er veel geweldenarijen pleegden. Van andere dan oorlogsrampen heeft E. ruimschoots zijn
deel gedragen: in 1508, bij den St.-Gallusvloed,
voer men met schepen door de straten der stad ;
1512 werd E. geteisterd door een hevigen brand ;
1514 (op St.-Jeronimusdag) ricbtte een ontzettende
storm en watervloed inN.-Holland groote verwoestingen aan, te E. werden 80 woningen, 200 roeden der
bolwerken en een groot gedeelte der vesten wegge-

spoeld ; 3 Jan. 1602 werd te E. een geweldige
schok van aardbeving gevoeld ; 26 Sept. 1606 sprong
een kruidmolen, even buiten de stad ; een andere
kruidmolen vloog insgelijks in de lucbt, eerst
14 Sept. 1637 en, na herbouwd te zijn, 7 Febr. 1640
nogmaals ; 21 Mei 1651 werd E. geteisterd door een
verschrikkelijk onweder ; vooral moet gewag worden
gemaakt van den ontzettenden watersnood November 1775 ; ook Nov. 1776 had de storm en vloed
een zeer dreigend aanzien; en bij den watersnood
Febr. 1825 verkeerde E. alweder in groot gevaar.
Van de vele beroemde personen, die E. heeft voortgebracht, zullen wij bier slechts noemen : de aardrijks- en zeevaartkundigen Lucas Jansz. Waghenaer,
Krijn Woutersz., Frederik Adriaensz. Westphalen
en Dirk Gerritsz.; een aantal geleerden, en eene
groote menigte zeehelden, laten wij onvermeld ;
alleenlijk noemen wij nog Jacob Mossel, 15 Mei 1761
gest. als gouverneur-generaal van Nederl. Indie, en
den wereldberoemden schilder Paulus Potter.
Enkirch, vlek in het pruis. reg.-district Coblentz, aan de Mosel ; 2000 inw.
Enkiiping, stad in het zweedsche Ian Upsal,
aan het Malar-meer; 1400 inw.
En—Mispat, bier versloeg Kedor-Laomer de
Amalekieten ; Gen. 14: 7.
Enna,of Henna, tegenw. Castro giovanni, stad der
oudheid in het binnenland van Sicilie (uit dien hoofde
de Navel van Sicilie genoemd), lag aan de rivier
Himera, en is beroemd in de fabelleer als de plaats,
in welker nabijheid Proserpina geschaakt werd. Te
Enna en te Agrigentum hegon de eerste Slavenoorlog (138 Caren v. Chr.) ; Tauromenium en E.
waren de sterkste steden der opstandelingen ; de
inname van E. bad het laatst plaats (132 v. Chr.).
De omstreken van E. waren zeer vruchtbaar.
Ennaeteris. ook Oktaeteris genaamd, in de
grieksche chronologie een tijdkring van 8 jaren, bestond nit 2922 dagen, die ingedeeld waren in 96
werkelijke en 3 schrikkelmaanden ; zulk een E. werd
genoemd een groat jaar. Als dengene, die dezen tijdkring van 8 jaren ingevoerd had, beschouwt men
Cleostratus van Tenedos, tusschen Herodotus en
den attischen sterrekundige Meton (432 v. Chr.).
Enne, kleine rivier in Frankrijk, dept. der Beneden-Seine, outlast zich in de Seine.
Ennea—Hodoi, de thracischestad Amphipolis.
i C
Enneacrunus,bron bij Athene. Z -e—ALLIIIRHOe.
Enneberg, of Ennebergerdal, dwarsdal van het
Pusterdal in Tirol, doorstroomd door de Rientz, met
7000 zielen bevolkt, heeft tot hoofdstad St. Vigil.
Enneda, fabriekplaats in het zwits. kanton
Glarus, aan de Linth ; 2400 inw.
Ennemoser (Joseph), geb. 15 Nov. 1787 te
Hintersee in Tirol, gest. 19 Sept. 1854 te Egern aan
het Tegern-meer, was in der tijd een wapenbroeder
van Andreas Hofer en Lutzow, van 1819 tot 1837
professor der geneeskunde te Bonn, vervolgens geneesheer te Innsbruck tot 1841, toen bij zich als
zoodanig te Munchen vestigde, waar hij vooral door
zijne magnetische genezingen grooten naam maakte.
Van den aanvang zijner studien of had hij zich met
ijver op 't magnetismus toegelegd. Onder zijne werken, die daarop betrekking hebben, zijn te noemen :
Geschichte des Magnetismus (dl. I, Leipzig 1844) ;
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Historisch-psychologische Untersuchungen iiber den
Ursprung und das Wesen der rnenschlichen Seele (2e dr.,
Stutgart 1857) ; Der Magnetismus int Verhältniss zur
Natur und Religion (Stutg. 1842; 2e druk 1853) ;
Der Geist des Menschen in der Natur (Stutg. 1849) ;
Anleilung zur Mesmer' schen Praxis (Stutg. 1852).

Ennezat
Ennezat, fransche stad in het dept. Puy-deDome, aan de rivier van Eubenne, 2 uren gaans beoosten Riom ; 2500 inw.
Ennis, of Clare, hoofdplaats van het iersche
graafschap Clare, aan den Fergus, 8 uren gaans benoordw. Limerick ; 7000 inw.
Enniscorthy, vlek in het iersche graafschap
Wexford, aan den Slaney, 4 uren gaans benoordw.
Wexford; 5500 inw.; tooneel van den opstand, die
1798 uitbarstte tegen het engelsche gouverneruent.
Enniskillen, stad in lerland, hoofdplaats van
het graafschap Fermanagh in de provincie Ulster,
ligt 17 mijlen benoordw. Dublin, op een eilandje tusschen het noordelijke en zuidelijke Erne-meer ; E.
heeft 6000 inw.
Ennius (Quintus), Tomeinsch dichter, geb.
omstr. 240 v. Chr. te Rudiw in Calabria, gest. omstr.
169 v. Chr., was aanvankelijk in krijgsdienst, werd
door Cato den Oude, die zijne verdiensten opgemerkt
had, naar Rome gebracht, en werd daar de vriend
van Scipio. Hij onderwees daar de grieksche en latijnsche letterkunde, en schreef blijspelen, treurspelen,hekeldichten, en een heldendicht, getiteld Annales,
in 18 zangen. III weerwil van de ruwheid, die de
latijnsche taal nog kenmerkte in de eeuw, waarin E.
leefde, bevatten zijne gedichten zeer veel school's;
Virgilius, die veel daaruit overnam, placht te zeggen, dat hij parelen verzamelde uit den drekput
van E. De fragmenten, die van E.'s gedichten tot ons
zijn gekomen, zijn bijeen gebracht door Giles (Louden 1835) en door Bahlen (Leipzig 1854) ; die van
zijne treur- en blijspelen heeft Ribbeck verzameld
in ' Poetarum latinorum tragicorum reliquiw" (Leipzig 1853).
Ennodius (Magnus Felix), geb. te Arles 473,
was in 511 consul, loch zeide aan alle wereldlijke
ambten vaarwel, omhelsde den geestelijken stand,
werd vervolgens bisschop van Pavia, en stierf 521.
Als kerkelijk schrijver leverde bij een aantal gedichten en brieven, eene lofrede op Theodorik, bij wien
hij in hooge gunst stond, levensbeschrijvingen van
de heiligen Epiphanes en Antonius, enz. Al zijne
werken verschenen in het licht 1696 te Parijs en
1729 te Venetia.
Ennomus, 1) een Mysier, was beroemd als
waarzegger uit de vlucht der vogels; hij was een
bondgenoot der Trojanen (II. 2, 858. 17,218). —
2) een Trojaan (II. 11, 422).
Enns, of Ens, rivier en stad in Oostenrijk. Zie
ENS.
Eno, het oude !Enos, stad in europ. Turkije (in
Roemelie), 7 mijlen benoordw. Gallipoli, aan de uitwatering van de Maritza in de golf van Enos ; 7000
inw.; veilige en gemakkelijke haven ; citadel.
Enoch, of Henoch, 1) zoon van Cain, bouwde
de eerste stad, en noemde die Enochia. Hij was geboren omstr. het jaar 4729 v. Chr.; vermeld Gen. 4:
17, 18. — 2) patriarch, zoon van Jered en varier van
Methusalem, was geboren omstr. 4342 v. Chr., leefde
365 jaren, en werd leveed ten hemel opgenomen ;
Gen. 5 : 18-24; I Chron. 1 : 3. — 3) kleinzoon
van Abraham en Ketura ; Gen. 25 : 4; I Chron. 1:
33. Zie overigens ook HANOCH.
Enodia en Enodius bijnamen van Artemis
(Diana) eu Hermes (Mercurius) als goden over de
wegen.
Enon, eene plaats bij Salim ; Johannes de Dooper doopte te E.; Joh. 3 : 23.
Enope, stad in Messeni6, werd door Agamemnon aan Achilles toegezegd ; later is de naam E.
verdwenen.

Enschede
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Enopea, oorspronkelijke naam van het eiland
Egina. Zie EGINA.
Enos, of Inos, turksche stad. Zie ENO.
Enos, zoon van Seth, werd geboren toen zijn
varier 105 jaren oud was; Gen. 4 : 26; 5 : 6--11;
I Chron. I : 1.
Enosichton, of Enosigens, d. i. die de aarde
doet sidderen, bijnaam van Poseidon (Neptunus).
Enosis, tegenw. Santo-Antioca, eilandje in de
Middellandsche Zee, bij de zuidwestkust van Sardin ie.
1
Enotria. Zie -NOTRIA.
En–Itimmon, een der woonsteden van den
stam Juda; Neh. 11 : 29.
Enriquez Gomez (Antonio), eigenlijk Enriquez de Paz, uit Segovia, spaansch dichter, zoon van
een gedoopten portugeeschen Jood, vluchtte 1636
voor de Inquisitie, vestigde zich later te Amsterdam,
keerde daar tot het joodsche geloof terug, weswege
hij bij het auto-da-fe 14 April 1660 te Sevilla in
beeltenis verbrand werd. Hij schreef 22 blijspelen,
en een groot aantal andere pennevruchten. Drie
andere dichters, die den naam E. dragen (ill. Andreas Gil E., Diego E. en Rodrigo E.) warden under
de tooneeldichters uit den tijd van Filips IV genoemd ;
stukken van hen ziju te vinden in de groote verzameling der »Comedias escogidas".
En–Rogel, een der uiterste grenspunten van
den start] Juda ; Jozua 15 : 7.
Ens, 1) kleine rivier in Frankrijk ; zie AIN.
2) E., of Enns, lat. Anisus, rivier in Oostenrijk,ontspringt in Opper-Oostenrijk, in het Saltzburgsche,
bezuiden Rastadt, loopt eerst langs Rastadt,besproeit
dan een gedeelte van Stiermarken, komt vervolgens
weder in Opper-Oostenrijk, loopt langs Steyer, en
ontlast zich na eenen loop van 40 mijlen, waarin zij
de wateren van de Saltza en den Steyer opgenomen
heeft, bij de stad Enns in den Donau. Door deze
rivier wordt het hertogdom, d. i. het eigenlijke
Oostenrijk, in twee deelen gesplitst, namelijk Oostenrijk beneden de Ens en Oostenrijk boven de Ens.
3) E., of Enns, lat. Anisia, of Anasum, oorspronkelijk ook Ensium civitas, stad in Oostenrijk boven de
Ens, op den linkeroever der rivier, 5 uren gaans
benoorden Steyer ; 4000 maw.; eene zeer oude stad,
bestond reeds ten tijde der Romeinen, en werd in
de 10e eeuw weder opgebouwd under den naam van
Ensburg. Binnen de ringmuren der stad het aan de
prinselijke familie Auersperg toebehoorende kasteel
Ennsegg. — 4) dorpje op den zuidoosthoek van het
eiland Schokland in de Zuiderzee.
Ensburg, naam der stad Ens in de 10e eeuw.
Zie Ens 3).
Enschede, fabriekstad in de nederl. prov.
Overijsel, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Almelo,
2 uren gaans bezuiden Oldenzaal, aan den grooten
weg van Deventer op Munster; 4500 inw. Deze stad
is herhaalde malen geteisterd door brand: in 1228
werd E. door Otto II, 34sten bisschop van Utrecht,
in zijnen oorlog tegen de Gelderschen en Overijselschen, geheel afgebrand ; in 1750 werd een gedeelte
van E. door brand vernield ; en in 1862 werd E.
geheel in de asch gelegd. In 1437, toen het Kasteet
van E. nog bestond, werd E. benevens geheel Twenthe door Rudolphus, 53sten bisschop van Utrecht,
aan Jan van Welvelde verpand ; in 1597 werd E.
door pries Maurits veroverd ; sedert werd het herhaalde malen genomen en hernomen, vestingwerken
aangelegd en weder geslecht, en o. a. in 1672 werd
E. door de Munsterschen bezet ; tegenw. is het eene
opene stad ; bij oude schrijvers komt E. voor onder
den naam van Enze.
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Enscherange

Enscherange, fransche naam van het dorp
En scherin gen.

Enscheringen, of Eischeringen, fransch
Enscherange, dorp in nederl. Luxemburg, ruim

vierdhalf [u gaans benoordw. Diekirch.
Enschot, dorp in de nederl. prov. NoordBraband, aan den Nemer, anderhalf uur gaans benoordoosten Tilburg ; in 1186 wordt E. reeds vermeld onder den naam van Endeschit. Hier stond
voorheen een huis met burcht en ophaalbrug, njnde
een leengoed van den hertog van Braband ; de eigenaar van dat huis had het recht een vrijgeleide te
geven aan misdadigers, die daar de wijk namen,
zooals o. a. nog geschied is in 1468.
En—Semes, een uiterste grenspunt van den
stam Juda ; Jozua 15 : 7; 18 :17.
Ensene, het oude Antinoe, stad in Egypte. Zie
ANTIN0e.

Ensisheim, het oude Urunca, stad in het
fransche departement van den Boven-Rijn, aan de
III, 6 uren gaans bezuiden Colmar ; 4000 inw., deze
stad, eertijds de hoofdplaats van den oostenrijkschen
Elzas, van de Breisgau, van het Zwartewoud en van
de woudsteden, is bekend door den Armagnakenvrede van 28 Oct. 1444, en was van 1659 tot 1674
de zetel van den souvereinen raad van den Elzas.
Gedurende den 30-j. oorlog herhaalde malen veroverd en heroverd door de Zweden, de Keizerlijken
en de Franschen, werd E. bij den Munsterschen
vrede (1648) aan Frankrijk afgestaan. De Franschen
onder Bournonville werden hier 3 Oct. 1674 verslagen door de Keizerlijken.
Ensival, fabriekplaats in de belg. prov. Luik,
is tegenw. zoo goed als eene voorstad van Verviers.
Ensonta, stad in Afrika, op de Goudkust, in
het rijk der Ashantijnen, l2mijl.benoordw.Koemassie.
Ensoph, mystieke naam, waarmede de cabbalistische philosophie de godheid bedoelt.
Enspik, of Enspijk, ook wel Elspijk, dorpje
in Gelderland, 1 uur gaans bewesten Geldermalsen ;
250 inw.; eertijds een adellijk huis (Huis te E.),
dat 1828 afgebroken is.
Enspijk. Zie ENSPIK.
En—Tappuah, een der uiterste grenspunten
van den stam Manasse ; Jozua 17 : 7.
Entella, oude stad in Sicilie's westelijk gedeelte, aan den Crimissus, niet zonder belang voor
de geschiedenis des eilands in den tijd der Dionysiussen ; de tegenw. naam is nog Entella.
Entellus, een athleet ; hij sloeg Dares dood.
Zie DARES.

Enter, dorp in Overijsel, 2 uren gaans bezuidw.
Almelo, aan de Regge ; 1200 inw.; in den spaanschen
tijd door de Spanjaarden platgebrand.
Entius. Zie ENZO.
Entlibuch, dorp en kerspel met 3000 inw.
in het zwits. kanton Lucern, aan de vereeniging der
rivieren Emme en Entlen, ligt 2255 vt. hover' den
zeespiegel, in het amt E., zijnde het zuidelijkste
amt van het kanton.
Entoria, dochter van een romeinschen landbouwer, baarde aan Saturnus, die haren vader was
komen bezoeken, vier zonen, nl. Janus, Hymnus,
Faustus en Felix. Zij werden onderwezen in den
wijnbouw; doch in beschonken staat doodden zij
hunnen grootvader, en benamen daarop zich zelven
het leven. Bij een lateren hongersnood, die als eene
straf van den god beschouwd werd, stichtte Lutatius
Catulus een altaar met vier aangezichten op de Tarpeische rots, en gaf aan eene maand des jaars den
naam van Januarius.

Entremont
Entraigues, lat. Interaqua, I) dorp in het
fransche dept Isere, 9 uren gaans bezuidoosten
Grenoble ; 1000 inw. — 2) stadje in het fransche
dept. Aveyron, 5 uren gaans benoordw. Espalion;
1800 inw.
Entraigues. Zie ANTRA1GUES.
Entraigues (Catherine Henriette de Balzac d'),
markiezin van Verneuil, dochter van Francois d'E.,
gouverneur van Orleans, en Maria Touchet, de bijzit
van Karel IX. Na den dood van de schoone Gabrielle
boezemde zij eenen sterken hartstocht in aan Hendrik IV, die zoo ver ging, dat hij haar eene schriftelijke belofte van zijne hand wilde geven haar te zullen trouwen, Welk stuk, reeds door hem onderteekend,
echter door Sully verscheurd werd ; toen Hendrik in
den echt trad met Maria de Medicis toonde Mlle.
d'E. zich daarover zeer verbolgen ; om haar te sussen
gaf de koning haar het markiezaat Verneuil ten geschenke ; dit belette echter niet, dat zij eenigen tijd
daarna deel nam aan eene samenzwering, waarvan
haar vader en haar broeder, de graaf van Auvergne,
de raddraaiers waren. Beiden werden ter dood veroordeeld ; doch op het dringende aanhouden van Mile.
d'E. werden beiden begenadigd. Daarop verwijderde
zij zich van het hof, en stierf in 1633, op 50-j. leeftijd. Zij had bij Hendrik IV een zoon (den hertog
van Verneuil) en eene dochter (die de vrouw werd
van den hertog van Epernon).
Entrecasteaux, vlek in het fransche dept.
Var, 7 mijlen benoordoosten Brignolles ; 2200 inw.
Entrecasteaux (Kanaal van), eene zeeengte
in Australia, die het eiland Bruni van de zuidoostkust van Vandiemensland scheidt ; is Kanaal van E.
genoemd naar den zeevaarder van lien naam ; zie
het volgende art.
Entrecasteaux (Joseph Antoine Bruni d'),
fransch zeevaarder, geb. 1740 te Aix, zoon van een
president van het parlement van Provence, trad reeds
vroeg in dienst bij de koninklijke marine, en werd
1785 bevelhebber der fransche zeemacht in India.
In 1791 werd hem de taak opgedragen om met
twee fregatten eenen tocht te doen ter opsporing
van Lapeyrouse, en tevens de kusten op te namen,
welke die kloeke, doch ongelukkige zeevaarder nog
niet onderzocht had. In spijt van al zijnen ijver
mocht d'E. het tweede gedeelte van den hem opgedragen last niet volbrengen ; hij nam de westkust
van Nieuw-Caledonia op, de kusten van bet eiland
Bougainville en ongeveer 1300 kilometres kustlengte
in het zuidwestelijk gedeelte van Nieuw-Holland,
en onderzocht langs de kusten van Vandiemensland
eene aaneenschakeling van punten, waaraan hij zijnen
naam heeft gelaten. Hij stierf op zee (1793) in de
nabijheid van het eiland Java ; waarop de expeditie
verder bestuurd werd door kapitein Rossel, die van
den geheelen tocht eene lezenswaardige beschrijving
openbaar heeft gemaakt (2 dln. Parijs 1808).
Entre—deux—Mers, naam van het vruch tbare en schoone fransche landschap, dat zich uitstrekt
tusschen de Dordogne en de Garonne; aanzienlijke
wijndruiventeelt.
Entre—Douro—e—Minho, ook wel kortweg
Minho genaamd, nieuw-lat. Portugalliainteramnensis,
een der 6 provincien van Portugal, aan den noordwesthoek, ten N. begrensd door den Minho, die deze
prov. van Galicia scheidt, en ten Z. door den Douro,
waardoor zij van Beira wordt gescheiden, ten 0.
door den Tras-os-Montes en ten W. door den Atlant.
Oceaan ; hoofdpl. Braga ; uitgestrektheid 135 vierk.
mijlen ; bevolking 857,000 zielen.
Entremont. Zie ANTREMONT.

Entre-Rios

Entre—Rios, d. i. tusschen rivieren gelegen,
een staat in Zuid-Amerika, maakt deel uit van den
bond der Rio-de-la-Plata -staten; grenst tenN.aan den
staat Corrientes, ten 0. aan de republiek Uruguay,
ten Z. aan den staat Buenos-Ayres, ten W. aan den
staat Santa-Fe ; bevolking ongeveer 80,000 zielen ;
uitgestrektheid omstr. 1400 vierk. mijlen ; hoofdpl.
Baxada, vroeger Santa-Fe. De staat E.-R. is gevormd nit het nude onderkoningrijk Entre-Rios, en
draagt zijnen naam naar zijne ligging tusschen de
twee rivieren Uruguay en Parana, die er ten 0. en
ten W. de grenzen van vormen, ofschoon de grenzen
van E.-R. gedurige veranderingen ondergaan.
Entrevaux, lat. Intervalles, kantonshoofdpl.
in het fransche dept. Basses-Alpes, 10 uren gaans
benoordoosten Castellane r bij den linkeroever van
den Var ; 1400 inw.; is eene kleine, goed versterkte
plaats.
Entz ..... Zie ENZ .....
Enum, groningsch dorp. Zie EENUM.
Envermeu, kantonshoofdpl. in het fransche
dept. der Beneden-Seine, 3 uren gaans van Dieppe;
1000 inw.
Enyalius, d. i. de krijgshaftige, bijnaana van
den griekschen god Ares (d. i. Mars). Intusschen
werd E. ook als een afzonderlijk personage beschouwd
(zoo o. a. in Attica), en dan gehouden voor een zoon
van Ares en yan Enyo.
Enyed(Nagy-),stad inZevenbergen.ZieENGETEN.
Enyo, in de grieksche mythologie de godin van
den oorlog, de stichtster van tweedracht, eene zuster van god Ares (Mars) ; zij is identiek met de
Bellona der Romeinen.
Enz, rivier die in het Zwartewoud, ontspringt
uit twee bronstroomen (de Groote E. en de Kleine E.),
neemt bij Pfortzheim de Nagold in zich op, en ontlast zich, na eenen loop van 17 mijlen, bij Besigheim
in den Neckar.
Enza, riviertje iu het hertogdom Parma, outlast
zich in de Parma.
Enze, oude naam van Enschede.
Enzeli, of Enzilli, ook Inzilli, eene zeestad met
2500 inw.(meerendeels Russen) in de perzische prov.
Ghilan, ruim 3 mijlen benoordwesten Resjd, op eene
landtong tusschen de Caspische Zee en het weer
E., dat door middel van een kanaal vlak beoosten
E. in gemeenschap staat met de Caspische Zee.
Enzersdorf, I) ommuurde stad in Oostenrijk,
3 uren gaans beoosten Wcenen, aan den Donau, op
den rechteroever, tegenover het eiland Lobau; 1000
inw.; werd door brand vernield 5 Juli 1809 (den
eersten dag van den slag van Wagram). Men noemt
het doorgaans Slcidel-E., of Gross-E., om het te
onderscheiden van 2) het dicht daarbij gelegene dorp
E.-im-Langenthal, 21 uur gaans bezuiden Laa, met
700 inw. — 3) een dorp met 900 inw. en bedevaartkerk, in den oostenrijkschenkreis Unter-Wienerwald,
district M6dling.
Enzo, of Entius (Hans, genaamd), bastaard van
keizer Frederik II, geb. 1225 te Palermo, werd door
hem verheven tot koning van Sardinia, nadat hij in
den echt was getreden met de weduwe van Ubaldo
Visconti, die eigenares was van het grootste gedeelte
des lands. In de oorlogen, die zijn varier tegen den
pans te voeren had, onderscheidde E. zich door dapperheid, en met de hulp der Gibellijnen veroverde
hij een gedeelte van het Milanesche ; maar hij werd
bij den slag van Fossalta (26 Mei 1249) gevangen
genomen door die van Bologna, en na 22 jaren in de
gevangenschap gezucht te hebben, stierf hij, Coen
47 jaren oud, 15 Maart 1272.

Eon de Beaumont
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Eo, rivier in de spaansche prov. Lugo, aan de
grenzen van Asturiê, outlast zich na eenen loop van
9 mijlen in den Atlantischen Oceaan.
Eobanus Hessus, dichter. Zie het artikel
HESSUS (Eobanus).
Eolie, of Eolis, een gedeelte van de westkust
van Klein-Azie, gecoloniseerd door de Eoliers, omvatte het geheele kustland van Mysie, van de stad
Cyzicus af, tot aan de rivier Caicus. Op het vasteland
telde men elf voorname steden, die aan de Eoliers
toebehoorden ; de gewichtigste was Clime of Cyme.
Het eiland Lesbos was ook bevolkt door eolische
kolonien. Onder den naam van Zee van Eolie verstond men dat gedeelte der Egeische Zee, dat zich
uitstrekte tusschen den mond der rivier Caicus en
lien der rivier Hermus.
Eoliers, een grieksche volksstam, vormde een
der groote afdeelingen van het helleensche ras, en
droeg den naam van E. naar Eolus (den kleinzoon
van Deucalion), die de stam vader der E. was. Ze
bewoonden eerst het noorden van Thessalia; vervolgens, zich van lieverlede verspreidende, drongen
zij door tot in den Peloponnesus. Van 1189 tot 1120
v. Chr. verlieten de E. Griekenland, en kwamen zich
in het noordwestelijk gedeelte van Klein-Azie nederzetten, dat naar hen den naam ontving van
Eolis. De tongval, die de E. spraken, week het minst
af van de taal der oorspronkelijke bewoners ; hij
heeft ook veel overeenkomst met het Latijn, en verschilt slechts weinig van den dorischen tongval. In
den eolischen tongval hebben geschreven Alceus,
Sapbo en Corinna ; evenzoo ook Pindarus.
Eolis. Zie Eoue.
Eolische eilanden, lat. iEolia insula, ook
genaamd Vulcanische eilanden, ook Hephestiaden,
en thans Liparische eilanden, tien eilanden ten
noordoosten van Sicilia, die eertijds de volgende
namen droegen : Hiera of Thermiosa (thans Volcano),
de woonplaats van Vulcanus ; Lipara, bet grootste
(thans Lipari); Strongyle (thans Stromboli), werd
bij de ouden gehouden voor de woonplaats van
Eolus; de overige 7 waren van minder beteekenis
en heetten : Phenicusa, Ericusa, Evonymus, Didyme,
Hicesia, Basilidia en Osteodes. Zie LIPARI.
Eolus, lat. !Eolus, 1) zoon van Jupiter en Melanippe, was de god der winden. Hij regeerde over
de eilanden, die de Vulcanische genoemd werden, en
die later den naam ontvingen van (zie dat art.)
Eolische eilanden. Toen de winden Ulysses op de
kust wierpen van het rijk van E., werd hij door lien
god welwillend opgenomen, en ontving lederen flesschen van hem ten geschenke, waarin de winden
waren besloten, die hem in zijne vaart konden belemmeren. De medgezellen van Ulysses, niet in staat
hunne nieuwsgierigheid te bed wingen, openden die
lederen flesschen, waaruit dadelijk de winden losbraken en een geweldigeri storm deden ontstaan,
waardoor al de schepen van Ulysses vergingen. —
2) zoon van Hellen en kleinzoon van Deucalion,
leefde omstr. de 16e eeuw v. Chr., en heeft zijnen
naam gegeven aan de Eoliers.
Eon de Beaumont (Charles Genevieve
Louis Auguste Andre Thimothee d'), bekend onder
den naam van Chevalier d*Eon, geb. 1728 te Tonnerre in Bourgogne, zoon van een advocaat bij het
parlement, had een school: gevormd gelaat en geen
baard, zoodat hij zich gemakkelijk voor eene vrouw
kon later doorgaan. Door Lodewijk XV met eene
geheime zending naar Rusland belast bij keizerin
Elizabeth, verscheen hij in vrouwenkleeren aan het
russische hof, wist onder die vermomming eene ge-

Eonen

Epe

legenheid te verkrijgen de keizerin alleen te spreken, won hare gnnst, en bewerkte zoodoende eene
heilzame toenadering tusschen Rusland en Frankrijk
(1756). Weder het mannelijk gewaad aangetogen
hebbende, diende hij met onderscheiding in den
Zevenjarigen oorlog. Na den vrede werd hij als gezantschaps-secretaris naar Londen gezonden, en
bracht daar met den hertog van Nivernais het traktaat van 1763 tot stand. Toen de hertog van Nivernais als fransch ambassadeur te Londen vervangen was door graaf Guerchy, geraakte E. met
dezen in onmin, en verloor zijne betrekking. In
weerwil daarvan bleef hij te Londen, en gaf tegeu
den graaf Memoires in het Licht, waarvoor hij door
de King's Bench werd veroordeeld wegens laster en
eerroof ; van zijnen kant bewerkte hij, dat zijne tegenpartij veroordeeld werd wegens poging tot moord.
Na verscheidene ergerlijke avonturen keerde hij
eindelijk in 1777 naar Frankrijk terug; doch door
den koning werd hem de verplichting opgelegd, zich
gedurende zijn geheele Leven niet antlers meer in
het openbaar te vertoonen dan in vrouwenkleeren.
Naar men wil werd deze gedaanteverwisseling
dringend geboden, ten einde eenige heimelijke minnarijen te bemantelen, waarin zeer hooge personen
en zelfs de koningin van Engeland betrokken waren.
In 1790 afwezig, werd E. verklaard geemigreerd te
zijn. Hij stierf in armoede te Londen 21 Mei 1810.
Behalve de Memoires, hierboven genoemd, heeft E.
een aantal historische, staatkundige en staathuishoudkundige werken geschreven, die gezamenlijk
zijn uitgegeven onder dezen titel Loisirs du chevalier
d'Eon (13 dln. Amsterdam 1779). In hetzelfde jaar
verscheen La vie militaire, politique et privde de
Mademoiselle d'Eon door La Fortelle; dit was echter
slechts een gefingeerde naam, en E. schijnt zeif de
schrijver van dat werk geweest te zijn.
Bonen, fransch Eons. Zie GNOSTICISMUS.
Eordea, een door de illyrische Eorden bewoond
landschap aan het Bermios-gebergte en aan de rivier
Haliacmon ; door E. liep de Egnatische weg ; voornaamste steilen : Celle, Physca en Galadrai.
Eos, bij de grieken de godin van den dageraad,
identiek met de Aurora der Romeinen.
Ebtviis (Joseph, baron), geb. 3 Sept. 1813 te
Buda (Ofen), aanvankelijk rechtsgeleerde, wijdde
zich echter reeds spoedig gebeel aan de letterkunde.
Nadat hij met zijne »Gevangenishervorming" (Pesth
1838) zijnen naam in de letterkundige wereld gevestigcl, en zich tevens als een ijverend publicist had
doen kennen, werd hij na de omwenteling van Maart
1848 minister van openhare eeredienst, doch verliet
reeds in Aug. 1848 het land, en hield te Munchen
verblijf, totdat hij 1851 naar Hongarije terugkeerde.
Zijne romans, waarvan »De Dorpsnotaris" (in het
Duitsch vertaald door Mailath, 2e druk, 3 dln. Weenen 1851) het meest opgang gemaakt heeft, zoomede verscheidene andere geschriften, waaronder
»De inyloed der ideen van de 19e eeuw op den staat
en op de maatschappij" (in het Duitsch vertaald
2 dln. Pesth en Leipzig 1852-54) hebben hem
eene eereplaats verzekerd onder de voornaamste
h ongaarsche schrij vers.
Epagne, stad in het fransche dept. Eure, ruim
2 urea gaans bezuiden Pont-Audemer ; 2400 inw.
Epaminondas,de grootste veldbeer en staatsman der Thebanen, geb. omstr. 411 v. Chr., was
een zoon van Polymnis, en legde zich aanvankelijk
toe op de studie der letterkunde en wijshegeerte.
Na vriendschap te hebben aangeknoopt met Pelopidas, was hij dezen behulpzaarn om de Spartanen

uit Thebe te verdrijven, die zich door middel
van verraad meester gemaakt hadden van de stad.
In den oorlog, die daarop tusschen zijn vaderland
en Sparta uitbrak, werd E. tot opperbevelhebber gekozen, en bevocht, gezamenlijk met Ziirlfal vriend
Pelopidas, de schitterende overwinning bij Leuctra
(371 v. Chr.) op eene vijandelijke legermacht, ruim
dubbel zoo talrijk als de armee, die onder zijne bevelen stond, en in welken veldslag Cleombrotus, de
koning der Spartanen, sneuvelde. Viermaal deed hij
eenen inval in Laconia, beurde Messene op, en
stichtte Megalopolis in Arcadia, zoodoende een struikelblok opwerpende voor de eerzucht van Sparta ;
in weerwil van zooveel nitstekende diensten, aan zijn
vaderland bewezen, scheelde het niet veel of hij zag
zich ter dood veroordeeld, omdat hij het opperbevelhebberschap vier maanden langer was blijven bekleeden dan den tijd, waarvoor het hem was opgedragen. Eenigen tijd daarna werd hij echter weder
aan het hoofd der thebaansche legermacht geplaatst,
behaalde verscheidene voordeelen in Thessalia op
Alexander van Pheres, beoorloogde op nieuw de
Spartanen, en behaalde op hen de schitterende overwinning bij Mantinea (363 v. Chr.). In dien slag
werd hij door eene vijandelijke werpspies doodelijk
gekwetst op het oogenblik, waarop de vijand op de
vlucbt werd geslagen ; hij rukte het noodlottige ijzer
nit de wond, en gaf den geest met de woorden : »Ik
heb genoeg geleefd; want ik sterf zonder overwonnen to zijn !" E. is een toonbeeld van alle deugden,
die een groot man vormen: hij blonk evenzeer uit
door matigheid en onbaatzuchtigheid als door veldheerstalent en heldenmoed.
Epaphras, een Evangelie-prediker, medewerker van Paulus ; Coloss. l : 7; 4: 12; Philem. vs. 23.
Epaphroditus,1) taalgeleerde, kwam als vrijgelatene ten tijde van Nero nit Egypte naar Rome ; hij
was schrijver van (verloren geraakte) commentaries
opHomerus,Pindarus en andere dichters.-2)geheimschrijver en vertrouweling van Nero ; de philosoof
Epictetus was zijn slaaf. — 3) Evangelie-prediker,
medewerker van Paulus; Philipp. 2 : 25 ; 4 : 18.
Epaphus, zoon van Jupiter en lo, word dadelijk na zijne geboorte, op aanstoken van de naijverige
Juno, door de Cureten gestolen en weggevoerd ; doe')
Jupiter, hierover vertobrnd, sloeg de Cureten dood
met zijnen bliksem, en gaf het kind aan de moeder
terug. Op zekeren dag geraakte E. in twist met
Phaeton, en verweet dezen, dat hij niet, zooals zijne
moeder Clymene voorgaf, een zoon was van de Zen;
deze twist werd de oorzaak van Phaeton's ongeluk
(zie PHAeTON). Door zijn huwelijk met Memphis, de
dochter van den egyptischen koning Nilus, word E.
koning in Egypte, en stichtte de stad Memphis; zijne
dochter Libya schonk baron naam aan eene geheele
landstreek (Libya). — Het woord E. is de grieksche
naam van den egyptischen god Apis.
Epe, dorp in Gelderland, 8 uren gaans benoorden Arnhem, derdhalf uur gaans benoorden Apeldoorn, aan het Griftkanaal ; omstr. 600 inw.; was
gedurende eenige jaren de woonplaats van de gevoelvolle en godsdienstige nederlandsche schrijfster
Elizabeth Post, alhier gest. 1812. In 1712 werd
eene gewapende macht onder E. bijeen getrokken,
om zich meester to waken van de Heidens, die zich
in het nabijgelegene Gortelsche bosch genesteld hadden ; eerst omstr. het midden der 18e eeuw echter
schijzen de omstreken van E. voor goad van dat
zigeunervolkje verlost geworden to zijn. — 2) rivier
op het 'leder'. 0. I. eiland Ceram, outlast zich, na
een zuidoostelijken loop, in de bocht van Elipapoeteb.

974

Epée

Epée (Charles Michel, abbe de 11 geb. 25 Nov.
1712 te Versailles, gest. 23 Dec. 1789, wijdde zieh
sedert 1755 aan het onderwijs van doofstommen,
sticbtte later in Parijs een eigen instituut voor zulke
ongelukkigen, en is de eigenlijke schepper van het
doofstommen-onderwijs.
Epeers, zoo werden somwijlen de bewoners
van Elis genoemd. Zie EPEUS.
Epen, dorp in nederl. Limburg, vierdhalf uur
gaans bezuidooster, Maastricht ; ruim 400 inw.
Epenetus, een der eerste Christenen te Achaia ;
Rom. 16: 5.
Eperatus, 1) een spartaansch ephore tijdens
den peloponnezischen oorlog. — 2) een veldheer
van den Acheischen bond, was macedonisch gezind,
en als zoodanig een tegefistander van Aratus, die
beter de ware belangen van den bond beoogde.
Epêries, koninklijke vrijstad en hoofdplaats
van het bongaarsche comitaat Saros, aan de Tarcza,
18 a 20 mijlen benoordoosten Buda (Ofen); 9000
inw.; zetel van een grieksch-katholieken bisschop.
In 1687 werd bier door den keizerlijken generaal
Caraffa tegen de opstandelingen het beruchte
Eperieser Bloedgericht ingesteld, waardoor vele der
edelste bewoners ter dood veroordeeld werden.
Epernay, het oude Asprencia of Sparnacum.
stad met 10,000 inw. in het fransche dept. Marne,
aan de Marne, 8 uren gaans benoordw. Chalons, in
eene bekoorlijke, aan wijnbergen rijke landstreek
van Champagne ; werd 1592 aan de Ligueurs ontweldigd door Hendrik IV; bij dat beleg sneuvelde
maarschalk Biron.
Epernon, het oude Sparno, stad met 1750
inw. in het fransche dept. Eure-Loir, 6 uren gaans
benoordoosten Chartres en 2 uren gaans van Maintenon ; Hugo Capet liet bier een kasteel bouwen,
dat onder de regeering van Karel VI verwoest werd
door de Engelschen. De stad E. was eene baronie,
die tot hertogdom werd verheven door Hendrik III
ten behoeve van Jean Louis de Nogaret de la Valette
(zie het volgende art.); na eenigen tijd door zijne
a fstammelingen gedragen te zijn, ging de titel van
Hertog van E. op de zonen van zijne zuster Helena
over, en stierf reeds spoedig uit met Mlle. d'E., dochter van den laatsten gouverneur van Guyenne. Verscheidene leden van dit geslacht bebben ook den
titel van Captal gedragen als gouverneurs vanGuyenne,
waarin het captalaat van Buch lag.
Epernon (Jean Louis de Nogaret de la Valette,
hertog van), een der lievelingen van Hendrik III van
Frankrijk, geb. 1554 nit een adellijk geslacht in
Languedoc, gest. 1642, werd overladen met gunsten
ter belooning voor de vuile rol, welke hij zich liet
welgevallen; hij werd tot hertog en pair verheven,
benoemd tot gouverneur van Metz, van het Boulonnesche en van Normandie (1581-84), en werd
admiraal van Frankrijk in 1587. Hij was een der
laatsten, die er toe overgingen Hendrik IV te erkennen ; desniettemin werd hij door lien vorst met het
bewind over Provence bekleed, en genoot op het
laatst zijn voile vertrouwen. Hij zat in het rijtuig bij
den koning, toen deze vermoord werd ; men betichtte hem van medeplichtigheid, doch de zaak
werd gesmoord. Door zijnen invloed werd Maria de
Medicis tot regentes benoemd, en ook bij baar was
E.'s invloed groot; maar hij viel in ongenade bij
Lodewijk XIII, door den invloed van Richelieu. Om
hem te verwijderen benoemde men hem tot gouverneur van Guyenne. Hij liet drie zonen na : de
oudste stierf op jeugdigen leeftijd ; de tweede, Bernard van Foix en van la Valette, was zijns vaders op-
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volger in den hertogelijken titel en in de waardigheid van gouverneur van Guyenne, en stierf 1661;
de derde, Louis de Nogaret de la Valette, omhelsde
den geestelijken stand ; hij is bekend onder den
naam van kardinaal de la Valette (zie LA VALETTE).
Eperons (Journee des), d. dag der sporen,
dezen naam heeft men gegeven aan twee veldslagen,
die voor de Franschen noodlottig afliepen. De eerste
was die van Kortrijk, in 1302, waarin de fransche
ridders, die in den strijd vielen, meer dan 4000
sporen op het slagveld lieten liggen. De andere was
die van Guinegate, in 1513, waarin meer gebruik
gemaakt werd van de sporen, dan van den degen.
Epeszoon (Jurriaan), verlatijnscbt Georgius
Aponis of Apitus, kwam 1566 als hervormd predikant uit Emden naar Amsterdam, en was 1570 nog
predikant te Leiden, doch werd toen als spion door
pries Willem I gebruikt, om vermomd door het land
rond te reizen ; 1573 werd hij predikant te Hoorn,
waar hij 1575 de door Sonoy van verraad beschuldigden in bunne laatste oogenblikken moest bijstaan.
Een hunner, Nanning, de zoon van Koppe Corneliszoon, was zoo verontwaardigd over de bonding,
door E. bij die gelegenheid aangenomen, dat bij hem
met stervende lippen ter verantwoording riep voor
Gods rechterstoel binnen drie dagen, hetgeen zulk
een indruk op E. maakte, en zijne zenuwen derwijze
schokte, dat hij werkelijk binnen drie dagen stierf.
Epetis, 1) zoon van Endymion en Hyperimne ;
hij overwon zijne broeders Peon en Atolus in het
wagenrennen, en werd zijns vaders opvolger als
koning van Elis, welks bewoners naar hem den naain
aannamen van Epeers. — 2) zoon van Panopeus,
was een duchtig vuistvechter en wapendrager der
Atrieden ; volgens sommigen was hij de stichter van
Metapontum ; doch vooral vermaard is hij als vervaardiger van het houten paard, door middel waarvan Troje ingenomen werd.
Epha, 1) kleinzoon van Abraham en Ketura ;
Gen. 25: 4 ; I Chron. 1: 33. — 2) bijwijf van Kaleb ; I Chron. 2: 46. — 3) een der kinderen van
Jochdai ; I Chron. 2: 47.
Ephai, vader van een dergenen, die oversten
waren over Israel, onder het babyloniscbe onderkoningschap van Gedalia ; Jerem. 40 : 8.
Epher, kleinzoon van Abraham en Ketura ;
Gen. 25 : 4; I Chron. 1 : 33. — 2) afstammeling van
Juda ; I Chron. 4 : 17.

Ephese. Zie EPHESUS.
Ephestion. Zie HEPHESTION.
Ephesus, tegenw. Aia-saloek, stad op de westkust van Klein-Azie, was de voornaamste stad van
den Ionischen stedenbond, en door hare ruime haven
het middelpunt van het bandelsverkeer van VoorAzie. Later door Lysimachus versterkt, gold E. in
den tijd der Romeinen voor de hoofdstad van KleinAzie. Vooral beroemd was E. door zijn Diana-tempel
(Artemision), die als een van de wonderen der wereld beschouwd werd. Die tempel werd in de ascb
gelegd door Erostratus op den geboortedag van
Alexander (356 v. Chr.); doch hij werd later nog
prachtiger dan te voren weder opgebouwd. De tweede
tempel werd verwoest (denkt men) onder Constantijn. Ook is E. in de geschiedenis der oudheid vermaard door den zeeslag (October 407 v. Chr.), waarin
de Spartanen onder Lysander eene schitterende
overwinning bevochten op Antiochus (onderbevelhebber van Alcibiades), die daarbij sneuvelde. Door
de Cariers gesticht, werd E. vervolgens bemachtigd
door de Ioniers onder aanvoering van Androcles,
zoon van Codrus. Later werd E. herhaalde malen
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veroverd en onder het juk gebracht, loch herwon
telkens zijue onafhankelijkheid weder. Op het laatst
van den Peloponnezischen oorlog had Lysander hier
zijn hoofdkwartier gevestigd, en dacht E. het middelpunt te maken van zijne bijzondere overheersching.
Te E. waren geboren de wijsgeeren Heraclitus en
Hermodorus, de dichter Hipponax, de schilders
Apelles en Parrhasius. Ook in de kerkelijke geschiedenis neemt E. eene voorname plaats in : de apostel
Paulus had hier reeds eene christelijke gemeente
gesticht (Hand. 18: 19, 21, 24; 19: 1, 17, 26. 35 ;
20: 16, 17; I Cor. 15: 32; 16: 8; I Tim. 1: 3;
II Tim. 1: 18; 4: 12; Openb. 1: 11; 2: 1), aan
welke hij zelfs een zendbrief heeft geschreven (zie
het N. T.). In 431 werd te E. de algemeene kerkvergadering (genaamd het Concilie van E.) gehouden, waarbij de leerstellingen van Nestorius werken
veroordeeld. In 449 werd hier een tweede concilie
gehouden, dat later gebrandmerkt is met den naam
van Roovers-synode van E. (zie Droscoaus).
Epheten, in het oude Athene de 51 rechters,
die over moordenaars en doodslagers vonnis te vellen hadden.
Ephialtes, een revs, zoon van Neptunus en
Iphimedia (zie ALOIDEN). Bij de oude Romeinen gaf
men den naam van E. ook aan de nachtmerrie.
Ephlal, een der afstammelingen van Jerahmeel ;
I Chron. 2: 37.
Ephod, vader van Hanniel, die tot overste gesteld werd over den stam Manasse, bij de landverdeeling van Canaan ; Num. 34 ; 23.
Ephoren, in Sparta de magistraatspersoiien,
die voor het binnenlandsch bestuur hidden te zorgen ; een hunner voornaamste bevoegdheden was
later ook het opzicht over de opvoeding der jeugd.
Aanvankelijk hadden de E., zooals ze waren aangesteld door Lycurgus (884 v. Chr.), slechts een beperkt gezag, dat echter aanmerkelijk uitgebreid werd
door koning Theopompus (770 v. Chr.); het toppunt
van hunnen invloed bereikten de E. tijdens den
Peloponnezischen oorlog.
Ephorus, grieksch redenaar en geschiedschrijver (363-300 v. Chr.), geboortig uit Cuma, in
Eolie, was een leerling van Isocrates, en een mededinger van Theopompus; hij schreef een groot geschiedkundig werk in 30 boeken, zijnde eene geschiedenis van den Peloponnesus, welk werk o. a.
door Polybius zeer geroemd wordt; bet liep van de
verovering door de Heraclieden (1104 v. Chr.) tot
aan het 20e jaar der regeering van Philippus (340
v. Chr.); slechts fragmenten zijn daarvan tot ons
gekomen, verzameld door Marx (Heidelberg 1825),
door Creutzer (Carlsruhe 1835) en in Muller's >,Historicorum Grwcorum fragmenta" (dl. I, Parijs 1842).
—PHREM.
.e F.
Ephratim Syrus. Zie
Ephraim, I) een der twaalf stammen van bet
rijk Israel, dus genaamd naar den tweeden zoon van
Jozef; zie het volgende artikel. — 2) stadje in Palestina, dicht bij Jeruzalem ; vermeld in het N. T.
(Joh. 11 : 54).
Ephraim, tweede zoon van Jozef en broeder
van Manasse, was het hoofd van een der twaalf
stammen Israel's. Zijne nakomelingschap vormde
een stam, die in het midden van het land Canaan
woonde, met den Jordaan ten 0., de Middellandsche
Zee ten W., de stammen Dan en Benjamin ten Z.,
en den westelijken halven stam van Manasse ten N.;
door zijnen aan haat grenzenden naijver tegen den
stam Juda is de stam E. van gewicht voor de geschiedenis van het gansche israelitische yolk ; deze
stam onttrok zich eenen tijd lang aan het gezag van

Epicharmus
David, en werd na Salomon's flood oorzaak van den
afval der tien stammen van Rehabeam. Men leze
over E. en zijnen stain de volgende hoofdstukken in
het 0. T.: 41, 46, 48 en 50 van Genesis ; 2, 13 en
26 van Numeri ; 16, 19 en 20 van Jozua ; 1, 3, 5,
8, 12 en 17 van Richteren; 2 en 18 van II Kon.;
7 en 27 van I Chron., en 25 van II Chron.; Nell. 8 ;
Psalm 60, 78 en 80; Jezaia 7, 9, 11 en 28; Jerem.
31 ; Ezech. 37 en 58; Hosea, al de hoofdstukken ;
Obadja viers 19 ; en Zach. 9: 10 en 10: 7.
Ephratha, of Ephrath, stad in Juda, het latere
Bethlehem ; Gen. 35: 16, 19; 48: 7; Ruth 4: 11;
Psalm 132: 6.
Ephratha, of Ephrath, een der vrouwen van
Kaleb ; I Chron. 2: 19, 50; 4: 4.
Ephrem, de heilige, een syrisch kerkvader,
geb. omstr. 320 te Nisibis in Mesopotamie, gest. als
kluizenaar omstr. 378 in de nabijheid van Edessa,
waar hij meestal verblijf had gehouden nadat hij door
Basilius den Groote tot diaken gewijd was. Veelal
komt hij voor onder den naam van Ephraern Syrtis,
hij wordt ook wel Propheta Syrorum genoemd. Zijn
kerkelijke gedenkdag is 9 Juli. Zijne meerendeels
exegetische geschriften, nu eens in het Syriscb, dan
weder in het Grieksch door hem te boek gesteld,
zijn in druk gegeven door Gerard Vossius (2 dln. in
fol.); door Assemani (6 dln. Rome 1589--97; herdrukt 1736) ; eene complete fransche vertaling alleen van de grieksche geschriften van E. verscheen
1840 te Parijs; eene duitsche vertaling van eene
bloemlezing uit E.'s werken leverde P. Zingerle
(5 dln. Innsbruck 1830).
Ephremius, byzantijnsch schrijver uit de 13e
eeuw, schreef eene geschiedenis der keizers (loopende tot Michael VIII) in iambische verzen (nitgegeven o. a. door Bekker, Bonn 1840).
Ephron, 1) grensgebergte van den stam Juda ;
Jozua 15: 9. — 2) stad in den stam Benjamin;
I Chron. 13 : 19.
Ephron, een:grondbezitter onder de Hethieten,
op wiens land Abraham een graf voor Sara verkreeg ;
Gen. 23: 8-17; 25: 9; 49: 29, 30; 50: 13.
Ephtalitische Hunnen. Zie HUNNEN.
Ephydriaden, waternimfen, godinnen der
springbronnen.
Ephyra, dochter van Phoroneus, koning van
Argos, stichtte omstr. 1900 v. Chr. de stad Ephyrus.
Zie CORINTHE.
Ephyrus, oude naam van Corinthe.
Epicaste, zooveel als Jocaste, moeder en vronw
van IEdipus.
Epicharis, romeinsche lichtekooi, nam deel
aan de samenzwering van Piso tegen Nero. Deswege
in hechtenis gekomen, weigerde zij volstandig hare
medeplichtigen te noemen ; bij die weigering bled
zij volharden te midden van de wreedste martelingen, die men haar deed ondergaan ; en uit vrees, dat
zij misschien door de felle pijnen er toe gebracht
zou kunnen worden haar geheim te verraden, maakte
zij van een onbewaakt oogenblik gebruik en wurgde
zich zelve met haren gordelriem.
Epicharmus, dichter en pythagorisch wijsgeer, geb. omstr. 536 v. Chr. op het eiland Cos,
kwam zeer jong naar Sicilie, bloeide aan het hof van
Hiero I te Syracuse, en stierf aldaar omstr. 450 v.
Chr. Hij was de schepper van eene bijzondere soort
grieksche blijspelen (de dorisch-sicilische genaamd);
de daarvan bewaard geblevene fragmenten (Epieharnzi
fragmenta) zijn uitgegeven door Kruseman (Haarlem
1834) en door Meineke (Berlijn 1839, in dl. 1 der
DFragmenta comicorum Grwcorum").

Epicnemidische Locren

Epinac

Epienemidische Locren. Zie LOCRIS.
Epicrates, nit Ambracia, attisch blijspeldich-

Epidamnus, tegenw. Durazzo, oorspronkelijk
eene volkplanting der Corcyreers. Zie DURAllO en

ter, leerde omstr. de 107e olympiade ; zijne stukken
waren zeer geestig, zijn stijI en versmaat zuiver; van
5 zijner stukken bestaan fragmenten.
Epictetus, een stoicijn, geb. omstr. 50 na Chr.
te Hieropolis in Phrygie, was eerst slaaf te Rome,
en had tot beer Epaphroditus, een vrijgelatene van
Nero. Door Domitianus gebannen, toen die keizer al
de philosofen in ballingschap zond, nam E. de wijk
naar Nicopolis in Epirus (omstr. 90 na Chr.). Later
keerde hij naar Rome terug, en won er de achting
van Adriaan en van Marcus Aurelius. De geheele zedeleer van E. was saamgevat in deze spreuk: »Lijd
en mijd"; alleen daardoor, leerde hij, kan men ware
vrijheid genieten. In hoeverre hij zelf die spreuk betrachtte, kan o. a. blijken nit dit voorval: toen zijn
meester Epaphroditus hem bij zekere gelegenheid
zoo erg sloeg, dat daarbij een zijner beenen gebroken
werd, zeide E. niets anders dan: »lk heb het u wel
voorspeld, dat gij mij met uw slaan de beenen zoudt
breken." De nog aanwezige fragmenten van E.'s geschriften zijn het laatst uitgegeven door SchweigWlser onder den titel van Epictetece philosophie,
monumenta (5 din. Leipzig 1799-1800).
Epicuristen. Zie onder EPICURUS.
Epicurus, beroemd grieksch wijsgeer, geb. te
Gargettus bij Athene omstr. 342 v. Chr., richtte
310 v. Chr. eerie school te Lampsacus op, doch
bracht die 305 v. Chr. naar Athene over, waar hij
tot dat einde eenen thin aangekocht had, lien hij
bij zijnen dood (270 v. Chr.) als erfenis naliet aan
zijne leerlingen, opdat zij daar genoegelijk konden
blijven samenwonen. De philosophie van E. bestond
hoofdzakelijk hierin, dat genieten (evenzeer genot
des geestes als zingenot) het hoogste levensdoel en
's menschen grootste geluk moet zijn ; om dat doel
te bereiken, moet men alle natuurlijke neigingen
trachten te hevredigen, doch op eene verstandige en
rechtvaardige wijze ; men moet zich in zijnen levenswandel niet laten Leiden door vrees voor de goden,
die wel bestaan, maar die volstrekt geen invloed op
de wereldsche zaken kunnen nitoefenen, ook niet
door de vrees voor een Leven na den dood, dat niet
bestaat, en dat touter een verzinsel is om eenige
weinigen voordeel te doen trekken nit de bijgeloovigheid van den grooten hoop. De leer van E. beet
Epicurismus of Epicuristische wijsbegeerte, en de
aanhangers van die leer heeten Epicuristen. Talrijke
bijzonderheden aangaande bet Leven en de leer van
E. vindt men bij Diogenes Laertius, Lucretius, Cicero, Seneca, enz.; twee brieven van E. zijn in druk
gegeven door Schneider (Leipzig 1813); fragmenten
van het 2c en 1 le bock eener Verhandeling van E.
over de Natuur, opgegraven te Herculanum,
uitgegeven door Orellius (Leipzig 1818). De fransche philosoof Gassendi heeft den ongtmstigen dunk
over dezen wijsgeer trachten weg te nemen door
zijn geschrift De vita, moribus et doctrine Epicuri, en
de epicuristische philosophie te doen herteven door
zijne Syntagma philosophic epicure°, (1655).
Epicydes, 1) een atheensch demagoog, mededinger van Themistocles. 2) een te Carthago geboren Syracuser, werd in 215 met zijnen hroeder
Hippocrates naar Syracuse afgevaardigd, om bij
Hieron y mus de carthaagsche belangen te bevorderen,
speelde, nadat Hieronymus vermoord was, eene rot
eerst te Syracuse, en ging, toen die stad door Marcellus
veroverd was, naar Agrigentum ; nadat deze stad bemachtigd was door Valerins La virtus schijnt E. naar
Carthago teruggekeerd te zijn.
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Epidaurie, een rijkje in Argolis. Zie het art:
EPIDAURUS

3).

Epidaurus, naam van Brie steden in het oude
Griekenland, nl.: I) in Dalmatie, bij de Encheleers;
tegenw. Ragusi-Yecchio. — 2) Epidaurus Limera,
in Laconic, versterkte zee- en havenstad met eene
acropolis en resters van cyclopische muren, aan de
Argolische golf, tegenw. Palea Monembasia, 1 uur
gaans benoorden Napoli di Malvasia. — 3) het beroemdste E., eene havenstad in Argolis, aan de Saronische golf, vormde met haar groudgebied een onafhankelijk rijkje (Epidaurie), en was vooral vermaard
door een prachtigen (nog gedeeltelijk bestaanden)
tetnpel van Esculapius met een beroemd Orakel. Dit E.
is het tegenwoordige dorp Nea Epidavro, met haven.
Epidelium, in de'oudheid eene stad in Lacottie, aan de Argolische golf, bekend door . den tempel
van Apollo Epidelius.
—.
Epideno, rivier.
7i Zie
A PIDANUS
in F
_t..hi i Zi
Epidires, stad
Ethiopic.
- beBERENICE.
—
Epigonen, d. nazaten, afstammelingen ; onder dezen naam zijn inzonderheid te verstaan de
zonen der zeven helden, die Thebe belegerd hadden,
en die (op Adrastus na) alien bij dat beleg waren
omgekomen. De E. waren insgelijks zeven in getal,
nl.: Alcmeon, loon van Amphiraus ; Egialeus, zoon
van Adrastus; Diomedes, zoon van Tydeus; Promachus, zoon van Parthenopefis; Sthenelus, zoon van
Capaneus; Thersander, zoon van Polynices; Euryalas, zoon van Mecisteus. Tien jaren na het eindigen
van den thebaanschen oorlog kwamen de E., om den
dood hunner vaders Le wreken, op nieuw het beleg
voor Thebe opslaan, maakten zich meester van de
stad, en plaatsten er Thersander, zoon van Polynices,
op den troon ; dit geschiedde volgens sommigen
1303, volgens anderen 1217, volgens nog anderen
1197 jaren v. Chr.
Epila, stad in Spanje, aan den Jalon, 8 uren
gaans bewesten Saragossa ; 3200 inw.; beslissende
overwinning (1348) van de koninklijke armee onder
Lopez de Luna, op de troepen der unie van Aragonie
en Valencia.
Epimenides, eeu Cretenzer, nit Cnossus, was
een tijdgenoot van Solon, en werd beschouwd als een
ziener der toekomst en vertrouweling der goden.
Solon liet hem naar Athene komen, om den toorn
der goden of te wenden van de stad, die geteisterd
werd door de pest (596 v. Chr.), en om er de openbare eeredienst te hervormen. Toen E. zijne taak
volhracht had, begeerde hij niets anders als belooning, dan een takje van den aan Minerva gewijden
olijfboom. Hij stierf omstr. 538 v. Chr., in hoogen
ouderdom, ofschoon bet wet fabelachtig klinkt, dat
hij ruirn 300 jaren mid was toen hij stierf. Evenzoo
is het eene fabel, dat hij als jongeling in eene spelook in slaap was gevallen, en daar 40 of 50 jaren
fang in slaap was blijven liggen.
Epimetheus, zoon van Japet en broeder van
Prometheus, heging, in weerwil dat hem milks door
zijne brooders ontraden werd, de dwaasheid, Pandora tot vrouw te nemen, en de noodlottige dons
te openers, die zij van Jupiter ten geschenke had
ontvangen, nadat Prometheus voor dat geschenk bedaukt had. Hij was de varier van Pyrrha, vrouw van
Deucalion. Zie PANDORA.
Epinac, fransche kantonshoofdpl., dept. SaoneLoire, 4 uren gaans benoorden Autun ; 1200 inw.;
steenkolenmijnen
62
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Epinal

Epinal, hoofdplaats van het fransche dept. der
Vogesen, aan de Mosel, 47 mijlen beoosten Parts ;
11,000 inw.; standbeeld van Claude Lorrain, die in
de nabijheid van E. geboren was. In het jaar 980
werd E. onder den naam van Spinalium gesticht door
een bisschop van Metz ; en in 1446 stelde deze stad
zich onder het gezag van den hertog van Lotharingen.
Epinay (Louise Florence Petronille, madame d'),
geb. 1725, was eene dochter van den brigade-generaal Tardieu des Clavelles, en trad in den echt met
den rijken generalen pachter De la Live d'Epinay.
Terwijl haar echtgenoot een losbandig leven leidde,
zocht zij haar geluk in den omgang met de voornaamste letterkundigen van Karen tijd, o. a. Jean
Jacques Rousseau, Grimm, Duclos, Diderot, d'Holbach, enz. In 1745 leefde zij in zeer vertrouwelijken
omgang met Rousseau, waaraan echter een einde
kwam doordien hij jaloersch werd op baron Grimm ;
in zijne ',Confessions" maakt R. van die vredebreuk
met zijne vrienden gewag. Behalve hare Mentoires
(3 dln. Parijs 1818) heeft men van madame d'E.
Les conversations d'Emilie en Lettres a mon fils (Geneve 1758). Zij stierf 17 April 1783.
Epineuil, vlek in het fransche dept. Yonne,
aan den Armencon ; 1500 inw.
Epione, vrouw van Asclepios (d. i. Esculapius).
Epiphanea, of Epiphania, naam van verscheidene steden der oudheid, o. a.: 1) het oude Hamath,
tegenw. weder Hamath genoemd, in Syria, op den
linkeroever van den Orontes. Deze oude phenicische
kolonie werd vergroot door Antiochus Epiphanes ;
vandaar de naam E. — 2) oorspronkelijk iEniades
genaamd, het tegenwoordige Surpendkhiar, eene
stad in het oostelijk gedeelte van Cilicie, een weinig
benoorden Issus en 1 dagreis van de Amanicw pylce ;
was door Pompejus met zeeschuimers bevolkt. Cicero
vermeldt dit E. op zijne krijgstochten in deze streek.
Epiphanes, bijnaam van den syrischen koning
Antiochus IV, en van den egyptischen koning Ptolemeiis V. Zie die beide namen.
Epiphania, d. i. verschijning, het sedert het
begin der 4e 'eeuw ingevoerde christelijke feest, dal,
den 6 Januari gevierd werd ter gedachtenis van de
verschijning van Christus op aarde. Omstreeks de
helft der 4e eeuw werd echter, het eerst in de westersche Kerk, het gebruik ingevoerd, de komst van
Christus op aarde den 25 December te vieren. Van
dat tijdstip of werd de E. het herinneringsfeest van
de verschijning der drie Wijzen of Koningen (vandaar Driekoningen-dag), wordende op dien dag
tevens gevierd de Doop, dien Jezus ontving van
Johannes, en het eerste wonderwerk, dat Jezus verrichtte op de bruiloft van Cana.
Epiphania, oude steden. Zie EPIPHANEA.
Epiphanius, de heilige, een kerkleeraar nit
de 4e eeuw, geb. omstr. 310 in de nabijheid van
Eleutheropolis in Palestina, gest. 403, leefde eenigen tijd als kluizenaar, werd toen verheven (367)
tot bisschop van Constantia op Cyprus. Hij was een
ijverig bestrijder van alle ketterijen ; in zijn Panarium
(zijn voornaamste werk) somt hij niet minder dan
80 verschillende ketterijen op. Al zijne werken zijn
in het Licht gegeven door Petavius (2 dln. Parijs
1622) en door Dindorf (5 dln. Leipzig 1859-62).
—. E., bijgenaamd Scholasticus, leefde in de 6e eeuw
in Italie. Op verzoek van Cassiodorus vertaalde hij
de kerkelijke geschiedenissen van Socrates, Sozomenus en Theodoret uit het Grieksch in het Latijn,
en maakte daarvan een uittreksel in 12 boeken
onder den titel van Historic ecclesia, tripartite (gedrukt te Bazel door Beatus Rhenanns in 1523, en door

Episcopius
L. Cyaneus in het Fransch vertaald Parijs 1568).
Ook houdt men dezen E. voor dengene, die de ,,Joodsae Oudheden" van Flavius Josephus in het Latijn
vertaald heeft (gedruktOxford 1700).
Epirus, tegenw. Zuid-Albania, landschap in
Noord-Griekenland, ten N. begrensd door Illyrie, ten
W. door de Ionische Zee, ten O. door Thessalie en den
Achelous ; het was gesplitst in Chaonia en Threspotis ten westen, Atbamania ten oosten, Molossis in
bet midden. Somwijlen werd ook Acarnania en Ambracia gerekend tot E. te behooren. De bewoners
van E. waren Pelasgen, en dit landschap behield
altijd zijn pelasgisch karakter; het werd dan ook
door de Grieken als een barbaarsch land beschouwd.
Dodona was de hoofdstad van E. — Onder het romeinsche rijk, in de 4e eeuw, gaf men den naam
van E. aan een der 6 provincien van de diocese Macedonia. Het was toen ingedeeld in Oud-E. (het
eigenlijke E., benevens Ambracia en Acarnania), met
Nicopolis tot hoofdplaats, en Nieuw-E. (nagenoeg
het eigenlijke Illyrie), met Dyrrhachium tot hoofdpl.
— De Pelasgen kwamen zich in E. nederzetten 19
eeuwen v. Chr., onder de leiding van Lycaon. Omstr.
1280 v. Chr. werd E., en vervolgens Thessalie, overweldigd door heraclidische vorsten, die Neoptolemus
of Pyrrhus, zoon van Achilles, uit Thessalie verdreven ; deze nam toen de wijk Naar E., en stichtte daar
(1270 v. Chr.) het rijk der Molossen. Eene reeks
van koningen, wier namen onbekend zijn, regeerden
na hem tot op Admetus (480 v. Chr.). Onder Admetus en zijne opvolgers breidde het rijk der Molossen zich van lieverlede uit, en eindeNk (342 v.Chr.)
onder Alexander I, bevatte het geheel Epirus. De
ondernemende Pyrrhus (295-272 v. Chr.) gaf aan
E. eenen kortstondigen luister ; loch in 229 nam E.
den republikeinschen regeeringsvorm aan, en kwam
toen al spoedig onder den invloed van Macedonia;
toen Perseus vervolgens te Pydna overwonnen was,
werd E. (167 v. Chr.) door Paulus Emilius aan
Rome onderworpen, en in een romeinsch wingewest
herschapen. Sedert dat tijdstip heeft E. Been historische belangrijkheid meer. Het maakte deel uit van
het grieksche rijk tot op den inval der Turken, en
werd door ben veroverd in 1435 ; door Scanderbeg
werd het weder voor een korten tijd onafhankelijk
(1444), dock zag zich in 1467 op nieuw onder het
turksche juk gebracht. De bevolking van E. bestaat
hoofdzakelijk uit Arnauten.
Koningen van Epirus.

vOOr Chr.
voor Chr.
Admetus . . . 480-429 Alcetas II .. 312-295
Tarrutus
395 Pyrrhus I (eerst met
Alcetas I
Neoptolemus III
361
gezamenlijk,daarArymbas (eerst met
na alleen) . . . . 272
Neoptolemus II geAlexander II . . . . 242
zamenlijk, daarna
alleen) . . . ,
342 PyrrhuslLgezamenAlexander I
lijk metPtolemeils
334
Eacides
en Laodamia . . . 229
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Episcopalen, naam dien men aan de Anglicanen, d. i. aan de leven der staatskerk in Engeland
geeft (Zie ANGLICAANSCHE KERK). De naam E. is hun
gegeven in tegenstelling van Presbyterianen; laatstgenoemden hebben alle kerkelijke hierarchie verworpen,terwijlde E.daarentegen bisschoppen hebben.
Episcopi villa. Zie BiscHWEILER.
Episcopius (Simon), eigenlijk Simon Bisschop, een der groote mannen van de remonstrantsche
Kerk, onderscheidde zich als zoodanig door vredelievendheid en verdraagzaamheid, en was daarbij een
der beroemdste geleerden van zijnen tijd. Geboren

Epoisses
1 (of 8) Januari 1583 te Amsterdam, sedert 1611
professor der theologie te Leiden, werd hij (even als
zijne geheele partij) door de synode van Dordrecht
(1618) van de kerkelijke gemeenschap afgesneden ;
bovendien nit het land gebannen, nam E. de wijk
naar Frankrijk, doch keerde 1626 naar de Nederlanden terug, en kwam in Aug. van dat jaar te Rotterdam aan. Na gedurende eenige jaren aldaar, en
van tijd tot tijd ook te Amsterdam, gepredikt te hebben, werd hij 1634 benoemd tot hoogleeraar aan de
pas aldaar opgerichte kweekschool ter opleiding van
remonstrantsche jongelingen tot de predikdienst.
Hij stierf te Amsterdam 4 April 1643. Van zijne
Opera omnia verscheen dl. 1 te Amsterdam 1650,
dl. 2 te Gouda 1665. Zijne predication, met levensbericht, werden in druk gegeven 1693.
Epoisses, vlek in het fransche dept. Cote-d'Or,
3 uren gaans bewesten Samnur ; 1200 inw.; beroemde
kaas:
Epomeo, of Monte San-Nicola, een uitgebrande
vulkaan op het eiland Ischia, 2368 vt. hoog ; dicta
bij den top de badplaats Casamicciola.
Epona, bij de Romeinen de godin der paarden en de beschermvrouw der voerlieden, muilezeldrijvers en stalknechten.
Eponina, of Epponina, de vrouw van Julius
Sabinus, is beroemd wegens hare huwelijksliefde. Zie
SABINUS.

Epopeus, zoon van Neptunus, kwam nit Thessalie naar Sicyon, waar hij koning werd ; hij sneuvelde in eenen oorlog tegen koning Nycteus van
Thebe, wiens dochter Antiope hij bij zich opgenomen
had. — E., een stuurman van een tyrrheensch schip,
welks bemanning het er op gemunt had om Bacchus
arglistig weg te voeren, voor welke euveldaad ze
echter alien in dolfijnen veranderd werden.
Epopten. Zie ELEUSIS.
Eporedia, eene stad in Cisalpijnsch Gallia ;
tegenw. Ivrea.
Eporedorix, twee edele Eduers, waarschijnlijk
vader en zoon, worden vermeld door Cesar. De eerste
beoorloogde de Sequanen reeds voor Cesar's tijd, en
geraakte in 52 v. Chr. in zijne macht, toen Vercingetorix, de gallisehe veldheer, zijne landslieden ten
oorlog verzameld had tegen de Romeinen. De jongste
E. voerde het bevel over de ruiterij der Eduers,
welke Cesar te hulp toog tegen Gergovia, doch werd
een trouwelooze bondgenoot, en diende vervolgens
met zijne ruiterij under Vercingetorix tegen Rome.
Eppeldorff, dorp in nederl. Luxemburg,1 uur
gaans ten Z. 0. van Diekirch.
Eppendorf, I) een dorp in het gebied van
Hamburg ; 730 inw. — 2) een fabriekdorp in het
saksische district Zwickau, gerichtsamt Schellenberg ;
1800 inw.
Eppenhuizen, of Eppingehuizen, dorpje in
Groningen, 3 uren gaans benoordw. Appingedam.
Epping, dorp met 2100 inw. in het engelsche
graafschap Essex, ruim 6 uren gaans benoordoosten
Londen, grenst ten noorden aan het Epping-Forest,
zijnde een groot, vroeger geheel met bosch begroeid,
heuvelland.
Eppingehuizen. Zie EPPENHUIZEN.
Eppingen, stad in den hadener Middelrijnkreis, aan de Elsentz ; 3300 inw.
Eppius (Marcus), een aanhanger van Pompejus
in 49 T. Chr., streed na diens dood in Afrika under
Scipio en under Sextus Pompejus. Door Cesar weal
hem, na den slag bij Thapsus, gratie verleend.
Epponina. Zie EPONINA.
Eppstein.

Zie EPSTEIN.

Equus tuticus
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Eprêmesnil (J. J. Duval d'), raadsheer in bet
parlement van Parijs, geb. 1746, maakte zich in het
begin der omwenteling populair door de hevigheid,
waarmede hij het hof aanviel, dat van het parlement
de registratie verlangde van verscheidene edicten,
die door het parlement waren afgewezen. Met kracht
drong d'E. aan op de bijeenroeping van de statengeneraal ; hij werd vervolgens lid van de Nationale
Vergadering ; maar al spoedig deinsde hij terug
voor de omwenteling, die hij had helpen uitlokken ;
toen trof hem de haat van bet yolk, waarvan hij een
oogenblik de afgod was geweest: hij werd your het
revolutionnaire gerechtshof gebracht, ter dood veroordeeld, en in 1794 geschavotteerd.
Epsom, marktvlek in het engelsche graafschap
Surrey, ruim 5 uren gaans bezuidw. Londen ; circa
5000 inw., en eene beroemde, in 1613 ontdekte,
minerale bron, waarvan bet hoofdbestanddeel bitterzout is, waaruit door cristallisatie het Epsomer of
zoogenaamd Engelsch zeal verkregen wordt. Jaarlijks den 21 Mei druk bezochte paarden-wedrennen.
Epstein, of Eppstein, stadje in het hertogdom
Nassau, amt KOnigstein ; 800 inw.; minerale 'bron.
Epte, rivier in het noorden van Frankrijk, ontspringt drie kwartier gaans benoorden Forges in het
dept. der Beneden-Seine, stroomt langs Gisors en
St.-Clair, en valt, na een loop van 11 mijlen, 1 uur
gaans beneden Vernon in de Seine. Voorheen werd
Isle-de-France door de E. van Normandie gescheiden.
Epternach. Zie ECHTERNACH.
Epternacus, lat. naam van Echternach. De
abdij van Echternach wordt in de verdeeling van
Lotharingen (28 Juli 870), tusschen Karel den Kale
en Lodewijk den Duitscher, genoemd Epterniacum.
Equateur (republique de 1'), fransche benaming voor Ecuador.
Equator. Zie /EQUATOR.
Equen. Zie JEQUEN.
Eques, d. ruiter, ridder (in bet meervoudige
getal Equites). De Equites vormden van de romeinsche armee de te paard dienende klasse, oorspronkelijk samengesteld uit de rijkste patriciers. Aanvankelijk slechts uit 300 ruiters bestaande, klom
dat getal later tot 3600, waarvan de helft tot plebejische familien behoorde. Ten tijde van de republiek
ontvingen de door de consuls en censoren voor 5
jaren gekozene ruiters, behalve bet stemrecht in de
centurion, het noodige geld om zich een paard aan
te schaffen en dat te onderhouden, maar verder
niets. Langzamerhand begonnen de ruiters (of ridders) een derden stand te vormen, die als middelstand tusschen den senaat en het yolk stond, en alB
zoodanig dan ook (123 v. Chr.) door Cajus Gracchus
erkend werd. Later evenwel verloor die stand meer
en meer zijnen staatkundigen invloed, totdat hij
under de laatste keizers geen zweem meer daarvan
overhad.
Equicola (Mario), italiaansch schrijver, geb.
in het vlek Alveto, in bet land der iEquicolm (de
oude JEquen), leefde aan het hof der prinsen van
Ferrara en Mantua, en gaf 1521 eene verdienstelijke
mGeschiedenis van Mantua" in het licht. Ook heeft
men nog van hem een vermaard book Della natura
d' Amore (1525), in het Fransch vertaald door Chappuis (1584).
Equinoxe. Zie iEQUINOCTIUM.
Equites. Zie EQUES.
Equotuticum, of Equus tuticus, tegenw.
stad in Samnium, benoordAriano (zie ARIANO
oosten Beneventum, was gesticht door Diomedes.
Equus tuticus. Zie EQUOTUTICUM.

Er

Erato

Er, 1) de eerstgeboren zoon van Juda en Sua,
was de broeder van Onan, en de man van Thamar ;
Gen. 38: 3, 6, 7; 46: 12 ; Num. 26: 19; I Chron.
2 : 3. — 2) een zoon van Juda's en Sua's derden
zoon Sela ; I Chron. 4: 21. — 3) een in het geslachtregister van Jezus ; Lucas 3: 28.
Er, zoon van Armenius, een Pamphylier, die,
toen hij in den slag gevallen was, 10 dagen lang
bleef liggen zonder tot ontbinding over te gaan ;
op den brandstapel werd hij weder levend, en verhaalde toen wat hij in de Onderwereld gezien had.
Dit voorval met E., vermeld bij Plato en Cicero (en
dat overigens niets antlers was dan een geval van
schijndood), werd dikwijls aangevoerd als een bewijs
voor de onsterfelijkheid der ziel.
Era, rivier in Toskanen, ontspringt beoosten
Volterra, en ontlast zich na eenen loop van 8 mijlen
in den Arno.
Eran, kleinzoon van Ephraim ; Num. 26 : 36.
Erana, 1) stall in Messenie, in de nabijheid van
het voorgebergte Cyparissium. — 2) hoofdplaats
der Eleutherocilices, aan het gebergte Amanus,
wordt vermeld door Cicero, bij gelegenheid van
zijne krijgsbewegingen aldaar.
Erang, dorp op het 0. I. eiland Ceram, ter
westkust van het schiereiland Hoeamohel ; in 1642
werd E. bezocht door den landvoogd Vlaming, die
er verscheidene prauwen in den grond liet schieten.
Eranieten, een tak van den stam Ephraim ;
ze hadden Eran tot stamvader ; Num. 26: 36.
Erard (Sebastien), beroemd piano-maker, geb.
5 April 1752 te Straatsburg, gest. 5 April 1831 op
zijn kasteel La Muette te Passy bij Parijs. Na zich
in 1768 te Parijs nedergezet, en eenige jaren later
aldaar eene pianomakerij opgericht te hebben, ging
hij later eene dergelijke werkplaats oprichten te
Londen, keerde 1812 naar Parijs terug, en bleef daar
gevestigd tot aan zijnen dood. De pianomakerij werd
voortgezet door zijnen neef Pierre E. (geb. 1794,
gest. 5 Aug. 1855).
Erarik, koning der Oost-Gothen, was het
hoofd der Rugiers, een noordsch yolk, dat Theodorik vergezeld had naar Italie. Hij werd in 541 tot
den troon verheven. Ziende dat het gezag der OostGothen in Italie aan het wankelen gebracht begon
te worden door de veroveringen van Belisarius, trad
E. in onderhandeling met keizer Justinianus, aan
wien hij het grondgebied, dat nog onder zijn gezag
stond, wilde overleveren ; maar eer deze onderhandeling tot haar beslag kwam, werd E. door zijne
eigene soldaten vermoord, en opgevolgd door Totila.
Erasinides, 1) atheensch veldheer, die in
406 v. Chr., na den gewonnen zeeslag bij de Arginusen, met 4 zijner ambtgenooten te Athene ter
dood werd veroordeeld, omdat zij verzuimd hadden
hunne dooden te begraven en schipbreukelingen te
redden. — 2) veldheer der Corinthen, kwam met
eene strijdmacht de Syracusanen te hulp tegen de
aanvallen der Atheners in den peloponnezischen
oorIog.
Erasmus, eene korte, maar rijk aan water
zijnde rivier in Argos, kwam, naar de ouden meenden, uit het meer van Stymphalus.
beroemd grieksch geneesErasistratus,
kundige, kleinzoon van Aristoteles, geb. te Julis op
het eiland Ceos, werd door Seleucus Nicator, koning
van Syrie, aan diens hof onthoden, om de behandeling op zich te nemen van den jongen Antiochus,
die aan eene ongeneeslijke kwaal scheen te lijden
Al spoedig ontdekte E., dat de geheele ziekte van
Antiochus touter voortsproot nit eene hopelooze

liefde, die hij had opgevat voor zijne stiefmoeder
Stratonice. Toen E. dit geheim aan den koning openbaarde, wist hij hem tevens over te halenyan zijne
tweede vrouw afstand te doen ten behoeve van zijnen zoon, die nu dan ook volkomen herstelde. Hoogbejaard stierf E. in Ionie (257 v. Chr.). Naar men
wil is E. de eerste geweest, die lijken ontleed heeft.
Hij was het hoofd van eene geneeskundige school
(de Erasistrateers, ook genaamd de Methodisten),
die tegenover de school der Empirici stond en
omstr. 400 jaren is blijven bestaan. 2) een Athener, zoon van Pheax, was waarschijnlijk dezelfde, die
onder de dertig tirannen te Athene genoemd wordt.
Erasmus, de heilige, bisschop in Campanie,
martelaar omstr. bet jaar 300, een der zoogenaamde
14 noodhulpen ; kerkelijke gedenkdag 3 Juni.
Erasmus (Desiderius),een krachtig bevorderaar
van de kerkhervorming, geb. 28 Oct. 1467 te Rotterdam (uit dien hoofde Erasmus Rotterdamtm genoemd), ontving in 1492 de priesterwijding, vertrok
daarop naar Parijs, begaf zich van daar 1497 naar
Engeland, waar hij eenigen tijd onderwijzer was
van een natuurlijken zoon van Jacobus IV (koning
van Schotland), dien hij vervolgens vergezelde naar
Italie. Hij maakte zulk een grooten opgang met zijne
geschriften, dat verscheidene vorsten hem aanbiedingen deden, om hem aan bun hof te lokken ; pans
Leo X trachtte hem over te halen om te Rome te
blijven. In Engeland teruggekeerd, werd E. met
groote onderscheiding behandeld door Hendrik VIII,
knoopte vriendschappelijke betrekkingen aan met
Thomas Morns, was eenigen tijd hoogleeraar voor
de grieksche taal te Oxford en te Cambridge ; hij
wees de aanbiedingen van de hand van Frans I, die
hem aan het hoofd wilde plaatsen van het •College
de France", en ontving van Karel V, als in de Nederlanden geboren, den titel van raadsheer met eene
jaarwedde. In 1521 begaf hij zich naar Bazel, naar
zijnen vriend, den boekdrukker Froben, om zelf eene
editie van zijne werken te bezorgen. Hij stierf aldaar
12 Juli 1536, eer nog paus Paulus III gevolg had
kunnen geven aan zijn voornemen om aan E. den
kardinaalshoed te schenken. Erasmus was de grootste geleerde van zijne eeuw, de zuiverste, sierlijkste
en geestigste schrijver en tevens de verstandigste
man van zijnen tijd. Hij was een voorstander van
voorzichtige hervorming , in het kerkelijke, geeselde
met zijne pen het bijgeloof der monniken, de spitsvondigheden der scholastici, de dwaasheden van
elken stand, tot zelfs van den pauselijken Stoel. Hij
bezorgde editien van de werken van classieken en
kerkvaders, en inzonderheid den oorspronkelijken
tekst van bet Nieuwe Testament. In een geleerd
twistgeschrijf met Luther verdedigde E. (1524) de
vrijheid van den wil. Van het standpunt der roomsch katholieke kerkleer beoordeeld, ging E. echter te
veel of op zijn eigen oordeel in zake van godsdienst,
zoodat dan ook verscheidene zijner werken te Rome
op den Index staan. De volledigste editie van de
werken van E. bezorgde Leclerc (11 dln. Leiden
1703). De Stultiw Laus (Lof der Zotheid) van E. is
in bijna alle talen overgezet.
Erastus, een der medewerkers van Paulus;
Hand. 19: 2'2; Rom. 16: 23; II Tim. 4: 20.
Erato, de muze van het lierdicht, inzonderheid
der erotische dichtkunst, wordt voorgesteld als eene
jonge nimf, het hoofd omkranst met mirten en rozen, met eene Tier in de linkerhand, en naast haar
een cupido'tje met eene brandende fakkel. — E.,
eene dryade, was de vronw van Areas, en nitlegster
van bet orakel van Pan.
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Eratosthenes
Eratosthenes, 1) geb. 276 v. Chr. te Cyrene
in Afrika, werd door Ptolemeits Euergetes aangesteld als opzichter over de alexandrijnsche bibliotheek.
Op ruim 80-jarigen leeftijd blind geworden, liet E.
zich vrijwillig doodhongeren (194 v. Chr.). Vooral
jegens de sterre- en aardrijkskunde heeft E. zich
verdienstelijk gemaakt. Hij liet eene Algemeene
Kaart na, die lang als de eenige grondslag gediend
heeft voor de studie der geographie. Hij gaf aan
den boog van den meridiaan tusschen de twee keerkringen 47 0 42'; twintig eeuwen na hem vond de
Akademie van Wetenschappen te Parijs nagenoeg
dezelfde maat (470 40'). De nog aanwezige fragmenten van E.'s Geographica zijn het volledigst nitgegeven door Bernhardi (Berlijn 1822). — 2) een
der dertig tirannen, een aanhanger van den zachtaardigen Theramenes, bleef,- bij de vlucht der 30
naar Eleusis, met Phidon te Athene, onder de bescherming van het amnestie-decreet ; hij werd echter
door Lysias aangeklaagd als medeplichtig aan den
Mood zijns broeders Polemarchus; de afloop van die
aanklacht is niet bekend.
Eratostratus. Zie EROSTRATUS.
Erbach, lat. Erpachium, stad in bet groothertogdom Hessen-Darmstadt, aan de Mumling, 10
uren gaans bezuidoosten Darmstadt ; 2400 inw.;
kasteel der graven van Erbach-Erbach, met eene
grafkapel, waarin de lijkkisten van Eginhard en
Emma. — 2) dorp in bet hertogdom Nassau ; hier
in den omtrek wordt de beste Rijnwijn gewonnen.
Erbach (Graven van), een oorspronkelijk frankisch geslacht, dat zegt of te stammer van Eginhard
en Emma, de dochter van Karel den Groote ; in
oorkonden vindt men van het grafelijk geslacht E.
het eerst melding gemaakt in de 12e eeuw ; in 1532
werden de graven van E. tot den rijksgravenstand
verheven; in 1806 werden zij gemediatiseerd. Tegenwoordig is dit geslacht gesplitst in de 3 linien
Erbach-Erbach,Erbach- Furstenau,Erbach- Schonberg.

Erbeke, eene plaats, vermeld in eenen giftbrief
van keizer Hendrik III (1046), als liggende tusschen Lovena en Isla, waarschijnlijk op den Veluwezoom, prov. Gelderland, waar thans de buurtschap
Eerbeek ligt.
Erben (Karel Jaromir), uitstekend boheemsch
dichter en geschiedschrijver, geb. 7 Nov. 1811 te
Milotin bij KOniginhof, sedert 1851 archivaris der
stad Praag. Hij leverde o. a.: de verzameling boheemsche volksliederen, getiteld Pisne narodni (3 dln.
1842 tot 1845), en het belangrijke werk Regesta
diplomatica nee non epistolaria Bohemw et Moravice ab
anno 600 ad annum 1253 (1856 en v.).

Erbendorf, vlek in den beierschen kreis Oberpfaltz, landgericht Kemnath ; 1500 inw.
Erbil, het oude Arbela, vestingstad in aziat.
Turkije (in Mossoel), hoofdplaats van een livah,
ruim 10 mijlen bezuidoosten Mossoel ; 4000 inw.,
moest Koerden.
Erbisdorf, dorp in het saksische district Dresden, gerichtsamt Brand : 2200 inw.; E. en Brand
zijn de hoofdzetels van de exploitatie der freiberger
zilvermijnen.
Erbray, fransche stad, dept. Loire-InfOrieure,
2 uren gaans bezuidoosten Chateaubriant ; 1800 maw.;
marmergroeven,
Free, twee steden in Frankrijk, namelijk :
1) Erce, dept. Ariege, 4 uren gaans bezuidoosten
Saint-Girons; 3200 inw.; ijzer- en tinmijnen. —
2) Erce-en-Lame, dept. Ille-Vilaine, 2 uren gaans
beoosten Bain ; 3000 inw.
Ercildoune, dorp in Schotland. Zie EARLSTON.

Erech
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Ercillo (don Alonzo d'), spaansch dichter en
krijgsman, geb. 7 Aug. 1533 te Madrid, gest. aldaar
1595, vergezelde eerst als page don Filips (Filips II)
op diens reizen in Frankrijk, Italie, Duitschland en
Engeland, en ging 1547 naar Chili scheep, om deel
te nemen aan den strijd tegen de Araucanen. Hij
heeft zich eenen onsterfelijken naam verzekerd door
zijn historisch heldendicht La Araucana, waarin hij
den worstelstrijd der Spanjaarden in Chili bezingt;
het verscheen in het Licht in 3 stukken (1569, 1578
en 1590) en werd ontelbare malen herdrukt, ook
te Parijs 1824 ; de nauwkeurigste editie is die in
2 dln. (Madrid 1828).
Erdeni—Tsjao, in rumen liggende stad in
Mongolie, op 101 0 2' 0. L. en 460 57' N. Br. moet
(volgens Fischer) het beroemde Karakorum,de hoofdstad van Gengis-khan, geweest zijn.
Erding, stad in den beierschen kreis Oberbaiern, aau de Sempt, met ruim 2000 inw. en eene
kerk, die druk bezocht wordt door bedevaartgangers. Van E. tot Moosburg strekt bet Erdinger Moos
zich nit, ook Freisinger Moos genaamd, 6 mijlen
lang bij 14 mij1 breed.
Erdmannsdorf, 1) dorp en kerspel in bet
pruis. reg.-distr. Liegnitz, kreis Hirschberg, in eene
bekooriijke landstreek, vroeger behoorende aan graaf
Gneisenau, thans aan den koning van Pruisen ; 1520
inw.; koninklijk kasteel, en heerlijk park met het
zwitsersche huis van de prinses van Liegnitz. —
2) dorp en kerspel in bet saks. district Zwickau,
gerichtsamt Augustusburg, aan de Zschopau; ruim
1000 inw.; spinmolens en andere inrichtingen van
kunstvlijt.
Erdirid, 1) vlek in het hongaarsche comitaat
Szathmar; 2000 inw.; kasteel van graaf Karoly. —
2) dorp in het hongaarsche comitaat Essek, aan den
Donau, met de rumen van het voormalige kasteel
der oude familie Erdiidi, die 1511 tot den gravenstand
verheven werd, en welk geslacht sedert 1728 gesplitst is in twee linien, van welke de oudste nog
weder gesplitst is in twee takken. Tot dit geslacht
behoorde de banns van Croatie, Slavonie en Dalmatie
ErdOdy (Thomas, graaf van), geb. 1558, die verscheidene veldslagen leverde aan de Turken (in de
jaren 1584-1595), en 1625 als thesaurier der
kroon stierf.
Erdb—Horvitdi, dorp in het hongaarsche
comitaat Abaujvar ; 1400 inw.; voortreffelijken wijn.
Erdre, rivier in Frankrijk, ontspringt circa 3
uren gaans beoosten Cando, dept. Maine-Loire, en
valt na eenen loop van 11 a 12 mijlen in de Loire,
bij Nantes, dept. Loire-Inferieure.
Erebus, een mythisch wezen, geboren uit den
Chaos, verwekte bij zijne zuster (den Nacht) den
Dag, loch werd in eene rivier veranderd en in de
Onderwereld neergeslingerd, omdat hij hulp verleend had aan de Titanen. — E., bij Homerus een
donkey oord, onder de aarde; men moest den E.
door, om van de Bovenwereld naar de Onderwereld
te komen.
Erebus, 1) een 12,400 vt. hooge, nog in werking zijnde vuurspuwende berg op het antarctische
vasteland Victoria-land, onder 78 gr. zuiderbreedte,
in 1842 ontdekt door Ross. — 2) kleine baai in de
arctische poolzee, aan het zuidwestelijk gedeelte
van Noord-Devon, E. genoemd naar een schip van
Franklin, dat bier 1845-46 overwinterde; werd
later een hoofdstation voor de expedition ter opsporing van Franklin.
Erech, een der oudste steden van het rijk van
Nimrod ; Gen. 10 :10.
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Erechtheum

Erechtheum, grieksch Erechtheion,beroernde
dubbele tempel op de acropolis te Athene, de eene
gewijd aan de Athene Polias, de andere aan de nimf
Pandrosos, werd gebouwd op last van koning Erechtheus, en brandde af in de perzische oorlogen; in
422-415 v. Chr. weder opgebouwd, is het E. nog
tegenwoordig grootendeels in wezen, en een der
prachtigste gedenkstukken van grieksche bouwkunst
in den ionischen stijl.
Erechtheus, koning van Athene (1525--1460 v. Chr.), zoon van Pandion, bracht zijne dochter Chthonia ten oiler, om de overwinning te behalen op de bewoners van Eleusis ; in dat gevecht
doodde bij Eumolpus, den zoon van Neptunus, en
werd, tot straf daarvoor, door den bliksem getroffen.
Men schrijft aan hem de instelling van de Eleusinische mysterien toe. Hij bouwde eenen tempel op de
acropolis van Athene (zie ERECHTHEUM). - Nog
anderen, die den naam E. gedragen hebben, komen
meer onder den naam van Erichthonius voor. Zie
ERICHTHONIUS.

Erechthieden, de gemeenschappelijke benaming der attische koningen, van Erechtheus af tot
Thyrnotes.
Erekli, 1) het Heraclea of Perinthus der ouden,
stad in europ. Turkije (in Roemelie), aan de zee van
Marmora, ruim 10 mijlen bewesten Constantinopel ;
ligt tegenw. in ruinen, en is slechts door visschers
bewoond. — 2) het oude Archelais, stad in aziat.
Turkije (in Caramanie), 14 mijlen bezuidoosten
Konieh; beslaat eene groote uitgestrektheid gronds.
— 3) E., of Eregri (het oude Heraclea Pontica of
Eribolum in Bithynie), havenstad in aziat. Turkije
(in Anatolie), aan eene golf van de Zwarte Zee, 8
mijlen benoordw. Boli ; 5000 inw.
Erembi, een yolk, dat Homerus na de Sidoniers noernt. Volgens Hellanicus en de meeste geografen der oudheid waren de E. troglodieten, die
beoosten Egypte in Arable woonden ; anderen plaatsten de E. op Cyprus; weder anderen beschouwden
hen als te wonen in Ethiopie.
Zie _.
F RENTZ
i Zi
Erens, rivie r tje.
Erensdorff, ook Ermsdorff of Ermstorff, dorp
in nederl. Luxemburg, vijf kwartier gaans bezuidoosten Diekirch, aan de Erentz.
Erentz, 1) riviertje in nederl. Luxemburg,
ontspringt in het Grunwald, 1 uur gaans benoordoosten de stad Luxemburg, stroomt, behalve langs
Eisenborn en Alt-Linster, ook tangs Ernzen, Feltz,
Medernach, Erensdorff en Eppeldorff, en valt tegenover het dorp Reisdorff in de Sure, na in haren 3
mijlen langen loop een twaalftal beken in zich opgenomen te hebben. — 2) De Zwarte E., riviertje
in nederl. Luxemburg, ontspringt ook in het Grunwald, een weinig beoosten Hostert, draagt aanvankelijk den naam van Linsterbach, doch neemt bij
Jung-Linster den naam van Zwarte E. aan. Dit riviertje heeft eene lengte van 2 mijl, doorstroomt
een der schilderachtigste dalen van het groothertogdom, de dorpen Ernster, Gonderingen, JungLinster, Reuland aandoende, en ook Michelshoff,
waarbij bet zich ontlast in de Sure.
Erenz, duitsche spelling van Erentz.
Eresburg, t egenw. Stadtberg. Zie EHRESBURG.
Eresburgh, eene plaats, waarvan men reeds
ten tijde van Karel den Groote gewag gemaakt vindt,
lag waarschijnlijk ter plaatse van het tegenwoordige
stadje 's Heerenberg in Gelderland.
Eresiohthon, of Erysichthon, 1) zoon van
Cecrops en Agraulus (een der bijnamen van PallasAthene), bracht het beeld van Eleithyia naar Athene,

Erfurt
en stierf kinderloos, tijdens zijn vader nog leefde.
— 2) zoon van Triopas, had zich vergrepen aan een
bosch, dat aan Ceres gewijd was,en werd deswege
door die godin gestraft, doordien zij hem honger liet
lijden ; om zijnen honger te stillen, at hij zijne eigene
ledematen op. Zijne dochter Mestra, die de gaaf der
gedaanteverwisseling bezat, dacht te vergeefs allerlei
middelen uit om hem van eenig voedsel te voorzien,
tot welk einde zij zich in allerlei gedaanten veranderde ; doch niets mocht baten, en E. bezweek eindelijk onder de folterendste smarten.
Eresloch, wide naam van Eersel.
Eresrha, rivier in Spanje, ontspringt op de
Sierra Guaderrama, en valt na eenen loop van 16
mijlen in de Adaja, in de prov. Valladolid.
Eresos, de geboorteplaats van Theophrastus,
was oudtijds eene havenstad op het eiland Lesbos,
en is tegenwoordig het havenplaatsje Ereso, op de
zuidwestkust van het eiland.
Eretria, tegenw. Paleo Castro, was een der
oudste en voornaamste steden op het eiland Eubea,
op de westkust, bezuidoosten Chalcis, met welke
stad E. wedijverde om de heerschappij over het
eiland. Naar E., als geboorteplaats van den philosoof
Menedemus, werd de school van Elis ook wel
Eretrische school genoemd (zie Ems).
Eretrici, philosofen der Eretrische school.
Eretum, eene bij Livius en Virgilius vermelde
stad der nude Sabijnen, aan den Tiberis, kwam onder de Romeinen spoedig tot verval.
Ereuthalion, doodde Nestor. Zie AREITHOUS.
Erfa, riviertje in den badener Benedenrijn-kreis,
valt na eenen loop van 6 mijlen in den Main, bij
Burgstadt in Beieren.
Erfelden, dorp in het groothertogdom HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, op den rechteroever
van den Rijn, bij Darmstadt ; 950 inw. Gustaaf Adolf
liet bier de Zweden-zuil oprichten als een gedenkteeken van zijnen overtocht over den Rijn 6 Dec.1631.
Erfurt, lat. Erfordia, oudtijds ook bekend onder de namen Argelia en Bicurgium, stad, en sedert
1814 sterke vesting van den Zen rang, boofdplaats
van het regeeringsdistrict Erfurt in de pruisische
provincie Saksen, 29 a 30 mijlen bezuidwesten Berlijn, aan de Gera, die er doorheen stroomt ; circa
29,000 inw. (behalve ruim 5000 man militaire bezetting); in de 16e eeuw had E. eene bevolking van
58,000 zielen, en was toen ruim dubbel zoo groot
als tegenwoordig. In den vroegsten tijd der middeleeuwen werd E., naar zijnen stichter, Erpesfurt genoernd ; in 805 werd het door Karel den Groote tot
eene koopstad voor de Slawen verheven, en trad in
de 12e eeuw toe tot den Hanze-bond. Gedurende
de He, 15e en 16e eeuw was deze stad, begunstigd
door de keurvorsten van Saksen, de stapelplaats
voor het handelsverkeer tusschen Hoog- en NederDuitschland. In 1648 werd E. afgestaan aan den
aartsbisschop-keurvorst van Maintz, kwam 1803 aan
Pruisen, en ging na den slag van Jena bij capitulatie
16 Oct. 1806 aan de Franschen over, die er meester
van bleven tot in het najaar van 1813, toen E. (en
in het voorjaar van 1814 de citadel op den Petersberg) weder werd ontruimd aan de Pruisen. Van
27 Sept. tot 14 Oct. 1808 hield Napoleon I bier het
beroemde Erfurter Congres, waaraan keizer Alexander van Rusland en (met uitzondering van Oostenrijk's keizer en Pruisen's koning) al de vorsten van
Duitschland deelnamen. In Maart en April 1850
hield het parlement voor de ter Unie overeenstemmende staten te E. zijne zittingen in bet weesbuis
Martinstift, zijnde het voormalige Augustijner kloos-

Ergineh

Erigone

ter, waarin nog de eel van Luther aanwezig is, die
hier 17 Juni 1505 monnik werd. De beroetnde
universiteit van E., geprivilegieerd 1389, ingewijd
1398, werd 1816 opgeheven. De bibliotheek der
universiteit (50,000 din.) behoort thans aan de
19 Juni 1754 te E. opgerichte akademie van wetenschappen van algemeen nut.
Ergineh, de oude Erginus of Agrianes, rivier
in Roemelid. Zie AGRIANES en ERKENEII.
Erginus, een Minyer-koning in Orchomenus,
vader van Agamedes en Trophonius; zijne gezanten,
(lie hij als naar gewoonte naar Thebe gezonden had
om de jaarlijksche schatting van 100 ossen aldaar
in ontvang te nemen, ontmoetten den toen 18-jarigen
Hercules, die hen alien den neus en de ooren afsneed,
en hen zoo, zonder ossen, naar huis zond. In den
oorlog, die hiervan het gevolg was, werd E. door
Hercules genoodzaakt, de vroeger reeds ontvangene
schatting dubbel aan Thebe terug te geven. In den
tocht der Argonauten was E. (of Tiphus) als stuurman op het schip Argo gekozen.
Ergodan, een der Kei-eilanden, in den Molukschen archipel, residentie Banda ; is bewoond.
Ergoltz, riviertje, dat op de Schafmatt in het
zwits. kanton Bazel ontspringt, het dal E. doorstroomt, en zich, na eenen loop van 6 mijlen, bij
Angst in den Rijn outlast.
Erhard (Heinrich August), duitsch geschiedkundige, geb. 13 Febr. 1793 te Erfurt, gest. 22 Mei
1851 als archivaris van het provinciaal archief te
Munster, heeft o. a. de volgende werken geschreven :

Ericsson (John), voornaam werktuigkundige,
geb. 31 Juli 1803 in Zweden, eerst officier der
genie in zweedsche dienst, hield sedert 1826 verblijf in Engeland, waar hij zich voornantelijk bezig
hield met bet aanbrengen van verbeteringen in de
stoomwerktuigen, en ging 1839 naar Amerika, waar
hij de eerste stoomboot maakte, die voorzien was
van den door hem uitgevondenen schroef-propellor
of voortstuwende schroef. Algemeen bekend was
zijn naam reeds sedert 1833, toen hij de later door
hem als voortstuwende kracht voor schepen (stoomschip ),Ericsson") gebezigde Calorische machine ten
toon gesteld had ; en nog grooter vermaardheid
verschafte hij zich door de in 1861 in zeer korten
tijd (van 5 Oct. tot 31 Dec.) door hem gebouwde
bomvrije kanonneerboot Monitor, die zoo proefhoudend bleek in een zeegevecht van Maart 1862.
Ericusa, of Encodes, een der Eolische (tegenw.
Liparische) eilanden. Zie ALicunt.
Eridano, lat. Eridanus, zoo noemen italiaansche dichters de Po; tijdens de fransche overbeersching was het departement E. een departement van
het prinsdom Pidmont, en had Turijn tot hoofdplaats.
Eridanus, dichterlijke benaming voor de riv.
Padus (tegenw. de Po), in de mythologic vermaard,
doordien Phaeton in deze rivier neergeslingerd was.
Erie, verscheidene graafschappen en steden in
Noord-Amerika, o. a.: 1) stad in Pennsylvania, met
uitmuntende haven, op den zuidoever van het meer
E. (zie n°. 3), gesticht '1794, heeft thans 9500 inw.
— 2) het fort E. in Opper-Canada, vlak over Blackrock (staat New-York) en ten westen van de uitwatering van den Niagara, is bekend geworden in
den oorlog 1813 en 1814 tusschen Engeland en de
Vereenigde Staten van N.-Amerika. — 3) een der
vijf groote canadasche meren in Noord-Amerika,
begrensd door Opper-Canada en de Unie-staten
Michigan, Ohio, Pennsylvania en New-York, heeft
eene grootte van 453 vierk. mijlen, en staat in gemeenschap als volgt : door den Niagara en door het
Welland-kanaal met het 310 vt. lager liggende Ontario-meer ; door het Erie-kanaal, dat van Buffalo
uitgaat, met Albany aan den Hudson en New-York;
en door het Erie-Extension-kanaal met Delaware.
Het Erie-kanaal heeft eene lengte van 368 engelsche
mijlen, staat door zijkanalen zelfs met het stroomgebied van den Mississippi in gemeenschap, is bevaarbaar voor de grootste stoomschepen, en heeft
een verbazenden invloed uitgeoefend op de welvaart
en den bloei van de streken, welke het doorsnijdt.
In bet Erie-meer ontlasten zich verscheidene rivieren, waarvan de voornaamste zijn : Huron, BlackRiver, Rocky en Guyahoga. In dit meer liggen ook
eenige weinig-belangrijke eilandjes. De vaart op
dit meer is niet zeer veilig, er woeden nu en dan
geweldige stormen. Eene engelsche vloot werd op
het Erie-meer verslagen en buit gemaakt door de
Amerikanen 10 Sept. 1813.
Eriels, zwitsersch dal. Zie AIROLO.
Erigena, lat. naam der schotsche stad Ayr.
Erigena (Johannes), bijgenaamd Scotus, scholastisch wijsgeer. Zie SCOTUS ERIGENA.
Erigone, 1) dochter van Icarius, werd bij
Bacchus moeder van Staphylus ; verhing zich bij de
bron, waar zij haars vaders 10 vond. — 2) dochter
van Egisthus en Clytemnestra ; bij Orestes werd zij
moeder van Penthilus, en uit zijne handen werd zij
verlost door Diana, die haar tot priesteres aanstelde ;
volgens eene andere lezing verhing zij zich uit wanhoop, toen zij hoofde, dat Orestes van moedermoord
vrijgesproken werd.

Geschichte des Aufbliihens wissenschaftlicher Bildung,
vornehmlich in Deutschland (3 din. Maagdenburg
1827-32); Geschichte der Landfrieden in Deutschland (Erfurt 1829); Itegesta historice Westphaliw (dl.

1 en 2, Munster 1847-51).
Eri, rivier op het ambonsche eiland Ceram in
0. I., outlast zich, na eenen westelijken loop, in zee.
Eri, een der zonen van Gad ; Gen. 46 : 16.
Erianthus, de vertegenwoordiger van Thebe
in de vergadering, waarin, na het einde van den
peloponnezischen oorlog, over het lot van Athene
nerd beraadslaagd. Op zijn voorstel stemden de
Thebanen en de Corinthen voor de algeheele slechting van Athene ; de Phociers waren aanvankelijk
daartegen.
Eribcea, stad in Illyrid ; tegenw. Croia. Zie
CROIA en AKDZJE-HISSAR.
Eribolum, stad in Bithynid. Zie EREKLL 3).
Eric, of Erich, zweedsche en deensche koningen. Zie ERIK.
Erichem, of Erkum, ook wel Arichem, dorp
met 1500 inw. in het voormalige graafschap Buren,
prov. Gelderland, aan de Linge, een half uur gaans
bewesten Tiel.
Ericht, een meer op de grenzen van de schotsche graafschappen Perth en Inverness, in het
wildste gedeelte van het Grampian-gebergte, staat
in gemeenschap met de meren Rannoch en Lydoch,
en outlast zich eindelijk in den Tay.
Erichthonius, koning van Athene, regeerde
van 1573 tot 1556 v. Chr.; hij had kromme beenen,
uit welken hoofde men hem voor een zoon van Vulcairns hield. Aan hem wordt de uitvinding van wagens toegeschreven. — E., in de fabelleer een wezen, half mensch, half draak ; moet ook over Attica
geregeerd hebben, en de insteller geweest zijn van
de Panathenedn. — E., koning van Troje, zoon
van Dardanus, broeder van Iles en vader van Tros.
Ericius. Zie ERIZZO.
Encodes, Zie ERICUSA.
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Erigonus

Erigonus, tegenw. Tzerua, eene rivier in het
macedonische landschap Peonie, ontlastte zich links
in den Arius; de E. is waarschijnlijk de Agrianus,
waarvan Herodotus melding maakt.
Erik, naam van veertien koningen van Zweden.
Van de eerste zeven is weinig of niets met historische zekerheid bekend, dan dat zij regeerden
in de 9e en 10e eeuw. — E. VIII, beklom den
troon °Instr. 954, behaalde eene schitterende overwinning op zijn tegenstander StyrbjOrn, die bijgestaan
werd door den koning van Denemarken, welk land
E. insgelijks aan zijn gezag onderwierp ; hij ontving
den eerenaam van Zegerijke, en bleef meester van
Denemarken tot aan zijnen dood omstr. het jaar
1000. — E. IX, de heilige, verkoren 1155, was
de zoon van eenen machtigen landsgroote, met name
Iwar, onderwierp het zuidelijk gedeelte van Finland,
en voerde daar het Christendom in ; door den deenschen prins Magnus Erikson, die een inval in Zweden was komen doen, gevangen genomen in Upsal
(1160) werd E. onthoofd ; later gecanoniseerd,
wordt hij vereerd als beschermheilige van Zweden;
kerkelijke gedenkdag 18 Mei. — E. X, genaamd
Canutson, kleinzoon van den heiligen E., regeerde
van 1210 tot 1216, doch deed niets merkwaardigs.
— E. XI, bijgenaamd de Stamelaar, kwam op den
troon 1222 na Jan I, en stierf 1250 kinderloos, zoodat de zweedsche kroon overging op het geslacht der
Folkungen. — E. XII, werd door de tegen z i jnen
vader Magnus II in opstand gekomene Zweden in
diens plaats op den troon gezet, en deelde vervolgens
het rijk met hem. Deze deeling gaf aanleiding tot
een oorlog (1344-1550) tusschen vader en zoon;
laatstgenoemde stierf door vergif (1359), naar men
wil hem toegediend door zijne eigene moeder,
Blanche van Namen. — E. XIII (van Denemarken E. IX), geb. 1382, zoon van Wratislas, hertog
van Pommeren, en Maria, nicht van de befaamde
Margareta van Waldemar, bijgenaamd de Noordsche
Semiramis, werd 1397 door laatstgenoemde vorstin
(zie CALMAR) benoemd tot erfgenaam der kroonen
van Denemarken, Zweden en Noorwegen, en regeerde eenigeti tijd met haar gezamenlijk. In 1412,
bij Margareta's dood, bleef hij alleen meester van
den troon ; maar zonder talent, en even wreedaardig
als lafhartig zijnde, werd hij van den troon vervallen
verklaard 1439, en nam de wijk naar Pommeren,
waar hij tien jaren later stierf. — E. XIV, zoon
van Gustaaf Wasa, geb. 13 Dec. 1533, volgde 1560
zijnen vader op den troon, en regeerde aanvankelijk
met voorbeeldig beleid, bracht de zweedsche zeemacht tot eene voorheen nooit gekende hoogte, en
riep een aantal nuttige instellingen in het leven.
Door zijn huwelijk, echter, met Catharina Mansdotter, de dochter van een korporaal, berokkende hij
zich den wrevel van den hoogen adel des lands; toen
eenige tegenheden (in den oorlog tegen Denemarken)
en zijne nu en dan terugkeerende vlagen van krankzinnigheid daarbij kwamen, en vooral doordien hij
den laaghartigen en wreedaardigen JOran Pehrson
tot zijn voornaamsten vertrouweling koos, steeg de
misnoegdheid ten top, en er brak een opstand tegen
hem uit, aan welks hoofd zijne beide broeders (Jan
en Karel) stonden, die zich van zijnen persoon meester maakten, en hem noodzaakten afstand van den
troon te doen (1568) ten behoeve van Jan, die
nauwlijks bet bewind in handen had of hij liet E.
in den kerker werpen ; na eenige jaren gevangen
gehouden te zijn, werd E., door huurlingen van zijnen broeder, koning Jan, door middel van vergif orn
het leven gebracht (26 Febr. 1577).

Eriphyle
Erik, naam van Brie koningen van Noorwegen.
Van E., bijgenaamd Bloedbijl(933-936) en van E. I
(1014-1018) is niets bekend.—E.II(1281-1299),
zoon van Magnus VII, was een vijand van de geestelijkheid, en van allen vooruitgang in beschaving ; zipn
streven was, om de Noorwegers tot hunne oorspronkelijke zedeleer en ruwe kracht terug te brengen ;
hij was de vader van de Maagd van Noorwegen.
Zie E. XIII van Zweden.
—E.I
Erik,, naam van negen koningen van Denemarken.
Van E. I (846-847) en van E. II (847-863) is
Diets bijzonders bekend. — E. III, bijgenaamd
de Goede (1095-1103), voerde met voorspoed oorlog tegen de Vandalen, en was bij zijn yolk bemind
om zijne goedheid. Intusschen maakte hij zich schuldig aan eenen moord, weshalve hij, om daarvoor
boete te doen, eenen tocht ondernam naar Jeruzalern ;
op dien tocht stierf hij, in 1103, op het eiland Cyprus. — E. IV, 1134-1137, verrichtte niets der
vermelding waardig. — E. V, bijgenaamd het
Schaap, volgde 1137 zijnen vader E. IV op den
troon, doch ging 1147 in een klooster te Odensee,
waar hij later stierf. Evenmin als door hem, werd
lets bijzonders uitgericht door E. VI, VII en VIII;
van hen is alleenlijk te vermelden: E. VI, werd
in 1250 ter dood gebracht, door of op last van zijn
broeder Abel, die hem opvolgde ; E. VII werd
insgelijks vermoord 1286 ; zijn zoon E. VIII beklom den troon onder het regentschap van zijne
moeder, Agnes van Brandenburg, welk regentschap
beroerd werd door binnenlandsche onlusten, die
Denemarken nog verscheurden in 1319, toen deze
E. stierf. — E. IX (zie E. XIII van Zweden.
Erik Rauda, een Noorman uit IJsland, stoutmoedig zeevaarder in de 10e eeuw ; in 952 (of 982)
ontdekte hij Groenland, waar zich in 986 de eerste
volkplanters uit IJsland kwamen nederzetten.
Eriksgasse, of Eriksresa, de plechtstatige
rondgang der oude zweedsche koningen door het
rijk, om zich te later huldigen.
Erimo—Castro, het oude Thespies, vlek in
Griekenland, 4 uren gaans bewesten Thebe.
Erin, de oude inheemsche naam van lerland.
Erineils,Ider4steden van de dorische tetrapolis.
Eringer—dal, of Val de Heres, een Alpendal in het zwits. kanton Wallis, door de Borgne
doorstroomd , 12 uren gaans tang, loopt tegenover
Sitten uit in het Rhone-dal.
Erinna, grieksche dichteres, volgens sommigen
eerie tijdgenoote en vriendin van Sappho ; volgens
anderen leefde zij ten tijde van Demosthenes; zij
was pas 19 j. oud toen zij stierf, doch liet eenen
onsterfelijken naam na door hare gedichten, waarvan slechts fragtnenten tot ons gekomen zijn, opgenomen in de .Carmina novem poetarum freminarum"
(Antw. 1568) en in de »Poetze Graeci lyrici" van
Bergk (2e druk 2 din. Leipzig 1854).
Erinnyen, of Eumenieden. Zie FURIeN.
Erinnys, de grieksche Furie. Zie FURIeN.
Erinyen. Zie ERINNYeN.
Eriphyle, dochter van Talaiis en Lysimache,
vrouw van den ziener of waarzegger Amphiaraus,
verried haren man, die zich schuil gehouden had
om niet mede te gaan in den thebaanschen oorlog,
omdat hij door zijne kunst tot de ontdekking was
gekomen, dat hij in dien oorlog zou sneuvelen. Tot
loon voor haar verraad ontving E. van Polinyces een
sluier en een halssnoer. Amphiaraus droeg de taak
otn zijn dood te wreken op aan zijnen zoon Alcmeon,
die dan ook, zoodra hij vernam dat zijn vader gesneuveld was, zijne moeder otnbracht (zie ALCMEON).

Eris

Ermel

Eris, in de grieksche tnythologie de godin der
tweedracht, identiek met de romeinsche Discordia
(zie dat art.).
Erisburg, dezelfde naarn als Eresburgh.
Erisichthon, dezelfde als Eresichthon.
Eriwan, perzisch Rewan, het oude Eroanum of
Terwa, sedert 1828 russische stad in Azie, in het
oude Armenie, 5 uren gaans benoorden de rivier
Aras, 7 mijlen benoordoosten den berg Ararat, ligt
aan den Zenghi, 3312 vt. boven den Spiegel der
zee; 14,000 maw.; gesticht op het slagveld, waar
Erowant, die Ardasches van den armenischen troon
had gestooten, in de le eeuw na Chr. verslagen werd
door de Perzen. In de 7e eeuw reeds eene machtige
stad, werd E. in de 16e eeuw residentie der Sophis
van Perzie ; door de Turken ingenomen 1553, en
nogmaals in 1582, werd E. 1604 herwonnen door
Abbas den Groote ; in 1635 maakten de Turken zich
op nienw meester van E., verloren het nogmaals, en
heroverden het 1724: doch Thamas Koeli-khan
rnaakte zich meester van E. in 1735 ; en na verscheidene omwentelingen, waaronder E. de hoofdstad werd van een afzonderlijk khanaat, onderwierp
deze stad zich aan Perzie in 1769. De Russen belegerden E. te vergeefs in 1808, maar in 1827 (13 Oct.)
werd het door den russ. generaal prins Paskewitsj
stormenderhand ingenomen, en bij den vrede van
Toerkmantsjai (22 Febr. 1828) aan Rusland afgestaan met eenig grondgebied, om bet tegenwoordige
russische gouvernement E. te vormen, dat ook
Russisch Armenie genoemd wordt, en waarvan E. de
hoofdplaats is. Het russ. gonvt. E., bestaande nit de
voorrnalige perzische prov. E. en nit nagenoeg het
geheele turksche pachalik Akhaltsikhee, is ruim 573
vierk. mijlen groot, bevolkt met ruim 256,000 zielen (Armeniers, Tadzjiks, Koerden en Russen), besproeid door de rivieren Koer, Aras, Arpatsjai, enz.
en het groote meer Sewanga of Goktsja.
Erix. Zie ERYX.
Erizzo (Sebastiano), lat. Ericius, venetiaansch
oudheid- en letterkundige, lid van den Raad der
Tienmannen, geb. 1522, gest. 1585, heeft geschreyen eene Verhandelarg over de munten en legpenningen der ouden (Venetie 1550), en een bundel
zedelijke verhalen, eerst gedrukt in 1794 te Livorno.
Erkel (Frans), hongaarsch componist, geb. 1810
te Gyula, eerst muziek-directeur aan de opera te
Kaschau, sedert 1837 aan de nationale opera te
Pesth. Vooral grooten opgang in zijn vaderland maakte
zijne opera Hunyady Laszlo.
Erkelentz, stad in het pruis. reg.-district
Aken, aan den spoorweg van Aken naar Dusseldorf;
2200 inw.
Erkeneh, de oude Erginus of Agrianes, rivier
in Europ. Turkije, prov. Roemelie, ontspringt 5 uren
gaans bezuiden Viza, en valt 8 uren gaans bezuiden
Adrianopel in de Maritza.
Erkta. Zie EIRKTA.
Erkum. Zie ERJCHEM.
Erlach, fransch Cerlier, stadje met 1000 inw.
aan het Bielermeer in het zwits. kanton Bern, met
een kasteel, eertijds aan de Heeren van E. toebehoord
hebbende, doch in 1474 bezet door de Berners bij
het begin van hunnen oorlog met Burgundie, en
sedert in hun bezet gebleven.
Erlach, eene aanzienlijke familie, oorspronkelijk
nit Burgundie, heeft sedert de 12e eenw eene belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Bern.
De voornaamste leden van dit geslacht zijn : E. (Ulrich van), onder wiens aanvoering de Berners 1298
tie overwinning behaalden op den adel en Albertus

van Oostenrijk. — E. (Rudolf van), zoon van den
vorige, verdedigde de stad Bern tegen den graaf van
Nydau en verscheidene andere edellieden uit den
orntrek ; in 1339 bevocht hij in den slag van Laupen de overwinning, die aan de Berners hunne onafhankelijkheid verzekerde; hij werd 1360 door zijnen scboonzoon, Joost van Rudens, vermoord. —
E. (Johannes Lodewijk van), veldheer en staatsman, geb. 1595, gest. 26 Jan. 1650, diende met lof
in den 30-j. oorlog onder Gustaaf Adolf van Zweden
en Bernhard van Saksen-Weimar, wier vertrouwen
hij genoot, en ging na den dood van laatstgenoemden
in dienst van Frankrijk over; hij had roemrijk aandeel aan de overwinning van Lens (1648), en werd
tot belooning daarvoor tot stadhouder van Breisach
benoemd en tot maarschalk van Frankrijk verheven.
— E. (Jeronimus van), geb. 1667, gest. 28 Febr.
1748, insgelijks een uitstekend generaal, eerst (1696
--1702) in fransche, daarna in oostenrijksche dienst,
genoot de vriendscbap van prins Eugenius; later
vestigde hij zich te Bern, waar hij in 1721 tot avoyer
werd gekozen. E. (Karel Lodewijk van), geb.
1746, werd bevorderd tot marechal-de-camp, doch
verliet de fransche dienst bij de uitbarsting der muwenteling 1789, en keerde toen terug naar Bern,
waar hem 1798 het kommando over de landweer
toevertrouwd werd, tijdens den vijandelijken inval
der Franschen ; hij hood heldhaftig het hoofd aan
de fransche generaals Brune en Schauenbourg, moest
echter voor de overmacht zwichten, en werd op den
terugtocht (5 Maart) door zijne eigene soldaten vermoord. — E. (Rudolf Lodewijk van), geb. 1749,
was schout van Burgdorf, toen hij zich 1801 met
Reding en Steiger verbond tegen de Franschen ; bij
den opstand in 1802 werd hij tot bevelhebier der
zwitsersche armee benoemd, doch nam na den afloop
daarvan zijn ontslag, en stierf 1810.
Erlaf, rivier in den oostenrijkscben BovenWienerwald-kreis, komt bij Mariazell in Stiermarken uit het Erlaf-meer, neemt bij Wieselburg de
Kleine Erlaf in zich op, en ontlast zich na eenen
loop van 9 mijlen in den Donau.
Erlangen, stad in Beieren, kreis Mittelfranken,
4 uren gaans benoordw. Neurenberg, aan de Regnitz
en het Lodewijkskanaal ; 11,600 inw.; gesplitst in de
Oude stad en de lNieuwe stad ; laatstgenoemde, ook
Christian-Erlangen genaaind, werd 1688, na de herroeping van het Edict van Nantes, door fransche nitgewekenen gesticht onder Christiaan Ernst, markgraaf van Bayreuth ; beroemde universiteit, in 1743
gesticht door markgraaf Frederik van BrandenburgBayreuth, wien in 1843 te E. een standbeeld opgericht is ; met deze universiteit werd in 1809 die
van Altorf vereenigd.
Erlau, hongaarsch Eger, slaw. Jager, lat. Agria,
stad in Hongarije, hoofdplaats van het comitaat
Heves, aan de rivier E., 13 mijlen benoordoosten
Pesth ; 18,000 inw.
Erlitzer gebergte, of Boheemsche Kammen,
eene keten van het Reuzengebergte.
Erm, oudt. Ermen, gehucht met 350 a 400 inw.
in Drenthe, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Assen.
De dappere schoolnieester van E. (Meyndert van der
Thynen) ontvouwde hier in den krijgsraad 27 (of
28) Dec. 1672 aan den luitenant-kolonel Eybergen
en verdere officieren het plan van aanval om Koeverden te heroveren, en wees op de kaart ieder
hunner zijne plaats aan.
Ermatingen, vlek in het zwits. kanton Thurgau, 2 uren gaans bewesten Constans; 1800 inw.

Ermel.

Zie ERMELO.
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Ermeland

Ermeland, of Ermland, een vruchtbaar landschap in Oost-Pruisen, groot 76 vierk. mijlen, beboort tot het regeerings-district Koningsbergen.
Eertijds was E. een der elf landschappen van het
oude Pruisen, later een der vier bisdommen van het
land der Duitsche Orde, kwam 1466 met geheel
West-Pruisen onder het gezag van Polen, en werd
1772 bij Pruisen ingelijfd ; het bisdom E. dagteekent
van 1244; in de 14e eeuw werden de bisschoppen
van E. in den duitschen rijksvorstenstand verheven
en stonden rechtstreeks onder den pans.
Ermelek, stad in het turksche sandzjak ItsjIli (Cilicie), aan den GOk-Soe: 8000 inw.
Ermelo, of Ermel, het oude Irminlo, dorp in
Gelderland, I uur gaans bezuiden Harderwijk, midden in de heide ; men vindt het reeds in het jaar
858 vermeld onder de bewoonde plaatsen aan den
zeekant, in pages felua ; heeft thans circa 300 inw.
Ermen, oude naam van het gehucht Erm in
Drenthe.
Ermenonville, dorp in het fransche dept.
Oise, 3 uren gaans bezuidoosten Senlis, aan cen
riviertje, dat zich in de Nonnette ontlast ; 600 inw.;
E. behoort aan de familie Girardin, en is vooral vermaard, door hun kasteel en park, door graaf Girardin ten gebruike afgestaan aan Jean Jacques Rousseau, die bier zijne laatste levensdagen sleet, en
1778 stierf; zijne asch rust op een in den vijver van
het groote park liggend eilandje, Ile des Peupliers
(populierboomen-eilandje) genaaind. De beerlijkheid E. werd 1603 tot een vicomtd verheven
door Hendrik IV, ten behoeve van zijnen vriend De
Vic, gouverneur van Calais. Het kasteel werd een
korten tijd bewoond door de bekoorlijke Gabrielle
d'Estrdes, de minnares van Hendrik IV.
Ermitage (1'), heuvelland aan de oevers van
de Rhone, in het fransche dept. DrOme, beroemd
om zijne voortreffelijke wijnen (Bessar, Greffieu,
Meal, Rocoule). — E. (1'), bekoorlijk gelegen landgoed in het dal van Montmorency, door Madame
d'Epinay aan J. J. Rousseau geschonken.
_e F
E RMELAND.
Ermland. Zie
Ermorith, het oude Hermunthis, thans een
dorp in Opper-Egypte, ruim 4 mijlen benoorden
Esneh ; vele ruinen van prachtige gebouwen en van
e enen grooten tempel.
Ermrich, in de duitsche heldensagen een
koning der Oost-Gothen in Apulie (Rome) en keizer,
die vele heldendaden verricht heeft.
Erms, rivier in den wurtembergschen Zwartewoud-kreis, vormt een schilderachtig dal, en valt,
na eenen loop van 4 a 5 mijlen, bij Tentzlingen in
den Neckar.
Ermsdorff, of F_rmstorff. Zie ERENSDORFF.
Ermsleben, stad in bet pruis. reg.-district
Merseburg, 15 uren gaans benoordwesten Merseburg,
op den rechteroever van de Selke ; 2800 inw.
Ernani, stad in Spanje, 2 uren gaans bezuiden
San-Sebastiano; 3000 inw.
Erne, rivier in het noorden van Ierland, doorstroomt het aan eilandjes rijke loch (d. binnennicer) Erne, dat zich in twee deelen splitst (het
Bovenmeer, ruim een halve vierk. mijl, en het Benedenmeer, ruim 2 vierk. mijlen groat); na eenen
loop van 15 mijlen, tusschen schilderachtige oevers,
door het graafschap Fermanagh, outlast de E. zich
1 uur gaans beneden Ballyshannon in de Donegalbaai.
Ern6e, stad met 5500 inw. in het fransche
dept. Mayenne, 6 uren gaans bewesten Mayenne,
aan het riviertje E., dat zich in de Mayenne ontlast.

Ernst
Ernerenses, of Enerheimers, zoo noemt Emo
de bewoners van Eenrum.
Ernerum, oude naam van het groninger dorp
Eenrum.
Ernest, fransche naam voor Ernst (zie de artikels ERNST).
Ernesti, duitsche geleerden-familie; het beroeindste lid dezer familie is E. (Johann August),
geb. 4 Aug. 1707 te Tennstadt in Thuringen, gest.
als professor der welsprekendheid en theologie te
Leipzig 11 Sept. 1781 ; vooral zijne editie van Cicero (5 dln. Leipzig 1737-39; 3e druk Halle 1776
—77), en de Clavis Ciceroniana (Leipzig 1739 ;
6e druk 1831) zijn zeer geacht.
Ernestinische linie, de oudste linie van
bet Saksische Huis, heeft tot stamheer keurvorst
Ernst, zoon van Frederik II, keurvorst van Saksen,
lien hij in het jaar 1464 opvolgde; bij stierf 1486.
Hij had 28 Augustus 1485 de landen zijns vaders
gedeeld met zijn jongeren broeder Albert, die de
stamheer werd van de Albertinische linie, zijnde
het tegenwoordige koninklijke stamhuis van Saksen.
Zie ALBERTIN1SCHE LINIE.
Ernestinische Huis-orde, eene ridderorde. ingesteld 26 Dec. 1833 door de hertogen van
Saksen der ernestinisch-gothadr linie, nl. door de
hertogen van Altenburg, Coburg-Gotha en Meiningen ; bestaat uit grootkruizen, commandeurs en
ridders.
Ernestus, aartsbertog van Oostenrijk, zoon
van keizer Maximiliaan II, geb. te Weenen 15 Juni
1553, werd 1592 door Filips 11 tot gouverneur
over de Nederlanden aangesteld, en Meld als zoodanig 30 Jan. 1594 zijn plecbtstatigen intocht te
Brussel, onderscheidde zich door een lui, vadzig en
wellustig levee, en stierf reeds 21 Febr. 1595, Been
andere herinnering nalatende, dan dat hij Michiel
Renichon had omgekocht, om prins Maurits van het
Leven te berooven door sluipmoord.
Ernst, keurvorst van Saksen, stamheer der Ernestinische linie, zoon van Frederik den Zachtmoedige, geb. 24 Maart 1441, met zijnen broeder Albert
in 1455 door Kuntz von Kaufungen geroofd (zie
PRINSENROOF), werd 1464 keurvorst, en regeerde met
zijnen broeder gezamenlijk tot 28 Aug. 1485, toed
te Leipzig de deeling tusschen hen plaats vond. Hij
stierf 26 Aug. 1486 te Kolditz.
Ernst Casimir, graaf van Nassau, enz., geb.
22 Dec. 1573 te Dillenburg, trail in dienst der Nederlanden, streed dapper bij verscheidene gelegenheden, en werd 1620, na den dood van zijnen broeder Willem Lodewijk, tot stadhouder van Friesland
aangesteld ; en 16'25, na den dood van prins Maurits,
werd hij ook stadhouder van Groningen en Drenthe.
Met die waardigheden bekleed, streed hij echter nog
altijd mede, hielp 1628 Grol veroveren, en hielp
Frederik Hendrik hij de belegering van 's Hertogenbosch. In 1632 naar Roermond gezonden, om dat te
bemachtigen, werd hij 2 Juni van dat jaar, bij het
bezichtigen van de loopgraven, door een musketkogel des vijands gedood.
Ernst I, bijgenaamd de Vrome, stichter van de
geheele gothasche dynastic, geb. 25 Dec. 1601 te Altenburg, was de negende der tien zonen van hertog
Johan van Weimar en Dorothea Maria van Anhalt ;
hij was een bondgenoot van Gustaaf Adolf, onttrok
zich echter na den slag bij Nordlingen aan den oorlog, en sloot den vrede van Praag mede. In 1644
erfde hij de helft van het prinsdom Eisenach, en
1672 de altenburgsche en coburgsche landen, waarvan hij echter een gedeelte aan Weimar afstond. Hij
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stierf 26 Maart 1675. Bij zijne gemalin Elizabeth
Sophia van Altenburg verwekte hij twaalf zonen en
zes dochters, waarvan zeven zonen (stichters van
zoo vele afzonderlijke linien) en twee dochters hem
overleefden.
Ernst II, hertog van Saksen-Gotha en Altenburg, geb. 30 Jan. 1745, zoon van hertog Frederik III, aanvaardde de regeering 1772, hield een
zeer eenvoudig hof, was wis- en sterrekundige en
een uitmuntend schaakspeler, en stierf 20 April
1804. Van zijne vier zonen was August Emil Leopold
zijn. opvolger.
Ernst III, hertog van Saksen-Coburg-Gotha,
geb. 2 Jan. 1784, zoon van hertog Frans, volgde
(na de uit den weg ruiming van eenige moeilijkheden,
ontstaan door de fransche sequestratie) 9 Dec. 1806
zijnen vader op, sloot zich na den slag van Leipzig
bij de verbondene mogendheden aan, kommandeerde
het 5e armeekorps, en nam daarmede Maintz in. Hij
was mede in Parijs en op het congres te Weenen,
waarbij hem het aan den Rijn gelegene prinsdom
Lichtenberg werd toegewezen (hetwelk hij echter
in 1834 voor 2 millioen pruisische thalers aan
Pruisen afstond). In den tweeden veldtocht tegen
Napoleon kommandeerde hij de saksische troepen.
Hij was 1817 in den echt getreden met Louise van
Gotha, doch lief zich 1826 wettelijk van haar scheiden ; na haren dood, die 30 Aug. 1831 plaats vond,
trad hij 1832 in het huwelijk met Maria van Wurtemberg ; hij stierf 29 Jan. 1844. Uit zijn eerste
huwelijk zijn gesproten : hertog Ernst IV (zie het
volgende art.) en prin., Albert (die de gemaal werd
van Engeland's koningin Victoria).
Ernst IV (August Karel Johannes Leopold
Alexander Eduard), als hertog van Saksen-CoburgGotha Ernst II, zoon van Ernst III (zie het vorige
art.), geb. 21 Juni 1818 te Coburg, ontving eene
zeer degelijke opvoeding, en werd vervuld van liefde
voor kunst en wetensebap. Sedert 1836 deed hij van
tijd tot tijd reizen door alle landen van Europa,
studeerde te Bonn, en diende vervolgens in de saksische armee, die hij verliet met den rang van generaal-majoor, om 3 Mei 1842 in den echt te treden
met prinses Alexandrine (geb. 6 Dec. 18'20), dochter van Leopold, groothertog van Baden. In 1844
(29 Dec.) aanvaardde hij de regeering, wist zich in
de woelige jaren 1848 en 1849 door wijs beleid en
vane beradenheid staande te houden, nam 1849 deel
aan derroorlog tegen Denemarken, en bevocht 5 April
1849 de overwinning bij EckernfOrde. Hij heeft zich
herhaalde malen openlijk doen kennen als een warm
voorstander van vrijheid in godsdienst en staatkunde, en heeft zich door zijne liberale denkwijzen
zeer popolair gemaakt. Hij componeerde verscheidene operaas, waaronder de Santa Chiara, die veel
opgang gemaakt heeft. Het voorjaar van 1862 bracht
hij met zijne gemalin en verscheidene geleerden en
kunstenaars op een uitstapje naar de Roode Zee en
Abyssinia door.
Ernst August, koning van Hanover, geb.
5 Juni 1771, vijfde zoon van koning George III van
Groot-Britannic en Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, voerde den titel van hertog van Cumberland, studeerde 1786--90 te Gottingen, trad
vervolgens in krijgsdienst, en kommandeerde 1793
—95 een hanoveraansch regement kavallerie in de
Nederlanden. In 1813 ging hij in het hoofdkwartier
der Geallieerden, hield vervolgens afwisselend verblijf te Londen en te Berlijn, waar hij 29 Mei 1815
in den echt trad met prinses Frederika van Mecklenburg-Strelitz, wier derde man hij werd. In het en-

gelsche Huis der Lords deed hij zich als een bestrijder van het liberalismus kennen. Nadat hem 20 Juni
1837 de kroon van Hanover ten deel was gevallen,
was een zijner eerste regeeringsdaden (1 Nov. 1837)
het afschaffen van de grondwet en het herstellen
van de staatsregeling van 1819. In 1848 wist hij
zich door het verleenen van concession op den troon
staande te houden, dies hij bij zijnen dood (18 Nov.
1851) naliet aan zijnen eenigen zoon, die toen koning George V werd. In 1861 is voor E.-A. te Hanover een gedenkteeken opgericht.
Ernstbrunn, een plaatsje in den boheenischen kreis Budweis, nabij Kalsching, met eene beroemde glasfabriek.
Ernstthal, stadin het saksische distr. Zwickau ;
3800 inw.
Eroanum,
naam van Eriwan.
Eroles (baron d'), spaansch generaal, geb. omstreeks 1785 in Catalonie, gest. 1825, werd in 1822
door Ferdinand VII benoemd tot kapitein-generaal
(opperbevelhebber) over de troepen, bestemd om
op te rukken tegen de constitutionneele opstandelingen, alsmede tot lid van het bewind te Urgel ; hij
droeg veel bij tot onderdrukking van den opstand;
hij was de bekwaamste der tegenstanders van Mina.
Eropina, koningrijkje in Senegambie, grenst
aan de rijkjes Yamina en Djemarroe, en heeft tot
hoofdstad de stad E., die omstr. 40 mijlen bezuidoosten St.-Louis ligt.
Eros, de grieksche god der liefde, identiek met
den Amor der Romeinen ; was een der vier allegorische huisgoden van de grieksche Egyptenaren.
Zie AMOR en ANANCHIS.
Eros, 1) een tooneelspeler te Rome, die eerst
niet beviel, doch later, nadat hij van Q. Roscius les
genomen had, een der beroemdste komedianten was.
— 2) een slaaf van den triumvir Antonius; toen hij
van Antonius het zwaard ontving om hem te dooden,
stak hij daarentegen voor Antonius' oogen zich zelven
er mede dood.
Erostratus, of Herostratus, ook Eratostratus,
een Epheser van geringe afkomst, wilde zich met
alle geweld, hoe dan ook, vermaardheid verschaffen ;
tot dat einde stak hij moedwillig den tempel van
Diana te Ephesus in brand (356 v. Chr.), waardoor
een van de zeven wonderen der wereld totaal vernietigd werd. Deze waanzinnige daad had plaats den
eigen nacht, waarin Alexander geboren werd ; E.
werd tot straf leveed verbrand.
Erotianus, grieksch geneeskundige ten tijde
van Nero, is de schrijver van een Glossarium op
Hippocrates, in den vorrn van een woordenboek, gedrukt door H. Etienne te Parijs 1564, en op nieuw
uitgegeven door Frantz .in Erotiani, Galeni et
Herodoti glossaria in Hippocratem, (Grieksch-Latijn,
Leipzig 1780).
Erotidien, feesten van Eros en Amor, inzonderheid met !ulster gevierd te Thespiw.
Erp, dorp met ruim 500 inw. in de nederl.
prov. N.-Braband, 1 uur gaans ten 0. Z. 0. van
Veghel aan de Aa.
Erp (Hendrica van), geb. in de 15e eeuw, waarschijnlijk te Erp in N.-Braband, behoorde tot eerie
aanzienlijke familie, en was 45 jaren achtereen abdis
van een vrouwenklooster buiten de Witte-Vrouwenpoort te Utrecht, waar zij 1548 stierf. Zij schreef
eene Kroni jk van haar klooster, loopende van 1139
(de sticking van het klooster) tot 1547, en door
de volgende abdis, Catharina van Oostrum, voortgezet tot het jaar 1583. Die kronijk is medegedeeld in
di. 1 der ,Analecta - van professor Matthaeus.
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Erpe, dorp in de belgische prov. Oost-Vlaanderen, distr. Aelst ; 2000 inw.; model-werkplaats der
Jacquard-weverij.
Erpel, viek met 1000 inw. in het pruis, reg.district Coblentz, kreis Neuwied, aan den Rijn en
aan den voet van den 697 vt. hoogen bazaltberg

Erskine (Thomas, lord), uitstekend engelsch
rechtsgeleerde, geb. in Jan. 1750, pleitte in eene
menigte vermaarde staatkundige en drukpers-processen, was ook lid van het parlement en peer van
Schotland, en stierf 17 Nov. 1823. De beroemdste
redevoeringen, door hem voor de balie uitgesproken,
verschenen in het licht onder dezen titel: Speeches

Erpeler Lei.

Erpeldange, fransche naam van Erpeldingen.
Erpeldingen, fransch Erpeldange, dorp in

on subjects connected with the liberty of the press and
against treasons (6 dln. Londen 1803). In 1 797 gaf

nederl. Luxemburg, een half uur gaans bezuidw.
Diekirch, op den linkeroever van de Sure, met een
fraai kasteel, dat scbilderachtig gelegen is aan de
rivier. — E. heeten ook nog een paar gehuchten in
het groothertogdoin.
Erpenius (Thomas), eigenlijk Thomas van Erp,
geleerd orientalist, geb. 7 Sept. 1584 te Gorinchem,
gest. als professor te Leiden 13 Nov. 1624; van zijne
vele geschriften betreffende arabische taal en letterkunde noemen wij Grammatica arabica (Leiden I 613,
en dikwijls herdrukt); ook is nog tegenwoordig geacht de door hem gereed gemaakte en eerst na zijnen
dood in het licht verschenene editie (Arab.-Lat.)
van Elmacin's Historia saracenica (Leiden 1625).
Errephorien, feesten te Athene ter eere van
de godin van den akkerbouw ; hetzelfde als Arrephoria (zie dat art.).
Erromanga, een 18 mijlen in omvang beslaande eiland bezuiden den archipel der Nienwe
Hebrieden, bewoond door oorlogzuchtige, en vroeger als menschen-eters beruchte, Papoewaas. Op E.
vond de engelsche zendeling Williams, de apostel
der Zuidzee, 20 Nov. 1 839 zijnen dood.
Ersa, een der twee ardeelingen van het oeralisch-finsche yolk der Mordwienen of Morduanen.
Ersch (Johann Samuel), geleerd duitsch bibliograaf, geb. 23 Juni 1766 te Grossglogau, in Silezie,
eerst 1800 professor te Jena, sedert 1803 professor
en sedert 1808 tevens eerste bibliothecaris te Halle,
gest. 16 Jan. 1828, is de grondlegger der duitsche
bibliographie. Ziin voornaamste werk is het Handbuch
der deutschen Literatur seit der Mitte des 18 Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit (4 dln. Leizig 1812
—14), van welk werk door Mickel, Puchelt, Koppe,
Schweigger-Seidel, Rese en Geisler een 2e druk bezorgd werd Leipzig 1822-40; terwijl Geissler daarvan eene 3e editie begon met het Bibliogr. Handbuch
der philol. Literatur der Deutschen (Leipzig 1845) en
bet Bibliogr. Handbuch der philosoph. Literatur der
Peutsc,hen (Leipzig 1850). Met Gruber begon E. de

hij te Londen een vlugschrift uit, getiteld »Beschouwingen over de oorzaken en de gevolgen van
den tegenwoordigen oorlog met Frankrijk", welk
werkje achtereen 43 drukken beleefde.— E. (Henry),
geb. 1746, gest. 1817, was lord-advocaat van Schotland, en insgelijks een uitstekend redenaar. — E.
(David Montagu), tweede zoon en erfgenaam van
lord Thomas, geb. 1776, was van 1828 tot 1843
engelsch gezant te Munchen, en stierf 19 Maart 1855.
Erslew (Thomas Hansen), deensch letterkundige en bibliograaf, geb. 10 Nov. 1803 te Randers,
schrijver o. a. van het belangrijke bibliogr. werk

Allgemeine Encyklopddie der Wissenschaften and
Kfinste (Leipzig 1818 en v.), welke uitgave hij tot

aan zijnen dood bestuurde met evenveel beleid en
zorg als ijver.
Erse, rivier, ontspringt in bet Brunswijksche,
ontlast zich in de Fuse, bij Eltze in het Hanoversche.
Erse, engelsche naam voor Ersisch.
Ersisch, engelsch Erse, beet bij de Engelscbsprekende bewoners der schotsche laaglanden het
Gaelisch der Bergschotten.
Erskine (Ebenezer), engelsch geestelijke, geb.
22 Juni 1680 te Chirnside in het graafschap Berwick, gest. 22 Juni 1756, scheidde zich 1737 van
de schotsche Kerk af, en stichtte eene afgescheidene
gemeente, de zoogenaamde Secession Church in
Schotland. — E. (Ralph), broeder van den vorige
en insgelijks geestelijke, geb. 18 Maart 1685 te
Monilaws, gest. 2 Nov. 1752, was van 1711 tot 1737
geestelijke te Dunfermline, volgde toen het voorbeeld
van zijnen broeder, bij wien hij zich aansloot. Zijne
Gospel Sonnets en andere godsdienstige geschriften
waren ongemeen populair.

Almindeligt Forfatter-Lexicon for K. Danmark med
tilheirende Bilande (Kopenhagen 3 dln. 1841-53, en

supplement 5 afi. 1854-57), welk werk (ofschoon
Noorwegen niet hierin begrepen is) aansluit aan den
Literatur-Lexicon for Danmark, Norge og Island, van
Nyerup en Kraft (Kopenhagen 1820).
Erstein, stad in het fransche dept. van den
Benedenrijn, aan de Ill, 6 uren gaans benoordoosten
Benfelden ; 3700 inw.
Ertsgebergte,het aan metaal-erts rijke grensgehergte tusschen Saksen en Bohemen en ten noordoosten van Beieren, strekt zich uit van de bronnen
der rivieren Saale en Eger, tot aan den linkeroever
van de Elbe. De hoogste berg der geheele keten is
de Keilberg (3804 vt.), dan volgt de Fichtelberg
(3721 vt.; hoogste berg van Saksen); de gemiddelde
hoogte van het E. is 3350 vt. boven den spiegel der
zee. Aan de saksische noordzijde is het E. stark met
bosch begroeid ; rijk is bet E. aan zilver-, ijzer-,
koper-, lood-, tin- en kobaltmijnen, arsenicumgroeven, enz. — Bij de vroegere indeeling van bet
koningrijk Saksen (vOOr 1835) gaf het E. zijnen
naam aan een der vijf kreisen ; de vroegere kreis van
het E. is thans grootendeels begrepen in het district
Zwickau.
Ertvelde, marktvlek in de belgische prov.
Oost-Vlaanderen, distr. Eecloo ; 3000 inw.
Erucius (Cajus), van plebejische afkomst, was
de aanklager van Sextus Roscius Amerinus in het
jaar 80 v. Chr. — E. Clarus (Sextus), senator en
questor onder Trajanus, was een vriend van Plinius
den Jonge. Als legaat veroverde hij later Seleucia in
Mesopotamia. Hij was verscheidene malen consul ;
het laatst onder Antoninus Pius in 146 n. Chr.
Clarus, zoon van den vorige, stierf in 197 onder
—E.
Severus een gewelddadigen dood, omdat hij geen
verklikker wilde zijn.
Ervedal, rivier in de portug. prov. Alemtejo,
ontspringt boven Portalegre, en valt, na eenen loop
van 22 mijlen, beneden Salvaterra in den Taag. Het
middelste en beneden-gedeelte der E. draagt ook
den naam van Zatus.
Ervy, stadje in het fransche dept. Aube, 8 uren
gaans bezuidw. Troyes ; 2000 inw.
Erwin, beroemd bouwmeester uit de 13e eeuw,
naar zijne geboorteplaats (het stadje Steinbach in
Baden) gemeenlijk Erwin: von Steinbach genoemd,
bouwde de westfacade van de kathedraal te Straatsburg, waarvan de eerste steen gelegd ward 25 Mei
1227, en die bijna voltooid was toen hij 13 Jan.

Erxleben
1318 stierf. — E. (Johannes), zoon van den vorige,
bestuurde den verderen bouw der katbedraal tot
18 Maart 1339. E. (Sabina), zuster van Johannes
E., versierde de facade, vooral die aan de zuidzijde,
met uitmuntend beeldhouwwerk. E. (Winhing),
broeder der beide vorigen, bouwde de kerk te Hasslach, waar hij 1330 stierf. Het grafgesteente van E.,
zijne vrouw Husa, zijn zoon Johannes en zijne dochter Sabina, is nog te zien in de kathedral te Straatsburg, waarvan de toren eerst in de 15e eeuw voltooid werd.
Erxleben, dorp in het pruis. reg.-distr. Maagdenburg, kreis Neuhaldensleben ; 1700 inw.
Erycina, bijnaam van Venus, naar den berg
Eryx, waar zij een prachtigen tempel had.
Erycius, verlatijnschte naam voor Hendrik of
Henri; vele geleerden hebben dien naam gevoerd.
Erymanthus, I) tegenw. Dimitzana, rivier
in den Peloponnesus, ontlastte zich in den Alpheus,
kwam uit het Erymanthische gebergte, en scheidde
Arcadie van Elis. — 2) tegenw. Mont Xiria, kleine
bergketen in het noorden Nan Arcadie, sloot zich in
het zuiden aan de Pholoe-bergen aan. In de bosschen
van het gebergte E. doodde Hercules bet Erymanthische everzwijn.
Erysichthon. Zie ERESICHTHON.
Erythia,: of :Aphrodisias, ook het Junoniaansche eiland genaamd, eiland van Hispania, in den
Oceaan, aan de uitwatering van den Bettis, vormde
(zegt men) het koningrijk van Geryones. Men heeft
vermoed, dat:dit 't vermaarde eiland Leon is geweest.
Erythrw, 1) oudtijds een der twaalf ionische
steden in Klein-Azie, met de haven Cyssus, tegenover het eiland Chios, was gesticht door Cretenzen ;
te E. had Hercules een beroemden tempel ; ook is
E. bekend als geboorteplaats van eene vermaarde
Sibylle, Herophila genaamd. — 2) was eene stad
der ozolische Locren, beoosten Naupactus.
Erythrwa, eiland. Zie ERYTHIA.
Erythreeum mare. Zie ERYTHRESCHE ZEE.
Erythrseus (Janus Nicius). Zie ROSSY (Johannes Victor).
Erythresche Zee, lat. Erythrwum mare,
onder dezen naam verstonden de ouden de Arabische
golf (de tegenwoordige Roode Zee), en de Perzische
golf, wijders de Avalitische golf, en de geheele zee,
die zich uitstrekt van de kust van Azania in Afrika
tot Taprobane (Ceylon) in Indie. Men moet de E.
dus' Diet verwarren met de Roode Zee, die daarvan
slechts een gedeelte was.
Eryx, zoon van Butes en Aphrodite (d. i.Venus),
vermaard als vuistvechter, later koning der Elymers
aan dell voet van den naar hem genoemden berg
(zie in het volgende art.). Allen, die in zijn bereik
kwamen, moesten met hem vechten, en werden dan
ook door hem doodgeslagen ; doch toen hij een der
kinderen van Geryones dacht te ontvoeren, werd hij
doodgeslagen door Hercules, en begraven in een tempel van Venus ; die plaats werd later Eryx genoemd.
Eryx, 1) tegenw. Catalfano, stad in het westelijk gedeelte van Sicilie, nabij den 2) berg Eryx
(tegenw. Mont San-Giuliano), ten noordwesten van
Drepanum, was eene zeer sterke stad ; gedurende de
laatste vier jaren van den eersten punischen oorlog
(246-242 v. Chr.) had Hamilcar Barka bier zijn
hoofdkwartier. — 3) stad in Ligurie, aan de zee ;
tegenw. Lerice.
Erzen, lat. Arzaniorum oppidum, of Thospia,
stad in aziat. Turkije, 14 mijlen benoordoosten
Diarbekir, ten zuiden van een meer, waarnit tie
rivier E. komt, die uitloopt in den Tigris.
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Erzerum, Erzeroem of Arz-roem (d. i. lat.
Arx romanorum), armenisch Garen, versterkte hoofd-

stad van het aziat. turksche pachalik E. (dat een
groot gedeelte van Armenie in zich bevat), ligt aan
den voet van den berg Egarli-Dagh, niet ver van den
Euphraat ; 33,000 inw. (waarvan het derde gedeelte
Christenen); gesticht in 415 door Theodosius, naar
wien het den naam droeg van Theodosiopolis ; bemachtigd door de Seldzjoeciden in de Ile eeuw,
door de Ottomanen in 1517, werd E. door de Russen ingenomen in 1829, doch het jaar daarna aan
de Porte teruggegeven. Behalve een gewichttg militair
punt, is E. het middelpunt van bet handelsverkeer
tusschen den Caucasus, Perzie en de Indien, en de
verzamelplaats van talrijke karavanen.
Erzindzjian, stad in aziat. Turkije, pachalik
Erzeroem, 16 a 17 mijlen bezuidwesten de stad Erzeroem, nabij den westelijken Euphraat, was vroeger
de hoofdstad van Upper-Armenie, en is, ofschoon
veel geleden hebbende door aardbevingen, nog tegenwoordig eene tamelijk gewichtige stad, met 12,000
inw.; men houdt het er voor, dat E. op de plaats ligt
waar eens het oude Salata heeft gestaan.
Esaad—effendi (Mohammed), turksch gescbiedschrijver, geb. 16 Dec. 1790 te Constantinopel, 1825
aangesteld als historiograaf; 1831 directeur van het
officieel dagoblad van Turkije ; 1836 turksch gezant
in Perzie, ontving later de titels van opperrechter in
Roemelie, inspecteur-generaal over bet schoolwezen,
enz. In zijn Uss-i-Tzafer (Constant. 1828) geeft hij
een historisch overzicht van den tenietgang van het
korps Janitsaren. Di t werk is (verkort) in het Franscb
vertaald door Caussin de Perceval (Parijs 1832).
Esacus, lat. iEsacus, zoon van Priamus en
Arisbe (de dochter van Merops). Van zijn grootvader
(Merops) had hij geleerd droomen uit to leggen ;
zoo kwam het, dat hij zijnen vader voorspelde, dat
diens tweede vrouw Hecuba, ook wel Alyxothoe genaamd, zijnde eene dochter van Dymas (den koning
der Doriers) hem eenen zoon zou baren (nl. Paris),
die Troje in het verderf zou storten ; hij gaf daarom
zijnen vader den raad, dien zoon to vondeling to
leggen. vrouw van E. was Asterope; om zijne
droefbeid over baron dood werd hij in een vogel
veranderd. Bij Ovidius beet zijne moeder Alexirrhoe
en zijne minnares Hesperia ; uit wanhoop over baron
dood springt hij in zee, en wordt door Tethys in
een duikelaar veranderd.
Esan, stad in den stam Juda; Jozua 15: 52.
Esar—Haddon. Zie ASSAR- H ADDON .
Esaro, rivier in de napolit. prov. Calabria citeriore, ontspringt op den Monte di Mula, en outlast
zich, na een loop van 10 mijlen, in den Coscile.
Esau, d. i. de Ruige of Harige (ook Edom, d. ,
de Roode, genaamd), eerstgeboren zoon van Isaac en
Rebekka, tweelingbroeder van Jacob, verkocht aan
dezen zijn eerstgeboorte-recht en den zegen zijns
vaders your een schotel linzenmeelspijs. Hij zette
zich neder in het gebergte Seir, en word de stamvader van het edomitische yolk in de zuidelijke
bergstreek van Canaan. De geschiedenis van E. is to
lezen in Genesis (hoofdst. 25-36); zoowel in het
O. als N. T. wordt dikwijls gewag van E. gemaakt.
Esbaiii, een der zonen van Saul; 1 Chron. 8:
33; 9: 39.
ESban,zoon vanDison,Gen.36 :26; IChron. 1: 41.
Esca, riviertje in Aragonie, outlast zich in den
Aragon.
Escala, stad in de spaansche prov. Barcelona,
aan de Middell. Zee, t uren gaans beoosten Gerona;
2500 in w.

Escalante

Escoiquiz

Escalante, of Escalote, riviertje in de spaansche prov. Soria, outlast zich in den Duero.
Escalona, twee spaansche steden 1) prov.
Toledo, aan de Alberche, 5 mijlen benoordw. Toledo ;
2100 inw. — 2) prov. Segovia, 3 uren gaans beznidw. Calatayud.
Escalote. Zie ESCALANTE.
Escambia,rivier in Noord-Amerika, ontspri ngt
in Alabama, en ontlast zich in Florida, na een loop van
30 mijlen, in de Pensacola-baai der golf van Mexico.
Escaray, stad in de spaansche prov. Logrolio,
aan den Oirilla ; 3100 inw.
Escarbotin, dorp in het fransche dept. Somme,
2 uren gaans beoosten Ault ; 1600 inw.
Escaut, fransche naam der Schelde.
Escayrac de Lauture (N., graaf d'), fransch
reiziger, geb. 1822, werd, na reeds vele reizen gedaan te hebben, 1856 door den onderkoning van
Algerie aan het hoofd geplaatst van eene expeditie
ter opsporing van de Nijlbronnen. Men heeft van
hem : Notice sur le Kordofan (1851); Le Desert et le
Soudan (1853, met 12 platen en 2 kaarten); Memoire

Escher (Heinrich), geb. 1781 te Zurich, professor der geschiedenis aan het gymnasium aldaar
tot zijnen flood 28 Febr. 1860, heeft zich als zwitsersch geschiedschrijver verdieustelijk gemaakt door
een aantal monographien en door zijn Archiv fiir die
schweizerischen Geschichte and Landeskunde (1827
—1830).
Esehershausen, marktvlek met circa 1400
inw. in den brunswijkschen kreis Holtzminden, aan
de Lenne.
Eschines. Zie de twee artt. iESCHINES.
Escholtzmatt, groot dorp in het zwits. kanton Lucern, in het Entlibuch, aan den voet van den
Schwendelberg; 3350 inw.
Esehricht (Daniel Frederik), geb. 18 Maart
1798 te Kopenhagen, sedert 1830 professor der
physiologic aldaar, heeft zich door zijne geschriften
doen kennen als een der voornaamste deensche physiologen van onzen tijd. Ook schreef hij o. a. een
werkje over de mogelijkheid om idioten vatbaar te
maken voor de samenleving, getiteld Om muligheden
af at helbrede og opdrage Idioterenz. (Kopenh.1845).
Esehscholtz (Johann Friedrich), geb. 1 Nov.
1793 te Dorpat, gest. aldaar 19 Mei 1831 als professor der geneeskunde en directeur van het zadogisch kabinet, maakte als scheepsdokter met Chamisso (zie dat art.) de ontdekkingsreis 1815-1818
rondom de wereld mede, en vergezelde Kotzebue
nogmaals in 1823. Van E.'s werken verdient vooral
melding zijn System der Akalephen (Berlijn 1829
met 16 koperplaten).
Eschwege, stad in Keurhessen, prov. NederHessen, aan de Werra, 9 urea gaans bezuidoosten
Cassel ; 7400 inw.; overwinning 1071 door bertog
Otto van Nordheim bevochten op de troepen van
keizer Hendrik IV.
Eschweiler, 1) stad in het pruis. reg.-distr.
Aken, 4 uren gaans benoordoosten Aken, aan de
Inde en aan den spoorweg van Aken naar Keulen ;
4600 inw. 2) E., of Eisweiler, oak wel Gelborn
genaamd, dorp in nederl. Luxemburg, vijfkwartier
gaans benoorden Wiltz. — 2) E., of Esenweiler, of
Echsweiler, een hooggelegen dorp in nederl. Luxemburg, 2 uren gaans bewesten Grevenmacher.
Eschyle, fransche naam voor YESCHYLUS.
Esclavonie, fransche naam voor Slavonic.
Escobar, een JezuIet, geb. 1589 te Valladolid,
gest. 4 Juli 1669, gold bij zijn Leven voor een toonbeeld van godsvrucht, en was wijdberoemd als kanselredenaar. Zijne grootste vermaardheid echter verwierf hij als casuist, ofschoon vele zijner spitsvondigheden vrijspel geven aan gewetenloosheid en
zedeloosheid. Zijn naam is dan ook (nadat Pascal
de zedeleer van E. aan de kaak heeft gesteld in zijne
Provinciales) het symbool geworden van die soon(
van draaierijen en dubbelhartigheden, die men tegenwoordig algemeen bestempelt met den naam van
Escobarderien. Onder de werken van E. (te zamen
omstr. 40 boekdeelen in folio) merkt men op : een
latijnsch gedicht op Ignatius van Loyola (1614);
eene korte verhandeling over gewetensvragen, getiteld Summula casuum conscientice (1626); en een
Liber theologise moralis (1646); de meeste zijner
werken zijn ontelbare malen herdrukt. De naam van
E. voluit is: Antonio Escobar-y-Mendoza.
Escoiquiz (don Juan), spaansch geestelijke
en staatsman, geb. 1762 in Navarra, als balling gest.
29 Nov. 1820 te Ronda, was eerst page van Karel
III, vervolgens kanunnik van Saragossa, werd aangesteld als leermeester van .den prins van Asturie ;
en toes deze 1808 als Ferdinand VII den spaanschen
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sur le Bragle ou hallucination du (Wert, De l'influence
du canal des deux mers, Memoire sur le Soudan (1855

en 1856); enz.
Esch, 1) riviertje in de nederl. prov. Noord-Braband, komt nit de heide tusscheg Ravels en
Turnhout, loopt noordwaarts, en valt bewesten het
dorpje Esch in de Run. — 2) noord-brabandsch
dorpje, oudtijds Essche genaamd, 3 urea gaans bezuidw. 's Hertogenbosch, anderhalf uur gaans benoordw. Boxtel, aan de Run of Nemer ; 250 inw.
Esch, twee marktvlekken in bet groothertogdom Luxemburg : I) aan de Alzette, vierdhalf uur
gaans bezuidw. Luxemburg ; omstr. 1400 inw.; was
nog in de 16e eeuw eene stad ; heeft veel door oorlogen geleden : in 1443 word het nagenoeg geheel
verwoest door Filips den Goede, hertog van Burgundie ; 1558 door den bertog van Guise ingenomen,
geplunderd en verbrand ; 1677 bemachtigd door den
graaf van Louvignies, werden de vestingwerken van
E. geslecbt; 1794 door de Franschen totaal vernield.
In de 17e en 18e eeuw was E., uithoofde van de
oorlogsrampen waaraan het blootstond, bekend onder
den naam van Mauvais-Esch.-2) aan de Sure, circa
4 urea gaans benoordw. Diekirch ; ruim 1000 inw.
Eseharen, dorpje in de nederl. prov. NoordBraband, een half uur gaans bezuiden Grave.
Eschen, marktvlek in de belgische prov. Antwerpen; 2650 inw.
' Eschenbach, stad in Beieren, kreis Oberpfaltz ; 1460 inw.; wordt gehouden voorde geboorteplaats van Wolfram van E. (zie het volgende art.),
voor wien Maximiliaan II van Beieren bier in 1861
een gedenkteeken heeft doen oprichten.
Eschenbach (Wolfram van), minstreel en
troubadour, geb. in de 2e heeft der 12e eeuw uit
adellijke ouders, die hun familie-kasteel E. bewoonden bij het tegenwoordige stadje E. (zie het vorige
art.). Hij bracht het grootste gedeelte van zijn levee
door als dolende ridder, en leefde van zijn talent als
dichter. In 1204 kwam hij aan het hof van landgraaf
Herman van Thuringen, waar hij eene rol speelde in
de sage en de liederen van den zangersstrijd op den
Wartburg. Later verliet hij het thuringsche hof, en
stierf tusschen de jaren 1 219 en 1225. Onder zijne
gedichten zijn de beste: Parcival; Wilhelm von Orange;
en (onvoltooid) Titurel. De beste editie van E.'s
werken leverde Lachmann (Berlijn 1833); goede
vertalingen bestaan van Sinirock (2 dln. Stutgart
1842) en San-Matte (2e druk Leipzig 1858).

Escorial

Eskilstuna

troon beklommen had, werd E. zijn vertrouweling en
staatsraad ; loch als liberaal viel hij 1814 in ongenade. Zijne Idea sencilla (1808), waarin hij de redenen uiteenzet, die Ferdinand VII genoopt hadden
zich naar Bayonne te begeven, is eene belangrijke
bijdrage tot de geschiedenis van dien tijd ; zij verscheen later in het Fransch vertaald onder dezen
titel : Expose des motifs qui ont engage S. M. C. Ferdinand VII a se rendre a Bayonne (Parijs 1826).
Escorial. Zie ESCURIAAL.
Escoriaza, stad in Spanje, aan de Deva, 8 uren
gaans bezuidw. San-Sebastiano ; 2000 inw.
Escosura (don Patricio de la), geb. 5 Nov.
1807 te Madrid, eerst soldaat, trad 1838 in de staatsdienst, en was eindelijk van Januari tot Juli 1856
lid van het ministerie Espartero. Als letterkundige
heeft hij naam gemaakt door verscheidene dramatische werken, maar vooral door de historische romans El conde de Candespina (1832) en Ni Rey
ni Roque (1832), alsook door zijn staatkundigen
roman El Patriarcha del valle (2 din. 1846). Ook
is hij gunstig bekend als kunsthistorisch schrijver
en als journalist.
Escualdanac, of Escualvanac, inheemsche
naam der Basken. Zie BASKEN.
Escudo de Veragua, 1) rivier, en 2) eiland
aan de uitwatering dier rivier in de Zee der Antillen, vormt een der smalste punten van de landengte van Veragua.
Escuintla, stad met 2500 inw., aan den Michatoya, in het 15,000 zielen tellende departement
E. van den staat Guatemala in Centraal-Amerika.
.e T.
-SCULAAP.
Esculaap. Zie
Escuriaal, spaansch Escorial, het beroemde,
zich door grootte en pracht onderscheidende Hieroronymieten-klooster San-Lorenzo-el-Real, in de
spaansche provincie Segovia, 10 uren gaansbenoordwesten Madrid, nabij het 2300 inwoners tellende
stadje Escorial, aan de zuiderhelling van den Guadarrama. Het E., waaraan 5 millioen dukaten besteed werden, werd gesticht door Filips II, ter gedachtenis van de overwinning bij St.-Quentin( 1 °Aug.
1557), en zulks ten gevolge van eene gelofte, in
dien veldslag door Filips II gedaan aan den heiligen
Laurentius. Het E. is gebouwd in den vorm van een
vierhoek, bestaat uit 17 afdeelingen, en client, behalve als klooster, tevens als paleis, waar bet hof gewoonlijk in het najaar verblijf houdt. Door Filips II
werd daar ook de beroemde bibliotheek aangelegd,
die dar zijne opvolgers aanzienlijk werd vermeer.
derd. In de prachtige hoofdkerk bevindt zich de
koninklijke grafkapel, genaamd het Pantheon.
Escurolles, stadje in het fransche dept. Allier,
2 uren gaans benoordoosten Gannat ; 1200 inw.
Escury -(Hendrik, baron Collot d'), heer van
Heinenoord, geb. 1773 te Rotterdam. 1815 curator
der leidsche hoogeschool, eenigen tijd lid der Tweede
Kamer, vervolgens staatsraad, gest. 14 Mei 1845 te
's Gravenhage, verdient vooral melding als schrijver
van het belangrijke werk Holland's roem in kunsten
en wetenschappen (7 dln. 's Hage en Amsterdam
1824-44).
Esdras, fransche naam v001' Ezra.
Esdrelon, de vlakte Jesreel, tegenw. Merdzjilm-Amer, landstreek in Syrie, ten zuiden door Galilea, ten westen door den Cannel, ten oosten door
den Hermon ingesloten, oudtijds bebouwd met
bloeiende steden, tegenwoordig slechts bevolkt met
ronddolende Bedoewienen. In deze vlakte bevocht
Napoleon eene overwinning op de Turken 17 April
1799.

Esek, een door de herders van Isaac gegravene
put in het dal Gerar ; over het recht om aan dien
put de kudden te drenken, ontstond twist tusschen
hen en de herders van Gerar ; Gen. 26: 20.
Esek,een afstammeling van Saul; I Chron. 8 : 39.
Esens, stad in de hanoversche landdrostij Aurich in Oost-Friesland ; 2500 inw.
Esernia. Zie YESERNIA.
Esferlik–Benassi, het oude Boenia of Panga,
stad in Servie, 7 uren gaans benoordw. Nissa. Beroemde baden, waaraan de stad haren naam ontleent.
Esguevo, kleine rivier in het spaansche landschap Oud-Castilie, valt na eenen loop van 12 mijlen
bij Valladolid in den Pisuerga.
Esi. Zie ESINO.
Esinga, of Esinge, groningsch dorp. Zie EZINGE.
Esino, of Esi, de oude IEsis, rivier in de marke
van Ancona, ontspringt bezuiden Matelica, en valt
na eenen loop van 9 mijlen in de Adriatische Zee
tusschen Ancona en Sinigaglia.
Esk, rivier in Schotland, ontspringt in het graafschap Dumfries, vormt in het bovengedeelte van
zijnen loop het wildromantische Eskdale-Muir, en
valt na eenen loop van 11 mijlen, in het engelsche
graafschap Cumberland, in de golf van Solway.
rivier in het schotsche graafschap Edinburg,
—Esk,
valt na eenen loop van 5 mijlen in den Firth-ofForth. — Esk (North- en South-), twee rivieren
in het schotsche graafschap Forfar, ontspringen beiden op het Grampian-gebergte, en ontlasten zich beiden in de Noordzee, na eenen loop, de eerste van 6,
de tweede van 8 mijlen. — Esk, een meer in Ierland, prov. Ulster, ruim I uur gaans benoordoosten
Donegal. — Esk, bergketen tusschen de iersche
graafschappen Cork en Kerry. — Esk, rivier in het
engelsche graafschap Cumberland, ontlast zich bij Ravenglass in de Iersche Z8e.
Eskenderassi, de in onbruik geraakte turksche naam der bavenstad Alessio.
Eski, d. i. Oud, komt veel in samengestelde
turksche plaatsnamen voor, o. a.:
Eski-Adalia, 't oude Side.Zie SIDE en ook SATALIEH.
Eski-Baba, turksche stad in Roemelie, tusschen
Constantinopel en Adrianopel; 8000 inw.; fort.
Eski-Chehr. Zie ESKI-SJEER.
Eski-Dzjoemna, eene stad in bet turksche ejalet
Silistria, 5 mijlen van Sjoemla; 6000 inw.
Eski-Krum (russisch Stariii-Krum, dat insgelijks
Oud-Krum beteekent), stad op het schiereiland de
Krim, 3 mijlen van Feodosia ; ruim 1000 inw.
Eski-Hissar, naam van twee steden, beiden in Anatolie : 1) het oude Stratonicea, ligt 22 mijlen bezuidoosten-Smirna. — 2) het oude Laodicea.
Eski-Saghra. Zie ESKI-ZAGRA.
Eski-Sjeer, d. i. oude stad, het oude Doryleeum,
hoofdplaats van het turksche pachalik Kjoetahia, in
Klein-Azie, 5 mijlen benoordoosten de stad Kjoetahia
(Kutaieh); 4 â 5000 inw.; warme bronnen ; grafplaatsen van mahomedaansche heiligen.
Eski-Stamboel, kleine havenplaats in' bet turksche
sandzjak Bigha, in Klein-Azie, aan de Egeische Zee,
I mijl bezuidoosten het eiland Tenedos, met ruinen
van het oude Alexandria- Troas.
Eski-Zagra, of Eski-Saghra, het oude Berwa, stad
in het turksche sandzjak Sophia, in Roemelie, aan
de zuidhelling van bet Balkan-gebergte, 14 mijlen
benoordw. Adrianopel ; 20,000 inw.; druk bezochte
warme bronnen ; tapijt- en andere fabrieken.
Eskilstuna, stad in het zweedsche Ian Nylaying ; 4000 inw.; is voor de fijne verwerking van
ijzer de gewichtigste stad van Zweden.
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Eskimos

Espartero

Eskimos, of Esquimaux, met dezen naam bestempelt men tegenwoordig al de inboorlingen van
de eilanden en kusten der noordpoolstreek van Amerika. Eskimo beteekent in de taal der Algonkins
zooveel als een menschelijk wezen, dat rauwe visch
verslindt. Door den 140sten lengtegraad worden de
E. onderseheiden in eene oostelijke en eene westeIijke groep, ofschoon er in taal, lichaamsbouw en
zeden geen kenmerkend onderscheid tusschen die
twee groepen bestaat; tot eerstgen. groep behooren
de Groenlanders, tot laatstgen. de bewoners van
noordelijk en noordwestelijk russisch Amerika. Volgens eene andere indeeling zijn ze gesplitst in vijf
groepen, nl.: 1) de Kalalieten of Groenlanders ; 2) de
Labradoriers of oostelijke E., ook wel Kleine-Eskirnos
genaamd ; 3) de westelijke E. of Groote-Eskimos,
die den omtrek van de monden der rivier Mackenzie
en der rivier genaamd Kopermijn, alsmede de eilanden in den archipel Baffin-Parry bewonen ; 4) de
Aleoeten (Aleuten), op de eilanden, welke lien naam
dragen, gelegen tusschen Amerika en Azie ; 5) de
Tsjoektsjen of Aglemoeten, die verspreid zijn in
rnssisch Amerika en over een klein gedeelte van het
aziatische vasteland in bet hooge noordoosten. De
E. staan op den allerlaagsten trap van beschaving ;
hunne wildheid en verregaande onzindelijkheid iii
aanmerking genomen, kan men bijna zeggen, dat ze
nog in den dierstaat leven. Zooals hun naam aanduidt (zie boven) is rauwe visch hun gewone voedsel. Hunne booten zijn zeer vernuftig vervaardigd
van zeekalfsvellen, over eene romp van bout, of over
een walvischrug gespannen. Zij zijn zeer onderhevig
aan oogkwalen, en worden dikwijls bij honderden
nit het leven weggerukt door de pokken; een en
ander het natuurlijke gevolg van hunne onzindelijkheid en hunne levenswijs in het algemeen. De
nieuwste nasporingen, omtrent de E. in bet werk
gesteld, hebben het onomstootelijke bewijs geleverd,
dat zij een yolk zijn, behoorende tot het amerikaansche menschenras, en dat de dierlijke staat, waarin
zij verkeeren, !outer het gevolg is van het klimaat
waarin en de wijze waarop zij leven. Van een hooger
wezen, van eene godheid, hadden zij geen het minste begrip, toen hun in 1733 voor het eerst bet Evangelie werd verkondigd door de Moravische Broeders.
Eskol, dal in Canaan, waar de door Mozes nitgezondene verspieders kwamen ; Numeri 13 : 23, 24 ;
32: 9; Dent. I : 24.
Eskol, een bondgenoot van Abraham ; Gen.
14: 13, 24.
Esla, rivier in het spaansche koningrijk Leon,
ontspringt op de Pena de Uriches, en ontlast zich
nabij de portugescbe grenzen in den Duero, na eenen
loop van circa 30 mijlen, waarin zij Mansilla aandoet, ook het spaansche Benavento nabij komt, en
de Vvateren in zich opneemt van de rivieren Cea,
Bornesga, Tuerto en Tera.
Esli, een in het geslachtregister van Jezus;
Lucas 3: 25.
Esling, of Esslingen, oostenr. dorpje bij Weenen met circa 300 inw., vermaard door den veldslag
van 21 en 22 Mei 1809 (zie ASPERN), waarvoor Massena vereerd werd met den titel van Prins van E.
Esmal, eiland in nederl. 0. I., bewesten NieuvvGuinea ; staat onder den sultan van Tidore.
EsmOnard (Joseph Alphonse), fransch dichter,
geb. 1769 te Pelissane in Provence, gest. te Fondi
in Italie 25 Juni 1811, emigreerde 1792, reisde
door geheel Europa, en keerde na 18 Brumaire in
Frankrijk terug. Hij vergezelde generaal Leclerc naar
St.-Domingo, gaf 1805 zijn leergedicht La Navigation

in het licht, leverde 1807 zijne opera Le triomphe de
Trajan, die honderdmaal achtereen opgevoerd werd,
gaf in het volgende jaar de gezamenlijk met Jolly
door hem bewerkte opera Fernand Cortez (gecomponeerd door Spontini), bezong den roem van het
keizerrijk, en werd ter belooning daarvoor eerst
censor der theaters, vervolgens chef eener afdeeling
der keizerlijke policie, 1810 lid van bet Institunt.
In 1811 werd hij door Napoleon gebannen, omdat
hij tegen keizer Alexander geschreven had, doch 3
maanden later keerde hij naar Frankrijk terug, en
vond bij die gelegenheid op eene treurige wijze den
flood, doordien de paarden van zijn rijtuig op den
hol gingen. — E. (Jean Baptiste), voornaam dagbladschrijver, broeder van den vorige, geb. 1772,
gest. 1842.
Esmeraldas, stad met 4000 inw. en eene
druk bezochte handelshaven, in het departement
Guayaquil der zuid-amerikaansche republiek Ecuador, 20 mijlen benoordw. Quito, aan de uitwatering
van de rivier de las E., die in het Andes-gebergte
ontspringt, en zich na eenen loop van 25 mijlen in
den Grooten Oceaan ontlast. — De Serra das E. is
eene bergketen in Brazilie, tusschen de provv. MinasGeraes en Porto-Seguro, en wordt dus genoemd
naar de smaragd-groeven, welke zij bevat (smaragd
beteekent in bet Portugeesch Esmeralda).
Esneh, of Esné, stad in Opper-Egypte, op den
linkeroever van den Nijl, ruim 5 mijlen bezuiden de
ruinen van Thebe ; 4000 inw.; Davoust versloeg bier
in 1799 de Mamelukken. E. ligt op of nabij de
plaats van het oude Latopolis, waarvan nog vele
merkwaardige rumen te zien zijn.
Eson. Zie iEsoN.
Esonstad, lat. Esonstadium, voormalige stad
in Friesland. Zie EZONSTAD.
Esopus. Zie de artt. /ESOPUS.
Espagne, fransche naam voor Spanje.
Espagnoletto (Jozef Ribera, bijgenaamd),
beroemd schilder, leerling van Michel Angelo, gab.
1586 (volgens sommlgen te Xativa in Spanje, volgens anderen te Napels), gest. 1656, heeft er behagen in gevonden moorden, terechtstellingen en pijnigingen of te beelden, en heeft dat met meesterlijk
talent gedaan, zoodat zijne schilderijen zoo vele huiveringwekkende kopien zijn van de werkelijkheid.
Hij hield verblijf nu Bens te Napels, dan te Rome,
dan weder te Madrid, waar hij werkte voor Filips IV,
die hem met gunsten en eerbewijzen overlaadde.
Espalion, stad in bet fransche dept. Aveyron,
6 uren gaans benoordoosten Rhodez, aan den Lot ;
ruim 4000 inw.
Espana, spreek nit: Es-paan'ja, de spaansche
naam van Spanje.
Esparragosa–de–Lares, stad in de spaansche prov. Badajoz, 9 mijlen bezuidoosten Merida ;
3500 inw.
Esparreguera, stad in de spaansche prov.
Barcelona, aan den Llobregat ; 2700 inw.
Espartero (don Joaquin Baldomero), graaf
van Lluchana, hertog van Vittoria, geb. 1792 te
Granatula in La Mancha, zoon van een wagenmaker,
was voor den geestelijken stand bestemd, doch diende
1808-1814 bij het zoogenaamde Heiligen-hataillon,
vervolgens 1815-1824 in Zuid-Amerika, waar hij
1822 bevorderd ward tot kolonel. Bij het uitbarsten
van den burgeroorlog verklaarde hij zich voor de
Christinos, redde o. a. 1836 en 1837 Madrid, dreef
de Carlisten terug tot over den Ebro, vermeesterde
de hoogten van Lluchana (waarvoor hij tot graaf
verheven werd), en ontzette Bilbao. In 1838 ver-
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Espejo
nietigde hij de expeditie van generaal Negri. Ter belooning voor zijn gelukkigen veldtocht in 1839 werd
hij verheven tot grande der eerste klasse en tot hertog van Vittoria. Hierop bracht hij met Marota het
verdrag van Bergara tot stand, en streed 1840 tegen
Cabrera. Na zijnen triomfeerenden intocht in Madrid
werd hij minister-president, bewerkte als zoodanig
10 Oct. 1840 de abdicatie der koningin, en werd
door de cortes 8 Mei 1841 gekozen als voogd over
de minderjarige Izabella. Als regent van Spanje onderdrukte hij de republikeinsche en carlistische woelingen en opstanden ; doch langzamerhand keerden
zich alle partijen tegen hem, en hij zag zich gedrongen 30 Juli 1843 scheep te gaan naar Engeland. In
1848 naar Spanje teruggekeerd, nam hij zitting in
den senaat, doch hield zich, te Logrolio, over het
geheet nagenoeg vreemd aan de staatkunde. In Juni
1854 sloot hij zich aan de uitgebarstene liberate beweging aan, werd in Juli van dat jaar ministerpresident, doch moest in Juli 1856 aftreden, om
plaats te maken voor O'Donnell. Sedert leefde hij
stil, en hoorde men niet van hem, totdat in den
opstand van Jan. 1866 de hoofdleider, generaal Prim,
de troepen aan zijne zijde zocht te brengen door bun
voor te spiegelen, dat E. zich weldra aan het hoofd
zou stellen van de beweging, waarvan hij de ziel
was. Het duurde echter niet lang of de onwaarheid
van die voorspiegeling Meek zonneklaar, daar de opstand van Prim, op het oogenblik waarop wij dit
schrijven, als mislukt kan beschouwd worden. Zie de
artt. PRIM en SPANJE.
Espejo, stad in de spaansche prov. Cordova;
4800 inw.
Espelette, stad in het fransche dept. BassesPyrenees, 4 uren gaans bezuiden Bayonne ; 2000 inw.
Espichel, of Spichel, hooge rotskaap aan de
westkust van Portugal, bezuiden de nitwatering van
den Taag.
Espinasse (Julie Jeanne Eleonore de 1'), geb.
19 Nov. 1732 te Lyon, onecht kind van madame
d'Albion, was eerst onderwijzeres, kwam als gezelschapsjuffer van de markiezin Dudeffand naar Parijs,
en boeide alle harten door hare schoonheid. De
markiezin verlaten hebbende, opende mademoiselle
de l'E. hare eigene salons, en speelde eene rot in de
groote wereld. Zij leefde in zeer vertrouwelijken
omgang met Jean Lerond d'Alembert, hetgeen niet
belette, dat zij ook andere minnaars had (zie GUIBERT).
Zij stierf 28 Dec. 1776. Hare Lettres au comte de
Guibert"(2 Parijs 1809) getuigen van eene buitengewone begaafdheid des geestes en van eene
hartstochtelijke liefde.
Espinasse (Esprit Charles Marie), fransch
generaal, geb. 2 April 1815 te Saissac, diende eerst
in Algerie, word na den staatsgreep van 2 Dec. 1851
brigade-generaal, kommandeerde 1854 in den oosterschen oorlog de ongelukkige expeditie in de Dobroedzja, onderscheidde zich 1855 aan de Tsjernaja,
en als luitenant-generaal bij bet bestormen van den
Malakoff. Na den moordaanslag van Orsini was E.
van 8 Febr. tot 15 Juni 1858 minister van binnenlandsche zaken en openbare veiligheid, en als zoodanig de onverbiddelijk strenge uitvoerder van het
keizerlijke schrikbewind. In den italiaanschen oorlog
bevelhebber eener divisie onder Mac-Mahon, sneuvelde E. 4 Juni 1859 in den slag bij Magenta.
Espinel (Vicente), spaansch dichter en uausiens, geb. 28 Dec. 1551 te Ronda in het koningrijk
Granada, beschreef zijne avonturen als soldaat in
zijne Relaciones de la vida y aventuras del Escudero
Marcos de Obregon (Madrid 1618 ; dikwijls herdrukt,
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0. a. nog 1804); vervolgens omhelsde hij den geestelijken stand, werd kapellaan in zijne geboorteplaats, en stierf 1634 te Madrid. Ook bestaan van
hem Gedichten (Madrid 1591). Als virtuoos op de
guitarre, heeft hij aan dat instrument eene vijfde
snaar toegevoegd. Ofschoon verdienstelijk en vol
ijver, leefde en stierf E. in armoede.
Espinhaca, bergketen in het oosten van Brazilie, loopt nagenoeg parallel met de kust van SanFrancisco tot aan het stroomgebied van den Uruguay.
Espinosa de los Monteros, stad met
2500 inw. in de spaansche prov. Burgos, in het
Cantabrische gebergte ; overwinning der Franschen
op de Spanjaarden in den slag van 10 en 11 Nov. 1808.
Espiritu—Santo, 1) prov. in Brazilie, eene
smalle strook bergachtig kustland benoorden RioJaneiro en bezuiden Bahia, groot 643 vierk. mijlen,
slechts bevolkt (in 1856) met 51,300 zielen, heeft
tot hoofdplaats Vittoria (Nossa-Senhora-da-Vittoria).
— 2) stad met 10,000 inw. in het binnenland van
het eiland Cuba. — 3) het westelijkst gelegen eiland
der Nieuwe Hebrieden in Australia.
Esprit (St.-)-eilanden, behooren tot de Tambilan-eilanden in nederl. 0. I.; ze liggen bewesten
Borneo.
Esquilise, of Exquilize, het oostelijk gedeelte
van den Esquilijnschen berg.
Esquilinus mons, latijnsche naatn van den
Esquilijnschen berg.
Esquilijnsche berg, lat. Esquilinus mons,
tegenw. Monte di Santa Maria Major, een der zeven
voornaamste heuvelen, op en tusschen welke Rome
gebouwd is, bezuiden het Quirinaal en benoorden
den berg Ccelius, werd door Tullus Hostilius binnen
de stad getrokken. Op den E. werden de misdadigers te recht gesteld.

Esquimaux. Zie ESKIMOS.
Esquirol (Jean Etienne Dominique), geboren
4 Jan. 1772 te Toulouse, van 1823 tot 1830 inspecteur-generaal der universiteit te Parijs, gest. 12 Dec.
1840 ; was eigenaar van een particulier krankzinnigen-gesticht te Charenton, en is beroemd als een
tier grootste geneeskundigen voor de behandeling
van krankzinnigen. Het voornaamste zijner werken is
Des maladies mentales considdrdes sous les rapports
mddical, hygidnique et medico-ldg al (2dIn.Parijs1838).

Esquiros (Vlakte van), eene vlakte in Spanje,
tusschen de stad Logrorto en de rivier Ebro ; in deze
vlakte leden de Franschen 30 Juni 1521 eene gevoelige nederlaag in den slag tegen de spaansche
troepen.
Esquiros (Henri Alphonse), fransch dichter
en schrijver, geb. 1814 te Parijs, 1848 lid van bet
Wetgevend lichaam, werd 2 Dec. 1851, als tot de
radicalen behoorende, nit Frankrijk gebannen, en
houdt sedert verblijf in Engeland. Zijne vele romans
hebben alien eene democratische en socialistische
strekking. Van zijne andere pennevruchten verdienen
inzonderheid melding : La vie future au point de vue
socialists (1857); La morale universelle (1859);
L' Angleterre et la vie anglaise (1859); en zijn voor
ons inderdaad belangrijk bock La Neerlande et la vie
hollandaise (1860).
Esra. Zie EZRA.
Esrom, of Hezron. Zie ARAM 4).
Esrom—meer, een binnenmeer in het koningrijk Denemarken, in het noordoostelijke schiereiland
van Seeland, is door een kanaal verbonden met het
Kattegat, en draagt zijnen naam naar het beroemde
klooster Esroni, dat aan de noordzijde van het meer
ligt.
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Essarts

Essarts (les), fransch stadje in de Vendee,
2 uren gaans bezuidw. St.-Fulgent ; 1800 inw.
Essche, oude naam van het n.-brabandsche
dorp Esch.
Esse, riviertje in Frankrijk, ontspringt in het
Maas-dept., en valt in het dept. Meurthe in de Moezel.
Essers. Zie ESSENERS.
Ess6k, of Essegg, ook Eszek, of Osziek, het
oude Mursa, de hoofdstad van Slavoniè, koninklijke
vrijstad en vesting, aan de Drave (of Drati), nabij de
uitwatering Bier rivier in den Donau, heeft 14,000
inw. De citadel dagteekent slechts uit de 17e eeuw,
toen zij aangelegd is door Leopold I.
Essen, I) stad in pruis. Westfalen, aan de Berne,
8 uren gaans benoordoosten Dusseldorf ; 13,000 inw.;
geweerfabr., machine-fabr., enz.;in den omtrek groote
steenkolenmijnen en ijzermijnen. De nabij E. gelegene, voorheen prinselijke benedictijner abdij E.,
gesticht in 873, kwam 1803 aan Pruisen. — 2) een
dorpje met circa 1000 inw. in Hanover, 5 uren gaans
noordelijk beoosten Osnabrug. — 3) een dorpje met
800 inw. in Oldenburg, 12 uren gaans bezuidw. de
stad Oldenburg.
Essen (Hans Henrik, graaf van), zweedsch
veldmaarschalk, geb. 1755 te Kaft3s in West-Gothland, gest. 28 Juli 1824, was de vertrouweling van
Gustaaf III, die steeds door hem vergezeld werd ;
aan de zijde van E. ontving de koning dan ook van
AnkerstrOm het doodelijke schot (15 Maart 1792).
Ook bij Gustaaf Adolf IV was E. zeer gezien, en werd
door hem benoemd tot stadhouder van Pommeren.
In 1807 verdedigde hii Straalsund, dat door de
Franschen belegerd werd, en redde, door de roemrijke wijze waarop hij dat beleg doorstond, de eer
der zweedsche wapenen. Na des konings abdicatie
1809 gaf de nieuwe koning Karel XIII aan E. zitting
in den staatsraad, en zond hem als gezant naar Parijs
om over den vrede te onderhandelen ; 1813 werd E.
bekleed met het opperbevel over de armee, die eenen
inval in Noorwegen moest doen, en na de vereeniging
van Noorwegen met Zweden, werd E. aangesteld als
rijksstadhouder over Noorwegen, noorweegsch veldmaarschalk, en kanselier der universiteit van Christiania; in 1816 van die hooge ambten ontheven,
werd hij 1817 gouverneur-generaal over Schonen,
en veldmaarschalk van Zweden.
Esseners, of Esseers, eene joodsche sekte in
den omtrek der Doode Zee, waarvan geen gewag
wordt gemaakt in het Nieuwe Testament, ofschoon
men hen elders vermeld vindt als ontstaan omstr.
den tijd der Maccabees, d. omstr. anderhalve eeuw
voor de geboorte van Christus. De E. hielden zich
staatide tot in de le eeuw der christelijke jaartelling ;
zij stonden tegenover de Sadduceen (die niet aan de
onsterfelijkheid der ziel geloofden). Zij namen de
Schrift op in eene zinnebeeldige beteekenis, en hadden tot hoofdbeginsel: God lief te hebben boven alles
en den evennaaste als zich zelven, terwijl zij zich
onderscheidden door eene stipte betrachting van alle
deugden en door eene strenge viering van den Sabbath ; het eedzweren en het doen van bloedige offeranden verwierpen zij, zoo ook de dienstbaarheid,
het oorlog-voeren en het huwelijk. Daarbij leefden
ze in gemeenschap van goederen bijeen, zoodat hunne
levenswijze wel eenige overeenkomst had met het
latere monnikwezen. Vele geleerden zijn dan ook
van meening, dat nit de sekte der E. het Christendom zich ontwikkeld heeft, welk gevoelen niet weinig versterkt wordt juist doordien, gelijk boven gezegd, in het N. T. nergens van de E. gewag wordt
gemaakt. Zie THERAPEUTEN.

Essex
Essequebo, ook Essequibo, of Esquivo, rivier
in Zuid-Amerika, ontspringt op de noordhelling van
de Sierra-Aracay, heeft eerst een noordwestelijken,
vervolgens een noordoostelijken loop, doorstroomt
eeuwenheugende wouden, scheidt britsch Guiana
van Columbia, en ontlast zich, na eene lengte van
135 mijlen afgelegd te hebben, in den Atlantischen
Oceaan. E., eene bij uitnemendheid vruchtbare,
met 84,000 zielen bevolkte provincie van britsch
Guiana, waarvan bet 't noordwestelijkste gedeelte
is, ligt tusschen den mond van den Orinoco en lien
van de rivier E.
Essex, I ) een der oostelijke graafschappen van
Engeland, aan de zuidzijde door den Teems van het
graafschap Kent gescheiden, ten noorden grenzende
aan de graafschappen Suffolk en Cambridge, ten
westen aan de graafschappen Hertford en Middlesex,
ten oosten aan de Noordzee, is ruim 78 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 405,000 zielen, en heeft tot
hoofdplaats Colchester (vroeger was de hoofdplaats
Chelmsford). — 2) het oostelijkste graafschap in
Opper-Canada (Britsch N.-Amerika), tusschen de
meren Erie en St.-Clair. — In de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika dragen verscheidene graafschappen en gemeenten den naam van E., o. a. de volgende graafschappen : 3) in het N. 0. van Vermont.
— 4) in het N. 0. van Massachusetts. — 5) in het
N. 0. van New-York. — 6) in het N. van NewJersey. — 7) in het O. van Virginia. — En de volgende steden, enz.: 8) stad in Vermont, 6 mijlen
benoordw. Montpelier; 2200 inw. — 9) stad in
Massachusetts, 5 mijlen benoordoosten Boston ;
1800 inw. — 10) dorp in Connecticut, aan den
Connecticut, 6 mijlen bezuidoosten Hartford ; ruim
1000 inw. — 11) stad in New-York, aan het Champlain-meer, 13 mijlen benoordoosten Albany ; 2500
inwoners.
Essex (het oude angelsaksische koningrijk), of
East-Seaxe, d. Oost-Saksen, Estra-Saxonia, omstreeks 527 door Erkenwin gesticht, had tot hoofdstad Lundenvik (thans Londen), werd later met
Kent vereenigd, vervolgens daarmede afhankelijk
van Mercia, en 823 onderworpen door Egbert van
Wessex. Zie HEPTARCHIE.
Essex (Graaf van), engelsche adellijke titel,
achtervolgend gevoerd door de familien Mandeville,
Fitzpiers, Bohum en Bourchier. Door Hendrik VIII
werd deze titel in 1539 verleend aan zijnen gunsteling en voornaamsten minister !Thomas Cromwell,
die door de Roomsch-katholieken ten val gebracht,
en, aangeklaagd van ketterij, 1540 onthoofd werd.
— In 1572 werd Walter Devereux, viscount Hereford, door koningin Elizabeth tot graaf van E. verheven ; hij was een bekwaam veldheer, en stierf
22 Sept. 1576 te Dublin. — E. (Robert Devereux,
tweede graaf van), zoon van den vorige, geb. 10 Nov.
1567, kwam 1584 aan het hof, en werd, meer door
zijne lichamelijke schoonheid dan door zijne talenten, de verklaarde lieveling van de reeds naar eenen
zekeren leeftijd loopende koningin Elizabeth, wier
oplettendheden en toegenegenheid hij (waarschijnlijk
onopzettelijk) beantwoordde met naar beleediging
gelijkende onverschilligheid. Aan het hoofd eener
armee van 20,000 man als onderkoning naar Ierland
gezonden (1599), om den opstand aldaar te onderdrukken, liet hij zijne troepen van gebrek en ontbering omkomen, totdat hij, na de herhaalde bevelen der koningin in den wind geslagen en zeer eigenmachtig gehandeld te hebben, eindelijk in zijne
hooge waardigheid geschorst en naar Londen ter
verantwoording geroepen werd, waarbij hem tevens
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de toegang ten hove werd ontzegd. Om zich over
een en ander te wreken, smeedde hij eene samenzwering met Schotland, en verwekte eenen opstand
in Londen, welke niets minder ten does had, dan de
koningin van den troon te stooten. In hechtenis genomen, werd hij, na zelf zijne schuld bekend te
hebben, ter dood veroordeeld (1601). De koningin
aarzelde lang eer zij dit doodvonnis bekrachtigde,
denkende dat E. wel om gratie zou verzoeken ; ziende
dat hij zulks niet deed, onderteekende zij eindelijk
het vonnis, en E. werd 25 Febr. 1601 onthoofd,
slechts 34 jaren oud. — E. (Robert Devereux, derde
graaf van), eenige zoon van den vorige, geb. 1592,
werd 1603 door Jacobus I in de bezittingen en titels
zijns vaders hersteld. Onder Karel I schaarde hij zich
aan de zijde der oppositie, en aan het hoofd der partementstroepen bevocht hij de koninklijke armee ; hij
leverde den koning twee veldslagen, die beiden onbeslist ble ven, nl. te Edge-Hill (1642) en te Newbury (1643), en stierf 14 Sept. 1646 kinderloos,
waardoor de titel van graaf van E. in de familie
Devereux uitgestorven was. — De tegenwoordige
graven van E. stammen af van William Capel, die
in 1503 lord-mayor van Londen was. Een zijnen afstammelingen (Arthur) wend 1641 tot lord Capel
van Hadham verheven, en diens zoon (Arthur) in
1661 tot graaf van E. Zie CAPEL.
Essingen, marktvlek in den wurtembergschen
Jaxtkreis, oberamt Aalen; 1700 inw.
Essling, in sommige fransche Inst. waken
voor het oostenr. dorpje Esslingen. Zie ESLING.
Esslingen, 1) dorp in Ooste iik zie —FSLING.
— 2) stad in den wurtembergschen Neckarkreis,
3 uren gaans bezuidoosten Stutgart ; 15,000 inw.;
vele fabrieken, o. a. de grootste machinen-fabriek
van geheel Wurtemberg ; veel wijn, vooral mousseerende Neckarwijnen (Esslinger Champagne). In 1209
werd E. eene vrije rijksstad ; 1488 wend to E. de
Zwabische Bond opgericht; 1802 kwain de stad aan
Wurtemberg.
Essoltane, stad in het afrikaansche koningrijk
Darfoer, 7 mijlen benoordoosten Cobbe, is cen der
residentie-plaatsen van den sultan.
Essonne, 1) rivier in bet fransche dept. SeineOise, ontspringt in het bosch van Orleans (dept.
Loiret), en valt, na eenen loop van 10 mijlen, bij
Corbeil' in de Seine. — 2) fransch dorp, aan de E.,
2 uren gaans bezuidw. Corbeil; omstr. 3500 inw.;
de oudste papiermakerijen van Frankrijk ; voorheen
te E. ook eene koninklijke kruitfabriek.
Essoyes, stad in het fransche dept. Aube,
4 uren gaans bezuidoosten Bar-sun-Seine, aan de
Ounce; circa 2000 inw.
Essuers, lat. Essui, een yolk in Gallie, bij Cesar
Esuviers (lat. Esuvii) genoemd. Zie
Est, dorpje in Gelderland, 3 kwartier gaans bezuidoosten Geldermalsen en 2 uren gaans bezuidw.
Tie', in het nabijgelegene (loch 1796 gesloopte)
Huis te Est wend 23 Sept. 1607 de overste Du Bois,
president van den krijgsraad, toen hij met zijn huisgezin van de kermis te Geldermalsen terugkeerde,
door eenige vijanden overvallen en doodgeschoten.
Estaco, portugeesch geleerde. Zie het artikel

Estam.pes, Lie ETAMPES.
Est–Anglia, een der koningrijken van de
anglo-saksische heptarchie. Zie HEPTARCHIE.
Este, rivier in Hanover, wordt van Burtehude
af, over eene lengte van anderhalve mijl, bevaarbaar
en valt, na eenen loop van 7 mijlen, tegenover Altona,
bij Crantz in de Elbe.
Este, bet Ateste der Romeinen, oude vermaarde
stad in de oostenrijksch-venetiaansche prov. Padua,
aan het Monselico-kanaal, ruim 6 uren gaans bezuidw.
Padua ; circa 9000 inw. Naar deze stad droeg het
adeloude geslacht E. zijnen naam, waarvan de voornaamste leden hieronder volgen.
Este (de familie van), een adeloud pririselijk
geslacht in Italie, dat zijnen naam voerde naar de
stad E. (zie vorig art.), die tot de bezittingen behoorde van deze familie. welke over Este, Padua,
Ferrara, Modena en Reggio geregeerd heeft. Verscheidene doorluchtige takken zijn uit dezen stam
gesproten, o. a. die der hertogen van Brunswijk, die
tegenwoordig in Engeland en in Hanover regeert
(Zie HENDRIK DE LEEUW). Het geslacht van E. stamde
af van de hertogen van Toskanen, Guido en Lambert, zonen van Adelbert II, die over Toskanen regeerden namens de carolingische vorsten, en die in
926 van hunne Staten beroofd werden door de koningen van Italie. Ziehier de voornaamste leden der
familie van E.:
Albert Azzo van E., kleinzoon van Oberto II (die
zelf een kleinzoon was van Guido of van Lambert,
en die omstr. 972 verscheidene leengoederen in Toskanen bezat), geb. omstr. 1020, gest. 1117; hij is
de eerste, die in het bezit is gekomen van de stad
Este. Hij stond in hooge gunst bij de keizers Hendrik III en Hendrik IV, trouwde met Cunegunde,
erfgename der Welfen van Altdorf, en verwekte bij
Naar een zoon, Welf IV, en trouwde na haren dood
met Hermengarde, docker van een graaf van Maine,
die hem ook een zoon schonk, nl. Fulco I ; door deze
twee zonen wend het geslacht van E. gesplitst in
eenen duitschen (of welf-estischen), en eenen italiaanschen (of fulco-estischen) stam.
Welf IV, zoon van den vorige, ontving 1071 van
keizer Hendrik IV het hertogdom Beieren in leen,
en wend de stamvader der familien Brunswijk en
Hanover; hij stierf op bet eiland Cyprus in 1101.
Fulco I, broeder van Welf IV, gest. 1135, werd
de stamvader der latere hertogen van Modena en
Ferrara.
Obizzo I, zoon van Fulco I, was de eerste, die den
titel voerde van markies van E. In 1182 werd
benoemd tot podesta van Padua, vervolgens tot markies van Milaan en Genua.
Azzo V, markies van E., zoon van Obizzo I, trouwde
omstr. 1176 met Marchesella des Adelards, dochter
en erfgename van Willem, het hoofd der Welfen
van Ferrara, en wend het hoofd van al de Welfen van
Venetie.
Azzo VI, zoon van den vorige, versloeg Ezzelino
en Salinguerra, de hoofden der Gibellijnen, en deed
zich in 1208 erkennen als beer van Ferrara en Verona ; hij stierf 1212.
Azzo VII, tweede zoon van den vorige, regeerde
van 1215 tot 1264.
Obizzo II, kleinzoon van Azzo VII, voegde aan
bet bezit van Este en van Ferrara dat van Modena
toe (1288) en dat van Reggio (1290), wordende
hem de souvereiniteit over die beide steden opgedragen door de bevolking zelve.
Nu volgen Nicolaas II (gest. 1338) en Nicolaas
III (gest. 1441), welke laatste de universiteit te

ACHILLES STATIUS.

Estagell, stad in het fransche dept. der OostPyreneen, op den rechteroever van den Gly, 4 uren
gaans ten W. N. W. van Perpignan ; 2300 inw.;
geboorteplaats van Arago.
Estaires, bet oude Minariacum, stad in Frankrijk, Noorder-departement, op den linkeroever van
de Lys, 5 uren gaans bewesten Rijssel; circa 7000 in w.
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Parma stichtte, en twee zonen naliet , nl. Lionel
(gest. 1450) en Borso (gest. 1471), welke laatste in
1452 door keizer Frederik III met den titel van
hertog van Modena en Reggio begiftigd en door
Pius II tot hertog van Ferrara verheven werd.
Hercules I, zoon van Nicolaas HI, was een oorlogzuchtig vorst, doch een beschermer van kunsten en
letteren, en lokte Bojardo, Ariosto en anderen aan
zijn hof; hij regeerde over Ferrara en Modena van
1471 tot aan zijnen dood 1505.
Alfons I, zoon van Hercules I, trad 1502 in den
echt met de beruchte Lucretia Borgia, en regeerde
van 1505 tot 1534. Op aanzoek van Julius II trad
hij 1509 in den bond van Kamerijk, en versloeg de
Venetianen te water en te land ; hij had later hevige
geschillen met genoemden pans, even als met diens
opvolger Leo X. In die twisten verloor hij zijne pauselijke leengoederen, die hij eerst 1527 door keizer
Karel V terug ontving. Hij resideerde te Ferrara, en
beschermde de letterkunde ; Ariosto leefde aan zijn
hof.
Hippolytus, kardinaal van Este, broeder van Alfons I, was de vriend en beschermer van Aristo,
doch heeft zich doen kennen als een snoodaard. (Een
andere Hippolytus, kardinaal van Ferrara, was een
zoon van Alfons I; zie FERRARA. Een broeder van
dezen, nl. Hercules II, werd de opvolger van Alfons I, en sloot zich aan Karel V aan ; hij stierf 1559).
Alfons II, zoon van Hercules II, regeerde over
Ferrara en Modena van 1559 tot 1597, en streefde
te vergeefs naar de kroon van Polen ; hij had zijne
jeugd doorgebracht aan het hof van Hendrik II van
Frankrijk, en behagen leeren scheppen in feesten en
tornooispelen. Aan zijn hof had hij de uitstekendste
schilders en de beroemdste mannen van Italie, aan
wier hoofd destijds Tasso stond ; maar de ongelukkige dichter mishaagde zijnen vorst, doordien hij in
liefdebetrekking stond met diens zuster Eleonore,
weswege hij op last van den hertog in den kerker
werd geworpen en zeven jaren gevangen bleef zitten
(zie TAsso). Daar Alfons II kinderloos stierf, had hij
zijnen neef Cesar tot opvolger benoemd.
Cesar, een bastaard van een der zonen van Alfons I, een neef van Alfons II, liet zich Ferrara ontweldigen door paus Clemens VIII, en nam de wijk
naar Modena, waar hij regeerde van 1597 tot 1628.
)loons III, zoon van Cesar, verviel na den dood
van zijne vrouw tot eene soort van zwaarmoedigheid
of wezenloosheid, en eindigde zijne dagen in een
klooster.Op hem volgde zijn zoon Frans I (gest.1658),
daarna Alfons IV (gest. 1662), toen Frans II (gest.
1694).
Rinaldo, geb. 1655, volgde 1694 Frans II op als
hertog van Modena, en verklaarde zich voor Oostenrijk
in den successie-oorlog. Frankrijk maakte zich in
1703 van zijne staten meester, die hij echter 1736
terug bekwam. Hij was in 1695 gehuwd met eene
(merle uit de familie Este gesprotene) prinses van
Brunswijk, en werd bij zijnen dood (1737) opgevolgd door zijnen zoon Frans III.
Hercules III, zoon van Frans III, geb. 1727, regeerde van 1780 tot 1797, en zag zich zijne staten
ontweldigen door de Franschen tijdens de groote
omwenteling, terwijl hij die voor goed verloor bij
den vrede van Campo-Formio. Hij was de laatste
mannelijke telg uit het italiaansche stamhuis van
Este, dat 1797 met hem uitstierf. Zijne eenige dochter, Maria Beatrix Ricarda, was 1771 gehuwd met
den derden zoon van keizer Frans van Oostenrijk,
nl. Ferdinand, die aanvankelijk, als schadevergoeding
voor Modena, het hertogdoni Breisgau ontving, en

1806 stierf. Zijn oudste zoon, Frans IV, ontving
krachtens de iraktaten van 1814 en 1815 Modena
terug, en na den dood zijner moeder (1829) ook
Massa en Carrara, en regeerde tot aan zijnen dood
21 Jan. 1846. (Zijn broeder Ferdinand Karel Jozef,
geb. 1781, die zich als generaal in oostenr. dienst
onderscheiden heeft, voerde de titels van hertog van
Este en aartshertog van Oostenrijk).
Frans V, zoon van Frans IV, volgde 1846 zijnen
vader op, doch regeerde slechts tot 1859, toen zijn
land onder den schepter kwam van Victor Emmanuel
(zie FRANS V).
Este, deze naam werd in onze eeuw als familienaam toegewezen aan de kinderen van hertog August
Frederik van Sussex (zesden zoon van koning George
111 van Engeland, geb. 27 Jan. 1773) en lady Auguste
Murray (oudste dochter van den schotschen graaf
Dunmore, geb. 27 Jan. 1768). Buiten voorkennis
hunner ouders en zonder getuigen gehuwd te Rome
4 April 1793, lieten zij zich 5 Dec. 1793 te Londen
in de St.-George's parochie nog eens overtrouwen;
doch krachtens eene in de koninklijke familie bestaande wet van 1772, werd hun huwelijk door het
aartsbisschoppelijk gerechtshof onwettig verklaard.
Later ontvingen de uit dit gewraakte huwelijk gesprotene kinderen (August Frederik, geb. 14 Jan.
1794, en Auguste Emma, geb. 11 Aug. 1801) den
ouden familienaam Este. De zoon deed reeds tijdens
zijn vader nog leefde, en nogmaals na diens dood in
1843, pogingen om erkend te worden als prins van
Groot-Britannia, of althans van Hanover, doch mocht
niet daarin slagen, en stierf ongehuwd 28 Dec. 1848.
Zijne zuster trad 1845 in den echt met sir Thomas
Wilde, den lateren lord Truro.
Estella, stad in de spaansche prov. Navarra,
aan den Ega, 7 uren gaans bezuidwesten Pampeluna ;
5500 inw.; werd herhaalde malen veroverd en heroverd in den burgeroorlog 1838-40.
Estena, rivier in de spaansche prov. CiudadReal, ontlast zich in de Guadiana.
Estepa, of Estepa-la-Vieja, stad in de spaansche prov. Sevilla, 6 uren gaans van Ecija, nabij den
Xenil ; 7500 inw.; hier stond oudtijds de stad Astapa,
die platgebrand werd door de veldoversten van Scipio.
Estepona, havenstad in de spaansche prov.
Malaga, 9 mijlen bezuidw. Malaga, aan de Middell.
Zee; 9500 inw.
Esterhazy, of Esterhaz, dorp in bet hongaarsche comitaat Edenburg, aan het Neusiedler-meer,
5 uren gaans bezuidoosten (Edenburg; 320 inw.;
't even prachtige als trotsche kasteel der prinsen vanE..
Esterhazy (familie van), voluit Esterhazy van
Galantha, eene aan grondbezit zeer rijke hongaarsche
magnaten-familie, die haar geslachtregister doet opklimmen tot een afstammeling van Attila, met name
Paul Estoras, die in 969 gedoopt werd. De oudste
oorkonde, waarin deze familie vermeld wordt, dagteekent van 1238, in welk jaar de twee zonen van
Salomon van Estoras, bij het aanvaarden van buns
vaders nalatenschap, de stichters werden van twee
linien, Zerhasy en Illyeshaza, welke laatste linie in
1838 uitgestorven is. De eerste kwam 1421 in het
bezit van de heerlijkheid Galantha in het comitaat
Pressburg ; en in 1584, bij zijne verheffing tot vrijhear, veranderde Frans van Zerhasy zijnen naam in
Esterhazy van Galantha. Zijne vier zonen Gabriel
(gest. 1628), Daniel (gest. 1654), Paul III (gest.
1641) en Nicolaas II, werden de stichters van vier
linien, waarvan de eerste reeds 1670 uitstierf, terwijl de Brie andere (te Esessnek, te Altsohl en te
Frakno of Forchtenstein, welke laatste heerlijkheid
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1622 in het bezit der familie E. kwam) nog tegenwoordig bestaan. De esessneker en altsohler linien
werden 1683 tot den gravenstand verheven, nadat
de grafelijke titel reeds in 1625 verleend was aan
de forchtensteiner linie in den persoon van Nicolaas H van E., geb. 8 April 1582, gest. als palatijn
en veldmaarschalk 11 Sept. 1645. Een zijner zonen,
graaf Paul IV van E., geb. 8 Sept. 1635, gest.
26 Maart 1713, was generaal der kavallerie en palatijn van Hongarije, en werd 1687, ter belooning
voor zijne trouw en dapperheid, verheven tot prins
des rijks. Twee zijner kleinzonen zijn : prins Paul
Anton van E. (geb. 22 April 1711, gest. 1762 als
veldmaarschalk) en prins Nicolaas Jozef van E. (geb.
18 Dec. 1714, gest. 28 Sept. 1790); laatstgenoemde,
de dapperste van het geheele geslacht E., klom insgelijks op tot veldmaarschalk, en ontving de waardigheid van rijksprins erfelijk voor zich en al zijne
nakomelingen. Zijn zoon prins Paul Anton van E.,
geb. 1738, gest. 22 Jan. 1794 als veldmaarschalk,
werd de vader van prins Anton van E., gest.13 Dec.
1796, en van prins Nicolaas van E., geb. 12 Dec.
1765, aan welken laatsten in 1809 door keizer Napoleon I de kroan van Hongarije werd aangeboden,
waarvoor hij echter bedankte. Hij stierf 25 Nov.
1833 te Como in Italic. Zijn zoon Paul Anton van
E., geb. 11 Maart 1786, onderscheidde zich als
diplomaat, sloot zich 1842 aan de nationale richting
van zijn vaderland aan, trachtte Maart 1848, als
minister van buitenlandsche zaken in het ministerie
Batthyinyi, een vergelijk tot stand te brengen tusschen het oostenrijksche ministerie en dat van Hongarije, doch legde zijn ambt neder eer laatstgen.
ministerie werd ontbonden. Hij is majoraatsheer van
de bezittingen der prinselijke linie, welke bezittingen bestaan in 29 heerlijkheden met 21 kasteelen,
60 marktvlekken, 414 dorpen en 207 prwdien ; hierbij
komen nog de (buiten Hongarije gelegene) heerlijkheden Pottenstein en Schwartzbach en het tot prinsdom verhevene graafschap Edelstetten in Beieren.
Zijn erfgenaam in het majoraat is zijn zoon prins
Nicolaas van E., geb. 25 Juni 1817, uit wiens huwelijk met lady Sara Frederica Carolina, dochter
van den earl (graaf) van Jersey (gest. 17 Nov. 1853)
twee zonen en twee dochters gesproten zijn.
Esternaco, latijnsche naam van Echternach.
Estero, stad in La Plata. Zie SANTIAGO DEL E.
Esthaol, 1) stad in den stad Juda ; Jozua 15:
33. — 2) stad in den stam Dan; Jozua 19: 41;
Richt. 13: 25; 16: 31; 18: 2, 8, 11.
Esthemoa, stad in Juda ; Jozua 21 : 14 ; I Sam.
30 : 28 -, 1 Chron. 6: 57.
Esthemoa, twee verschillende personen, vermeld I Chron. 4: '17,19.
Esthen, de boeren van Esthland.
Esther, d. i. Ster, onder dezen Imam werd
Hadassa tot gemalin verheven door den perzischen
koning Ahasverus (Xerxes), nadat hij zijue vrouw
Vasthi verstooten had. Zij was de dochter van Abihail, een Jood uit den stam Benjamin, na wiens
dood zij geadopteerd werd door haven oom Mordechai, die te Susa woonde, de winterresidentie van
Ahasverus. Diens gunsteling Haman had eene volmacht van hem weten te verkrijgen, om een algemeen bloedbad onder de Joden aan te richten,
waarbij hij het in de allereerste plaats op Mordechai
gemunt had. Deze toeleg werd echter verijdeld door
den invloed, dien E. op het hart des konings had, en
haar ten gevalle leverde hij zijnen gunsteling Haman
over aan de volkswoede der Joden, die dus van de
verdelging gespaard bleveu. Ter gedachtenis hiervan

vieren de Joden nog tegenwoordig jaarlijks het Poerimfeest. Het Boek E. in het 0. T., geschreven na
den ondergang der perzische monarchic, staat in de
protestantsche bijbels gedeeltelijk onder de apocriefen gerangschikt.
Esthland, of Estland, fransch Esthonie, russisch Estliandiia, in de taal der Esthen zelven
Wiroma, d. i. Grensland, een der Brie Oostzeeprovincien, een gouvernement van europ. Rusland,
beslaat (met inbegrip van het aandeel aan het Peipusmeer, benevens de eilanden Dag6e, Worms en Nunk)
ruim 376 vierk. mijlen, is grootendeels vlakland,
rijk aan moerassen, zandvlakten, bosschen, meren en
kleine stroomende wateren, en bevolkt met 304,000
zielen, die onderscheiden worden in Esthen en
Esthlanders; onder laatstgenoemden naam is alleen
de adel en de bevolking der steden te verstaan, terwijl de Esthen, die uitsluitend de bevolking van het
platteland uitmaken, de oorspronkelijke bewoners
des lands zijn, tot de familie der Finnen behooren
en eene eigene taal spreken, de Esthnische taal,
waarvan door Hupel eene spraakkunst met woordenboek is geleverd (2e druk Mitau 1818) en door
Ahrens eene spraakkunst (Reval 1853). Het gouvernement E., ten N. door de golf van Finland, ten W.
door de Oostzee, ten Z. door de golf en het gouvernement van Lijtland en ten 0. door het gouvernement Petersburg begrensd , is ingedeeld in vier arrondissementen (Reval, Wesenberg, Weissenstein en
Hapsal, met de eveneens genoemde hoofdplaatsen).
De havenplaatsen van E. zijn : Reval (dat tevens
hoofdpl. van geheel E. is), Hapsal en Kunda. De
heerschende Kerk is de Evangelisch-luthersche ;
doch ook de Grieksch-katholieke begint in E. meet'
en weer veld te winnen. De naam van E. is herkomstig van de yEstyi, een sarmatisch yolk, van
finschen oorsprong, dat oudtijds het land bewoond
heeft. Eerst in het laatste gedeelte der 12e eeuw
begint E. vermeld te worden in de geschiedenis van
Europa, toen de Ridders der Duitsche Orde en de
Zwaardbroeders zich meester van E. maakten, en
het deelden met de bisschoppen van Ungannie en
Riga. In 1218 kwam E. in opstand, en riep 1219
de hulp in van den deenschen koning Waldemar III,
die een gedeelte van E. aan de Duitsche Ridders
ontweldigde ; maar bij het verdrag van Marienburg
(1347) verkocht Waldemar III al het grondgebied,
dat hij in E. bezat, aan de met de Duitsche ridders
verbondene lijflandsche Zwaardbroeders, waarna E.
tot 1559 in al de lotgevallen van Lijfland deelde.
Toen door Rusland aangevallen, gal E. zich 1561
aan Zweden, en koning Erik XIV nam het in bezit ; .
door de qpvolgende traktaten, en inzonderheid dat
van Oliva (1660), bleef Zweden in het bezit van E.
gehandhaafd tot 1710, in welk jaar E. veroverd
werd door Peter den Groote, en bij den vrede van
Nystadt (1721) werd E. voor goed aan Rusland toegewezen. De Esthen (esthlandsche boeren) waren
lijfeigenen tot in 1816, toen ze door keizer Alexander van het lijfeigenschap ontslagen werden.
Esthonia, latijnsche ^iaam van Esthland.
Esthritieden, of Ulfingen, naam van eene
dynastic, die van 1047 tot 1375 over Denemarken
regeerde. Zie DENEMARKEN.
Estienne. Zie ETIENNE.
Estissac, fransch stadje, dept. Aube, 5 wren
gaans bezuidw. Troyes; 1200 inw.
Estoile. Zie ETOILE.
Estomo, stad in den stam Juda; Jozua 15 : 50.
Estramadure, fransche spelling voor den
geographischen naam Estremadura.
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Estrang, eene 480 vt. breede, bij ebbe droog
liggende, strook oeverland aan den voet der duinen
bij Duinkerken.
Estrangelo, benaming van het nude syrische
letterschrift, minder sierlijk, maar fikscher, dan het
Iegenwoordig in gebruik zijnde.
Estrêe–Saint–Denis, fransch stadje, dept.
Oise, 3 uren gaans berioordw. Compiegne ; 1000 inw.
Estrêes (de familie d'), een oud adellijk fransch
geslacht, afkomstig uit Artois, draagt haren naam
naar het stadje Estrees, in Cauchie, niet ver van
Arras en van St. Pol. Deze familie heeft zich in een
aantal takken gesplitst, doch heeft hare grootste
vermaardheid te danken aan de schoone Gabrielle
(die hieronder volgt). De voornaamste leden dezer
familie zijn: E. (Jean, markies d'), geb. 1486,
streed, ofschoon protestant, trouw voor Frans I,
Hendrik H, Frans II en Karel IX, en stierf als grootmeester der artillerie 23 Oct. 1571. — E. (Antoine
d'), zoon van den vorige, insgelijks grootmeester
der artillerie, stierf in het laatst der 16e eeuw als
gouverneur van Lafére, Parijs en Isle-de-France. —
E. (Gabrielle d'), dochter van den vorige, gel).
omstr. 1571, werd, in weerwil dat zij gehuwd was
met Domerval de Liancourt, de minnares van Hendrik IV, die, in het laatst van 1590 toevallig op het
kasteel van Coeuvres komende, waar Gabrielle woonde, eenen onwederstaanbaren hartstocht voor haar
opgevat had; hij riep haar aan het hof, schonk hooge
waardigheden en titels aan al hare bloedverwanten,
verhief haar tot hertogin van Beaufort, en was zelfs
voornemens haar op den troon te plaatsen door met
haar te trouwen, tot Welk chide hij reeds de noodige
maatregelen had genomen om van zijne gemalin
wettig te scheiden. Eer die echtscheiding evenwel
haar beslag erlangd had, stierf Gabrielle plotseling
te Parijs, op zaterdag voor Paschen, na lets van een
china's-appel gebruikt te hebben. Haar dood was
waarschijnlijk het gevolg van vergif. Zij had den
koning 3 kinderen geschonken, nl.Cesar(zieVENDOmE),
Alexander en Henriette Catherine, die later in
den echt trad met den hertog van Elboeuf. —
E. (Francois Annibal d'), broeder van Gabrielle,
geb. 1573, was bisschop van Noyon, doch zeide den
geestelijken staat vaarwel, en trad in krijgsdienst
onder den naam van markies van Coeuvres; hij
maakte spoedige bevordering, werd onder Lodewiyjk maarschalk van Frankrijk en ambassadeur
te Rome, en was, toen Lodewijk XIV op den troon
kwam, gouverneur van Isle-de-France en Soissons;
hij stierf 5 Mei 1670. — E. (Jean, graaf d'), zoon
van den vorige, geb. 1628, benoemd als zeeheld,
sedert )670 vice-admiraal, kommandeerde 1672
de vereenigde vloot van Frankrijk en Engeland, die
in de Soutbwold-baai slag leverde aan admiraal de
Ruyter. In 1676 ontweldigde hij Cayenne aan de
Hollanders, in 1677 heroverde hij Tabago, dat de
Hollanders aan Frankrijk hadden ontnornen, werd
1681 tot maarschalk en 1686 tot onderkoning der
fransch-amerikaansche kolonien benoemd, en stierf
17 Mei 1707 als gouverneur van Bretagne. — E.
(Francois Annibal, hertog d'), broeder van den vorige, pair en maarschalk van Frankrijk, stierf als
gezant te Rome 30 Sept. 1687. — E. (Cesar d'),
broeder der beide laatstgenoemden, geb. 5 Fehr.
1628, was bisschop van Laon, werd door Lodewijk
XIV gehezigd tot diplomatieke zendingen, moest,
toen Filips V van Bourbon den troon van Spanje
beklorn, aldaar 1703 het ministerie aanvaarden, en
stierf 18 Dec. 1714. — E. (Jean d'), broeder der
drie laatstgenoemden, geb. 1666, was aarstbisschop

van Kamerijk, vervulde insgelijks diplomatieke zendingen voor Lodewijk XIV, en stierf 3 Maart 1718.
— E. (Victor Marie d'), zoon van graaf Jean, geb.
30 Nov. 1660, voerde het opperbevel 1703 over de
vereenigde zeemacht van Lodewijk XIV en Filips V,
en droeg veel hij om de kroon van Spanje te verzekeren aan den kleinzoon van Lodewijk XIV; reeds
terwijl zijn wader nog leefde, werd d'E. verheven tot
maarschalk, 1715 benoemd tot lid van den raad van
regentschap, en 1733 tot minister ; hij stierf 28 Dec.
1737. — E. (Lonis Cesar Letellier d'), zoon eener
zuster van den vorige, geb. 4 Mei 1697, diende
eerst in Spanje, vervolgens onder den maarschalk
van Saksen, onderscheidde zich in den slag van
Fontenoy, ontving 1756 den maarschalksstaf, en werd
1757 opperbevelhebber over de armee in Duitschland.
Met zijnen dood 1771 is het geslacht d'E. uitgestorven.
Zie ook DESTREES.
Estrella (Serra da), 1) bergketen in Portugal,
provv. Beira en portugeesch Estremadura, strekt zich
in oostelijke richting uit tot aan de grenzen van
Spanje, waar zij zich vereenigt met het Gata-gebergte ;
in het westen vereenigt zij zich met het Cintragebergte, en loopt naar het zuidwesten, van de oostzijde den loop der Zezere insluitende. — 2) bergketen in Brazilie, prov. Rio Janeiro.
Estremadura, naam van twee provincien,
de eene spaansch, de andere portugeesch, dus genaamd omdat ze, tijdens de Mooren een gedeelte
van het spaansche schiereiland in bezit hadden, de
zuidelijkste provincie van de christen-koningrijken
vormden, d. i. de provincie, die het verst verwijderd
lag van den Duero (extrema Durii). De beide provincien E. maakten oudtijds deel uit van Lusitanie,
en waren bewoond door de Vettonen. De Alanen
maakten zich meester er van in 411, de Sueven in
429, de West-Gothen in 477, en eindelijk de Mooren in 712. Ze waren begrepen in 't kalifaat van Cordova van 756 tot het begin der Ile eeuw ; destijds
was Merida de voornaamste stad. In 1016 werd
Badajoz de hoofdstad van een onafhankelijk moorsch
rijkje, samengesteld uit de beide provv. E., benevens
Alemtejo en Algarvie ; dit rijkje werd 1094 eene
prooi der Almoravieden, en vervolgens 1161 veroverd door Abdel Moemen, stichter van de dynastic
der Almohaden. Deze Abdel Moemen bracht verscheidene nederlagen toe aan Alfons Henriquez, koning van Portugal, die een grout gedeelte van de
beide provv. E. onder zijn gezag had gebracht ; doch
daar Abdel Moemen 1184 stierf, bleef het huidige
portug. E. voor goed ingelijfd bij Portugal. Wat
spaansch E. betreft, daarvan werd een gedeelte veroverd door Alfons IX, koning van Leon; hij be-.
machtigde Alcantara (1229), Caceres, Badajoz en
Merida (1230); zijn zoon Ferdinand HI, koning van
Castilie, onderwierp het overige (1236-1240). De
oude provincie Spaansch E., sedert 1833 ingedeeld
in de twee provincien Badajoz en Caceres, is mini
788 vierk. mijlen groot en bevolkt met omstreeks
742,000 zielen ; de hoofdplaats is Badajoz. — De
prov. p ortugeesch E., met de hoofdstad Lissabon,
ligt tusschen den Atlantischen Oceaan, de provv.
Alemtejo en Beira, is ruim 389 vierk. mijlen grout,
bevolkt met ruim 730,000 zielen, en sedert 1833
ingedeeld in de drie districten Leiria, Santarem en
Lissabon,
Estremera, stad in Spanje, in Nieuw-Castilie,
13 uren gaans bezuidoosten Madrid ; 3000 inw.
Estremoz, 1 oude Extrema of Stremontium,
versterkte stad in de portug. prov. Alemtejo, 10 uren
gaans benoordoosten Evora ; 6600 inw.; vervaardi-
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Estyin
ging van aardewerk (potten om er water in koel te
houden); overwinning van de Spanjaarden op de
Portugeezen 1665. — 2) stad in Brazilie, prov. RioGrande-do-Norte, ruin/ 2 mijlen van de zee; 1800inw.
Estyen, lat. iEstyi, yolk nit europ. Sarmatie,
van finschen oorsprong, heeft zijnen naam gegeven
aan Estland, doch woonde waarschijnlijk tusschen
dat land en Pruisen.
Esus. Zie HESUS.
Esuviers, lat. Esuvii, ten tijde van Cesar een
celtisch yolk in Normandie, in de nabijheid der
Aulerken. Zie SAII.
Eszek. Zie ESSEK.
Etables, fransche kantonshoofdpl., dept. COtesdu-Nord, 3 uren gaans benoordw. Saint-Brieuc, aan
het Kanaal ; 3000 inw.
Etain, fransche kantonshoofdpl., Maas-dept.,
ruim 4 uren gaans benoordoosten Verdun ; 3000 inw.
Etam, 1) eerie rots, waar Simson verblijf hield ;
Richt. 15: 8, 11. — 2) stad in Juda; I Chron. 4:
32. — 3) stad in Juda, die door Rehabeam gesticht
werd ; II Chron. 11: 6.
Etam, een uit den stain Juda ; I Chron. 4: 3.
Etampes, het nude Stampw, stad in het fransche dept. Seine-Oise, 12 uren gaans bezuiden Versailles; ruim 8000 inw.; de zoogenaamde Toren van
Brunhilde ( Tour de Guinette) is het eenige overblijfsel der alhier door Hendrik IV geslechte sterkte.
Verscheidene concilien zijn te E. gehouden, o. a. dat
in 1130; veel heeft E. geleden in de godsdienstburgeroorlogen in de 16e en 17e eeuw ; in 1327
werd E. door Karel IV verheven tot een graafschap
(zie ook het volgende art.).
Etampes (Anne de Pisseleu, hertogin van),
eerst mademoiselle d'Heilly genaamd, was eene dochter van Antoine de Meudon, en geb. omstr. 1508.
Als staatdame aan de hertogin van Angouléme verbonden, werd zij de bijzit van den zoon dier vorstin,
Frans I, die nauwlijks achttien jaren oud was, teen
hij het ongeluk had betrekking met haar aan te
knoopen. Hij liet haar in den echt treden met zekeren Jean de Brosse, en schonk haar het graafschap
Etampes, dat hij voor haar tot een hertogdom verhief. Gedurende twee en twintig jaren regeerde zij
den koning, en stookte aanhoudend tweedracht en
twist in de koninklijke familie, daar zij gebeten was
op Diana van Poitiers, de bijzit van den dauphin.
Zij vbrried de staatsgeheimen, en bevorderde zoodoende den voorspoed der wapenen van Karel V en
Hendrik VIII in Frankrijk, touter met oogmerk om
den dauphin te vernederen, die tegen hen in het
veld stand; vervolgens bracht zij Frans I tot de onderteekenimg van het vernederende traktaat van
Crespy. Na den dood van Frans 1 van het hof verwijderd, leefde zij in de afzondering op haar landgoed, begunstigde de Hugenoten en omhelsde het
Protestantismus, en stierf 1576. — E. (Jacques d'),
fransch maarschalk ; zie FERTE-IMBAULT (markies de
la). — E.-Valencay (Achilled'); zie VALENCAY (kardinaal van).
Etaples, het Dude Stapula, stad in het fransche dept. Pas-de-Calais, aan de uitwatering der
Candle in het Kanaal, 3 uren gaans benoordw.
NIontreuil. Te E. werd 1492 het vredesverdrag geteekend tusschen Hendrik VII en Karel VIII, op het
oogenblik, waarop laatstgenoemde naar Italie vertrok.
Etawah, of Etaweh, stad in britsch Oost-lndie,
aan den Dzjoemna, 14 mijlen bezuiden Agra ; 23,000
inw.; militair station.
Etchmiadzine, de fransche spelling voor
Etsj miadzin.
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Eteocles, oudste zoon van tEdipus (koning
van Thebe) en van Jocaste, trof met zijnen broeder
Polynices, nadat hun vader verdreven was, de overeenkomst, dat zij beurt om beurt gedurende een
jaar over Thebe zouden regeeren. Toen het eerste
jaar on/ was, Wilde E. echter den troon niet aan
zijnen broeder inruimen ; en Polynices nam nu zijne
toevlucht tot zijn schoonvader Adrastus, koning van
Argos, om diens hulp in te roepen. Deze sloot daarop
met zes andere vorsten een verbond tegen E., en
ondernam met zijne bondgenooten den vermaarden
,,Krijgstocht der Leven Vorsten tegen Thebe", waarin
de rneeste helden vielen, en eindelijk de beide braeders in een tweegevecht elkander om het Leven
brachten.
Etham, de tweede haltplaats der Isradieten na
hunnen uittocht uit Egypte ; Exod. 13: 20; Num.
33: 6, 7, 8.
Ethan, vier verschillende personen in het 0. T.,
verineld : I Kon. 4 : 31 ; I Chron. 2 : 6, 8 ; 6: 42, 44 ;
15: 17, 19; Psalm 89 : 1.
Ethanim, de zevende maand van het joodsche
jaar; I Kon. 8: 2.
Eth—Baal, koning van Sidon, was de vader
van Izehel (vrouw van Omri en moeder van Achab) ;
I Kon. 16: 31.
Ethelbald, koning van Engeland (857-860),
zoon van Ethelwolf, uit de saksische dynastic, maakte
zich meester van den troon zijns vaders (zie het art.
ETHELWOLF) terwijl deze in Rome was, en nam na
zips vaders dood diens weduwe tot vrouw ; de algemeene verontwaardiging over dit schandelijke
huwelijk was echter zoo groot, dat hij zich verplicht
zag het te doen ontbinden. Zijn opvolger was zijn
broeder Ethelbert, die volgens sommigen reeds gelijktijdig met hem geregeerd heeft.
Ethelbert, koning van Engeland (860-866),
had volgens sommigen reeds gezamenlijk met zijnen
broeder geregeerd (zie ETHELBALD) hij had verscheidene invallen der Denen of te weren.
Ethelred, twee koningen van Engeland,
E. I, uit de saksische dynastic, was een broeder
van Ethelbald en Ethelbert ; hij regeerde van 866
tot 871, had aanhoudend te strijden tegen de Denen,
die vijandelijke invallen kwamen doen in zijn land,
en stierf ten gevolge van eene wand, welke hij in
een gevecht tegen hen ontving. Hij werd opgevolgd
door zijnen broeder, Alfred den Groote. — E. II,
volgde 978 zijn broeder Eduard den Martelaar op,
en regeerde tot 1013. Onder de regeering van dezen
zwakken koning maakten de Denen groote veroveringen, en kwamen zelfs het beleg opslaan voor
Londen. Hij deed al de in zijn rijk met der woon
gevestigde Denen on/ het leven brengen op den
Sint-Brice-dag (13 Nov.) 1002. Hierover nam Sueno,
koning van Deneinarken, eene schitterende wederwraak, en verdreef eindelijk, in 1013, E. nit Engeland. Eerst na den dood van Sueno kon E. weder
meester warden van zijnen troon ; doch weldra zag
hij zich op nieuw van het koningschap berooven door
Canut.
Ethelwolf, koning van Engeland, nit de saksische dynastic, regeerde van 830 tot 858. Terwijl
de Denen zijn rijk verwoestten, deed deze vrome
koning eene bedevaart naar Rome; van zijne afwezigheid maakte zijn zoon Ethelbald gebruik, om zich
als koning te doen uitroepen (857), waarop E. vrijwillig afstand deed van den troon. Als weduwnaar
was E. hertronwd met Judith, dochter van Karel
den Kale.
Ethen, n.-brabandsch dorp. Zie EETHEN.
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Ether, stad in Juda, in den stam Simeon ;
Jozua 15: 42; 19 : 7.
Ethicus, of JEthicus, een geograaf, met den
bijnaam Ister of Hister (waaruit men opmaakt, dat
hij geboortig was uit Istria), leefde in een der z es
eerste eeuwen van onze jaartelling, en stelde eene
wereldbeschrijving te boek, waarvan de latijnsche
overzetting algemeen in gebruik was in de middeleeuwen ; editien daarvan verschenen te Venetia 1513,
te Bazel 1535, te Leiden (van Gronovius) 1722, en
te Leipzig (van Wuttke) 1854.
Ethiopia, lat. 'Ethiopia, onder dezen naam
werd in de oudste tijden onbestemd al het land verstaan, dat ten zuiden van Egypte lag. Later werd de
naam van E. meer bepaaldelijk gegeven aan het
stroomgebied van den Boven-Nijl, dat wil zeggen
al het land van de watervallen af, tot aan kaap
Delgado; het bevatte dus de landen, die tegenw.
genoemd worden N ubie, Abyssinie, Kordofan, Darfoer,
Adel, Magadoxo, Brava, Melinde, enz. De naam van
Ethiopiers, d. i. door de zon verzengden, wordt
door de oude geografen dikwijls gebruikt, en zij
spreken dan van oostersche en westersche Ethiopiers,
om aan te duiden volkeren, die of ter reciter- of
ter linkerzijde van den NijI woonden. Onder de zeer
talrijke volksstammen, die E. bewoonden, en die
alien afkomstig schijnen te zijn uit Arabie, onderscheidde men : de Ethiopiers van Meroe, die de
landstreek tusschen den Nijl en de Atbarah bewoonden ; hunne hoofdstad was Meroe (misschien het
tegenwoordige Atbar of Dzjebl-el-Birkel); wijders de
Blemmyen, die ten oosten van Meroe woonden, en
die ons door Plinius worden voorgesteld als menschen zonder hoofd ; de Nuben of Nubiers, ten westen van Meroe ; de Sembrieten, ten zuiden van Meroe,
in het tegenwoordige Abyssinie. Deze laatsten (de
Sembrieten) overweldigden Egypte op verschillende
tijden; ze werden tot onderwerping gebracht door
Ptolemerts Evergetes. Ze hadden verscheidene koninginnen, die den naam van Candace, droegen. Op
hun grondgebied lager' de steden Sembobitis en
Axum. Dan had men nog de Elephantophagen, de
Struthiophagen, de Ophiophagen) d. Olifanteneters, Struisvogelen-eters, Slangen-eters); doch van
hen weten wij niets bijzonders. Al die volkeren
woonden landwaarts in. Aan de kusten woonden
de Troglodieten, die zich uitstrekten van de grenzen
van Egypte tot aan de zeeengte Bab-el-Mandeb ; bij
lien vond men de haven Aduleh. Nog meer zuidelijk
woonden de Ichthyophagen, de Creophagen, de
Chelonophagen (d. Visch-eters, Vleesch-eters,
Schildpadden-eters), en de Macrobiers, die gezegd
werden eenen ouderdom te bereiken van 120, ja
zelfs tot 150 jaren. — Aangaande de geschiedenis
van E. weet men weinig of niets. De Wen vestigden
er zich reeds vroeg om handel te drijven. De Romeinen veroverden het noordelijk gedeelte van E.
en lijfden dit in bij Egypte, onder den naam van
'Ethiopia supra 'Egyptum. Het Christendom werd
in E. ingevoerd in de 4e eeuw ; het heeft zich tot
den huidigen dag staande gehouden in Abyssinie. —
De ouden strekten den naam van E. ook uit tot een
gedeelte der kust van Azle, tusschen Perzie en Indie,
aan de oevers van de Erythresche Zee. Eerst in de
middeleeu wen is men begonnen Abyssinie met den
naam van E. te bestempelen. Onder den naam van
Ethiopisehe Zee vindt men op oude kaarten het
zuidelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan aan
de west kust van Afrika. EthiopischeArchipel
noemen de nieuwe geografen de aan Afrika's oostkust gelegene eilandengroep in den Indischen Oceaan.

Etlar
Met den naam van Ethiopisehe taal bestempelen wij de taal (door de inboorlingen zelven Geetz
genoemd), die tot de 14e eeuw in Abyssinie gesproken placht te worden, doch die, toen door het Amharisch verdrongen, sedert nog maar alleen als kerkeen schrijftaal gebruikt wordt, en tot den semitischen
taalstam behoort. Sedert de invoering van bet
Christendom onder Constantijn den Groote werden
in het Ethiopisch een aantal werken geschreven,
meerendeels kerkelijke of historische. De geheele
Bijbel (het 0. T. naar de Zeventig Overzetters) werd
reeds in de 4e eeuw in het Ethiopisch vertaald
(Octateuch), uitgegeven door Dillmann, Leipzig
1854-59). Van vele oorspronkelijk in het Grieksch
geschrevene apocriefe boeken bestaat niets antlers
meer dan de ethiopische overzetting ; de meest bekende zijn : het Boek Henoch (Ethiopisch uitgegeyen door Dillmann, Leipzig 1852; duitsche vertaling van Hoffmann, Jena 1838) en het Boek Adam
(uitgegeven door Dillmann, Gottingen 1853). Niet
onbelangrijk zijn de historische geschriften, waarvan
er echter nog geen in hun geheel gedrukt zijn. Rijke
verzamelingen van ethiopische manuscripten bevinden zich te Oxford, Tubingen en Parijs. Ethiopische
spraakkunsten hebben wij van Ludolf (Frankfort
1702) en Dillmann (Leipzig 1857), een Ethiopisch
Woordenboek van Ludolf (Frankfort 1699). Ludolf
is de grondlegger van de beoefening der ethiopische
taal- en letterkunde in het Westen. In onzen tijd
hebben zich dienaangaande zeer verdienstelijk gemaakt de Duitschers Ewald en Dillmann.
Eth—Kazin,grensstad stamZebulon;Joz.19: 13.
Ethnan, een nit den stam Juda ; I Chron. 4: 7.
Ethni, een Leviet ; I Chron. 6 : 41.
Ethra, dochter van Pittheus, koning van irezene, werd verleid door Egeus, koning van Athene,
bij Wien zij moeder werd van Theseus. Later begaf
zij zich naar Athene met Karen zoon, en bewerkte
dat hij erkend werd. Zie THESEUS.
Etienne, fransche naam your Stephanus.
Etienne (Charles Guillaume), fransch dramatisch en staatkundig schrijver, geb. 6 Jan. 1778 te
Chamouilly, werd 1837 pair van Frankrijk, en stierf
13 Maart 1845 te Parijs. Al zijne tooneelstukken
verschenen bijeen onder den titel van Oeuvres (4 din.
Parijs 1846). Ook heeft men van hem eene Histoire
du theatre francais (4 din. Parijs 1802).
Etienne, of Estienne, eene fransche familie,
waarvan de meeste leden zich als boekdrukkers of
geleerden heroemd hebben gemaakt. De stamvader
dezer familie is: -E. (Henri), geb. te Parijs omstr.
1460, gest. 1520.
Etienne—Gallois (Auguste Alphonse),fransch
let terkundige, geb. te Vitry-le-Francais 6 Juli 1809,
seder', 1849 onder-bibliothecaris der boekerij van
het Luxemburg ; men heeft van hem o. a.: Le theatre
des Grecs (1840); Les dues de Champagne (1843):
La Champagne et les derniers Carlovingiens (1843);
Lettres inedites des Feuquiéres (5 deelen, 1845);
L'expedition de Siam sous Louis XIV (1853); enz.
Etive, of Loch Etive, een meer in het schotsche graafschap Argyle, omstr. 4 mijlen lang en ruim
eene halve miji breed, is beroemd door het indrukwekkende herglandschap rondom.
Etko, eene door de Nijl-overstrooming in 1801
gevormde lagune in Neder-Egypte, 4 uren gaans ten
Z. Z. W. van Rosetta, is van de Middell. Zee slechts
gcscheiden door eene smalle zandbank, waarop het
dorp E., 3 mijlen beoosten Aboekir.
Etlar (Carit), gefingeerde naam van een deensch
omanschrijver. Zie BBOSOLL.
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Etna, of Gibe! (Zjiebl), van het arabische dzjebl,
d. i. berg, beroemde vuurspuwende berg op het
eiland Sicilia, in het noordoosten, in de provincie
Catana (Val di Demone) heeft aan zijnen voet een
cirkelvormigen omtrek van 180 kilometres, en is
bijna 3350 nederl. ellen hoog. Men vindt op den E.
een aantal uitgebrande, zoomede verscheidene nog
in werking zijnde kraters. De uitbarstingen van den
E. zijn reeds bekend sedert onheugelijke tijden. In
de fabelleer zien wij Enceladus en Typhon levend
onder den E. begraven ; Vulcanus en de Cyclopen
smeedden er de bliksemschichten voor Jupiter; enz.
De oude steden Naxos, Inessa, Hybla, enz. zijn door
de uitbarstingen van den E. verdelgd. De vernielendste uitbarstingen zijn geweest : die van 1183,
waarbij 15,000 menschen omkwamen ; die van 1669,
waarbij 20,000 menschen het leven verloren ; die
van 1693, waarvan 60,000 menschenlevens het
slachtotTer werden. De jongste uitbarstingen waren
die van 1809, 1830 en 1843. Reeds menigmaal heeft
Catana in groot gevaar verkeerd onder de lava te
worden bedolven. Empedocles (zegt men) wilde in
den krater van den E. afdalen, doch vond daarbij
den dood. In den laatsten tijd hebben onderscheidene reizigers beproefd zich niet behulp van touwen
in den krater te doen neerlaten ; doch men moest
hen zeer spoedig weder naar boven halen. De plantengroei aan den voet en tangs de zijden van den E.
is overheerlijk. Op den E. vindt men den kastanjeboom, genaamd di cento cavalli, omdat gemakkelijk
honderd paarden te gelijk onder zijne takken belommerd kunnen staan; die boom heeft 37 nederl.
ellen in omtrek.
Etoile (I'), vlek in het fransche dept. DrOme,
derdhalf uur gaans bezuiden Valence ; 3000 inw.
Etolie, lat. dEtolia, tegenw. het Land der Soelioten, een landschap in het eigenlijke Griekenland,
ten westen door den Achelous gescheiden van Acarnanie, had ten oosten de ozolische Locren, den Parnassus en de steers; ten noorden van E. lag Epirus
en Thessalia, ten zuiden de Ambracische golf en de
Corinthische Zee. De voornaamste steden waren
Calydon en Thermus; in laatstgenoemde stad zetelde
het Pancetolium (d. i. de algemeene vergadering der
Etoliers). De Etoliers waren onbeschaafd, opvliegend en twistziek ; ze verkeerden aanhoudend in
oorlog, zoo niet met hunne naburen, dan onderling.
In der pelpponnezischen oorlog hielden zij de zijde
van Sparta. Na den dood van Alexander begonnen
zij zich op het tooneel der wereld meer op den
voorgrond te vertoonen, en voerden, zonder groote
verliezen te lijden, oorlog tegen Craterus en Antipater (323--22 v. Chr.); vervolgens in bondgenootschap met Antigonus Gonatas (280-243 v. Chr.)
trachtten zij een vorstendom te stichten in het
westen van Griekenland (Etolie, Acarnanie, Elis,
Messenie); maar na den dood van Antigonus verloren
de Etoliers het bondgenootschap der macedonische
koningen. Desniettemin gingen zij voort met hun
streven naar uitbreiding van grondgebied ; vandaar
een oorlog met den Acheischen bond, genaamd
Oorlog der twee Bonden (220-217 v. Chr.), waarin
de Acheers, bijgestaan door den macedonischen koning Philippus V, de overhand behielden. Om zich
deswege te wreken, gingen de Etoliers tegen Philippus een verhond aan met de Romeinen, en hewezen
hun groote diensten in de twee eerste macedonische
oorlogen ; doch het duurde niet tang of zij werden
ontevreden over de Romeinen, en zoodoende gaven
zij aanleiding tot de komst van Antiochus naar Griekenland (192 v. Chr.). Na de nederlaag van Antiochus
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(190) werden zij tot onderwerping gebracht door
Fulvius Nohilior (189 v. Chr.); zij behielden echter
hunne eigene westen. Onder Constantijn werd E.
begrepen in Nieuvv-Epirus, en maakte deel uit van
de prefectuur van Illyrie. Na de inname van Constantinopel door de Latijnen, stichtte zekere Theodorus Angelus, van de familie der grieksche keizers,
een onafhankelijk vorstendom in Epirus en Etolie ;
maar onder zijne afstammelingen ontstond verdeeldheid, waarvan sultan Amurad II partij trok en zich
meester maakte van het land (1432); kortstondig
werd E. aan de Turken ontweldigd door Scanderbeg,
die het bij zijnen dood onder het gezag van Venetia
stelde; doch de Venetianen konden zich niet in dat
hezit handhaven, en al spoedig kwam E. weder onder het juk der Turken, om eerst bij den opstand
van 1821 zijne onafhankelijkheid te herwinnen. Zie
GRJEKENLAND.
Eton, ook wel Eaton gespeld, stadje met ruim
3000 inw. in het engelsche graafscbap Buckingham, ligt aan den Teems, tegenover Windsor, waarmede het in gemeenschap staat door middel van
eene brug. Beroemd is E. door zijn gymnasium,
Eton-College, gesticht in 1440 door Heudrik VI.
Etovissa, eene bij Livius en Ptolemeiis vermelde stad in tarraconensisch Hispania, nabij de
kust ; waarschijnlijk het tegenwoordige Segorbe.
Etowah, rivier in den n.-amerik. staat Georgia, vereenigt zich bij Rome met den Oostenaula, en
neemt dan den naam aan van Coosa-River.
Etrepagny, fransch stadje, dept. Eure, 3 uren
gaans benoordoosten Gisors ; 1400 inw.
Etretat, dorp in het fransche dept. der Beneden-Seine, aan het Kanaal, 6 uren gaans benoordoosten Havre; 1500 inw.; van de zeebaden te E.
wordt druk gebruik gemaakt door de Parijzenaars.
Etrurie (het koningrijk). Zie blz. 1002.
Etrurie (het oude), latijnsch Etruria, grieksch
Tyrrhene, heette oudtijds dat gedeelte van Italie,
dat ten noorden begrensd werd door de rivier Macra,
waardoor het van Ligurie werd gescheiden, terwij1
het, ten zuiden begrensd door den Tiber, door deze
rivier gescheiden was van Umbria, de Sabijnen, de
Latijnen en het gebied van Rome ; de Apennijnen
scheidden het van Cisalpijnsch Gallia, en het strekte
zich aan de andere zijde uit tangs de Tyrrheensche Zee.
Aanvankelijk waren de voornaamste steden van E.
de volgende 12 : Caere, Tarquinii, Veji, Vulsinii, Cortona, Velutonia, Clusium, Perusia, Rusellw, Arretium,
Volateme en Populonia ; later kwamen nog daarbij
Florence, Pisa en Lucca. De bewoners van E. werden
genoemd Etrusken, maar waren even goed bekend
onder de namen van Tyrrhenen en Tusken ; zij
schenen of te stammen van de Pelasgen ; ten onrechte
hebben sommigen beweerd, dat ze herkomstig waren
nit Lydie. In de ile eeuw v. Chr. werden ze onderworpen door de Rasenen, die uit Rhetie waren gekomen. Deze stichtten in hun land eenen bond van
12 lucumonien of steden (de 12 hierboven eerstgenoemde) ; reeds vroeger hadden zij meer in bet
noorden een dergelijken twaalfstedenbond gesticht,
in het stroomgebied van den Padus (tot lien bond
behoorden de steden Brixia, Verona, Mantua, Felsina
of Bononia, Melpum, Hatria, enz.), en omstreeks 800
v. Chr. werd meer in het zuiden, tusschen den Vulturnus en den Silarus, nog een derde dusdanige
twaalfstedenbond door hen gesticht (daartoe behoorden Nola, Vulturnum, Atella, Acerrw, enz.).
Deze drie bondgenootschappen vormden geenszins
een enkel rijk, en zelfs in elken bond afzonderlijk
werd de band, die tusschen de 12 steden onderling
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bestond, hoe larger hoe minder hecht. Vulsinii was
de gemeenschappelijke hoofdstad van den middelsten
bond. Deze drie twaalfstedenbonden hadden fang
gebloeid: die in het noorden door den landbouw, de
beide andere door zeevaart en koophandel. De weeldezucht, overdaad, verwijfdheid en allerhande ondeugden, die met te groote welyaart onvermijdelijk gepaard gaan, bracht de drie bondgenootschappen ten
val. Van 587 tot 521 v. Chr. werd de bond in het
noorden verbroken door herhaalde vijandelijke invallen der Gathers, die slechts enkele steden der
Rasenen in het bezit lieten van hare onafhankelijkheid. Aanvangende met het jaar 424 v. Chr. werd
de bond in het zuiden insgelijks verbroken door de
Samnieten, die zich meester maakten van Vulturnum
(Capua). De middelste bond hield zich het langst
staande. Bewezen is het, dat een der steden van dezen bond, nl. Tarquinii, aan Rome twee koningen
heeft gegeven (Tarquinius Priscus en Tarquinius
Superbus); zeker is het ook, dat Porsenna, de Ears
(of koning) van Clusium, in 507 v. Chr. voor een
korten tijd meester werd van Tarquinii, en dat het
(485-477 v. Chr.) zijnen ondergang nabij werd
gebracht door Veji; maar eindelijk nam Rome de
overhand ; Veji werd (395 v. Chr.) door de Romeinen veroverd ; Falerii, Tarquinii, Caere, werden door
hen tot onderwerping gebracht of tot den vrede gedwongen (385-352 v. Chr.). Omstreeks 40 jaren
later nam de eerste der drie groote oorlogen eenen
aanvang, die de Romeinen te voeren hadden tegen
de, eerst met de Samnieten, later met de Gathers
verbondene, Etrusken (313-309, 302-299, 296
—283 v. Chr.), en achtereenvolgend werden al de
etruskische lucurnonien of steden onderworpen aan
Rome, flat van 241 tot 224 v. Chr. voortging zijn
gezag in E. te bevestigen. In de 4e eeuw van het
keizerrijk was E., onder den naam van Tuscia of
Toscana, een der 8 provincien van de diocese Italie.
In de 9e eeuw vormde het een afzonderlijk hertogdom (zie TOSKANEN). - De Etrusken waren een van
de -merkwaardigste volkeren der oudheid. Hunne
priesters waren beroemd om hunne groote wetenschappelijke bekwaamheid ; ze bedienden zich van
zekere geheime formulen ; de auguren, de aruspicien, enz., waren instellingen der Etrusken, aan wie
de Romeinen nagenoeg hun geheele godsdienststelsel
en al hunne godsdienstplechtigheden ontleenden. De
godsdienst der Etrusken schijnt wreedaardig en
bloeddorstig geweest te zijn ; ze offerden aan hunne
goden levende menschen, voornamelijk krijgsgevangenen. Voor hunne begraafplaatsen droegen ze eene
bijzondere zorg ; en men heeft uit hunne grafsteden
een .aantal kostbare oudheden opgedolven, die het
bewijs leveren, dat ze het zeer ver gebracht hadden
in sommige takken van nijverheid, vooral in de pottebakkerij, het vernissen en het verven van weefsels ;
de etruskische vazen staan in hooge waarde. De gewrochten van de bouwkunst der Etrusken waren
hecht en kolossaal; getuigen daarvan te Rome de
Cloaca Maxima en het kanaal ter water-afleiding
nit het meer van Alba. De Etrusken hebben dan ook
hunnen naam gegeven aan een bijzonderen bouwtrant, waarvan de vierkante (wel eenigszins lompe)
pilasters een kenmerkend deel uitmaken. Men heeft
eene menigte opschriften in de Etruskische taal, die
echter tot dusverre nog niet voldoende is verklaard ;
wel kan men het er voor houden, dat die taal tot
den indo-germaanschen slam behoort, wel heeft men
ontdekt, dat een owl en een nieuw alphabet daarin
te onderscheiden is, loch tot eene juiste verklaring
heeft men het tot dusverre niet kunuen brengen.

Etrurig (het oude). Zie blz. 1001.
Etrurie (het koningrijk). Bij het traktaat van
Luneville (1801) werd bet oude groothertogdom
Toskanen ontnomen aan Ferdinand III, nit het huis
van Oustenrijk, om totA een koningrijk te worden
verheven, dat in roil werd gegeven aan den eenigen
zoon van infant Ferdinand, hertog van Parma, namelijk Lodewijk van Parma. Deze vorst werd nog
in hetzelfde jaar als koning gehuldigd, maar stierf
reeds kort daarna in den bloei zijns levens (1803).
Na Lodewijk's flood werd het koningrijk E. geregeerd door zijne weduwe Maria Louise, dochter van
koning Karel IV van Spanje, als voogdes over Karen
rninderjarigen zoon Karel Lodewijk, die den naam
aannam van Lodewijk In 1807 deed zij afstand
van de regeering, ten gevolge van een tusschen Frankrijk en Spanje gesloten verdrag. In 1808 werd het
koningrijk E. ingelijfd bij het fransche keizerrijk,
en vormde daarvan drie departementen (Arno-dept.,
Ombrone-dept. en Middellandschzee-dept.); in 1809
werd dit land afgestaan aan Elize, de mister van
Napoleon I, die den titel aannam van groothertogin
van Toskanen. In 1814 werd het teruggege,ven aan
aartshertog Ferdinand Ill. Zie TOSKANEN.
Etrusken, lat. Etrusci, de bevolking van het
oude Etrurie (zie dat art., bl. 1001).
Etsch, bij de Italianen en Franschen genaamd
Adige, bij de oude Romeinen Athesis, rivier in Oostenrijk, komt uit het Rescher-meer op de Walserheide in Tirol, doorstroomt de venetiaansche provincien Verona, Padua en Rovigo, neemt verscheidene nevenstroomen in zich op, en valt na eenen
loop van 51 mijlen, waarvan er 40 bevaarbaar zijn,
bij Fossone in de Adriatische Zee. Het dal der E.
draagt, van Botzen of naar heneden, den naam van
Etschland.

Etsjmiadzin, versterkte stad in russisch Armenie, 4 uren gaans bewesten Eriwan, 12 uren
gaans benoordwesten den Ararat, met een beroemd
kloostcr, zetel van den Katholikos, het hoofd der
Armenische Kerk ; bij den vrede van Toerkmantsjai
(10 Febr. 1828) werd E. door Perzie aan Rusland
afgestaan.
Ettelbruck, fraai vlek in het groothertogdom
Luxemburg, drie kwartier gaans westelijk ten zuiden van Diekirch, aan de Alzette ; was oudtijds door
den keizer aan de andij van Echternach verpand ; in
1839 te E. eene zoogenaamde patriotistische vergadering.
Etten, 1) oude naam van het n.-brabandsche
dorp Eethen. — 2) dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bezuidw. Breda ; 1000 inw.; wordt reeds vermeld in de salische wetten als een van de maalsteden
of vergaderplaatsen der Franken in de 5e eeuw.
— 3) dorp in Gelderland, zesdhalf uur gaans bezuidoosten Zutphen, anderhalf uur gaans van Gendringen ; ruim 250 inw.; felle brand 23 April 1841.
Ettenbach,ri viertje in den badener Bovenrijnkreis, outlast zich in de Eltz.
Ettenheim, stad in het groothert. Baden, aan
den Ettenbach, 6 uren gaans bezuidoosten Straatsburg, 7 uren gaans bezuidw. Freiburg; 3200 inw.;
in de 7e eeuw gesticht door Etticho, graa f van de
Noordgau, kwam later in eigendom aan het bisdom
Straatsburg ; 1802 stierf hier de laatste prins-bisschop van Straatsburg, prins van Rohan-Gnemene ;
in 1804 werd de hier met der woon gevestigde hertog van Erighien op Napoleon's bevel gevangen genoinen (zie ENCHIEN) ; anderhalf uur gaans bezuidoosten E. ligt de eertijds beroemde, in 1803 opgehevene, benedictijner abdij Ettenheimmunster.

Etter

Eudemus

Etter, of Wetter, een der Zuidwester-eilanden
van Banda, in nederl. 0. I., benoorden Timor;
hoofdpl. Amagilly.
Etterbeek, fabriekdorp met 3200 inw. in de
nabijheid van Brussel, waarvarf het zoo goed als een
der voorsteden is; geliefkoosde plaats van uitspanning der Brusselaars.
Etternach, oude naam van Echternach.
Ettlingen, stad in het groothertogdom Baden,
aan de Alb, 2 uren gaans bezuiden Carlsrulie; 4700
inw.; was tot 1234 vrije rijksstad, en werd toen
door keizer Frederik H aan den markgraaf van Baden
geschonken. In den spaanschen successie-oorlog
werd van E. tot aan den Rijn-oever de Ettlinger
linie getrokken, die 1734 door den franschen maarschalk Berwick geforceerd werd; 9 Juli 1796 overwinning der Franschen op de Oostenrijkers.
Ettmtiller (Ernst Moritz Ludwig), geb. 5 Oct.
1802 te Gersdorf bij Lobau, sedert 1833 professor
der duitsche taal en letterkunde te Zurich, een verdienstelijk germanist, die behalve een aantal nude
gedenkstukken der hoog- en nederduitsche litteratour ook in het Licht heeft gegeven een Lexicon
Anglosaxonicum (Quedlinburg 1851) en eene Angelsaksische Chrestomathie (Quedl. 1850).
Ettrick, een bekoorlijk dal in het schotsche
graafschap Selkirk, doorstroomd door de rivier E.,
die op den 2258 vt. hoogen Ettrick Pen ontspringt
en zich ontlast in den Tweed.
Etzel, berg in het zwits. kanton Schwytz, aan
de zuidzijde van het Zuricher-meer, tegenover Rapperschwyl, 3310 vt. hoog; over den E. loopt de weg
naar Einsiedeln.
Etzel, in het Nibelungenlied de beroemde koning der Hunnen (Attila), de gemaal van Ehriernhild, op wier aanhouden de burgundische helden
ten zijnen hove warden genoodigd, waar ze den dood
yonder].
Eu, lat. Alga, of Auga, stad in het fransche dept.
der Beneden-Seine, aan de Bresle, 7 uren gaans benoordoosten Dieppe, een half uur gaans van de zee,
nabij de beroemde havenplaats Treport ; 4000 inw.;
het prachtige kasteel van Eu, tot 1852 eigendom der
familie Orleans, waar Lodewijk Filips 1843 koningin
Victoria ontving, en waarnaar de eerstgehoren zoon
van den hertog van Nemours (geb. 29 April 1842)
den titel entving van Graaf van Eu. De stad E. werd
996 tot een graafschap verheven, ten behoeve van
een bastaard van Richard I, hertog van Normandie.
En de 13e eeuw kwam dit graafschap in de familie
Brienne; het werd 1352 verbeurd verklaard en aan
Jan van Artois geschonken. In 1472 verviel het aan
den graaf van Nevers, en kwam later door huwelijk
in de familie Guise. In het laatst der 17e eeuw ward
het graafschap E. verkocht aan Marie Louise van
Orleans, die het ten geschenke gaf aan den hertog
van Maine, zoon van Lodewijk XIV ; daarna kwam
het aan de familie Penthievre, en eindelijk aan de
familie Orleans (tot 1852 ; zie haven). De stad Eu
werd 1475 platgehrand door Lodewijk XI, om te
zorgen, dat zij niet in handers der Engelschen konde
vallen.
Zi DRUIDEN.
+hi
Eubagen, galli h w ichelaars.
Eubea, lat. Eubcva, bij de Turken Egribo, bij
de Franken Negroponte, een groot langwerpig eiland
in de Egersche Zee, vormt met eenige nabijgelegene
eilandjes eene afzonderlijke nomarchie van het koningrijk Griekenland, welke nomarchie, bevolkt met
69,000 zielen, circa 80 vierk. mijlen groot is; de
hoofdplaats is Evripo of Chalcis. Het eiland E. droeg
eerst den naam van Chalcis, omdat daar (zeide men)

het eerste koper werd gewonnen ; vervolgens heette
het Maoris, uithoofde van zijne lengte; toen Abantis,
omdat de Abanten er de eerste bewoners van waren.
Het had destijds drie voorname steden, nl.: Chalcis,
Eretria en Carystus. Na de Abanten kwamen de
Histiers E. bewonen, later de Ioniers. Reeds vroeg
maakte Athene zich van E. meestar, en behield het,
in weerwil het verscheidene malen in opstand kwam,
tot 404 v. Chr., in walk jaar E. onder het gezag
kwam van Sparta ; doch later herstelde zich de
atheensche invloed aldaar, en hield zich staande totdat Philippus II er den zijne deed gelden. Overigens
speelde E. Been belangrijke rol in de geschiedenis
van Griekenland; het kwam met het overige des
lands onder het gezag der Romeinen (zie NEGROPONT).
Tusschen E. en dat gedeelte van Beotie, dat den
naam droeg van Antis, ter plaatse waar het eiland
het dichtst bij het vasteland lag, be yond zich de
straat of zeeengte Euripus (zie dat art.).
Eubulides, 1) grieksch wijsgeer uit Milete,
geb. omstr. 360 v. Chr., was de leermeester van
Demosthenes; behoorde tot de megarische school,
en ward om zijne spitsvondigheden eti drogredenen
bespot door de blijspeldichters. — 2) een beeldhouwer in bet oude Athena ; in 1827 werd daar eene
groep van hem opgegraven.
Eubulus, 1) een dereerste Christenen ; II Tim.
4: 21. — 2) grieksch blijspeldichter, geestig en
vooral geneigd tot parodie ; hij leefde 376 v. Chr.;
van meer dan 50 zijner blijspelen bezitten wij fragmenien ; hij had het inzonderheid op Euripides gemunt. — 3) een invloedhebbend redenaar en demagoog, geboortig nit Anaphlystus, was een heftig
bestrijder van Demosthenes. Als gezant bij Philippus
liet E. zich door lien vorst omkoopen, of althans
overhalen, om den voor Griekenland ongunstigen
vrede van 346 v. Chr. te sluiten. Hij stierf 330 v.
Chr. — 4) een philosoof der sceptische school, geboortig uit Alexandria. 5) een philosoof der school
van Pythagoras, geboortig uit Messene in Sicilia.
Euchenor, 1) zoon van den Corinthier Polyidus, werd door Paris gekwetst, en stierf gelijk
vader 't hem voorspeld had. — 2) een der 50 zonen
van Egyptus, werd door zijne vrouw Iphimedusa in
den bruidsnacht veratoord ; zie DANAIDEN.
Euclides, 1) archon eponymus te Athena,
403 v. Chr. Met zijn archontaat moest in Athene
een geheel nieuw tijdperk aanvangen, door de uitvaardiging van eene amnestie en de wader-invoering
van de wetten van Solon, die lot dat einde herzien
warden door Nicomachus. Ook in de letterkunde
was dit jaar van gewicht dcor de iri y oering van bet
ionische alphabet met 24 letters. — 2) grieksch
wijsgeer, geboortig nit Megara, was een citIT oudste
leerlingen van Socrates, en stichtte na dieiw dood
eene eigene school, de Megarisehe genaamd ; hij stierf
omstr. 424 v. Chr. — 3) herocmd grieksch
kunstenaar, gaf onderwijs te Alexandria (zijne geboortestad) onder de regeering van Ptolemeiis Lagi
(Soter), ornstr. 320 v. Chr., en telde den koning
zclven onder zijne leerlingen. De werken van E., die
als de schepper der wisknnde te beschouwen is, zijn
uitgegeven door Gregory (grieksch-latijn, Oxford
1703) en met eene fransche vertaling er hij door
Peyrard (3 dln. Parijs 1814-18).
Eudamidas, koning van Sparta. Zie SPARTA.
Eudemus, uit Rhodus, was (volgens Theophrastus)) de voornaamste leerling van Aristoteles;
hij was genees- en wiskundige, schreef eene geschiedenis der geometric en astronomic, en commentarien op de Physica van Aristoteles.
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Eudes, of Odo (misschien dezelfde naam als
Otto), koning van Frankrijk, oudste zoon van Robert
den Sterke, hertog van Frankrijk, droeg eerst den
titel van graaf van Parijs. Gezamenlijk met bisscbop
Goslin, verdedigde hij kloekhartig de stad Parijs,
toen die 885 belegerd werd door de Noormannen;
ter belooning daarvoor werd hij door de groote
leenheeren tot koning van Frankrijk gekozen in de
plaats van Karel den Dikke (887), met uitsluiting
van den zwakken Karel den Eenvoudige, laatste telg
nit het carolingische geslacht. Na eerst strijd gevoerd
te hebben tegen Karel den Eenvoudige, kwam E. tot
een vergelijk met hem, waarbij aan Karel de landstreek tusschen Rijn en Seine afgestaan werd, terwijI
Parijs en het geheele westen van Frankrijk aan E.
bleef (893); E. stierf 898. —E., naam van verscheidene hertogen van Burgundie in de Ile en 12e eeuw.
Eudes (Johannes), een fransch Jezuiet, geb.
1601 te Ry, gest. 1680 te Caen, waar hij in 1643
de " Congregatie van Jezus en Maria" stichtte, ten
doel hebbende de degelijke opleiding tot geestelijken
en missionarissen. Hij was een broeder van den geschiedschrijver Mezeray.
Eudieten. Zie EUDISTEN.
Eudisten, of Eudieten, zendeling-predikers
van de Congregatie van Jezus en Maria ; ze werden E.
genoemd naar den stichter dier congregatie.ZieEms.
Eudorus, 1) zoon van Hermes (en van Polymele), die later de vrouw werd van Echeclus); bij
bet beleg van Troje was E. de aanvoerder der Myrmidonen. — 2) een peripatetisch wijsgeer te Alexandria, schreef eene verhandeling over den NijI, waarvan Strabo melding maakt.
Eudoxia, naam van verscheidene keizerinnen:
1) AJlia Eudoxia, vrouw van Arcadius, keizer van
het Oostersche rijk, was eene dochter van den frankischen graaf Banton, veldheer van Theodosius. Zij
was den minister Eutropius behulpzaam om zich te
ontdoen van zijnen mededinger Remus, en stortte
vervolgens Eutropius zelven in ongenade, ten einde
geheel alleen te kunnen heerschen. Zij vervolgde
den heiligen Johannes Chrysostomus en zond hem
in ballingschap, waarin hij stierf. Zij had den troon
beklommen in 395, en stierf 404 ten gevolge van
eene miskraam. — 2) Athenais Eudoxia, vrouw van
Theodosius II keizer van het Oostersche rijk, was
de dochter van Leontius, een atheensch wijsgeer, en
heette eerst Athenais. Zij werd op den troon geplaatst
door Pulcheria, de zuster van Theodosius, welke keizer haar, om hare schoonheid en begaafdheid des
geestes, aanvankelijk eene hartstochtelijke liefde toedroeg ; doch later, hoezeer ten onrechte, verdacht
hij haar van ontrouw, en zond haar in ballingschap
naar Palestina. Zij stied . te Jeruzalem in 460. —
3) Licinia Eudoxia, dochter van Athenais Eudoxia,
was de vrouw van Valentinianus HI, keizer van het
Westersche rijk; nadat deze vermoord was, werd
zij genoodzaakt de vrouw te worden van Maximus,
zijnen moordenaar. Om zich te wreken, riep zij Genserik, den koning der Vandalen, naar Italie ; deze
plunderde en verwoestte Rome (455), en bracht de
keizerin gevankelijk naar Afrika. Eerst zeven jaren
later werd zij teruggegeven aan de vrijheid. —
4) Eudoxia Macrembolitissa, vrouw van Constantinus Ducas, keizer van bet Oostersche rijk (1059),
bleef in het bezit van den troon bij zijnen dood
(1067); zij trad vervolgens in den echt met Romanus Diogenes, dien zij tot keizer verhief, en na wiens
dood zij in een klooster werd gezet door Michael
Ducas, een der zonen nit haar eerste huwelijk, die
nu ten troon was verheven (1071).

Eudoxus, van Cnidus, grieksch sterrekundige,
leefde omstr. 370 v. Chr., deed vele waarnemingen,
stelde het jaar op 365 en een kwart dag, en was de
uitvinder, of ten minste de verbeteraar van den
acbtjarigen tijdkring (zie ENNA6TERI5). Hij schreef
verscheidene werken, waarvan bijna niets- tot ons
gekomen is; o. a. had hij eene verhandeling opgesteld over de Verschijnselen, die bijna in haar geheel
overgenomen is in het dichtstuk van Aratus. — E.,
van Cyzicus, zeevaarder, !eefde in de 2e eeuw v. Chr.;
hij vermoedde, dat Afrika omringd werd door den
Oceaan, en deed aan den egyptischen koning Ptolemeiis VII (Evergetes II) het voorstel, om eene zeereis te doen rondom de kusten van dat werelddeel.
Volgens sommigen werd die reis werkelijk door hem
volbracht ; doch waarschijnlijker is bet, wat Strabo
zegt, dat die reis niet tot uitvoering kwam.
Euemeros. Zie EullEMEROS.
Euenus, 1) naam van twee grieksche elegiendichters uit Pares ; men heeft van hen ettelijke fragmenten ; een hunner was een tijdgenoot van Socrates, en had aan dezen onderwijs gegeven in de dicbtkunst. — 2) was eene rivier in het oude Etolie ; de
stad Calydon lag aan den E. — 3) de vader van
Marpessa, die geschaakt werd door Idas, ofschoon E.
haar aan Apollo had beloofd ; uit wanhoop, dat hij
de vluchtenden niet kon inhalers, verdronk hij zich
in eene rivier (zie n° 2), die sedert naar hem genoemd
werd ; zie ook IDAS.
Euerdorf, vlek in Beieren, kreis Unterfranken,
aan de frankische Saale ; 1000 inw.
Euergetes, d. i. Weldoener, hijnaam van Ptolemeiis HI.
Eugane6n, lat. Euganei, een y olk in OpperItalie, aan de grenzen van Rhetie, nabij Venetie ; ze
woonden langs de oevers van de Boven-Etsch, die
naderhand bewoond werden door de Veneten en
Cenomanen. Hun naam is bewaard gebleven in dien
eener bergen-groep (zie het volgende art.).
Eugandische bergen, eene bergen-groep
in het Lombard.-venet. koningrijk, ten zuidwesten
van Padua, prijkende met een heerlijken boschgroei
en met bekoorlijk aangelegde woonhuizen en villaas;
de hoogste derE.-bergen is deMonte-Venda (1830 vt.).
Eugen, duitsche naam voor Eugenius (fransch
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Eugenia (fransch Eugenie) Maria de Guzman,
keizerin van Frankrijk, geb. 5 Mei 1826 te Granada,
als tweede dochter van den graaf van Montijo en
diens echtgenoot Maria Manuela Kirkpatrik (de
dochter van een voormaligen engelschen consul te
Malaga), ontving hoofdzakelijk te Madrid hare opvoeding, en bracht vervolgens, onder den naam van
gravin van Teba, een groot gedeelte van de jaren
harer jeugd op reis door met hare moeder. In 1851
verscheen zij op een bal in bet Elysée te Parijs, waar
zij de opmerkzaamheid trok van den franschen
keizer Napoleon III, die 30 Jan. 1853 met haar in
den echt trad. Uit dit huwelijk is een eenige zoon
geboren 16 Maart 1856. Gedurende den italiaanschen
oorlog 1859, toen de keizer in het veld stond, bekleedde keizerin E. het regentschap.
Eugeniaansch kanaal,lat.FossaEuyeniana,
dus genoemd ter eere van Izabella Clara Eugenia,
aartshertogin van Oostenrijk, onder wier bescherming 1 Sept. 1627 de werkzaamheden aan dit kanaal werden aangevangen, dat clan ook reeds tamelijk
ver gevorderd was, toen, bij den Munsterschen vrede,
door de Vereenigde Nederlanden werd bedongen, dat
dit kanaal niet zeu worden voltooid. Het was in der
tijd ontworpen met het doel, om den Rijn in recht-

Eugenische bergen
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rijksche dienst 1683, en heeft niet slechts als groot
streeksche verbinding te brengen met de Maas; het
veldheer,maarevenzeer als staatsman, gedurende zijn
zou aanvangen beneden Rijnberk, van daar langs
gansche leven tot aan zijnen dood de uitstekendste
Gelder, dwars door bet riviertje de Niers, tot aan
diensten bewezen aan de drie oostenrijksche keizers
Venlo ; aan den handel, dien de noord-nederlandsche
Leopold I, Jozef I en Karel VI. Hij stierf 21 April
provincien op Duitschland dreven, zou door de vol1736 te Weenen, waar hem in de Stephanus-kerk
tooling van dat kanaal destijds den genadeslag geeen prachtig praalgraf opgericht is. De krijgskundige
geven zijn.
Eugenische bergen. Zie daarvoor het art. geschiedenis van prins E., door hem zelven beschreven, is in bet licht verschenen in 1810 ; de door
EUGANEiSCHE BERGEN.
Eugenius, een taalgeleerde, onderwees de hem nagelatene staatkundige geschriften (Tubingen
1812) zijn zeer belangrijk voor de geschiedenis van
welsprekendheid te Vienne in Dauphine, toen hij, na
zijnen tijd. Behalve de Histoire militaire du prince
den dood van Valentinianus 11, door den gallischen
Engine door Dumont en Rousset (1727) en door
graaf Arbogast als keizer werd begroet. Door TheoFerrari (1747), heeft men de uitmuntende levensdosius overwonnen en gevangen genomen, werd E.
beschrijving door Arneth, getiteld: Prinz Eugen von
in 394 onthoofd.
Eugenius, naam van drie heiligen: 1) bis- Savoyen (3 dln. Weenen 1858-61).
Eugenius van Beauharnais. Zie het art.
schop van Carthago in 481, werd vervolgd door de
Vandalen-koningen Hunerik en Thrasimund, en stierf BEAUHARNAIS (Eugene de).
anno 505 in een klooster in Languedoc. Kerkelijke
Eugenius, onderkoning van Italie, hertog van
Leuchtenberg. Zie BEAUHARNAIS (Eugene de).
gedenkdag 13 Juli. — 2) een leerling van den heiEugenius (Frederik Karel Paul Lodewijk), herligen Dionysius, stierf den marteldood. Kerkelijke
tog van Wurtemberg, russisch generaal (zoon van
gedenkdag 15 Nov. — 3) zie paus EUGENIUS
Eugenius, naam van vier pausen : E. I, de den 1822 gestorvenen pruisischen generaal hertog
Eug. Fred. Hendr. van Wurtemberg), geb. 8 Jan.
heilige, geb. te Rome, verkoren 652, erkend 654,
E. II, geb. te 1788, trad reeds vroeg in russ. dienst, kommangest. 657 ; gedenkdag 27 Aug.
deerde in 1812 de 4e divisie van het 2e armee-korps,
Rome, verkoren 824, moest de belofte geven van gewoonde 1813 de veldslagen bij Liitzen en Bautzen
trouwheid aan den frankischen keizer Lotharius, eer
bij, yacht dapper bij Leipzig, en had in Frankrijk
deze hem wilde erkennen ; hij hield te Rome een
vooral een beslissend aandeel aan de gevechten bij
concilie om de geestelijkheid te hervormen, voerde
Bar-sur-Seine en Arcis-sur-Aube. In den russischen
de koudwaterproef in, en stierf 27 Aug. 826. —
E. III, eer hij 1145 paus werd Bernardus van veldtocht 1828 tegen de Turken kommandeerde hij
als generaal het 7e armee-korps. Hij stierf 16 Sept.
Pisa genaamd, was een leerling van Bernardus van
1857.
Clairvaux. Genoodzaakt nit Rome te vluchten, waar
Eugubium, of Iguvium, tegenw. Eugubio of
Arnold van Brescia het hoogste gezag in handel'
Gubbio, stadje in Umbria, waar 1444 zeven koperen
had, nam E. de wijk naar Parijs, hield daar een contafelen met oude etruskische opschriften gevonden
cilie om de dwaalleeringen van Gilbert de la Pork
zijn, onder den naam van Eugubinische Tafelen
te onderzoeken, bezocht Clairvaux 1146, keerde kort
bekend. Deze belangrijke gedenkstukken van umdaarna naar Rome terug, en stierf 1153. Onder zijn
brische taal en letterschrift zijn het nauwkeurigst
pausdom werd de tweede kruistocht ondernomen.
afgebeeld in de »Inscriptiones Umbricae et Oscw
— E. IV, eer hij 1431 Martinus V als pans op(Leipzig 1841) door Lepsius, en zooveel doenlijk
volgde genaamd Gabriel Condolmere, was een geverklaard door Aufrecht en Kirchhoff in de 'Umbriboren Venetiaan en neef van pans Gregorius XII.
sche SprachdenkmAler" (2 dln. Berlijn 1849-51).
Onder zijn pausdom werden de hervormings-conciEuhemeros, of Euemeros, waarschijnlijk nit
lien te Costnitz en Bazel gehouden ; door het concilie
Messana, een philosoof der Cyrenaische school, leefde
van Bazel werd hij 1439 afgezet als een Simonist,
aan het hof van koning Cassander van Macedonia,
ketter en rustverstoorder, waarbij in zijne plaats
en maakte zich in de oudheid voornamelijk verwerd verk"oren , Felix V, die echter slechts in weinig
landen erkend ward. Door E. IV was inmiddels het maard doordien hij betreffende de wezens, die als
goden vereerd werden bij de Grieken, eene verklaconcilie in den ban gedaan, en een ander concilie
ring gaf, waardoor ze slechts als uitstekende mengehouden eerst te Ferrara, daarna te Florence (1438
schen warden voorgesteld. Daze wijze om de oude
-39); ondertusschen zond hij Aneas Sylvius, om
mythen te verklaren, het zoogenaamde Euhemerismus,
met keizer Frederik III en de duitsche rijksstenden
maakte oudtijds zeer veel.opgang, en ward ook nog
te onderhandelen, waarbij hij aan Duitschland vele
in later tijd menigmaal toegepast door de christelijke
concession beloofde in den geest der te Bazel genokerkvaders.
mene besluiten, en op die voorwaarde verklaarde de
Eulalia, de heilige, maagd en martelares, geb.
keizer de afzetting van E. IV ongeldig. Na acne
te Augusta Emerita (tegenw. Merida, in de spaansche
kortstondige vereeniging van de grieksche Kerk met
pray . Estremadura), was 12 jaren oud tijdens de
de roomsche bewerkt te hebben, stierf E. IV den
vervolging tegen de Christenen onder Diocletiaan ;
23 Febr. 1447.
Eugenius (Prins), met dezcn naam bedoelt zij stierf den marteldood voor het geloof omstr. 308;
kerkelijke gedenkdag 12 Fehr.
men Frans Eugenius van Savoje-Carignan, den
Euland. Zie OL AND.
grootsten veldheer van zijnen tijd en opperbevelEulau, marktvlek in oostenrijksch Silezie, dishebber der keizerlijke lagers, die zich ook als staatstrict Tetschen ; 1300 inw.
man verdienstelijk onderscheiden heeft. Geboren te
Eukeus, oudtijds eene nit de samenvloeiing
Parijs 18 Oct. 1663, was hij, als jongste der vijf
van twee armen gevormde rivier in het perzische
zonen van Eugenius Maurits (graaf van Soissons,
landschap Susiana, ontlastte zich in een der monden
hertog van Savoje-Carignan) en Olympia Mancini
van den Euphraat ; het is dezelfde rivier als de
(nicht van kardinaal Mazarin), bestemd voor den
Choaspes (zie dat artikel) ; in den Bijbel (boek
geestelijken stand, doch gaf de voorkeur aan de
Daniel, hoofdstuk 8, vers 2 en 16) wordt deze rivier
militaire loopbaan. Door Louvois, minister van Lovermeld ander den naam van Ulai.
dewijk XIV, vijandig behandeld, trad E. in oosten-

Eule

Euneiis

Eule, boheemsche bergstad, kreis Praag, aan de
uitwatering van de Sazawa in de Moldau ; 3400 inw.;
minerale bron ; voorheen rijke goudmijnen, naar
welke de Eulen-dukaten genoemd werden, die 1712
—15 werden geslagen onder keizer Karel VI, en die
eenen uil tot beeldenaar hadden. Zie verder onder
het art. UIL.
Euler (Leonard), een der beroemdste wiskundigen, die ooit geleefd hebben, tevens beroemd als
natuur- en sterrekundige, geb. 15 April 1707 te
Riehen, in het zwits. kanton Raze!, werd 1730 professor der natuurkunde te Petersburg, kwam 1741
op aanzoek van Frederik den Groote naar Berlijn,
als prof. aan de akadewie van wetenschappen, doch
keerde 1766 naar Petersburg terug, waar hij 7 Sept.
1783 stierf. Van zijne vele, meerendeels latijnsche,
uitgebreide werken en zijne 476 geleerde verhandelingen, kunnen wij bier al de titels niet vermelden ;
alleenlijk noemen wij zijne in het Fransch geschrevene Lettres a une princesse d'Allernagne (de prinses
van Anhalt-Dessau, nicht van den koning van Pruisen), gedrukt in 3 dln. Petersburg 1768, 2 dln. Parijs
1842; de parijsche editie van 1787, bezorgd door
Condorcet, is ontdaan van al wat eene anti-philosophische strekking had. Verscheidene zonen van E.
volgden waardiglijk het voetspoor lions vaders op de
baan der wetenschap.
Eulogius, de heilige, aartsbisschop van Toledo,
martelaar en schrijver, geb. in de 9e eeuw te Corduba (Cordova), werd 859 onthoofd, omdat hij bescherming had verleend aan een moorsch meisje,
dat het Christendom omhelsd had ; kerkelijke gedenkdag 11 Maart.
Eummus, een slaaf van Ulysses, later opziener
over diens kudden, heeft zich beroemd gernaakt door
zijne getrouwheid aan zijnen heer. Na diens terugkomst nit Troje, beraainde hij met Telemachus en
E. het plan, om zich te ontdoen van de minnaars van
Penelope.
Eumelus, een der heldeu, die Troje belegerden, was de zoon van Admetus.
Eumenes, een der veldheeren van Alexander
van Macedonia, was eerst bij diens vader Philippus
geheimschrijver geweest. Hij was geboortig uit Cardia
in den thracischen Chersonesus, werd 323 v. Chr.,
na den dood van Alexander, stadhouder van Papillagonie en Cappadocia, en was een trouw aanhanger
van Perdiccas ; na diens dood werd E. beoorloogd
door Antipater en Antigonus, tegen wie hij zich
verdedigde met veel beleid en goed geluk ; doch door
zijne macedonische krijgslieden verraden, werd hem
320 v. Chr. door Antigonus de nederlaag toegebracht
in den slag bij Orcinium in Cappadocia, waarna hij
een langdurig beleg in Nora uithield (319 v. Chr.),
totdat hij eindelijk, verraderlijk door de zijnen in
's vijands hander overgeleverd, op last van Antigonus
°nu hals werd gebracht (315 v. Chr.). Plutarchus en
Cornelius Nepos hebben het levet! van E. beschreven.
Eumenes, twee koningen van Pergamus : E. I,
regeerde van 263 tot 241 v. Chr., behaalde eenige
overwinningen op de koningen van Syria, en beschermde de letterkunde ; maar hij was een dronkaard, en stierf in eene wijnroes. -- E. II, neef van
den vorige, oudste zoon en opvolger van Attains I,
was een trouw bondgenoot der Romeinen in hunnen
oorlog tegen Antiochus van Syria ; ter belooning
daarvoor ontving hij den thracischen Chersonesus
en de aziatische provincien aan doze zijde van den
Taurus, terwijl de Romeinen hem ook bijstand verleenden in zijne oorlogen tegen koning Prusias van
Bithynie en koning Pharnaces van Pontus ; later ver-

loor hij echter door zijne weifelende bonding de
gunst der Romeinen ; Doze E. is vermaard door zijne
gehechtheid aan zijne broeders Attains en Phileterus ;
hij beoefende de letterkunde, en verrijkte de door
zijnen vader aangelegde boekerij van Pergamus, waarbij hij het gebruik van perkament invoerde. Hij stierf
157 v. Chr. Zijn minderjarige zoon, die hem opvolgde, stierf reeds het jaar daarna.
Eumenia, eene stad in Klein-Azie, in Phrygie,
word gesticht door Attains, ter eere van zijnen broeder Eumenes II.
Eumenieden, d. i. de goedertierenen, dezen
naam gaf men verbloetnenderwijze aan de Wraakgodinnen, ten einde haar niet te verbitteren door ze
bij Karen waren naam to noemen, t. w. Erinnyen (of
Furien bij de Romeinen). Ze komen bij de oude
dichters in onbestemden getale voor als wreeksters
van meineed, moord, schennis der gastvrijheid, enz.
en spelen eene hoofdrol bij de treurspeldichters.
Eerst later werden zij genoemd als drietal (Alecto,
Megera en Tisiphone).
Eumenius, een rhetor nit de 3e eeuw, geb.
omstr. 261, gest. 311, onderwees de redekunst to
Augustodunum (d. Aufun), was geheimschrijver
van Constantius Chlorus, en had bet oppertoezicht
over de scholen in Gallia. Men heeft van hem nog
slechts vier lofredenen, voorkomende in de .Panegyrics veteres" (Parijs 1643 ; in het Fransch vertaald door abbe Landriot 1854). Het Latijn van E.
is beter, dan dat van andere schrijvers zijner eeuw.
Eumolpieden. Zie onder EUMOLPUS.
Eumolpus, koning van Eleusis, was to gelijk
krijgsheld, priester en zanger; volgens sommigen
was hij een kleinzoon van Triptolemus, en geboortig
nit Attica ; volgens anderen was hij afkomstig nit
Thracie, en de schoonzoon van den thracischen koning Tegyrius. Aan het hoofd der Eleusiniers betwistte hij den troon aan Erechtheus, koning van
Athene, en sneuvelde in den strijd. Door E. waren
de Eleusinische mysterien ingesteld ; zijne afstammelingen, de Eumolpieden, hadden gedurende bijna
12 eeuwen het voorrecht, dat uitsluitend uit hun
midden de priesters der Ceres-dienst in Eleusis
moesten gekozen worden ; als bedienaars van de
Eleusinische mysterien droegen ze den naam van
Hierophanten. — E., onder dozen naam komen nog
verscheidene andere personen voor, blijkbaar priesters, die onder de ruwe bevolking van Hellas de
eerste zaden der beschaving uitstrooiden.
Eunapius, een grieksch sophist, geb. omstr.
346 na Chr. te Sardes in Lydia, onderwees de rhetorica te Athene, en keerde later naar Lydie' terug,
waar hij de geneeskunst uitoefende. Hij was, als
ijverig aanhanger van het Heidendom, een vinnig
bestrijder van bet Christendom. Hij is bekend als
schrijver eener biographic van de philosofen, enz.
zijner eeuw, in het licht gegeven in 1596 door Commelin to Heidelberg, door P. Stephanus in 1616 te
Geneve, en met veel verbeteringen door Boissonnade
to Amsterdam in 2 dln (1822). Achter laatstgenoemde editie, alsook in de uitgave van Niebuhr
(Bonn 1829), vindt men eenige bewaard geblevene
fragmenten van eene door E. geschrevene Geschiedenis der Cesars in 14 boeken, loopende van Claudius II, anno 268, tot de zonen van Theodosius,
anno 407, zijndo een vervolg op het geschiedkundige
work van Dexippus.
Eunetis, zoon van Jason en van Hypsipyle, die
koningin was op Lemnos. Hij erfde den troon zijner
moeder, en onderhield handelsbetrekkingen met de
Grieken, die Troje belegerden.
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Eunice
Eunice, de moeder van Timothetis,den medewerker van Paulus; II Tim. 1 : 5.
Eunomianen, ketters sedert de 4e eeuw, die
de godheid van Christus loochenden, de mirakelen
der martelaren ontkenden, en de vereering van heilige reliquien verwierpen. Ze vormden een onderdeel
van de sekte der Arianen, en noemden zich E. naar
Eunomius (zie het volgende art.).
Eunomius, een ketter in de 4e eeuw, geb. in
Cappadocie, was de voornaamste aanhanger van
Aetius ; door de bescherming van Eudoxus, den
ariaanschen patriarch van Constantinopel, werd E. in
360 bisschop van Cyzicus ; doch hij werd later afgezet, en naar Mauritania gebannen ; hij stierf in zijn
geboorteland anno 393. Zie AeTIUS en ARIANEN.
Eunus, een romeinsch slaaf, geboortig uit Syria,
wist zich door verschillende toovertoeren eenen
grooten invloed te verschaffen bij zijne medeslaven,
stelde zich aan het hoofd van 50,000 hunner op
Sicilia, en gaf de nederlaag aan verscheidene romeinsche veldheeren. Eindelijk in handers gevallen
van Perpenna, liet deze hem den kruisdood sterven
(136 v. Chr.).
Euodia, een der cerste Christinnen; Philip.
penzen 4: 2.
Eupalamus, de grootvader van Dedalus.
Eupalium, eene havenstad der ozolische Locren, lag benoorden Naupactus.
Eupator, d. i. van eenen goeden vader, bijnaam
van verscheidene syrische, pontische en bosporanische koningen.
Eupatoria, russ. Sewpatoria, tartaarschKaslow,
havenstad aan de Zwarte Zee, op de westkust van
de Krim ; ruim 13,000 inw,; was vroeger de stapelplaats van den handel der Tartaren met Anatolie.
Door de Russen vermeesterd 1736, en andermaal
1771, bleef Rusland in 1783 voor goed in het bezit
van Kaslow, dat toes van hen den naam van E. ontving, naar een vroeger E., dat in Tauris gesticht was
door Mithridates Eupator, en dat gelegen schijnt te
hebben aan de tegenwoordige baai van Sebastopol,
beoosten Cherson en dicht bij Inkermann. Het tegenwoordige E. was in den Krim-oorlog van 1854-55
een hoofdstation van het turksche legerkorps onder
Omer Pacha.
Eupatrieden, in het oude Athene de afstammelingen van adellijke geslachten, dus genoemd naar
het woord Eupator (zie dat art.).
Eupen, fransch Neaux, stad in Pruisen, 4 uren
gaans bezuidw. Aken, dicht bij de belgische grenzen ; omstr. 13,000 inw.; vervaardiging van beroemdc lakens. Voorheen beboorde E. tot de Oostenrijksche Nederlanden, 1815 werd het aan Pruisen
afgestaan.
Euphemia, de heilige, eene chalcedonische
maagd, stierf den marteldood in bet begin der 4e
eeuw ; kerkelijke gedenkdag 16 Sept. Te Chalcedon
werd Naar de prachtige kerk toegewijd ; zij moet
daar ook als beschermheilige der stad vereerd zijn
geworden.
Euphemie (Eglise-de-Sainte-), dorpje nabij
Athene, met eene prachtige kerk der heilige Euphemia, ligt ter plaatse, waar oudtijds het vlek Colonos
lag. Zie COLONOS.
Euphemus, zoon van Neptunus en Europa,
was een caledonisch jager en een der Argonauten,
die van zijnen vader de gaaf had ontvangen om op
de zee te wandelen. Toen de Argonauten op het
Tritonmeer kwamen, overhandigde Triton, in de gedaante van Eurypylus, aan E. eene platte schijf
gronds van zijn land. Medea voorspelde, als E. dat
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stuk gronds in de spelonk van Tenarus wierp (die
als de poort der hel bekend stond), dat dan zijne
afstammelingen in het vierde lid naar Libye komen
en daar regeeren zouden. Daar echter het bewuste
stuk gronds bij het eiland Calliste of Thera verloren
ging, moest dien ten gevolge de colonisatie van
Libye op dat punt aanvangen, zoodat eerst een afstammeling van E. in het 17e lid, namelijk Battus,
uit Thera naar Libye verhuizen en daar Cyrene stichten kon.
Euphorbus, trojaansch krijgsheld, bracht den
eersten slag toe aan Patroclus, en werd gedood door
Menelas. Vooral vermaard is de naam van E., doordien Pythagoras, om aan zijne leer van de gedaanteverwisseling de noodige kracht bij te zetten, beweerde, dat hij reeds vroeger geleefd had onder den
naam van E.
Euphorion, uit Chalcis op Eubea, geb. 276
v. Chr., was dicbter en bibliothecaris bij Antiochus
den Groote ; fragmenten van E.'s werken zijn verzameld door Meineke (Dantzig 1823).
Euphraat. Zie EUPHRATES.
Euphranor, grieksch schilder en beeldhouwer, geb. te Corinthe, leefde in het midden der 4e
eeuw v. Chr., en was een tijdgenoot en mededinger
van Parrhasius.
Euphrasia, de heilige, was eerie dochter van
Antigonus, stadhouder van Lycia, en eene nicht van
Theodosius den Oude ; zij leefde in godsdienstige
afzondering, en stierf omstr. 410 ; kerkelijke gedenkdag 13 Maart.
Euphrates, veelal Euphraat genaamd, de
Pherat der Joden, de Frat der Turken en Arabieren,
de grootste rivier in Voor-Azie, ontspringt in het
bergland van Zuid-Armenia, niet ver van Diadin,
draagt aanvankelijk den naam van Moerad, vereenigt
zich al spoedig met een anderen bronstroom, die
noordoostelijk van Erzeroem komt, besproeit het
pachalik Erzeroem, scheidt het pachalik Diarbekir
van de pachaliks Siwas en Marasj, en doorstroomt
de pachaliks Bagdad en Bassora. De E. besproeit de
steden Semisat, Bir, Beles, Rakka, Kerkisisj, Anna,
Hit, Hilla, Dawanieh en Samawa ; hij neemt de waterers in zich op van de rivieren Kara-Soe, Erzen,
Moerad-Tsjai en Khaboer ; bij Bagdad nadert de E.
den Tigris tot op 3 mijlen afstands, loopt dan over
eenen afstand van 20 mijlen met die rivier evenwijdig, totdat heiden (E. en Tigris) zich bij Corna
vereenigen, en dan den naam aannemen van Sjatel-Arab ; deze rivier neemt vervolgens nog de Kerka
in zich op, en outlast zich eindelijk met 5 monden
in de Perzische golf. Het oude Babylon, Samosate,
Nicephorium, Circesium, en Cunaxa lagers eertijds op
de oevers van den E. De gansche lengte van den E.
bedraagt 373 mijlen, en de omtrek van het stroomgebied van E. en Tigris te zamen 12,230 vierkante
mijlen. Het land, dat tusschen den E. en den Tigris
ligt, en dat thans Aldzjezirah (Algezirah), d. i. de
eilanden, genoemd wordt, droeg bij de ouden den
naam van Mesopotamie, d. i. land tusschen de stroomen. In den Bijbel wordt van de rivier E. herhaaldelijk gewag gemaakt : in het N. T. onder den naam
van Euphraat in de Openbaringen van Johannes
(9: 14; 16: 12) ; in het 0. T. onder den naam van
Phrath of Frath in Gen. 2 : 14; 15: 18; Dent. 1 : 7 ;
11: 24 ; Jozua : 4 ; II Sam. 8 : 3; II Kon. 23: 29;
24: 7: I Chron. 5 : 9 ; 18: 3 ; II Chron. 35: 20 ;
Jerem. 13: 4-7 ; 46: 2, 6, 10 ; 51 : 63.
Euphratesiaansch Syria. Zie SYRIe.
Euphrosyne, een der drie Gratien. Zie het
art. GRATIeN.
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Eupithes

Europa

Eupithes, de vader van Antinous, wilde den rien (9 din. 1821), die van de fransche firma Didot
flood van zijnen zoon wreken, en bracht tot dat einde
(Parijs 1843), die van Hartung met duitsche vertaIthaca in opstand tegen Odysseus (Ulysses), doch
ling (19 deeltjes Leipzig 1848-53), terwijl nog
werd door dezen gedood.
verscheidene andere editien en overzettingen evenEupolemus, waarschijnlijk een Jood, die eens verdienstelijk genoemd mogen worden.
omstr. 160 v. Chr. te Alexandria leefde ; hij heeft
Euripus, oudtijds de zeeengte tusschen het
geschreven over krijgskunst ; fragmenten zijner wereiland Eubea en het vasteland van Griekenland ; uit
ken zijn verzameld door Kuhlmey (Berlijn 1840).
den naam E. ontstond Egripo, de hedendaagsche
Eupolis, atheensch blijspeldichter, tijdgenoot naam der stad Chalcis.
van Alcibiades, bloeide in het midden der 5e eeuw
Euristhenieden, of Agieden, spartaansche
v. Chr.; fragmenten zijner werken zijn verzameld
dynastie. Zie AGIDEN.
door Runkel (Leipzig 1825).
Euroelydon, de stormwind, waardoor het
Eupompus, grieksch schilder in de hooge schip van den apostel Paulus van de kust werd veroudheid, geboortig uit Sicyon, was de stichter der
wijderd, toen hij dacht binnen te loopen in eene haven
Sicyonische school.
van het eiland Creta ; Hand. 27: 14.
Euro, lat. Autura, rivier in Frankrijk, ontspringt
Europa, dochter van Agenor, koning van Phetusschen Longny en Lalande (dept. Orne), besproeit
nicie, en zuster van Cadmus. Terwijl zij in den kring
Courville, Chartres, Ma intenon , Nogent-le-Roy, Anet,
barer vriendinnen vrooiijk was, nam Jupiter, die
Ivry en Pacy ; wordt na eenen loop van 15 mijlen
haar beminde, de gedaante aan van eenen witten
bevaarbaar te Saint-Georges, en ontlast zich ruim
slier, die haar onverwacht overviel en op de horens
11 mijlen verder in de Seine, bij Pont-de-l'Arche,
nam, en haar in wilden ren ontvoerde naar Creta
boven Rouaan. Deze rivier, die in haren loop de
(waarnaar het geheele werelddeel den naam ontving
wateren van de Blaise, de Arve en de 1ton ontvangt,
van Europa). Jupiter verwekte drie zonen bij haar,
geeft haren naam aan twee departementen van
nl. Minos, IEacus (of Sarpedon) en Rhadamanthus;
Frankrijk (zie de beide volgende artt.).
Coen zij later de vrouw werd van Asterius, koning
Eure (departement der), dept. van Frankrijk, van Creta, worden hare drie voorzonen door hem
tusschen de departt. Beneden-Seine ten N., Eure-Loir
geadopteerd.
en Orne ten Z., Calvados ten W., en Seine-Oise en Oise
Europa, een der vijf werelddeelen, wat de
ten 0., is circa 108 vierk. mijlen groot, bevolkt met
grondsoppervlakte betreft het kleinste, maar van
405,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Evreux.
alien het dichtstbevolkte, het rijkste, het machtigste
Eure-en-Loire(departement van), veelal korten het verlichtste ; het is, om zoo te zeggen, de spil,
weg Eure-Loir genoemd, een der departementen in
waarop het handeisverkeer der geheele aarde draait,
het midden van Frankrijk, tusschen de departemenen het middelpunt der beschaving. De uiterste punten Loire-Cher ten N., Seine-Oise ten Z., Sarthe en
ten van E. zijn : in het noorden de Noordkaap (71°
Orne ten 0., en Loiret ten W., is ruim 107 vierk.
10' n. br.), in het zuiden kaap Tarifa (36° n. hr.),
mijlen groot, bevolkt met 291,000 zielen, en heeft
in het westen kaap Laroca (8° 9' oosterlengte) en
tot hoofdplaats Chartres.
in het oosten de uitwatering van de Cara in de CaEuridice, Zie AGAN1PPE 2).
rische golf 83° 0.1.). De geheele oppervlakte gronds,
Eurik, of Evarik, koning der West-Gothen, met inbegrip van omstr. 9000 vierk. mijlen voor de
volgde 466 zijnen broeder Theodorik 11, dien hij had
eilanden, is 179,000 vierk. mijlen ; de bevolking van
laten vermoorden, op den troon. Nadat de romeinE. kan tegenw. veilig geschat worden op omstreeks
sche senaat hem de provincien aan gene zijde der
275 millioen zielen. — De geographische grenzen
Alpen had afgestaan, verwoestte hij Gallie, bemachvan E. zijn : de IJszee ten N., de Middellandsche Zee
tigde Bourges, Clermont, Arles en Marseille, en
ten Z., de Atlantische Oceaan ten W., terwijl E. ten
noodzaakte Odoacre hem zijne rechten op Spanje en
0. begrensd wordt door de rivier Cara, het OeralGallie of te staan. Hij verzamelde al de oude wetten,
gebergte, de rivier Oeral, de Caspische Zee, den
n maakte daaruit een nieuw geheel. Hij stierf te
Caucasus, de Zwarte Zee, de Zee van Marmora en
Arles anno 484, den troon nalatende aan zijnen zoon
den Archipel. Wat de geographische indeeling
Alarik.
van E. betreft, ontmoeten wij als voornaamste geEuripides, beroemd grieksch treurspeldichter deelten in het noorden : de Britannische eilanden,
te Athene, geb. te Salamis 480 v. Chr., op denzelfde Scandinavische rijken en Rusland (dat ook het
den dag, waarop de Atheners eene overwinning op de
geheele oosten van E. inneemt); in het midden :
Perzen bevochten bij den mond van den Euripus
Duitschland, Oostenrijk, Pruisen, Zwitserland, de
(waarnaar hij E. genoemd werd). Hij beoefende eerst
Nederlanden, Belgie en Frankrijk ; in het zuiden :
de worstelkunst, later de philosophie onder AnaxagoSpanje, Portugal, Italie, Turkije en Griekenland.
ras, en wijdde zich eindelijk aan de dichtkunst. Als
Staatkundig is E. tegenwoordig ingedeeld in 72
mededinger van Sophocles werd hij verscheidene
(vOOr 1860 waren bet 78) souvereine staten, welk
malen bekroond. Intusschen zag hij zich, ofschoon
getal tot 76 aangroeit, wanneer men daarbij rekent
bevriend met Socrates, beschuldigd van ongodisterij
de niet geheel onafhankelijke staten Montenegro,
en blootgesteld aan persoonlijke vervolging, zoodat
Romania (sedert 1862, gevormd uit Moldavia en
hij Athene verliet, en gehoor gaf aan eene uitnoodiWalachije), Servie en Andorra. Die staten groepeeging van koning Archelaus van Macedonia ; zich
fen zich als volgt : I. Noord-europ. staten :1) koderwaarts begeven hebbende, werd hij met hooge
ningrijk Noorwegen; 2) koningrijk Zweden ; 3) koeereambten bekleed, en stierf op 78-j. leeftijd (407
ningrijk Denemarken. — II. West-europ. staten:
v. Chr.), naar men wil door een zwerm honden levend
4) koningrijk Groot-Britannid en lerland ; 5) koningrijk der Nederlanden ; 6) koningrijk Belgie ;
verscheurd, terwijl hij eene wandeling deed in een
7) keizerrijk Frankrijk. — III. Middel-europ. staten:
bosch. Van A.'s talrijke dramatische pennevruchten
8) koningrijk Pruisen ; 9) keizerrijk Oostenrijk ;
zijn er slechts 19 tot ons gekomen, die ontelbare
10-40) de overige 31 staten van den Duitschen
malen herdrukt en in de meeste levende talen overbond; 41-65) de 25 republieken, waaruit de Zwitgezet zijn. Van de vele complete editien zijn vooral
sersche bond bestaat. -- IV. Van de Zuid-europ.
verdienstelijk die te Glasgow met al de commenta-
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staten liggen : a. op het pyrenesche schiereiland
66) het republiekje Andorra; 67) koningrijk Spanje ;
68) koningrijk Portugal; b) op het schiereiland der
Alpen: 69) koningrijk Italie (sedert 1860, samengesteld uit de voormalige koningrijken Sardinie,
Napels en Sicilie, het groothertogdom Toskanen, de
hertogdornmen Parma en Modena, de republiek SanMarino, en het grootste gedeelte van den Kerkelijken
Staat), en 70) Kerkelijke Staat; c) op het schiereiland van den Balkan : 71) koningrijk Griekenland
(waarbij 1864 de voormalige:republiek der Ionische
eilanden ingelijfd is) ; 72) vorstendom Montenegro ;
73) vorstendom Servie ; 74) vorstendom Romanie ;
75) het Osmanische keizerrijk of sultanaat Turkije.
— V. Oost-Europa wordt geheel ingenornen door
76) keizerrijk Rusland. — Het werelddeel E. is op
vele punten vaneen gerukt door verscheidene binnenzeeen en eene groote menigte zeeboezems. De bin-.
nenzee6n zijn: de Witte Zee, de Oostzee, de Noordzee, het Kanaal, de Adriatische Zee of Golf van
Venetia, de Zee van Marmora, de Zwarte Zee en de
Zee van Azof. De voornaamste zeeboezems zijn : de
Botnische golf, de golf van Finland, de Zuiderzee,
de golf van Gascogne of Biskaaische Zee, de golf van
Lion, die van Genua, die van Lepanto. De voornaamste zeeengten zijn: het Skager-Rack, het Kattegat, de
Sond, de Groote en Kleine Belt, tusschen Denemarken en Zweden; het Nauw van Calais, tusschen
Frankrijk en Engeland; de straat van Gibraltar, tusschen Spanje en Afrika ; de straat van Bonifacio,
tusschen Corsica en Sardinie ; de straat van Messina,
tusschen Italie en Sicilie ; de Hellespont of straat
der Dardanellen, en de Bosporus of het kanaal van
Constantinopel, tusschen europ. en aziat. Turkije.
Tot E. behooren eene menigte eilanden van allerlei
grootte; wij zullen hier de volgende daarvan noemen : Nova-Zembla en Spitsbergen, in de IJszee ;
Groot-Britannia, Ierland, de Hebrieden, de arcaden,
Schotland, de Schaaps-eilanden of Farüer, tusschen
den Atlantischen Oceaan en de Noordzee ; de Balearische eilanden, Sardiniè, Corsica, Sicilie, de loniache eilanden, de Cycladen en de Sporaden, Candia
en Cyprus, in de Middellandsche Zee. De grond van
het oostelijk deel van E. is, over het geheel genomen,plat, vooral in het noorden ; men treft er slechts
weinig bergen aan, behalve op de grenzen, waar de
bergen van den Oeral en van den Caucasus zich hier
en daar tot eene vrij aanzienlijke hoogte verheffen,
Overal elders is E. het bergachtige werelddeel bij
uitnemendheid : in het middeldeel van E. heeft men
de Alpen, van welke eene menigte vertakkingen uitgaan, die als zoovele afzonderlijke bergketenen bijzondere naipen dragen, als daar zijn : in Italic de
Apennijnen ; in Frankrijk de Jura, de Vogesen, de
Cevennen ; in Spanje Pyreneen, het Gata-gebergte ,
het Estrella-geb., de Sierra-Morena, de Alpujarras ;
in Duitschland het Hartsgebergte, het Bohmerwald,
het Ertsgebergte, het Reuzengebergte, de Sudeten ;
in Hongarije het Carpathisch gebergte ; in Turkije
de Glioebotijnsche bergen, de Tsjerdagh, de Balkan ;
tusschen Noorwegen en Zweden de Dophrinen of
Scandinavische Alpen ; in Groot-Britannia het Cheviot-gebergte en het Grampiaansch gebergte. De
voornaamste hoofdrivieren van E. zips (behalve de
Oeral, die evenzeer tot Azie als tot E. behoort)
Wolga, Don, Dnieper, Dniester, Dwina, Duna, Donau,
Weichsel, Oder, Elve of Elbe, Maas, Rijn, Seine,
Loire, Garonne, Rhone, Ebro, Taag, Po, enz. Van de
rivieren, die zich in eene hoofdrivier ontlasten, zijn
de voornaamste: Cama, Theiss, Proeth of Pruth,
brave of Drau, Save of Sau, Warta, enz. Het wereld-

deel E. behoort nagenoeg geheel tot de gematigde
luchtstreek. Gelijk reeds in den aanvang van dit artikel gezegd is, kan de bevolking van E. (ofschoon
dit werelddeel slechts een veertiende gedeelte beslaat van de oppervlakte der geheele aarde) veilig
geschat worden op 275 millioen zielen. Wat de afkomst en de talen der Europeanen betreft, behooren
ze grootendeels tot den indo-gerrnaanschen stam,
en zijn ze te groepeeren als volgt: 1) Romanen
(Franschen, Italianen, Spanjaarden, Portugeezen,
Romanen in Grauwbunderland, Walachen), Grieken en Albaneezen ; 2) Celten, die zich (uitgenomen
geringe overblijfsels in Schotland, Ierland, Wallis en
Bretagne) hebben versmolten met de Romanen en
Germanen ; 3) de germaansche volkeren, waaraan 4
hoofdtakken zijn te noemen, nl. Duitschers, Nederlanders, Scandinaviérs en Engelschen; 4) Slawen
in het oosten van het werelddeel (Russen, Polen,
Bulgaren, Serviers of Serben); door het voorwaartsdringen der Czechen en Wenden, zijn ze doorgedrongen tot in het middeldeel van E.; 5) Litthauers
en Letters in de middelste der Oostzee-landen ; en
eindelijk 6) Armeniers, die, eerst in latere eeuwen
uit Azle verhuisd naar het zuidoostelijk gedeelte
van E., zich van daar verder hebben verspreid. Terwijl de Basken in het noorden van Spanje en in het
zuidwesten van Frankrijk een geheel op zich zelven
staand merkwaardig overschot van het oudtijds zoo
machtige yolk der lberiers of Iberen vormen, wonen
in het noordoosten van E. onder en naast germaansche en slawische volkeren twee groepen van de
groote altaische of turanische volkeren-familie,
nl. de oeralische en de baltische Finnen, met de
Magyaren in Hongarije ; tot eene derde groep van
diezelfde familie behooren de Osinanen in het zuidoosten van E. en de tartaarsche volkeren van zuidoostelijk Rusland. De tot den semitischen volkerenstain behoorende Joden zijn door geheel E. verspreid,
loch komen het °west in Duitschland voor. In E.
worden 53 verschillende, in schier ontelbare tongvallen gesplitste talen gesproken,waarvan het Duitsch,
Engelsch, Fransch, Nederlandsch, Spaansch, Portugeesch en Russisch zich ook over andere werelddeelen verspreid heeft. Beschouwt men de bevolking
van E. in eenen weer algemeenen zin, van een hooger standpunt af, dais laat zij zich splitsen in Brie
groote onderdeelen, nl. eene romaansche, eene germaansche en eene slawische wer gild. Met daze breede
indeeling stemt ook volkomen de kerkelijke richting
overeen: in de romaansche afdeeling is de roomschkatholieke Kerk de heerschende ; in de germaansche
afdeeling heeft het Protestantismus de overhand ; in
de slawische afdeeling heerscht de grieksch-katholieke Kerk. Buiten daze drie hoofdvormen der christelijke godsdienst telt men nog omstreeks 5 millioen
Mahomedanen, 3 millioen Joden (overal verspreid),
en in het verste noorden van E. nog overblijfselen
van het Heidendom.
Geschiedenis. Europa is het eerst bevolkt gevvorden door landverhuizers uit Azle, en terwijl er in
dat werelddeel groote en machtige rijken bloeiden,
bleef E. nog Lang in den staat van barbaarschheid
gedompeld, waaraan Griekenland zich eindelijk het
eerst onttrok, en, terwijl het al spoedig den hoogsten trap van beschaving bereikte, vestigde het tevens
zijne volkplantingen in het zuiden van Italie, en op
de kusten van Spanje en Gallia. Het in de 8e eeuw
v. Chr. gestichte Rome veroverde langzainerhand
geheel Italie, en breidde eindelijk zijne heerschappij
nit over nagenoeg gansch Europa (Gallie, Spanje,
Groot-Britannie, een gedeelte van Germanic, en zelfs
64
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.Griekenland). Na den ondergang van het romeinsch
werd E. overweldigd door ontzaggelijke zwermen Barbaren, die meerendeels nit Azie kwamen,
en gedurende verscheidene eeuwen heerschte in ons
werelddeel de verschrikkelijkste regeeringloosheid.
Men zag de West-Gothen een rijk stichten in Spanje ;
hetzelfde dezen de Franken in Gallie, de Lombarden in Italie, de Saksen in het noorden van Germanie, de Awaren in het zuiden, en eenigen tijd later
de Angelen, met de Saksen vereenigd, in Britannia.
Het grieksche keizerrijk, het laatste overschot der
romeinsche grootherd, bestond echter nog in het
oostelijk gedeelte van Europa. In het laatst der Se
eeuw kwam Karel de Groote een uitgestrekt rijk
stichten, dat het grootste gedeelte van West-Europa
bevatte ; maar het duurde geen eeuw of dat groote
rijk werd reeds verbrokkeld. Uit die verbrokkeling
traders verscheidene afzonderlijke rijken te voorschijn, nl.: Frankrijk, Germanie of Duitschland, Italie,
Lotharingen, Provence, Burgundie, enz. In de 10e
eeuw verlieten de noordsche mogendheden de stille
afzondering, waarin ze zich tot dusverre als schuil
hadden gehouden : Rusland, Zweden, Noorwegen en
Denemarken begonnen eene plaats in te nemen in
de rij der europ. staten ; en omstreeks denzelfden
tijd begonnen de Mooren, die het hispanische schiereiland overheerscht hadden van de 8ste tot de 10e
eeuw, allengs te wijken voor de christen-koningen
van Leon, Castilie, Aragonie en Portugal. In de 15e
eeuw, eindelijk, na de verovering van Constantinopel
door de Ottomanen (1453) hadden al de groote
rijken van Europa zich nagenoeg gevestigd. Als
nieuwe staten, die zich sedert dat tijdstip hebben
gevormd, valt niet antlers te verrnelOen dan de Republiek der Vereenigde Nederlanden, die zich in de
16e eeuw aan het gezag van Spanje onttrokken, en
het koningrijk Pruisen, dat eerst in de 18e eeuw
werd gesticbt. De algemeene oorlog, die na het nitbarsten van de omwenteling van 1789 ontstond,
veranderde voor eenen korten tijd de gcdaante van
ons werelddeel: nieuwe rijken werden gesticht, nude
werden vernietigd, en het fransche keizerrijk oarvatte bijna het geheele westerdeel van Europa ; maar
na den ondergang van het fransche keizerrijk werd
de oude orde van zaken grootendeels hersteld. De
grenzen der staten, vastgesteld bij de traktaten van
1815, bestaan nog ten huidigen dage, behoudens
ettelOe wijzigingen, die ze ondergaan hebben; zoo,
bij voorbeeld, werd het koningrijk der Nederlanden
door den belgischen opstand van 1830 beroofd van
zijne zuidelijke provincien, die 1831 als koningrijk
Belgie eene plaats kwamen innemen in de rij der
europ. staten; in 1827 scheurde Griekenland zich
los van het Ottomanische rijk, terwijl de republiek
der Ionische eilanden in 1864 bij het koningrijk
Griekenland ingelijfd werd ; in 1860 vormde zich
het koningrijk Italie nit de verschillende staten,
reeds hierboven, blzz. 1008 en 1009, vermeld.
— Het Oude Europa, d. wat van ons werelddeel
aan de ouden bekend was, werd begrensd ten noorden door den Sarmatischen Oceaan, de golf Codanus
en de Germaansche Zee; ten westen door den A tlantischen Oceaan; ten zuiden door de zeeengte van
Gades en de Middelzee ; ten oosten door de Egeische
Zee, den Hellespont, de Propontis, den thracischen
Bosporus, den Pontus Euxinus, den cimmerischen
Bosporus, den Pains Meotis en den Tanais. Men
kan het E. der ouden indeelen in 19 deelen : in het
noorden de Britannische eilanden, den Cimbrischen
Chersonnesus, Scandinavie ; in bet noordoosten nitgestrekte, schier geheel onbekende landstreken. die

bestempeld werden met den gemeenschappelijken
naam van Sarmatie of europ. Scythie ; in het midden Gallie, Germanie, Rhetie, Noricum,
Pannonia, Dacia en Illyrie ; in het zuiden Hispania,
Italie,
Thracie, Macedonia, Epirus en Griekenland.
Europeanen, of Europeers, inboorlingen van
Europa.
Europus, gr. Europos, dezen naam gaf Seleucus
Nicator aan de door hem herbouwde stad Arsacia
in Media.
Eurotas, tegenw. Iri of Basili-potamo, rivier
in Laconia, ontsprong in een gebergte tusschen
Laconia en Arcadia, liep langs Sparta, en ontlastte
zich vervolgens in de Laconische golf. De Spartanen
aanbaden deze rivier als eene god held, en noemden die
Basileus potamos (Konings-stroom); vandaar de hedendaagsche benaming.
Eurotas, spartaansch koning. Zie SPARTA.
Eurus,bij de Grieken de god van den oostenwind.
Euryale, 1) een der Gorgonen, dochter van
Phorcys en Ceto. — 2) dochter van Minos en moeder van Orion. — 3) eene koningin der Amazonen ;
zij verleende aan iEetes hare hulp tegen de Argonauten.
Euryalus, 1) zoon van Mecisteus en aanvoerder der Myceners onder Diomedes, neemt eene voorname plaats in onder de Grieken voor Troje.
2) zoon van Opheltes en medgezel van Eneas, bekend door zijn vriendschapsverbond met Nisus.
Euryanax, een Spartaan, was met Pausanias
aanvoerder der Spartanen bij Plate.T.
Eurybates, wapendrager van Ulysses voor
Troje; afzichtelijk van gestalte en gelaat, maar trouw
aan Ulysses gehecht, en daarom door dezen geeerd.
Eurybatus, 1) een Epbeser, werd door Cresus naar Griekenland gezonden om krijgsvolk te
werven, dock verried zijnen meester aan Cyrus; de
naam E. werd dan ook dikwijls gebezigd als synoniem met verrader. — 2) een Lacedemonier, scheepsbevelhebber nit Cercyra in den zeeslag tegen de
Corinthiers bij het eiland Sybota.
Eurybia, 1) dochter van Pontus en Gea, vrouw
van den titan COMIS. - 2) dochter van Thespius,
werd bij Hercules moeder van Polylaus. — 3) eene
amazone, werd gedood door Hercules.
Eurybiades, spartaansch veldheer, voerde
met Themistocles het opperbeNel bij Salamis. Verscbrikt op het zien van de groote menigte schepen
van Xerxes, wilde hij den slag ontwijken; en toen
Themistocles zich daartegen verzette, werd E. zoo
driftig, dat hij den stok, lien hij in de hand had,
ophief our zijnen ambtgenoot te slaan. .Sla maar
toe," zeide Themistocles doodbedaard, pals gij maar
naar mij luistert !" Door deze bedaardheid en grootheid van ziel getroffen, vereenigde E. zich met de
zienswijze van den atheenschen veldheer.
Euryclea, dochter van Ops, trouwe slavin in
het kris van Ulysses, door Laertes gekocht toen zij
nog zeer jong was, werd de minne van Telemachus.
Zij herkende den teruggekeerden Ulysses het eerst
bij de voctwasschiug aan een litteeken, en maakte
daarop Penelope bekend met de wederkomst van
Karen man.
Eurycrates, koning van Sparta. Zie SPARTA.
Eurydamas, 1) zoon van Egyptus, werd door
zijne vrouw (de danaide Pharte) in den bruidsnacht
vermoord. — 2) een deelnemer aan den tocht der
Argonauten. 3) minnaar van Penelope, werd door
Ulysses gedood. — 4) een trojaansch waarzegger,
die de kunst verstond orn droomen nit to leggen.
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Eurydamus, koning van Sparta. Zie SPARTA.
Eurydice, 1) eene dryade, de vrouw van Orpheus, was beroemd om hare schoonheid. Terwijl
zij de wulpsche vervolging van den herder Aristmus
ontvlood (zoo luidt de fabel) werd zij door eene
slang gebeten, en stierf aan die wand. Orpheus begaf
zich naar de Onderwereld, om haar nit het rijk der
schimmen terug te halen; maar te gehaast om haar
weder te omhelzen, verloor hij haar op het eigen
oogenblik, waarop zij het licht dezer wereld weder
stond te zien. Zie ORPHEUS. - 2) koningin van
Macedonia, vrouw van Amyntas. Deze eerzuchtige
en losbandige vorstin voedde een misdadigen hartstocht voor haren schoonzoon, en om dezen op den
troon te kunnen plaatsen, liet zij haren echtgenoot
en twee barer eigene kinderen om het Leven brengen.
Philippus, haar derde zoon, wist zich tegen hare
snoodheden in veiligheid te stellen, en regeerde vervolgens zonder bemoeilijkt te worden. — 3) de
vrouw van Philippus Arrhideris, die na den dood van
haren broeder Alexander als koning van Macedonia
erkend werd, ofschoon hij dat slechts in naam was,
daar zijne vrouw eigenlijk regeerde. Zij bestreed
Olympias en Roxane, die den jongen Alexander op
den troon wilden plaatsen ; doch in handen van
Olympias gevallen, ontving E. bevel om zich het
leven te benemen (316 v. Chr.).
Euryleon. Zie ASCANIAS.
Eurylochus, een medgezel van Ulysses ; bij
Circe was hij, op Ulysses na, de eenige, die zijue
menschelijke gedaante behield ; doch op de kust van
Sicilie, waar hij aanried de runderen van Helios te
dooden, verloor hij het leven.
Eurymedon, tegenw. Kapri-soe, bevaarbare
rivier in Pamphylie, ontlastte zich in de zee bij Side.
Aan den mond van den E. versloeg Cimon de Perzen
470 v. Chr.
Eurymedon, 1) koning der Giganten, vader
van Peribea. — 2) wagenmenner van Agamemnon,
werd even als zijn meester doodgeslagen door Egisthus. — 3) zoon van Hephestus bij de nimf Cabiro.
Eurynome, 1) dochter van Oceanus, werd bij
Jupiter moeder der Gratien ; vOiir Cronos (d. i. Saturnus) had zij met haren man Ophion de opperheerschappij over de wereld. — 2) in arcadisch
Phigalia een bijnaarn vau Diana, die daar afgebeeld
was,van boven vrouw, van onderen visch.
Eurypon, koning van Sparta (1028-21 v.
Chr.), gaf zijnen naam aan de dynastie der Europontieden of Proclieden. Zie PROCLES en EURYSTHENES.
Eurypontieden. Zie EURYPON.
Eurypylus, 1) zoon van Euwmon en Ups,
was bij het beleg van Troje de aanvoerder der Ormeniers uit Thessalia. — 2) zoon van Neptunus en
Astypalea, regeerde op het eiland Cos, toen Hercules
door een storm op de kust van dat eiland werd geworpen ; hij werd door Hercules doodgeslagen.
3) zoon van Neptunus en Celeno, was in de gedaante
van Triton de loods of wegwijzer der Argonauten
door de Syrten; hij gaf aan Euphemus (zie dat art.)
een stuk aardgrond, waaraan de heerschappij over
Libya verbonden was. — 4) zoon van Telephus (en
van Astyoche, zuster van Priamus), was een der
dapperste helden van de Trojanen ; hij deed Machaon
sneuvelen, doch werd zelf door Pyrrhus gedood.
Eurysaces, zoon van Ajax den Groote, door
hem verwekt bij zijne meestgeliefde slavin Tecmessa,
die eene dochter was van den phrygischen honing
Teuthras, en bij gelegenheid van eenen strooptocht
van Ajax in zijue handen was gevallen.
Eurysthenes, zoon van Aristodemus (een der
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drie heraclidische aanvoerders, die 1180 v. Chr. den
Peloponnesus veroverden); E. veroverde Sparta. Volgens de godsspraak van Delphos beklom E. met zijn
tweelingbroeder Procles of Eurypon gezamenlijk den
troon ; zij regeerden E. 43 en Procles 42 jaren. Sedert had Sparta altijd twee koningen te gelijk, een
uit elk Bier beide stamhuizen ; die uit de dynastie
van E. werden Enrysthenieden of Agieden genoemd
(zie AGIDEN); de anderen heetten Proclieden of
Eurypontieden (zie PROCLES).
Eurysthenieden.ZieAGIDEN en EURYSTHENES.
Eurysthetis, zoon van Sthenelus en Nicippe,
kleinzoon van Perseus, werd door de gunst van Juno
koning van Mycenm (omstr. 1367 v. Chr.) omdat hij
het geluk had eenige uren vroeger ter wereld gekomen te zijn dan Hercules, die daarom (zoo luidt
de fabel) levenslang zijn onderdaan moest zijn (zie
HERCULES). Hij legde aan Hercules de schier niet te
volbrengen waagstukken op, die bekend zijn onder
den naam van .de twaalf taakwerken van Hercules".
Na den dood van den held zette E. zijne dwingelandij
voort op diens kinderen; doch deze namen de vlucht
naar Athene, waar ze den bijstand inriepen van Theseus; en in den oorlog, die hiervan het gevolg werd,
vond E. den dood hij sneuvelde op de landengte
van Corinthe, in een gevecht tegen Hyllus, den zoon
van Hercules.
Eurytion, 1) een centaur, behoorde onder
degenen, die de grot van Pholus bestormden, en
werd later door Hercules gedood. — 2) een der
Argonauten, zoon of kleinzoon van Actor, wordt ook
Eurytus genoemd. — 3) zoon van Lycaon, broeder
van Pandarus, was een bekwaam boogschutter en
medgezel van Eneas. 4) een der veehoeders van
Geryones.
Eurytus, 1) zoon van Melaneus en Stratonice,
was honing van (Echalia en Thessalia. Zelf een ervaren boogschutter, en als zoodanig de leermeester
van Hercules, beloofde hij zijne dochter Iola tot
vrouw aan dengene, die hem in het schieten met
pijI en boog overtreffen zou. Door Hercules in dien
wedstrijd overwonnen, wilde E. zich aan de gedane
belofte onttrekken ; doch Hercules belegerde nu
(Echalia, maakte zich met geweld van Iola meester,
en noodzaakte E. de vlucht te nemen naar het eiland
Eubea, waar hij de verwatenheid had god Apollo uit
te dagen tot eenen boogschutters-wedstrijd, waarin
hij door dien god gedood werd. — zoon van Hermes en Antianera, broeder van EcItion, was een der
Argonauten, en wordt ook Erytus genoemd.
3) een der Molionieden. — 4) zie n° 2 EURYTION.
5) een der geduchtste Giganten.
Eusehen. Zie ElSCHEN.
Eusebia, stad in Klein-Aziè. Zie CESAREA 2).
Eusebianen, of Semi-Arianen. Zie het art.
EUSEBIUS 3).
Eusebius, beroemd bisschop van Cesarea in
Palestina, met den bijnaam Pamphili, ook wel genaamd de Schepper der Kerkelijke geschiedenis, was
omstr. 270 (of 264) na Chr. te Cesarea geboren,
werd in 314 tot bisschop van zijne geboortestad verheven, en stierf omstr. 340 ; na Origenes was E. de
geleerdste van al de kerkvaders der oudheid ; wat
het leerstellige betreft was hij een Semi-Ariaan. Zijir
helangrijkste werk is de Aerkelijke Geschiedenis"
in 10 boeken (het best uitgegeven door Heinichen,
Leipzig 1829), welk werk werd voortgezet door
Socrates, Sozomenus en Theodoret, en in het Latijn
vertaald door Rufous. Van zijn Chronicon is de norspronkelijke tekst verloren geraakt ; men heeft daarvan nog slechts eene armenische vertaling (uitgege-

1012

Eusebius

ven door Zohrab en Mai, Milaan 1818) en eerie
latijnsche overzetting (uitgeg. door Aucher, 2 din.
Venetie 1818); dit werk heeft vooral voor de chronologie hooge waarde ; het loopt van de schepping
der wereld tot bet 20e regeeringsjaar van Constantijn. Wijders heeft men nog van E. de Prceparatio
evangelica (uitgeg. door Viger, Parijs 1628, en door
Heinichen, 2 dln. Leipzig 1842); ongeveer de heeft
der Demonstratio evangelica (uitgeg. door Montacutins, 2 dln. Oxford 1652); eene Lofrede op Constantijn den Groote met diens levensbeschrijving
(uitgeg. door Heinichen, Leipz. 1830); de Eclogw
propheticw de Christo (uitgeg. door Gaisford, Oxford
1842); en de Historia ecclesiastica (uitgeg. door
Lammer, Schaffhausen 1859 en v.).
Eusebius, naam van onderscheidene personen,
o. a.: 1) bisschop van Rome of (zooals de Roomschkatholieken zeggen) pans, verkoren 310, gestorven
in hetzelfde jaar. — 2) E. van Emesa, geb. te Edessa,
genoot zijne opleiding te Alexandria, werd later bisschop van Emesa, en stierf anno 360 in ballingschap
te Antiochie. Van zijne geschriften verdienen, behalve de Homilien (uitgegeven door Augusti, Elberfeld 1829), bijzondere melding zijne Commentarien op Lucas en zijne Qutestiones XX evangelica.
— 3) E. van Nicomedie, patriarch van Constantinopel, onderwijzer van keizer Julianus ; een der grootste kampvechters voor de leerstellingen der Arianen,
was E. eerst bisschop van Berytus, vervolgens van
Nicomedie ; door hem werd keizer Constantijn gedoopt; sedert 338 bisschop van Constantinopel,
werd E. door zijne leerstellingen de stichter van het
Semi-Arianismus, waarom de Semi-Arianen ook wel
Eusebianen genoemd worden. Hij stierf in 342.
Euskirchen, stall in Rijnpruisen, 8 uren
gaans bezuidw. Keulen ; 3700 inw.
Eussenheim, marktvlek in Beieren, kreis Unterfranken, landgericht Carlstadt ; 760 inwoners en
kasteel.
Eustache, naam van verscheidene graven van
Boulogne ; de voornaamste is E. III, broeder van
Godfried van Bouillon. Zijne dochter en erfgename
was Mathilda, die in den echt trad met Etienne de
Blois (Stephanus van Blois), die later koning van
Engeland werd.
Eustache de Saint-Pierre. Zie het art.
SAINT-PIERRE.

Eustachio ( Bart olom meo) ,geb. te San -Severi no
omstr: 1510, geneeskundige te Rome, gest. aldaar
1574, heeft zich verdienstelijk gemaakt jegens de
ontleedkunde. Naar hem is de gemeenschapsbuis
tusschen het binnengedeelte van het oor en het
achtergdeelte van den mond ( Tuba Eustachii)
of Eustachische trompet genoemd. Zijne Tabula,
anatomicw werden in het licht gegeven door Lancisi
(Rome 1714), verscheidene andere zij ner geschriften
door Boerhave (Leiden 1707 en Delft 1736).
Eustachius(St.-),eiland.Zie EUSTATIUS (St-.).
Eustathianen, I) rechtzinnigen te Antiochie
in de 4e en 5e eeuw. Zie het eerste art. EUSTATHIUS.
— 2) monniken. Zie het tweede art. EUSTATHIUS.
Eustathius, eerst bisschop van Berea, vervolgens van Antiochia in Syrie, geb. in bet laatst der
3e eeuw, handhaafde de besluiten van het concilie
van Nicea, en sneed de Arianen van de kerkelijke
gemeenschap af, doch moest deswege de vlucht nemen (337) en leefde in ballingschap tot aan zijnen
dood (ornstr. 360). De aanhangers van E. hadden
na zijne verwijdering den presbyter Paulinus in zijne
plaats verkoren als bisschop ; zij werden Eustathianen genoemd, en bleven te Antiochie bestaan tot

Eustatius
in de 5e eeuw. Door de roomsch-kath. Kerk wordt
E. als heilige vereerd 16 Juli. Leon Allacci heeft
onder den naam van dezen prelaat in het licht gegeven eene verhandeling over de Pythonisse.
Eustathius, waarschijnlijk een Cappadocier,
was een leerling van Arius, werd 350 bisschop van
Sebaste, en stichtte eene vereeniging van monniken,
die zich naar hem Eustathianen noemden ; ze maakten openbaar vertoon met de strengheid van hunne
leefwijze, ontzeiden zich het huwelijk, alle familieleven, enz.; doch ze werden op de synode te Gangra
(362-370) veroordeeld.
Eustathius, eerst diaken en leeraar der redekunde in zijne geboorteplaats Constantinopel, en
sedert 1155 aartsbisschop van Thessalonica, waar hij
omstr. 1198 stierf. Van zijne groote geleerdheid
blijkt vooral in zijne commentarien op Homerus
(4 dln. Leipzig 1825-28), op den geograaf Dionysins en op Pindarus; van laatstgen. is echter slecbts
het Proamium (uitgeg. door Schneidewin, Gottingen
1837) tot ons gekomen.
Eustathius, of Eumathius, egyptisch taalgeleerde, leefde in de 6e, volgens anderen in de 12e
of in de 14e eeuw, heeft een onbeduidenden roman
geschreven, uitgegeven door Teucher (Leipzig 1792)
en door Lebas (Parijs 1828); eene fransche vertaling
door Beauchamps verscheen van dat boek onder dezen
titel Amours d'Ismêne et Ismdnias (Parijs 1729;
'5 Gra venhage 1742).
Eustatius (St.-), eiland in West-Indie, een
der nederlandsche Antillen, ruim 7 mijlen zuidelijk
ten oosten van St.-Martin, ligt bezhidwesten St.Bartholomeus en benoordwesten St.-Christoffel, is
langwerpig rood, 1 vierk. mijl groot, bevolkt met
2000 zielen, waarvan ruim de helft Negers (in 1780
ruim 25,000 zielen) ; in het midden des eilands een
uitgebrande vulkaan, waarin het eenige water, dat
zich op het eiland bevindt, zijude hier geen rivieren,
beeken of bronnen. Ofschoon aan Nederland behoorende, is het Engelsch op E. de heerschende taal. De
hoofdstad beet insgelijks St.-E., doch wordt veelal
Oranje genoemd, en heeft eene goede haven. Wanneer de Nederlanders zich meester van E. gemaakt
hebben is onzeker ; gewis echter is het, dat de Zeeuwen het reeds in bezit genomen hadden in 1639,
toen het geheel onbewoond was. In 1665 werd E.
aan de Nederlanders ontweldigd door de Engelschen
van Jamaica ; kort daarna echter door de onzen, met
de hulp der Franschen, beroverd ; bij den vrede van
Breda (1667) werden wij in het bezit van E. bevestigd, ofschoon de Franschen het niet voor ons
wilden ontruimen ; eerst 9 Aug. 1673 werd E. door
den zeeheld Cornelis Evertsen van de fransche
overheersching bevrijd. In 1689 op verraderlijke
wijze andermaal door de Franschen bemachtigd, werd
E. bun door de Nederlanders, geholpen door de Engelschen, het jaar daarna wederom ontnomen ; en
bij den vrede van Rijswijk bleven wij in het bezit
van E., dat later (3 Fehr. 1781) door de Engelschen
bij verrassing werd vermeesterd en geplunderd ; de
beruchte wegvoering der Joden had plaats 13 Febr.
1781. Nog in datzelfde jaar ('snachts tusschen 24
en 25 Nov.) werden de Engelschen op hunne beurt
op E. door de Franschen overrompeld, die het echter slecbts in bezit namen voor de Nederlanders. In
1802 nogmaals bemachtigd door de Engelschen, die
er meester van bleven tot 1816. toen wij (nadat E.
bij den vrede van Parijs in 1814 aan de Nederlanden
was toegekend) E. van de Engelschen overnarnen ;
doch was het in 1780 nog eene stapelplaats voor
den westindischen handel, in 1816 vertoonde het

Euterpe
eiland St.-E. geen schaduw meer van zijn voormaligen bloei en welvaart.
Euterpe, een der negen zanggodinnen, de atuze
der muziek, dochter van Jupiter en Mnemosyne;
wordt voorgesteld met eene fluit in de hand of aan
de lippen. De naam E. beteekent ride Streelende.
Euthycrates, beroemd beeldhouwer der oudheid, tijdgenoot van Eutychides.
Euthydemus, 1) koning van Bactriana omstr.
220 v. Chr., voerde eenigen tijd oorlog tegen Antiochus III, die dat land, dat vroeger aan de koningen van Syria onderworpen geweest was, weder
zocht te heroveren ; maar het gelukte E. zich door
Antiochus Ill te doen erkennen als onafhankelijk
vorst, en hij regeerde tot 196 v. Chr. — 2) veldheer
der Atheners, merle-onderteekenaar van het door
Nicias geslotene vredestractaat, en later bij de sicelische expeditie met Menander als opperbevelhebber
aan Nicias toegevoegd. — 3) een attisch sophist,
geb. op Chios, hield lang vcrblijf in Thurii ; naar
hem heeft Plato een zijnen dialogen genoemd.
4) een andere E., ook door Plato genoemd, zoon van
Cephalus en broeder van den redenaar Lysias.
5) zoon van Diocles, leerling van Socrates, die zeer
veel van hem hield.
Euthymius Zigabenus (of Zigadenus),
geleerd basilianer monnik te Constantinopel, gest.
omstr. 1118, bekend als schrijver van de tegen alle
ketterijen gerichte Panoplia, die al spoedig in de
oostersche Berk in hoog aanzien kwam, in het Latija
vertaald, en in het Grieksch in het licht gegeven
werd door Gregoras (Triest 1711). Hij schreef ook
commentarien op de Psalmen en op de vier Evangelien (nieuwste editie Berlijn en Louden 1845).
Euthymus, vuistvechter uit Locrts, medgezel
van Ulysses, overwon op de kust van Italie een demon, aan wien jaarlijks eene schoone waagd moest
worden geofferd ; de door hem verloste schoone nam
hij tot vrouw ; nadat hij in de rivier Ceecinns verdwenen was, werd hij eindelijk beschouwd als bezielende god van die rivier.
Euthynous, 1) een Athener, tegen wien Isocrates eene (tot ons gekomene) redevoering hield.
— 2) een Thespi8r, die aan Agesilaus het plan van
Epatninondas kwam openbaren om tegen Sparta op
te rukken, waardoor de Spartanen gelegenheid hadden zich tot tegenweer toe te 'isten en de inname
van Ile stad te verhinderen.
Eutin, in de naiddeleeuwen Uthin, hoordstad
van bet oldenburgsche prinsdom Lubeck, aan bet
Eutinermeer, waarin een eilandje 11580 vierk. roeden groot, met schoone plantsoenen ; de stad E.
heeft 3000 inw.
Eutocius, grieksch wiskundige nit Ascalon,
leefde omstr. 540 jaren v. Chr.; hij schreef cowmentarter' op Apollonius van Perga (opgenornen in de
editie van Apollonius door Halley) en op Archimedes
(opgenornen in de editien van Archimedes' werken).
Eutritzsch, fabriekdorp met 1600 inw., een
kwartier gaans benoorden Leipzig ; Truk bezocht
door de Leipzigers als plaats van uitspanning,
Eutropius,naarn van drie heiligen der rootnschkath. lierk ; een banner, die in de derde eenw leefde,
was de eerste bisschop van Saintes, en stierf den
marteldood ; gedenkdag 30 April ; een andere E.
wordt kerkelijk vereerd 27 Met; de derde 7 Dec.
Eutropius (Flavi us) ,romeinsch geschiedschrijver, leefde ten tijde der keizers Constantijn, Julianus
en Valens, en stierf omstr. 370. Men heeft van hem
een (in het gebruik zeer gemakkelijk) Breviarium
reruni Romanorum in 10 boeken, loopende van de
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stichting van Rome, tot op de regeering van keizer
Valens, aan wien het werk werd opgedragen ; de
beste editien zijn die van Haverkamp (Leiden 1729)
en Verheyk (2 dln. Leiden 1762 en 1770), die van
Zell (Stuttgart 1829), van Ramshorn (Leipzig 1837),
van Dietsch (Lpz. 1849). Men heeft dezen E. verkeerdelijk wel eens gehouden voor denzelfden E.,
die in 381 prefect was van het pretorium.
Eutropius, een gesnedene, gunsteling van Arcadius, keizer van het oostersche rijk ; geholpen door
keizerin Eudoxia, gelukte het aan E. den minister
Rufinus in ongenade te storten, die zoo lang alvermogend geweest was; reeds kort daarna werd E.
zelf door Eudoxia insgelijks ten val gebracht.
Eutycheers, of Eutychi.anen. Zie EUTYCHES.
Eutyches, een vermaard grieksch scheurmaker, was archimandriet van een klooster in de nabijheid van Constantinopel, Coen de ketterij van
Nestorius veld begon te winnen. Hij verliet de afzondering, om als verdediger op te treden van de
rechtzinnige leer, doch hij verviel daarbij zelf in eerie
ketterij, juist het tegenovergestelde van bet Nestorianismus, doordien hij leerde, dat de geheele menschelijke natunr van Christus zich in diens goddelijke natuur opgelost en daarmede vereenzelvigd had.
Deze leerstelling van E. werd veroordeeld in 448,
ook in 451 in de kerkvergadering te Chalcedon, in
weerwil dat de synode te Ephesus (449 onder voorzitting van Dioscorus, bisschop van Alexandria, gehouden, en later met den naam van Roovers-synode

bestempeld) uitspraak gedaan had in bet voordeel
van E. Reeds kort na de veroordeeling van zijne leer
(in 451) stierf E.; doch het Eutychianismus, d. de
leer van slechts eene natuur in Christus (welke leer
sedert als ketterij werd beschouwd) breidde zich
weer en weer uit, en splitste zich gedurig weder in
andere sekten, waarvan sommige nog ten huidigen
dage in het Oosten voortbestaan ; zoo o. a. de Monophysieten, die men echter niet met de eigenlijke
Entycheers of Eutychianen moet verwarren.
Eutyehianen. Zie EUTYCHES.

Eutychides,beroemd beeldhouwer vanSicyon.
Eutychius, arab. Said-ibn-Batrik, geb. te
Fostat in Egypte, beroemd als geneeskundige, was
van 933 tot 950 patriarch der Melchieten te Alexandrie ; hij is inzonderheid bekend als schrijver van
eene arabische kronijk, die met Adam begint en tot
het jaar 940 na Chr. loopt; die kronijk werd in het
licht gegeven door Pocock (Oxford 1658).
Eutychus, een jongeling te Troas, bij de predicatie van Paulus in slaap gevallen in het openstaande raam eener derde verdieping, stortte naar
beneden en viel dood, doch werd door Paulus weder
levend gemaakt ; Hand. 20: 9-12.
Euxinus (Pontes). Zie ZWARTE ZEE.
Eva, of Heva, volgens de hebreeuwsche overlevering geschapen uit eene rib van Adam, werd de
moeder van het geheele menschdom. Zie ADAM.
Evagoras, naam van twee koningen van Salamis op bet eiland Cyprus: E. I, een afstammeling
van Teucer, kwam op den troon omstr. 410 v. Chr.,
veroverde bijna het geheele eiland Cyprus, ontving
Conon aan zijn hof na de nederlaag bij 'Egos Potamos (405 v. Chr.), en hood lang het hoofd aan den
koning v. n Perzi8; hij werd door een gesnedene om
't leven gebracht 374 v. Chr. Isocrates heeft op dezen
E. eerie hoogdravende lofrede geschreven. — E. II,
kleinzoon Nan den vorige, volgde zijnen varier Nicocles op, doch word door zijnen oom Protagoras van
den troon gestooten, en vond cone wijkplaats aan
het hot van den perzischen koning Artaxerxes-Ochus.
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Evagrius

Evagrius, kerkelijk geschiedschrijver, geboren
omstr. 536 te Epiphania in Ccelesyrie, gest. na 594,
was pleitbezorger te Antiochie, en stadsprefect onder keizer Mauritius; hij schreef o. a. een vervolg
op de kerkelijke-geschiedkundige werken van Socrates en Theodoret, in 6 boeken, loopende van 431
tot 593 (uitgeg. door Valesius, 3 dln. Parijs 1659
—70 ; 2e druk 1677).
Evander, grieksch Enandros, een arcadisch
worst, kwam omstr. 60 jaren voor den trojaanschen
oorlog met eenige volgelingen naar Latium, en
stichtte, niet ver van de plaats waar later Rowe aangelegd werd, eene stad, die hij Pallanteum noemde,
naar zijnen zoon Pallas. Hij verleende gastvrijheid
aan Hercules en kwam Eneas te p ulp tegen de Rutulen.
Evangelische Alliantie, in 't Engelsch
Evangelical Alliance, in Engeland en N.-Amerika eene
aaneensluiting der verschillende protestantsche kerkgenootschappen, orn door eenparig handelen de gevaren of te wenden of tegen te werken, die hun door
het Roomsch-Catholicismus bedreigen. Deze Bond
kwam tot stand 1845 op de vergadering te Liverpool, en hield groote vergaderingen 1855 te Parijs,
1857 te Berlijn, 1861 te Geneve.
11
EvangelischeBroeders. Z i.e ..ERNHUTTERS.
Evangelische Kerk, een kerkgenootschap,
in het hertogdom Nassau ontstaan in 1817 uit eene
ineensmelting van de leerstellingen der Lutherschen
met die der Calvinisten. Gelijke ineensmelting had
plaats in hetzelfde jaar te Frankfort aan den Main,
vervolgens te Weimar, te Hanau en in Bijnbeieren
(1818), in het prinsdom Anhalt-Bernburg (1819),
in het prinsdom Waldeck en groothertogdom Baden
(1821), in Hessen (1822), in een gedeelte van Wurtemberg, en op vele plaatsen in Pruisen. Ter bevordering van de Evangelisch-kerkelijke eenheid werden later verschillende conferentien gehouden, o. a.
1846 te Berlijn, 1852 te Eisenach, 1854 en 1856 te
Dresden, 1857 weder le Eisenach; doch in weerwil
van de geleidelijke uitbreiding der eenheid, vindt
die nog op vele plaatsen ernstigen tegenstand.
Evangelische Vrienden, in 't Engelsch
Evangelical Friends, eene kerkelijke sekte. Zie het
art. KWAKERS.
EvangelistaWittebergensis, zoo noemde zich Luther.
Evangelisten (de Vier), zoo noemt men de
v&er gewijde schrijvers, die het Leven en de leer van
Chrislus te boek gesteld hebben, ill. de heiligen
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes; in het Boek
der Openbaringen worden ze zinnebeeldig voorgesteld door de vier dieren, die het aangezicht hadden
I° van een leeuw (Mattheus), 2 , van een kalf (Marcus), 3° Nan een mensch (Lucas), 4° van een vliegenden arend (Johannes).
Evangelisten (de Vier), vier eilandjes in de
Groote Zuidzee, bij de zuidwestkust van Patagonia;
met 8 andere, die meer westelijk liggen, vormen zij
de groep genaamd de Twaalf Aposteleti ; ze zijn
woest en onbewoond.
Evans, stad in den n.-amerik. staat New-York,
aan het Erie-meer, 56 mijlen hewesten Albany ;
2400 inw.
Evans (Olivier), werktuigkundige nit de Vereenigde Staten van N.-Amerika, geb. 1755 in de
nabijheid van Philadelphia, gest. 1811, is de uitvinder van de stootnwerktuigen met hooge drukking.
Evans (sir George de Lacy), engelsch generaal,
geb. 1787 te Moig in Ierland, begon in 1807 zijne
krijgskundige loopbaan ; hij diende in Oost-Indie,
Spanje, Noord-Amerika, en werd na den slag van

Everton
Waterloo bevorderd tot luitenant-kolonel. Vervolgens geruimen tijd op non-activiteit, nam hij 1835
het opperbevel op zich over het britsch-spaansche
legioen voor koningin Christina, met den rang van
luitenant-generaal; tot generaal-majoor bevorderd,
kommandeerde hij in den Krim-oorlog de tweede
divisie, waarmede hij zich onderscheidde in den slag
aan de Alma en evenzeer voor Sebastopol. Sedert
1830 is E. (behoudens eenige kleine tusschen tijdvakken) bestendig lid van het engelsche parlement,
en een der hoofdvertegenwoordigers van de uiterste
liberale partij.
Evansville, aanzienlijke koopstad in den
n.-amerik. staat Indiana, aan den Ohio, 30 mijlen
bezuidw. Indianapolis; met inbegrip van het aangrenzende dorp Lawesca 15,000 inw.
Evarik, koningen der West-Gothen ; dezelfde
als Eurik.
Evas. Zie FASSA-DAL.
Evaux, stad in het fransche dept. Creuse,
4 mijlen benoordoosten Aubusson ; 3000 inw.; beroewde warme bronnen; ruinen van het kasteel van
la Roche-Aymon. Eertijds was E. de hoofdplaats
van het land van Combrailles.
Evelius, duitsch geschiedschrijver. Zie W_FELS.
Evelyn (John), geb. 31 Oct. 1620 te Wolton,
diende als militair in Holland, deed vervolgens een
geruimen tijd reizen op het continent, was na den
dood van Cromwell werkzaam voor de belangen
van Karel 11, die hem veel vertrouwen schonk, en
stierf 27 Febr. 1706. Van zijne geschriften zijn inzonderheid geacht Sculptura (Londen 1642); Silva
(1664); en zijne Memoirs (Londen 1818; 2e druk
1850; 3e dr. 1854).
Evenaar. Zie 1-EQUATOR.
Everdingen, dorp in Zuid-Holland, 1 uur
gaans zuidelijk ten oosten van Vianen; 550 inw.;
de oude heerlijkheid E. dagteekende reeds nit de
13e eeuw ; het sterke kasteel (Everstein genaamd),
het sterkste dat destijds in de Nederlanden bestond,
werd 1402 door hertog Willem van Beieren, graaf
van Holland, belegerd, ingenomen en 11 Dec. in de
asch gelegd ; de ruinen van dit kasteel met de muren van den grooten toren, die in de Lek stond,
waren reeds voor het einde der 15e eeuw door het
water van de Lek geheel verzwolgen.
Everdingen (Aldert van), voornaam schilder,
geb. 1621 te Alkmaar, gest. Nov. 1675, overtrof al
spoedig zijne leermeesters R. Savery en P. Molijn,
muntte Yeovil nit door zijne landschappen en zeestukken. lnsgelijks verdienstelijke schilders waren
zijne twee broeders: E. (Cesar van), geb. 1606,
gest. '1679, en E. (Jan van), geb. 1625, gest. 16651
Evergetes (P to.eme_s
7i P TOLEMEUS .
I
n i . Zie
Everghem, stad in de belgische provincie
Oost-Vlaanderen, 2 uren gaans benoordwesten Gent ;
8000 inw.
Everlange, fransche imam van Everlingen.
Everlingen, fransch Everlange, dorp in het
groothertogdom Luxemburg, aan de Attert, vierdhalf
our gaans bezuidw. Luxemburg.
Eversberg, vlek in het pruis. reg.-district
Arnsberg, kreis Meschede; 900 inw.
Everswaard, voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, moet gelegen hebhen ten
zuiden van Steenvliet en oostelijk bezniden Routerswaal; het werd 5 Nov. 1530 door het water verzwolgen.
Evertors, vlek in het engelsche graafschap
Lancaster, tegenwoordig voorstad van Liverpool;
ruim 9000 inw.

Everwirdt
Everwirdt, nude naam van bet friesche dorp
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bingen beroepen, van waar het jaar 1848 bem naar
Gottingen terugbracht. Van zijne vele en hoogstEvesham, stad in het engelsche graafschap belangrijke werken zullen wij slechts de volgende
Worcester, aan den Avon, 6 uren gaans bezuidnoemen: Kritische Grammatik der hebrdischen Sprache
oosten Worcester; 4700 inw.; rumen van eene eer(Leipzig 1827), van welk werk in 1856 een zesde
tijds beroemde abdij; nabij E. werd 1265 een velddruk verscheen onder den titel van Ausfuhrliches
slag geleverd tusschen Simon van Montfort, graaf Lehrbuch der hebrdischen Sprache. Als exegeet heeft
van Leicester (die daarbij sneuvelde), en prins Edhij zich beroemd gemaakt door Die poetischen Bucher
ward, die koning werd onder den naam van Eduard I.
des Alten Bundes (4 dln. Gat. 1835-37; 2e druk
Evhemerus. Zie.e F.-UHEMERUS.
1840 en v.); Die Propheten des Alters Bundes (2 dln.
Evi, een koning der Midianieten ; NUM. 31 : 8; Stutgart 1840), en de uitmuntende Geschichte des
Joz. 13: 21.
Volks Israel bis au f Christus (5 dln. Gott. 1843Evian, stad in Savoje, aan het weer van Geneve ; 55; 2e druk 1851-55). Ook over het Nieuwe Tesruim 2000 inw.; in de nabijheid de baden van Cachat.
tarnent heeft E. veel belangrijks geleverd, nl. zijn
Evilmerodach, honing van Babel (562- Cornmentarius in apocalypsin (Leipzig 1828); Die
560 v. Chr.), zoon en opvolger van Nehucadnezar II,
drei ersten Evangelien (Gott. 1850); Die Sendschreiben
gaf de vrijheid terug aan Jojachin 11, koning van
des Apostels Paulus (Gott. 1857) en het Jahrbuch
Juda, en verloor het leven als slachtoffer eener sader biblischen Wissenschaft (Gott. 1849 en v.).
menzwering. Daniel genoot de bescherming van E.;
Vooral ook verdienstelijk heeft E. zich gemaakt ten
van dezen koning wordt in het 0. T. gewag gemaakt.
aanzien van het Arabisch, door zijne Grammatica
H Kon. 25: 27; Jeremia 52: 31.
critica linguce Arabicw (2 dln. Leipzig 1831-33) en
Evisa, kantonshoofdplaats op het eiland Cor- De metris carminum Arabicorum (Lei pzig 1825) .In den
sica, 9 uren gaans benoorden Ajaccio.
laatsten tijd heeft E. zich ook met vrucht bezig gehouEvora, het oude Ebura, dat later genaantd den met de ontcijfering van phenicische opschriften.
werd Liberalitas Julia, vestingstad en hoofdplaats
Ewe, eene taal, die in 5 verschillende tongvalder portugesche prov. Alemtejo, ligt 16 mijlen belen gesproken wordt door de Negers op de Slavenkust van West-Afrika; van de Anlo-tongval heeft
oosten Lissabon ; 14,700 inw.; vele romeinsche oudSchlegel eene spraakkunst bewerkt (Bremen 1857).
hedeu, o. a. overblijfselen van een Diana-tempel.
vermoedelijk gesticht door Sertorius, die E. tot
Eldest, kleine rivier in Lijfland, ontlast zich in
de Duna.
residentie had gekozen; in 1166 werd E. ontweldigd aan de Mooren ; de Spanjaarden niaakten zich
Ewijk, dorp in Gelderland, 2 uren gaans bewesten Nijmegen ; 700 inw.; wordt reeds vermeld
meester van E. in 1663, doch het werd hun spoedig
in een giftbrief van gravin AdeIheide van 1188. Het
ontnonten door maarschalk Schomberg.
Evoramonte, vlek met 800 inw. in de por- wordt ook wel genaanid Rijks-Ewijk, om het te onderscheiden van Slijk-Ewijk, dat 1 uur gaans noortugesche prow. Alemtejo; bier deed in 1834 dom
delijk bewesten Nijmegen ligt, met 400 inw.
Miguel afstand van den portugeschen Croon.
Ex, lat. Isca, rivier in Engeland, ontspringt in
Evran, stad in het fransche dept. COtes-duhetExmoor-wood, graafschap Somerset, loopt tangs
Nord, 3 uren aaris bezuideu Dinan; 4200 inw.
Evre, kicine rivier in het tniddelste gedeelte Exeter, en valt, na eenen loop van 10 a 12 mijlen,
van Frankrijk, ontlast zich in den Cher.
bij Exmouth in het Kanaal.
Evreey, kantonshoofdplaats met 1000 inw.
Exareh, d. i. Prins, deze titel werd in het byzantijnsche
rijk gedragen door hoogwaardigheid bein het fransche dept. Calvados, 3 uren gaans bezuidw. Caen.
kleeders zoo in het kerkelijke als in het burgerlijke.
Evreux, het oude Mediolanum, later genaarnd — In het kerkelijke waren het de gedelegeerden
Eburovices, naar bet yolk, ‘vaarvan het toen de hoofdvan den patriarch van Constantinopel of van de Heilige Synode, belast met het toezicht op het bestuur
stad was, in de middeleeuwen Ebroica of Ebroicum,
der bisdommen en op de tucht en de zeden der
hoofdplaats van het fransche dept. Eure, aan den
geestelijkheid. Nog tegenwoordig worden in de oosIton, ruirn, 12 mijlen benoordw. Parijs; 12,400 inw.;
tersche Kerk Exarchen genoemd die hisschoppen,
fraai kasteel van Navarre (gedeeltelijk afgebroken).
die ongeveer gelijken werkkring hebben als in de
Verscheidene rnalen had E. een heleg te doorstaan ;
westersche Kerk de pauselijke legatee. — In bet
in 1120 werd het gepinnderd en verwoest door
Hendrik I, koning van Engeland, en in 1195 plat- , burgerlijke waren de Exarchen zooveel als underlmingen, aan wie het bewind over verscheidene
gebrand door Filips August. Sedert de 10e eeuvv was
provincien toevertrouwd werd.De geschiedenis maakt
E. de hoofdstad van het graafschap E. De eerste
vooral melding van de Exarchen van Rome, van
graaf van E. was (sedert 989) Robert, zoon van
Afrika en van Italie (of van Ravenna);laatstgenoemde
Richard I, hertog van Normandie; 1104 werd dit
zijn de meestbekende. De E. van Italie was de door
graafschap een leen van Engeland ; later maakte Enden byzantijnschen keizer aangestelde stadhouder,
geland's koning zich geheel meester daarvan ; doch
die te Ravenna resideerde; het stadhouderschap zelf
na tweemaal de stad E. ingenornen te hebben deed
droeg den naam van Exarchaat, en dit bevatte in
Filips August in 1200 het graafschap aan zich afruimen zirt al de aan den keizer van het oostersche
staan door Jan zonder Land, ofschoon de naam van
rijk onderhoorige bezatingen in Italie na de verE., met eerie kleine verbastering (Devereux), aan de
drijving van de Oost-Gothen door Narses (552),
engelsche familie Essex bleef.
met andere woorden, de tegeuwoordige Romagna en
Evripo, of Egripo. Zie EGRIPO.
Evron, stad in bet fransche dept. Mayentie, 7 het kustland tusschen Rimini en Ancona ; in 752
maakte Astolphtis (of Aistulf), koning der Longowren gaans benoordoosten Mayenne ; ruim 4000 inw.;
harden, aan de byzantijnsche heerschappij in Raoude benedictijner abdij.
Ewald (Georg Heinrich August von), beroernd venna een einde, doch reeds in 755 rnoest hij het
Exarchaat afstaan aan Pepijn den Kleine, die aan den
duitsch orientalist, geb. 16 Nov. 1803 te Gottingen,
roornschen bisschop (of paus) Stephanus II het pasedert 1831 professor aldaar, werd, na 12 Dec. 1837
triciaat daarover opdroeg.
met zes zijner collegaas ontslagen te zijn, naar TuJorwerd.
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Exarchaat. Zie onder EXARCH.
Excellentie, d. Voortreffelijkheid, een titel,

Exuma
Devon, aan de uitwatering van de Ex in het Kanaal,
circa 4 uren gaans bezuiden Exeter; met inbegrip
van Littleham 6000 inw.; druk bezochte zeebaden;
geboorteplaats van Walter Raleigh.
Exmouth (Edward Pellew, viscount), engelsch
admiraal, geb. 19 April 1757 te Dover, was in 1782
reed's kapitein, onderscheidde zich in verscheidene
zeegevechten tegen de Franscben in Amerika en in
de Indien, werd 1804 schout-bij-nacht en 1808
vice-admiraal ; in 1814 werd hij tot peer verheven
met den titel van lord Exmouth van Canonteign.
In 1816 werd hij met het opperbevelhebberschap
bekleed over de britsche zeemacht in de Middellandsche Zee; als zoodanig hielp hij de bourbonsche
dynastie weder op den troo p brengen te Napels;
doch vooral onderscheidde hij zich door bet tuchtigen van de Algerijnen ; 27 Aug. 1816 bombardeerde
hij Algiers, en dwong den dey om hem 1200 christen-slaven uit te leveren. Bij zijn terugkeer in Engeland schonk het parlement hem de burgerkroon.
Van 1817 tot 1820 was hij haven-kommandant te
Plymouth. Hij stierf 23 Jan. 1833.
Exodus, d. Uittocht, dezen naam draagt het
2e Boek van Mozes, omdat daarin hoofdzakelijk de
uittocht der Israelieten nit Egypte beschreven is.
Experiens (Calli mach us) . Zie BUONACCORSI
(Filippo).
Experiment Island. Zie ANGSO LAUT.
Expilly (Jean Joseph, abbe), fransch geograaf,
geb. 1719 te Saint-Remy in Provence, gest. 1793,
had achtereenvolgend de waardigheden bekleed van
gezantschaps-secretaris van den koning van Sicilie,
examinator en auditeur-generaal van het bisdom
Sagona op Corsica, kanunnik van Tarascon. Hij bereisde een groot gedeelte van Europa, en heeft verscheidene werken nagelaten, die nog tegenw. geacht
zijn om de nauwkeurigheid der daarin vermelde bijzonderheden betreffende klimaat, zeden, bevolking
en staatkundige instellingen der landen, die door
hem bezocht zijn. Als voornaamste zijner werken
noemen wij: Cosmographie, in 5 stukken (1749);
Typographie de l'univers (2 dln. 1757); Description

die eerst door de longobardische, vervolgens door de
frankische koningen, en tot in de 14e eeuw door de
duitsche keizers gedragen werd. In de 15e eeuw
namen de italiaansche vorsten den titel van E. aan,
totdat zij dien 1593 verwisselden tegen dien van
Altezza. Sedert 1654 begon men (in Frankrijk het
eerst) den titel van E. te geven aan bekleeders van
hooge ambten.
Excideuil, stad in het fransche dept. Dordogne, aan de Isle, 8 uren gaans benoordoosten
Perigueux ; 1200 inw.
Exe, twee rivieren in Engeland : 1) Zie Ex.
2) E., of Beaulieu, in het graafschap Hants, ontspringt in het New Forest, niet ver van Lyndhurst,
en valt na een zuidwaartschen loop van 2 mijlen in
het Kanaal, circa 11 mijl noordelijk ten oosten van
I,ymington.
Exea de los Caballeros, lat. Setia, spaansche stad in Aragonie, 5 mijlen beoosten Tudela;
13,000 inw.; in de nabijheid eene fraaie zuil, opgericht in 1348; eertijds was E. eene gewichtige stad,
doch heeft veel gele gen in den successie-oorlog onder Filips V.
Exelmans(11 emy Joseph Isidore, graaf),fransch
generaal, geb. 13 Nov. 1775 te Bar-le-Duc, diende
met lof onder Napoleon I, maakte als divisie-kommandant de oorlogen van 1813-15 merle, kommandeerde ten laatste de kavallerie der keizerlijke
garde, en werd door den keizer tot pair benoemd.
In 1816 gebannen, hield hij verblijf in Belgie en
Nassau tot aan zijnen terugkeer in Frankrijk 1823.
Door Lodewijk Filips kwam hij 1831 weder in de
kamer der pairs, werd 1849 grootkanselier van het
Legioen van Eer, en stierf 22 Juli 1853.
Exeter, I) E. (het oude Isca, de hoofdstad
der Dumnoniers, werd tweemaal door de Denen verwoest), hoofdplaats van het engelsche graafschap
Devon, aan de Ex, 32 mijlen bezuidw. Londen ;
41,000 inw.; haven ; kathedraal van anglo-normandisehen bouwtrant, aangevangen in 932, en eerst
voltooid in de 15e eeuw; het pracbtigste orgel van
historique et gdographique de l' Angleterre, de l'Ecosse
geheel Engeland. — 2) stad in den n.-amerik. staat
et de l'Irlande (1759); De la population de la France
New-Hampshire, 4 Wren gaans bezuid w. Portsmouth ;
(1765); Le gdographe manuel (1757, en dikwijls
2600 inw.
herdrukt); Dictionnaire gdographique des Gaules et de
Exham, stad in Engeland. Zie HEXHAM.
la France (6 dln. 1762-70); dit laatste werk, of° Exiensis Civitas, latijnsche naam der voor- schoon onvoltooid gebleven (het loopt slechts tot de
malige friesche stad Uitgong, die gelegen heeft ter
letter 5) is algemeen geacht.
plaatse van bet tegenwoordige Berlicum.
Exsuperantius (Lucius, of Julins),romeinsch
Exili, gifmenger. Zie BRINV1LLIERS.
geschiedschrijver, waarschijnlijk nit de 5e eeuw;
Exilles, vlek in Sardinie, 8 mijlen bewesten hij wordt gehouden voor den scbrijver van een boek,
Turijn., in een bergpas nabij de Dora Riparia, met
getiteld: De Math Lepidi et Sertorii bellis civilibus,
een fort, dat het Houlx-dal bestrijkt ; 1400 inw.
dat dikwijls voorkomt gedrukt achter de werken van
Exin, poolsch Kcyn, ook Hertzberg genaamd, Salnstius.
stad in het pruis. reg.-district Bromberg, kreis
Exterhuis, ook wel voormalig dorp
Schubin ; 2400 inw.
in het noordoosten der prow. Groningen, is verzwolExmes, kantonshoofdplaats met 700 inw. in gen door den Dollart.
het fransche dept. Orne, aan de Dives, ruim 3 uren
Extravaganten, zoo noemt men de aan het
gaans beoosten Argentan ; is eene oude, door de
Corpus juris canonici toegevoegde, doch niet tot het
Romeinen gestichte stad ; in de middeleeuwen werd
officieele gedeelte daarvan (d. i. tot het Corpus juris
E. bemachtigd door de Engelschen, op wie het wecanonici clausum) behoorende verzamelingen van
der veroverd werd door Dunois.
decretalen van Johannes XXII en latere pausen. Men
Exmoor—Forest, eene bergstreek in Enge- noemt ze E., omdat ze lang verspreid zijn geweest
land, in de graafschappen Somerset (westelijk gebuiten de verzamelingen van het kanonieke recht
deelte) en Devon (noordoostelijk gedeelte); sedert
(extra vagantes).
1851 ontgonnene ijzermijnen.
Exuma (Groot- en Klein-), twee eilanden, die
Exmorra, dorp met 250 inw. in Friesland, deel uitmaken van de Bahama-groep. Klein E., ten
1 uur gaans bewesten Bolsward, nahij het Makkuzuiden van Groot-E. gelegen, heeft eene der beste
mermeer.
havens van deze geheele eilanden-groep. Keis van E.
Exmouth, stad in het engelsche graafschap noemt men een rif of keten eilandjes, die zich uit-
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strekken naar het noordwesten ; en Kanaal van E. beet
de zeeengte, waardoor bet eiland San-Salvador gescheiden wordt van de eilanden E. en Stocking.
Ey ..... Zie Et . .
Eyach, 1) rivier in den wurtembergschen
Zwartewoud-kreis, ontspringt op de Alp, doorstroomt
het Eyach-dal, en valt na eenen loop van 6 mijlen
beneden Horb in den Neckar. — 2) rivier, die uit bet
Zwartewoud komt, en zich beneden HOfen in de
Entz ontlast.
Eyalet. Zie EJALET.
Eya Toka. Zie AMBELI.
Eybar, stad in Spanje, 4 uren gaans benoorden
Mondragon; 2000 inw.
Eyck, verkorte naam van bet n.-brabandsche
dorp Berg-Eyk.
Eyck (Jan of Joannes van), beroemd schilder,
geb. omstr. 1370 te Maaseyk bij Luik, naar zijne
woonplaats ook wel Jan van Brugge genaamd, was
de zoon van een schilder, en werd even als zijne
zuster (Margareta van E.) in de schilderkunst onderwezen door zijnen ouderen broeder E. (Hubert
van), die ook een voornaam schilder was, geb.
omstr. 1366 en gest. 18 Sept. 1426. Met dezen begaf hij zich naar Brugge, vervolgens, omstr. 1420,
naar Gent, om het beroetnde outaarstuk .de Aanbidding van bet Lam Gods" te schildereu, welk werk
Jan van E. na den dood van zijn broeder en zuster
alleen voltooide in 1432, waarna bij terugkeerde
naar Brugge; na nog verscheidene nitmuntende
meesterstukken te hebben vervaardigd stierf hij aldaar, vermoedelijk in 1445.
Eyckeningen, voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren ; komt ook wel voor onder
den naam van Nieuwkerk ; het is sinds lang door de
zee verzwolgen.
_.
EIDER.
Eyder, rivier. Zie
7i F,
Eye, I) riviertje in het schotsche graafschap
Berwick. — 2) stad met 2500 inw. in het engelsche
graafschap Suffolk, 7 uren gaans benoorden Ipswich.
Eyemouth, havenplaats in het schotsche
graafschap Berwick, aan de uitwatering van het
riviertje Eye in de Noordzee ; 1200 inw.
Eygelshoven, verkeerdelijk ook wel Engelshoven genaamd, dorp in nederl. Limburg, 5 uren
gaans benoordoosten Maastricht, I uur gaans beoosten Heerlen.
Eygues, rivier in Frankrijk, ontspringt in het
dept. DrOme, en valt na eenen loop van 12 mijlen
in de Rhone, I mijl bewesten Orange.
Eyguieres, stad in het fransche dept. der
Monden van de Rhone, 8 uren gaans beoosten Arles;
6000 inw.
Eygurande, stad in het fransche dept. Corréze, 4 uren gaans benoordoosten Ussel.
Eyk, verkorte naam van het n.-brabandsche
dorp Berg-Eyk.
Eykenberg, somwijlen voor Berg-Eyk.
Eylau, of Eilau, naam van twee steden in
Pruisen : 1) E., meestal Pruisisch-Eylau genaamd,
ligt in Oost-Pruisen, 9 uren gaans bezuidoosten
Koningsbergen, en heeft circa 3000 inw.; vermaard
door den even hardnekkigen als moorddadigen veldslag 7 en 8 Febr. 1807, waarbij de overwinning aan
de zijde van Napoleon bleef, hoewel de Russen en
Pruisen (onder Bennigsen en Lestocq) beweerden,
dat Napoleon de nederlaag had geleden. — 2) E.,
meestal Duitsch-Eylau genaamd, ligt in West-Pruisen, 11 uren gaans bezuidoosten Marienwerder, en
heeft 2500 inw.
Eymet, stad in bet fransche dept. Dordogne,

aan den Dropt, 5 uren gaans bezuiden Bergerac;
1600 inw.
Eymoutiers, het oude Acuti Monasterium,
stad in bet fransche departement Haute-Vienne,
10 uren gaans bezuidoosten Limoges, aan de Vienne ;
3600 inw.
Eynard (J. G.) een hellenist, geb. 1775 te
Lyon, gest. 1863, was hankier te Geneve; ter erkenning van zijne verdiensten werd hij door de
grieksche nationale vergadering te Argos genaturaliseerd en met het burgerscbap van Athene vereerd.
Ook later gaf hij nog menig blijk van belangstelling
in het nieuwe Griekenland, en maakte van zijn aanzienlijk vermogen voortdurend het edelste gebruik.
Van E. zijn de Lettres et documents olliciels relatifs
aux divers evdneinents de Gréce (Parijs 1831).
Eyo, of Eijo, eertijds Katoenga, aanzienlijke
stad in het west-soedansche koningrijk Joroeba,
waarvan het vroeger de hoofdstad was.
Eyos, yolk in maritiem Nigritie. Zie AYOS.
Eyragues, vlek in het fransche dept. der
Monden van de Rhone, 1 uur gaans benoorden
St.-Remy ; 2400 inw.
Eyries (J. B.), fransch geograaf, geb. 1767 te
Marseille, gest. 1846 ; men heeft van hem vele
geogr. vertalingen en compilatien, o. a. een Abregd
des Voyages modernes depuis I 780 (14 dln .1822-24 ) .
Eys, of Eysch, I ) riviertje in nederl. Limburg,
arr. Maastricht. — 2) dorp in nederl. Limburg, aan
de Eys, vierdhalf our gaans bezuidoosten Maastricht ;
200 inw.
Eysch. Zie EYS.
Eysden, of Eesden, dorp in nederl. Limburg,
uren gaans bezuiden Maastricht ; 1000 inw.; and
kasteel, waar Willem III, prins• van Oranje, in Nov.
1672 eenige dagen zijn hoofdkwartier bield, toen hij
voornemens was Charleroi te gaan belegeren.
Eysinga (Eyre). Zie EISINGA.
,_.c...ae.
el).
J . _.e AITZINGERUS.
Zie
Eytzinger (Micha
A
Eywanowitz, marktvlek in den moravischen
kreis Briinn, aan de Hanna ; 2000 inw.; oud kasteel.
Ezau. Zie ESAU.
Ezbai, varier van een der helden van David ;
I Chron. 11: 37.
Ezbon, I) zoon van Gad ; Gen. 46 : 16.
—2)kleinzovaBjm;IChron.7:
Ezearay, stad in Spanje, aan de Oja, 3 uren
gaans bezuidwesten Calzada ; 2500 inw.
Ezechias, koning van Juda. Zie HIZKIA.
Ezechiel, een der vier zoogenaamde Groote
profeten, zoon van den priester Busi, werd als jongeling anno 598 v. Chr. met koning Jojachin van
Juda gevankelijk weggevoerd naar Mesopotamie,
waar hij onder de joodsche gevangenen, tangs de
rivier Chaboras, weer dan 20 jaren achtereen werkzaam was als profeet. Zijne voorspellingen , die zich
onderscheiden door een rijkdom van beeldspraak,
vormz
E
eeni,een afzonderlijk boek in bet 0. T.
naam eener rots, in de geschiedenis van
koning David ; I Sam. 20 : 19.
Ezelin, duitsche spelling voor Ezzelino.
Ezem, stad in den stam Simeon ; I Chr. 4: 29.
Ezen, voormalig klooster. Zie de artt. EZINGE en
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Ezeon—Geber, stad in Edom, aan den oever
der Schelfzee, was een der legerplaatsen van de
Israelieten, gedurende hunne omzwerving in de
woestijn; Num. 33: 35, 56; Dent. 2: 8. Salomon
bezocht E.-G. op zijnen tocht om goud te halen uit
Ophir (II Chron. 8: 17), en liet bier schepen bouwen (I Kon. 9: 26; II Chron. 20: 36). De schepen
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van Juda's koning Josaphat vergingen bier op de
kust ; I Kon. 22: 49.
Ezer, zes verschillende personen in het 0. T.:
1) een vorst der Horieten in Edom ; Gen. 36 : 21,
27, 30; 1 Chron. 1: 38. — 2) een afstammeling van
Juda ; I Chron. 4: 4. — 3) een afstammeling van
Ephraim ; I Chron. 7: 21. — 4) een der helden van
David ; I Chron. 12: 9. — 5) een der wedergekeerden nit Babel ; Neb. 3: 19. 6) een priester;
Neh. 12 : 42.
Ezinge, dorp in de nederl. prov. Groningen,
3 uren gaans westelijk benoorden Groningen ;
600 inw.; bier stond vroeger het klooster Ezen (zie
dat art.)
Ezla, rivierije in Spanje. Zie ASTURA 3).
Ezonstad, oorspronkelijk Waerden genaamd,
voormalige stad in de nederl. prov. Friesland, tusschen de Lauwerzee en den mond van de Zuider-Ee,
waar thans nog de buurtschap Ezuniburen en de
sluis EzumazijI liggen, aan de oostkust der grietenij
Oost-Dongeradeel ; vermoedelijk gesticht op last van
den frieschen hertog Odebald, die in 335 het bewind voerde over Friesland. In het jaar 800 vertoonden zich aldaar twee groote visschen (in de
nude kronijken walvisschen genoemd) een van 38,
en de andere 29 voet lang ; door eene geweldige
persing van het water op het strand geworpen zijnde,
bleven zij bij het afloopen van den vloed op het
drooge zitten. In het laatst van 805, op St.-Thomasdag, werd Friesland geteisterd door een geweldigen
watervloed, waardoor veel vee verdronk en onnoemelijk veel schade aangericht werd ; te E. werden
de wallen weggespoeld, 35 huizen stortten in, en
over de 500 menschen verloren daarbij te E. alleen
bet leven. In 808 kwamen de Noormannen onverwacht de Lauwerzee op, overvielen E. en verbrandden de geheele stad op 24 huizen na, die stevig genoeg gebouwd waren om aan de vlammen weerstand
te kunnen bieden. Om voor deze euveldaad wederwraak te nemen, deden die van Stavoren eenen inval
in Jutland en Denernarken, van waar zij met eenen
grooten buit terugkeerden. Door al deze rampen was
E. aanmerkelijk in aanzien en inacht verminderd ;
desniettemin vindt men nog in 958 gewag van E.
gemaakt als van eene macbtige stad, die echter door
latere watervloeden gebeel zal zijn weggespoeld. In
1422 stood op de plants van E. nog slechts een
groot kasteel, omringd door wallen en grachten
(wiarschijolijk in 1398 gesticht door hertog Albrecht van Beieren); een aantal Schieringer vrijbuiters en zeeschuimers hadden zich dear genesteld ;
doch ze werden later door de Vetkoopers, bijgestaan
door .de Lubeckers en Hamburgers, gedood of verdreven, waarna de sterkte werd gesloopt.
Ezra, I) een afstammeling van Jude; I Chron.
4: 17. — 2) heroemd leviet en schriftgeleerde,
leefde in de 5e eeuw v. Chr., tijdens de bahylonische
gevangenschap. Hij verwierf de toegenegenheid van
den perziscben koning Artaxerxes Longimanus, die
hem (omstr. 447 v. Chr.) de taak opdroeg, eene
tweede afdeeling Israelieten terug te brengen naar
hun land, en de voltooiing te bespoedigen van den
wederopbouw des tempels te Jeruzalem, aangevangen onder Zorobabel. In Jeruzalein wedergekeerd
wijdde E. den tempel in, herstelde de oorspronkelijke
zuiverheid der godsdienstleer, die gedurende de
ballingschap in Bebylonie verbasterd was, bracht al
de kanonieke boeken tot een gebeel bijeen, zuiverde

die van de daarin geslopene verkeerdheden, en verklaarde ze met zooveel talent, dat men hem den
eernaam gaf van ' Prins der Wetgeleerden". Door E.
werden de kanonieke hoeken herzien en in de volgorde gebracht, waarin wij ze thans in den Bijbel
vinden. Achter de Chronijken voegde hij zelf een
boek daaraan toe (het boek Ezra).
Ezrael, bij de Mahomedanen de engel des floods,
die de taak heeft om de zielen der afgestorvenen
voor den rechterstoel Gods te brengen.
Ezri, Davids opziener over de landbouwers;
I Chron. 27: 26.
Ezzelino, drie vorsten van Vicenza: E. I,
bijgenaamd de Stamelaar, beer van Romano, is de
stamheer van een geslacht, dat groote goederen bezat in de marke van Treviso, en dat eene groote rol
speelde in de 12e en 13 eeuw gedurende de oorlogen der Guelfen (of Welfen) en Gibellijnen. Na
Koenraad 111 vergezeld te hebben op eenen kruistocht (1147), en zich daarbij te hebben onderscheiden
door zijne heldhaftige bedriken, werd E. tot vorst
verheven van Vicenza, waar hij waarschijnlijk geboren was. Hij werd lid van den lombardischen bond,
en streed tegen Frederik Barbarossa, met wien hij
echter later (1175) een verbond sloot. Deze E. stierf
1180. — E. II, bijgenaamd de Monnik, zoon en
opvolger van den vorige. Na door de partij der
Guelfen nit Vicenza te zijn verdreven (1194) plaatste
hij zich aan het hoofd der Gibellijnen, en voerde een
hardnekkigen strijd tegen de Guelfen, aan wier hoofd
de markies van Este stond. Eindelijk keerde hij in
Vicenza terug door den bijstand van keizer Otto,
die hem den titel schonk van keizerlijk vicaris. In
1215 verdeelde hij zijn rijk onder zijne kinderen,
en ging in een klooster (vandaar zijn bijnaam Monnik), waar hij 1235 stierf. — E. III, bijgenaamd
de Wreedaard ; hij was de zoon en opvolger van
E. II, en geb. 26 April 1204 te Onara in de marke
van Treviso. Hij plaatste zich aan het hoofd der
Gibellijnen, werd de bondgenoot van keizer Frederik
II in den oorlog met de Lombarden, en werd daarvoor 1236 tot opperstadhouder van Padua benoemd;
alsnu on d erw ierp hij Vicenza, Verona, Feltre, Bassano,
Belluno en gebeel noordoostelijk Italie aan zijn gezag, verdelgde met voorbeeldelooze wreedheid de
edelste geslach ten in Padua en Verona (waar hij zich
zelven d en vreeselijken eernaam gaf van »Geesel
Gods"), en twist, door zijne waakzaamheid, bek waamheld in de krijgskunst en trouw aan den keizer, alle
tegen hem ingebrachte beschuldigingen onschadelijk, zelfs den tegen hem geslingerden banbliksem
van pans Innocentius IV (1252) krachteloos te maken. Pans Alexander IV schreef 1256 eenen kruistocht tegen E. nit, waaraan de Guelfen deelnamen,
aan wier hoofd zich de markies van Este plaatste.
Na lang aan de tegen hem verbondene vorsten het
hoofd te hebben gehoden, werd E. in een gevecht
(26 Sept. 1259) aan de brug, die te Cassano over
de Adda lag, zwaar gekwetst en gevangen genomen,
en stierf 11 dagen later aan zijne wonden. Zijn
broeder Alberik II werd genoodzaakt 25 Aug. 1260
zijn kasteel over te geven ; en na eerst zijne zonen
en dochters te hebben zien doodmartelen, werd hij
den volgenden dag aan den staart van een paard
vastgebonden en op die wijze door de straten voortgesleept totdat hij den geest gaf. Met den dood van
Alberik II was het geslacht der heeren van Romano
uitgestorven.

F.
Met de letter F. (d. (ugitivus) werden bij de
onde Romeinen de slaven, die getracht hadden te
ontvluchten, op hun voorhoofd gebrandmerkt.
Als romeinsch getalmerk beteekent F zooveel als
veertig; en met een streepje er boven (aldus: 114' of F)
zooveel als veertigduizend.
Op nieuw-gemunte geldstukkeu beteekent F :
op fransche, dat ze te Angers,
op oostenrijksche, dat ze te Hall in Tirol,
op pruisische, dat ze te Maagdenburg geslagen zijn.

Faaberg, kerspel en dorp in Noorwegen, amt
Aggerhuus, 17 mijlen benoorden Christiania, aan
den Longer); 4000 inw.
Faaborg, havenstad op de zuidkust van het
eiland Funen, aan eene bocht van de Kleine Belt;
3000 inw.
Faam, eiland in den Molukschen archipel, is
een der tot de Kei-eilanden behoorende Tiandagroep, resid. Banda, nederl. 0. I.
-Faam—eilanden, groep van 15 eilandjes in
de straat Dampier; ze staan order den sultan van
Tidore.
Fabaria, lat. naam van het eilandje Borkum.
Fabbriano. Zie FABRIANO.
Fabbrica, stad in Italic, 4 uren gaans zuidelijk ten oosten van Viterbo; 2200 inw.
Faber (Basilius), lexicograaf, geb. 1520 te Sorau
in den Neder-Lausitz, gest. 1575 (of 1576) als
rector aan de hoogeschool te Erfurt, is voornatnelijk
bekend door zijn groot latijnsch woordenboek, getiteld : Thesaurus eruditionis scholasticie (Leipzig
I 571, dikwijls herdrukt, het laatst door J. H. Leich,
2 din. in fol. 1749).
Fabia (het geslacht). Zie FABIUS.
Fabianus, de heilige, pans van '236 tot 251,
stierf met den heiligen Sebastiaan ; kerkelijke gedenkdag 20 Jan.
Fabianus Papyrius, een voornaarn romeinsch philosoof ten tijde van Seneca den Oude.
Hij wordt ook bij Plinius vermeld als schrijver van
een werk over natuurlijke historic.
Fabiens, fransche benaming voor Fabiussen.
Zie FABIUS.
Fabius, I) rivier in het noordoosten van den
noord-amerikaanschen staat Missouri, ontstaat uit
de vereeniging van den noorder- met den zuider-F.,
en outlast zich in den Mississippi. — 2) stad in den
n.-amerik. staat New-York, 24 mijlen hewesten Albany; 2800 inw.
Fabius, rotneinsch patricisch geslacht, dat
zeide of te starnmen van Hercules en van Evander,
en dat den naam F. aannatn, omdat door een lid
van dit geslacht de teelt van boonen (boon --= ('aba)
in Rome ingevoerd was. In de eerste plaats zijn van
dit geslacht te vermelden de 306 Fabiussen, die
477 v. Chr. ten strijde togen tegen Veji, en alien
den heldendood y onder', zoodat er (naar laid der
overlevering) slechts 66n rnannelijk afstarnmeling
van het geslacht F. overbleef, namelijk een knaapje,

dat in Rome was achtergebleven, omdat het nog te
jong was om de wapenen te kunnen dragen. Door
dit kuaapje werd later het geslacht F. voortgeplant,
en heeft aan Rome een aantal beroemde mannen geschonken, 0. a.: Quintus F. Maximus Rullianus, bevelhebber der ruiterij under dictator Papirius Cursor, 325 jaren v. Chr., ging zijne bevoegdheid te
buiten door in des dictators afwezigheid eenen beslissenden slag aan de Samnieten te leveren, die
daarbij 20,000 dooden op het slagveld achterlieten ;
in weerwil van deze schitterende overwinning
scheelde het niet veel of de ongehoorzaamheid van
F. werd door den dictator met den dood gestraft.
Vervolgens was F. vijfmaal consul en tweetnaal dictator. Hij overwon de Samnieten ; evenzoo de Etrusken, die in den veldslag 60,000 man verloren. Door
al zijne heldendaden verwierf F. den eernaamMaximus
(d. i. de Zeer Groote), welke naam voortaan ook
door de leden van zijn geslacht werd gevoerd. —
Een andere tak van het geslacht F. voerde den bijnaam Pictor (d. Schilder) naar F., die het schilderwerk had uitgevoerd in den 302 v. Chr. ingewijden tempel van Salus; een afstammeling van dezen
F. was Quintus F. Pictor, de oudste romeinsche
annalen-schrijver, die tijdens den tweeden punischen
oorlog voor het eerst de geschiedenis van Rome te
hoek stelde.
Verdes zijn te noemen : Quintus F.
Verrucosus, bijgenaamd Conctator (d. tijdwinner,
aarzelaar), de eerste bekwame tegenstauder, dien
Hannibal op zijnen zegevierenden krijgstocht ontmoette. Tusschen de jaren 233 en 209 v. Chr. bekieedde F. vijfmaal de waardigheid van consul en
eens (lie %an dictator (217 v. Chr.). Vooral gedurende de zes maanden van zijn dictatorschap maakte
hij het Hannibal onuitstaanbaar door zijne aanhoudende misleidende krijgsbewegingen, waarbij
steeds zorgvuldig eenen beslissenden slag ontweek.
Nadat hij den van strijdlust brandenden Hannibal
op die wijze lang genoeg afgernat had, wilt hij hem
geheel en al in te sluiten, en dacht hem nu te zullen dwingen zich over te geven op genade of ongenade ; doch Hannibal redde zich door eene krijgslist
uit dit gevaar. In 209 v. Chr. werd Tarentam door
F. heroverd ; doch hij bezoedelde zijnen krijgsroem
door zijne wreedheden. Lang verzette F. zich tegen
het door Scipio outworpen plan om den oorlog over
te brengen naar Afrika; kort voor de verwezenlijking van dat plan stierf F. (205 v. Chr.). — Quintus F. 1Emilianus, consul in 145 v. Chr., voerde
met eenig krijgsgeluk oorlog tegen Viriathus. —
Quintus F. Servilianus, die in den slag tegen Viriathus de nederlaag feed, teekende 141 v. Chr. een
vernederend verdrag. — Quintus F. Maximus versloeg de Allobrogcn in 122 v. Chr., en ontviug deswege den eernaam Allobrogicus.
Fabrateria, stad der Volscen in Latium, aan
den Trerus, werd later eerie romeinsche kolonie.
Fabre (Jean), een fransch Protestant te Nimes,
wiens vader 1756 als weerspannig Protestant tot de
galeien veroordeeld werd ; de zoon otierde zich voor
zijnen vader op, en ging in diens plaats het vonnis
ondergaan in het bagno van Toulon; reeds zes jaren
had hij daar doorgebracht, toen deze voorbeeldige
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trek van kinderlijke liefde ter kennis kwam van den
hertog van Choiseul (destijds minister), die den
braven zoon dadelijk in vrijheid deed stellen.
Fabre (Francois Xavier Pascal, baron), fransch
schilder, geb. 1 April 1766 te Montpellier, gest.
16 Maart 1837; muntte inzonderheid nit in historiestukken, maar ook in landschappen en portretten.
Fabre (Marie Jacques Joseph Victorin), fransch
dichter en letterkundige, geb. 19 Juli 1785 te Jaujac
(dept. Ardéche), gest. 29 Mei 1831 te Parijs. Behalve verscheidene uitmuntende Eloges (op Boileau,
P. Corneille, Labruyére, Montaigne) verdient vooral
melding zijn Tableau litteraire de la France au 18e
sikle. De complete editie zijner Oeuvres verscheen
in 4 din. (Parijs 1844-45). — F. (Jean Raymond
Auguste), publicist en dichter, geb. 24 Juni 1792 te
Jaujac, gest. 28 Oct. 1839, was een brooder van
den vorige. Men heeft van hem een dichtstuk in
twaalf zangen, getiteld : La Cgledonie, ou la guerre
nationale (Parijs 1823); Histoire du siege de Missolonghi (Par. 1826), en een geschrift La revolution
de 1830 enz. (Par. 1833).
Fabre d'Eglantine (Philippe Francois Nazaire), geb. te Carcassonne 28 Dec. 1755, had reeds
eenigen opgang gemaakt als tooneeldichter, toen de
fransche omwenteling uitbrak, waarvan hij een ijverig voorstander werd. Hij verbond zich met Desmoulins, Lacroix en Danton ; en toen laatstgenoemde
10 Aug. 1792 als minister van justitie optrad, werd
F. zijn secretaris-generaal. Vervolgens afgevaardigde
ter Conventie, was hij tang een der ergste heethoofden ; loch toen hij tot eenige gematigdheid begon
over te hellen, maakte hij zich vijanden, en werd
weldra beschuldigd 'slands gelden verduisterd te
hebben en in geheime verstandhouding te staan met
Pitt ; door het revolutionnaire gerechtshof ter flood
veroordeeld, onderging hij 5 April 1794 zijn vonnis,
te gelijk met Danton en Camille Desmoulins, die er
zich over ergerden hun lot te moeten ondergaan te
gelijk met een diet. De Oeuvres van F. verschenen te
Parijs in 2 dln. 1802.
Fabretti (Rafael), ondheidkundige, geb. 1619
te Urbino, gest. te Rome 7 Fehr. 1700 als bewaarder
van het geheim archief van bet kasteel San-Angelo.
Van zijne werken verdienen vooral melding De
aquceductibus veteris Rome (Rome 1680; 2e druk
1688); De columna Trajani (Rome 1683; 2e druk
1790) ; Inscriptionum antiquarum, gum in wdibus
paternis asservantur, explicatio (Rome 1699; 2e
druk 1702).
Eabri de Peiresc. Zie P EIRESG.
Fabriano, stall in de italiaansche provincie
(vrgeger pauselijke delegatie) Macerata, aan den
Giano, 3 uren gaans bewesten Macerata; 7000 inw.
Fabriano (Gentile da), beroemd ital. schilder,
geb. omstr. 1370 te Fabriano in de marke Ancona,
gest. omstr. 1450 te Rome.
Fabricius, voluit Cajus Fabricius Luscinus,
romeinsch veldheer, beroemd door zijne eenvoudigheid van zeden, zijne armoede en onhaatzuchtigheid.
In 282 v. Chr. consul, overwon hij de Samnieten,
de Brutiers en de Lucaniers, en bedankte voor de
geschenken, die de Samnieten hem aanboden, omdat
hun door zijn toedoen de vrede toegestaan was.
Twee jaren later, na de hij Heraclea op de Romeinen
behaalde overwinning door Pyrrhus, naar lien vorst
afgevaardigd om over de nitlevering van krijgsgevangenen te onderhandelen, wees F. de geschenken
van de hand, die hem door Pyrrhus werken aangeboden, en verkreeg de uitlevering van de gevangenen
op zijne bloote, belofte, dat hij hen aan Pyrrhus terug

zou zenden, indien de romeinsche senaat den daarvoor bedongen losprijs niet wilde betalen; toen dan
ook de senaat weigerde dat aanzienlijke bedrag toe
te staan, zond F., getrouw aan zijn woord, de gevangenen werkelijk terug. In 278 v. Chr. andermaal
tot consul benoemd, werd F. op nieuw tegen Pyrrhus
uitgezonden. Toen diens lijfarts aan F. het aanbod
deed om den koning om het leven te brengen door
middel van vergif, gaf F. van dat schandelijke aanbod oogenblikkelijk kennis aan koning Pyrrhus, die
zoo getroffen werd van deze grootmoedigheid, dat
hij dadelijk al de krijgsgevangenen op vrije voeten
stelde zonder losprijs, en kort daarna Italie ontruimde. Drie jaren later werd F. tot censor benoemd.
Toen hij stierf was hij zoo arm, dat de staat verplicht was de kosten van zijne begrafenis te betalen
en aan zijne dochter eene toelage uit de schatkist te
verleenen, daar zij antlers gebrek zou hebben moeten lijden.
Fabricius (Theodorus), een der eerste aanhangers van de kerkhervorming, geb. 1501 te Anholt aan den IJsel (graafschap Zutphen), was een
leerling van Luther en van Melanchthon ; hij genoot
de bescherming van Filips van Hessen, werd 1544
prof. der hebreeuwsche taal te Wittenberg, en stierf
1570 als superintendent te Zerbst. Men heeft o. a.
van hem : Institutiones grammaticce in linguam
sanctum (Keulen 1528; 2e druk 1531).
Fabricius (George), eigenlijk Goldschmied
genaamd, geb. 23 April 1516 te Chemnitz, gest.
13 Juni 1571, was rector der prinsenschool te Meissen ; hij heeft als dichter naam gemaakt door zijne
in verzen beschrevene rein naar Rome, en als geleerde door zijne editie van Horatius (2 dln. Bazel
1555), Res Misnicce (Leipzig 1598) en Res Germaniw
et Saxoniw memorabiles (Leipzig 1609).
Fabricius (Hieronymus), naar zijne geboorteplaats bijgenaamd abAquapendente. Zie AQUAPENDENTE.
Fabricius (Johann Albert), d uitsch bibliograaf,
geb. 11 Nov. 1668 te Leipzig, gest. 30 April 1736
als professor aan het gymnasium te Hamburg. Zijne
nog altijd onmisbare voornaamste werken zijn
Bibliotheca grcvca (14 din. Hamburg 1705-8; vervolg van Harless, 12 dln. Hamburg 1790-1809;
Index, Leipzig 1838); Bibliotheca latina (Hamburg
1697; 5e druk 3 din. 1721; nieuwe editie van Ernesti, 3 din. Leipzig 1773-74) ; Bibliotheca medice
et infin:e latinitatis (5 din. Hamburg 1734; supplement van Schottgen 1746; nieuw bewerkt door
Mansi 6 din. Padua 1754) ; en Bibliotheca ecclesiastica
(Hamb. 1718).
Fabricius (Johan Christiaan), deensch entomoloog, geb. 7 Jan. 1743 te Tondern in Sleeswijk,
gest. 3 Maart 1808 te Kopenhagen ; hij werd 1770
professor der natuurlijke historie te Kiel, en bereisde nagenoeg alle landen van Europa, om aanwinsten te doer voor zijne insekten-verzamelingen.
Van zijne vele werken zijn de voornaamste: Systema
entomologiw (Kopenhagen 1775 ; omgewerkt 4 dln.
1792-94, met Supplementum entomologice, 1797),
en Philosophica entomologia (Kopenh. 1778).
Fabroni (Angelo), italiaansch hiograaf, geb.
7 Febr. 1732 te Marradi in Toskanen, sedert 1773
onderwijzer der zonen van Leopold van Toskanen,
heeft vele uitmuntende werken geschreven, o. a.:
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Vitcv Italorum doctrina excellenlium, qui sceculo XVII
et .XVIII floruerunt (20 dln. Pisa 1778-1805) ;
Laurent ii Medicei vita (2 din. Pisa 1784); Vita rnagni
Cosini Medicei (2 dln. Pisa 1788-89); eveneens in

bet Latijn de biographien van pans Leo X en van
Petrarca ; in het italiaansch lofschriften op de Be-

Facardin
roeinde mannen van Italie, o. a. Dante, Ariosto,
Tasso, enz.; in het Latijn eene Geschiedenis van de
Universiteit van Pisa (Pisa 1791-95), en gedurende
25 jaren redigeerde hij het Giornale de' literati
(105 dln. 1771-96). Hij stierf 22 Sept. 1803.
Facardin. Zie F_ AKHR-EDDYN.
Facciolati (Giacomo), italiaansch geleerde,
geb. 6 Jan. 1682 te Torriglia bij Padua, gest. als
directeur-generaal der universiteit te Padua 27 Aug,
1769, gaf o. a. met zijn leerling Forcellini een nieuwen druk van Calepino's Lexicon septem linguarum
(2 din. Padua 1718), en ontwierp het plan tot een
groat Latijnsch woordenboek, dat echter eerst na
zijnen dood ten uitvoer werd gebracht door Forcellini (zie dat art.).
Fachingen, dorp met circa 800 inw. in het
hertogdom Nassau, aan de Lahri, een half uur gaans
beneden Dietz; drie bronnen, die het vermaarde
Fachinger water leveret'.
.e nB ARMECIDEN,
Fadhi. Zie
Fadhi—ben—Reby, vizier van kalif Haroenal-Razjid, wist door zijne kuiperijen de Barmecieden
ten val te brengen, Welk geslacht lang met zijne
familie had gewedijverd in aanzien en macht ; hij
werd vizier in de plaats van den beroernden Giafar,
doch viel op zijne beurt in ongenade bij Mamoen,
den zoon van Haroen, en stierf in armoede anno
824. De arabische geschiedschrijvers roemen am het
zeerst de letterkundige en staatkundige talenten
van dezen F.
Fadool, een der Kei-eilanden,residentie Banda,
nederl. 0. I.
Fadoro, een rijkje op het Soenda-eiland Nias,
staat sedert 1857 onder nederl. gezag.
Faenza, lat. Faventia, stad in de ital. prov.
( vroeger pauselijke delegatie) Ravenna, 7 urea gaans
bezuidw. de stad Ravenna, aan den Lamone; ruim
20,000 inw.; zeer oude stad ; werd in de 6e eeuw
verwoest door de Gothen (hun veldheer Totilas behaalde in 542 bij F. eene beslissende overwinning);
in de 13e eeuw werd F. verwoest door de Duitschers; vervolgens kwain F. onder bet gezag van
Venetic, daarna van Bologna, totdat het met de
delegatie Ravenna aan den Kerkelijkeu Staat kwam,
waarvan het deel bleef uitmaken tot 1861, toen die
delegatie eene prov. werd van het nieuwe koningrijk Italie. De stad F. is de geboorteplaats van deu
mathernAticus Torricelli. Naar F. draagt zeker aardewerk zijnen naam. Zie FAYENCE.
Faes (Peter van der), schilder. Zie LELY (Peter).
Fagel, aanzienlijke nederlandsche familie,welke
verscheidene beroemde staatslieden en krijgshelden
heeft voortgebracht, die zich steeds door hunne
trouw aan het huis van Oranje hebben gekenmerkt,
o. a.: F. (Gasper), geb. 1629, tijdensd en inval, dien
Lodewijk XIV in de Nederlanden deed, secretaris
der algemeene staten, bleef onomkoopbaar in weerwil van de schoonste aanbiedingen, die hem door de
Franschen gedaan werden, bracht 1678 met ridder
Temple de preliminarien van den Nijineegschen
vrede tot stand, en bewerkte 1688 (het jaar van
zijnen dood) de verheffing van den prins van Oranje
(Frantot koning (Willem III) van Engeland.
cols), geb. 20 Dec. 1659, gest. 1746, neef van den
vorige, was insgelijks secretaris der algemeene
F. (Francois Nicolaas, baron), ook een
staten.
neef van Gasper, geb. 1645, gest. 1718 als generaal
der infanterie in dienst der algemeene staten en
keizerlijk luitenant-veldmaarschalk ; hij onderscheidde zich bij Fleurus (1690), bij de verdediging
van Bergen in Henegouwen (1691), bij het beleg
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van Namen, en in de veldslagen van Ramillies en
Malplaquet. — F. (Francois), geb. 11 Sept. 1740,
gest. 28 Aug. 1773, secretaris der algemeene staten ;
op hem schreef Hemsterhuis eene lofrede. —
(Henrik), geb. 7 Dec. 1706, gest. 19 Nov. 1790,
had als secretaris der algemeene staten deel aan de
verheffing van prins Willem IV tot de stadhouderlijke waardigheid. — F. (Hendrik, baron), zoon
van den vorige, geb. Maart 1765, gest. te 's Gravenp age 22 Maart 1838, volgde zijn vader op als seeretaris der alg. staten, en sloot 1794 het verbond van
de Vereenigde Provincien met Pruisen en Engeland;
vervolgens nam hij de wijk naar Engeland, en keerde
1813 met den prins van Oranje naar Holland terug.
Als gezant te Londen onderteekende hij het traktaat van vrede met Groot-Britannia, en werd 1829
benoemd tot minister van staat. — F. (Jacob, baron), broeder van den vorige, geb. Nov. 1767, was
van 1793 tot 1795 gezant der Vereenigde Nederlanden te Kopenhagen, nam 1813 deel aan de omwenteling ten voordeele van bet huis van Oranje, en stierf
te 'sHage 17 April 1858. — F. (Robert, baron),
nederlandsch generaal, broeder der beide vorigen,
geb. 10 Maart 1771, onderscheidde zich reeds 1793
—94 in de veldtochten tegen Frankrijk, keerde na
een lang verblijf buitenslands 1813 naar bet vaderland terug, werd 1815 door koning Willem I tot
gezant te Parijs benoemd, welken post hij bleef bekleeden tot aan zijnen dood 26 Dec. 1856.
Fagne (la), d. i. het Veen, landschap in Belgie,
tusschen Maas en Sambre, beslaande het zuidwestelijk gedeelte der prov. Namen en het zuidoostelijk
gedeelte van Henegouwen.
Fahlen, stad in Zweden. Zie FALUN.
Fahne (Anton), geb. 28 Febr. 1805 te Munthen, bekleedde tot 1842 verscheidene rechterlijke
ambten in Rijnpruisen, ging toen (gelijk hij ook
reeds vroeger gedaan had) wederoin reizen, en leefde
vervolgens geheel voor de stndie op zijn kasteel
Roland. Inzonderheid heeft F. zich verdienstelijk
gemaakt jegeus Rijnpruisen's geschiedenis, genealogie, heraldiek en kunsthistorie. Ztjne voornaamste
werken zijn : Geschichte der kôln., jrclichschen and
bergischen Geschlechter (2 dln. Keulen 1848 en v.);
Der Carneval (Keulen 1854); Geschichte der
westfalischen Geschlechter (Keulen 1858); geschiedk.
werken over de stad Dortmund (3 din. Keulen 1854
—55); enz.
Fahr, een benedictijner klooster in het zwits.
kanton Aargau, aan de Limmat, geheel omsloten
door het rechtsgebied van Zurich, werd 1130 gesticht, doch 1841 door Aargau opgeheven.
Fahrafeld, vlek in bet aartshertogdom Oostenrijk, R wren gaans bezuidw. Weenen; nabij F. het
kasteel Neuhauss.
Fahrenheit (Gabriel Daniel), natuurkundige,
geb. te Dantzig 14 Mei 1686, vestigde zich met der
woon in Holland, en stood in betrekking met 's Gravesande te Leiden, waar hij 16 Sept. 1736 (of 1740)
stierf. Inzonderheid bekend is F. door het verbeteren
van den thermometer, doordien bij den wijngeest
daarbij verving door kwikzilver; hij deelde zijnen
thermometer in 212 graden in, doordien hij aan de
180 graden (van het vriespunt tot bet punt van
kookhitte) nog 32 graden onder het vriespunt toevoegde. Op Fahrenheit's thermometer staat dos het
kookhitte-punt gemerkt met 212, het vriespunt
met 32.
Fahrwangen, dorp in bet zwits. kanton
Aargau, distr. Lentzburg ; 1200 inw.
Fahrwasser (Neu-). Zie NEU-FAHRWASSER.

Fahrwindisch

Fakirs

Fahrwindisch, vroeger Führort, aan de
Reuss (waarover tegenwoordig eene brug), in het
zwits. kanton Aargau, district Brugg; bij F. de sporen van het oude Vindonissa ; in de nabijheid werd
1308 keizer Albrecht vermoord, waarom zijne gemalin 63 edellieden, die zij in Fahrwangen gevangen
genomen had, ter dood liet brengen.
Faidit, dnitsch vlek in het zwits. kanton Tessino, aan den Tessino, hoofdplaats van de
Leventina ; 700 inw.
Faidit, of Faydit (Gaucelm of Anselm), trouba-dour, nit Uzerche in Limousin, dichtte aan het hof
van Richard van Poitou (sedert 1189 koning van
Engeland), vergezelde Richard Leeuwenhart op den
kruistocht, hield ook een geruimen tijd verblijf bij
den markies van Montferrat en bij Raymond van
Azoult, en stierf omstr. 1220. De van hem nog aanwezige gedichten behooren tot de schoonste overblijfselen der troubadour-poezij. — F. (de abbe).
Zie FAYDIT.
Faience. Zie FAYENCE en FAENZA.
Fai—fo, of Hud-han, zeestad in Cochinchina, op
de oostkust van Auam, aan de uitwatering eener
rivier, was vroeger eene schoone en volkrijke stad,
doch is sedert 1778 door de burgeroorlogen in verval geraakt, en telt tegenw. slechts 15,000 inw.
Faille (Jacob Baart de la), geb. 20 Juli 1757 te
's Gravenhage, gest. 1 April 18'23 te Groningen,
waar hij ruim 32 jaren als hoogleeraar in de wis-,
natuur- en sterrekunde werkzaain was geweest.
Fain (Agathon J. Fr., baron), geb. 11 Jan. 1778
te Parijs, begon zijne loopbaan als secretaris in een
der bureaux van het Directoire, werd 1806 secretarisarchivaris van het kabinet des keizers, 1809 verheven
tot baron, 1815 partikulier secretaris des keizers.
Na de 2e abdicatie van Napoleon ging F. stil leven ;
na de Juli-omwenteling 1830 werd hij aangesteld
als eerste kabinets-secretaris des konings, 1834 tot
afgevaardigde gekozen, en stierf 16 Sept. 1837.
Welk een vereerder F. van keizer Napoleon was
blijkt o. a. nit de volgende zijner belangrijke werken
Le manuscrit de l'an III (Parijs 1828); Le manuscrit
de 1812 (2 din. Parijs 18:27); Le manuscrit de 1813
(2 din. Parijs 1824--25); Le manuscrit de 1814
(Parijs 1823-25).
Fainéants (rois), d. draadpop-koningen,
onder dezen naam verstaat men de laatste koningen
nit de merovingische dynastic, die, van alle gezag
beroofd, de nitoefening van de koninklijke macht
geheel overlieten aan hunnen majordomos. De F.koningen beginnen met Thierry III (673-691), die
zich eerst liet regeeren door Ebroin, later door Pepijn
van Heristal. De andere waren Clovis III, Childebert
111: Dagobert 111, Chilperic Thierry IV en Childeric III, die van den troon werd gestooten door
Pepijn den Korte (752). Men geeft den naam van
Faineant ook aan Lodewijk V, den laatsten nit de
carolingische dynastic (986-987).
Fairfax (lord Thomas), een der vermaardste
veldheeren in de burgeroorlogen van Engeland onder Karel I, was geb. 1611 te Denton, graafschap
York, behoorde door zijne familie tot de kerkelijke
en staatkundige partij der Presbyterianen, die zich
zoo gebetcn toonde op het hof. Zijn vader Ferdinand
F., was de eerste opperbevelhebber der Noorderarmee, die door het Parlement tegen de koninklijke
armee in het veld werd gebracht, en onder zijn
vader verrichtte Thomas F. zijn eerste wapenfeit als
generaal der kavallerie; beiden behaalden in 1644
op de troepen van Karel I de bloedige overwinning
van Marston Moor. In 1645 werd Thomas F. zelf

tot opperbevelhebber benoemd, en gemeenschappelijk met Cromwell verpletterde hij de koninklijke
armee bij Naseby (14 Juni 1645), waarop de koning
zich in de armen der Schotten wierp. Nadat Karel I
door de schotsche troepen uitgeleverd was, werd F.
benoemd tot bevelhebber der armee, die nog onder
de wapenen zoo blijven, en als zoodanig keerde hij
zich nu tegen het Parlement, en zocht den ongeInkkigen Karel I van het schavot te redden ; doch
Cromwell verijdelde dit, en werd 1650 zelf (in de
plaats van F.) benoemd tot opperbevelhebber over de
engelsch-iersche troepen, die ageeren moesten tegen
Schotland, dat zich voor Karel II verklaard had. Na
Cromwell's dood was F., door de plannen van Monk
te bevorderen, behulpzaam om Karel II op den troon
te herstellen ; tot dat einde kwam hij met eene deputatie naar Gravenhage, om Karel II uit te noodigen de kroon te aanvaarden, en na de ontbinding
van het Parlement ging E. stil leven op zijn landgoed, waar hij 12 Fehr. 1671 stierf. Hij heeft Gedenkschriften nagelaten, die 1699 gedrukt zijn; hij
heeft ook de uitgave van den Bijbel in vele talen
bevorderd, en werd medegeteld onder de dichters
en redenaars van zijnen tijd. — F. (Eduard), engelsch dichter, van dezelfde familie als de vorige,
leefde in het laatst der 16e eeuw, en stierf 1632.
Fairfield, 1) eerie hernhutter-kolonie in het
engelsche graafschap Lancaster; 700 inw. — 2) zeestad in den n.-amerik. staat Connecticut, met de
schoone haven Black-Rock-Harbour en circa 4000
inw., ligt 8 uren gaans bezuidw. New-Haven ; in
1777 werd F. in brand gezet door de Engelschen.
Fairford, stad in het engelsche graafschap
Gloucester, aan de Colne, 3 uren gaans van Cirencester; 1800 inw.; eene bezienswaardige (in de 15e
eeuw gestichte) kerk.
Fairhaven, stad in Massachusetts, 8 uren
gaans bezuidoosten Taunton; 4000 inw.
Fairhead, d. fraai hoofd, eene kaap aan de
noordkust van lerland, heeft eene opmerkelijke
hoogte (omstr. 220 nederl. ellen).
Faire, een tot Engeland behoorend eilandjc,
aan de kust van Northumberland.
Faisans (ile des), fransche naam voor Fazanten-eiland.
Fakhr—Eddyn, emir, vorst der Druzen, in
de oude europesche kronijken bekend onder den
naam van Facardin, vatte de wapenen op ter verdediging van zijn grondgebied tegen Amoerad IV,
werd na eenen wakkeren tegenstand overwonnen, en
stierf 1635, toen hij op last van den overwinnaar gewurgd werd.
Fakhr-Eddyn-Razi, 1) beroemd masulrnansch geleerde, geh. te Rei in Perzie omstr. 1150,
gest. 1210, onderwees theologie en philosophic, en
heeft een aantal werken geschreven, o. a. Commentarien op den Koran. — 2) musulmansch geschiedschrijver nit de 13e eeuw; in de keizerl. bibliotheek
te Parijs bestaat van hem eene Geschiedenis der
Kalifen in manuscript, waarvan belangrijke uittreksels zijn medegedeeld door Silvestre de Sacy in zijne
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Fakirs, d. armen of behoeftigen ; deze d weepzieke derwiesjen der mahomedaansche Kerk vindt
men in grooten getale verspreid in verschillende
oostersche landen, en vooral in Indic. Zij onderwerpen zich aan het strengste vasten en aan de vreeselijkste lichamelijke martelingen, ten einde zoodoende
eenmaal de hemelsche gelukzaligheid te verwerven,
en reeds voorloopig hier op aarde door de geloovigen als heilig vereerd te worden. Deze dweepers,

Falaba

Falieri

waaraan zich geheele zwermen landloopers en luiaards aansluiten, doen met dit hun gezelschap groote
bedevaarten; overal waar zij doortrekken eischen zij
schatting van de bevolking, en bedrijven sevens de
schandelijkste onzedelijkheden en huitensporigheden.
Falaba, stad op de kust van het noordelijk
Teel van West-A frika, ten noorden van SierraLeone, is de hoofdstad van het neger-koningrijk
Soelima, en heeft 6000 inw.
Falais, dorpje in belgisch Limburg, aan de
Metaigne, 16 uren gaans bezuidwesten Tongeren;
het is het oude Aduaticorum oppidum.
Falaise, lat. Falesia, stad in het fransche dept.
Calvados, 8 uren gaans bezuidoosten Caen; 8000 inw.;
geboorteplaats van Willem den Veroveraar, wien hies
een standbeeld te paard opgericht is; door Hendrik
IV werd F. stormenderhand ingenomen.
Falazjas, een yolk in Abyssinia; ze zijn van
joodschen oorsprong, en belijden het Judaismus ;
men vindt onder hen bekwame ijzersmeden, bouwmeesters en pottebakkers; de F. wonen langs de
oevers van den Bahr-el-Abiad, en zijn schatplichtig
aan den koning van Abyssinia. Eertijds hadden de
F. een eigen koning; vele dier koningen droegen
den naam van Gideon, terwijI hunne vrouwen veelal
Judith heetten.
Falbaire (Fenouillot de), fransch tooneeldichter, geb. 1727, gest. 1800; Oeuvres de Falbaire
(2 dln. Parijs 1787).
Falburimarca, oude main van het geldersche dorp Valburg.
Falek (Anton Reinhard), nederlandsch staatsman, geb. 19 Maart 1777 te Utrecht, werd 1818
minister van openbaar onderwijs, van nijverheid en
van kolonien, was inzonderheid werkzaam bij de
onderhandelingen betreffende de scheiding tusschen
Belgie en de Nederlanden, nam wet in 1832 zijn
ontslag uit 'srijks dienst, doch werd 1840 nederlandsch gezant te Brussel, waar hij 16 Maart 1843
stierf.
Falcone (Aniello), ital. schilder, inzonderheid
van veldslagen, geb. 1600 te Napels, gest. 1665 in
Frankrijk. Als deelnemer aan den opstand van
Masaniello richtte hij het voor de Spanjaarden zoo
verclerfelijke ,,Doodenverbond" op.
Falconer (William), schotsch dichter, geb.
omstr. 1730 te Edinburg, diende bij de engelsche
marina, en verloor het leven 1769 bij eene schipbreuk in het kanaal van Mozambique. Ziju meestbekende dichtstuk is The Shipwreck (Londen 1762;
op nieuw uitgegeven door Clarke, Londen 1804;
2e drnk 1808); men heeft ook van hem een
Universal marine dictionary (Londen 1769; nieuwe
editie 1809). — F. (William), voornaam engelsch
geneeskundige, geb. 1741 te Chester, gest. 1824.
Men heeft van hem Nasporingen omtrent den invloed
van het klimaat (1781), over den invloed der hartstochten (1788), over de wateren te Bath (1775),
enz. — F. (Thomas), engelsch schrijver, geb. te
Chester 1736, gest. 1792, heeft o. geleverd
Observations on the record of Pliny concerning the

Falconia (Proba), christelijke dichteres nit de
4e eeuw, geboortig uit Etrurie, was de vrouw van
proconsul Adelfius, en :eefde onder de regeering van
Honorius (omstr. 379).
Falczy, stad in Moldavie. Lie FALTSJI.
Falek, een in het geslachtregister van Jezus ;
Lucas 3: 35.
Faleme, of Ten& rivier in Senegambie, outspringt in het koningrijk Foeta-Djalo, doorstrooint
de rijken Sangala, Dentilia, Satadoe en Bondoe, en
valt, na eenen loop van 100 mijlen, beneden Senoedehin in den Senegal.
Falerii, ook fEquunt Faliscum of Falisca, tegenw. Santa-Maria-di-Falari of Civita Castellana,
was eene stad in Etrurie, nabij den Tiber, beoosten
Tarquinii. In de oudste tijden der Romeinen behoorden de Falisken (lat. Falisci, inwoners van F.)
tot hunne gevaarlijkste vijanden. In 394 v. Chr.
ingenomen door Camillus, kwam F. in 357 tegen
de Romeinen in opstand, doch werd 352 v. Chr.
genoodzaakt eenen stilstand van wapenen te sluiten,
die 40 jaren duurde. In 312 andermaal in opstand
gekornen, werd F. voor goed aan Rome onderworpen ; en toen de Falisken 241 v. Chr. op nieuw beproefd hadden om het vreemde juk of te werpen,
werd tot straf daarvoor de stad F. geslecht, waarna
eene kolonie van rorneinsche burgers aldaar gesticht
werd, onder den naam van Junonia Faliscorunt, naar
de beroemde eeredienst der Faliscische Juno. De
stad E. was vooral vermaard geworden in 394 v.
Chr., toen zij belegerd werd door Camillus; de
schoolnieester van F., aan wien de kinderen der
aanzienlijkste burgers waren toevertrouwd, Wilde die
kinderen overleveren aan den romeinschen veldheer,
Welk schandelijk aanbod echter door Camillus van
de hand werd gewezen. Van zooveel edelmoedigheid
getroffen, gaf de bevolking zich daarop uit eigen beweging aan Camillus over.
Falernum, stad en berg in Campanie, tusschen den berg Massicus en de rivier Vulturnus,
waren lang beroemd om hunne wijngaarden, die
verdwenen zijn (zegt men) ten tijde van Theodorik
omstr. het jaar 500.
Falesia, I) lat. naam der fransche stad Falaise.
— 2) stad in Etrurie, ten noordwesten van de plaats,
waar vroeger Populonium gelegen had, uit welks
rumen F. werd opgebouwd : dit F. is bet tegenwoordige Piombino.
u,.Z_leCAFFARELLI.
c.1
Falga (C
Falieri, of Faliero, oud en aanzienlijk venetiaansch geslacht, dat aan de republiek drie Bogen
heeft geschonken; de beroemdste van de drie was
F. (Marino), geb. 1278, die evenzeer uitblonk als
krijgsman en als staatsman, en 76 jaren oud was
toen hij in 1354 tot de waardigheid van doge of
hertog werd verheven. Hij had eene jonge, schoone
vrouw, en was in het overdrevene jaloersch. Een
jong patricier, Michael Steno, een der voornaamste
leden van den senaat, schreef op den muur van het
hertogelijk paleis deze heleedigende woorden: •Marino, de man van de schoonste der vrouwen; zij
heeft zich reeds aan een ander gegeven, en toch
houdt hij Naar." Woedend over zulk eenen smaad,
deed Marina F. deswege eene aanklacht bij den
senaat, waarop Steno werd veroordeeld tot twee
maanden gevangenis en een jaar ballingschap. Dit
vonnis was veel te zacht in de oogen van den beleedigckn F., die nu het plan opvatte om al de patriciers, en wel in de eerste plaats al de leden van
den senaat, ow bet levee te later brengen. Tot dat
einde smeedde hij met ondergeschikte lieden eene

temple of Ephesus; Chronological Tables from the
times of Salomon to those of Alexandre the Great

(Oxford 1796).

Falconet (Etienne Maurice), fransch beeldhouwer, geb. 1716 in Piemont, werd 1766 door
Catharina II naar Petersburg geroepen, waar hij 12
jaren tijds besteedde aan de vervaardiging van het
metalen ruiter-standbeeld van Peter den Groote. In
1788 te Parijs teruggekeerd, werd hij tot directeur
der sell; Ider-akadernie benoemd, en stierf 4 Jan.1791.
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samenzwermg, die echter ontdekt werd, waarop F.
met zijne medeplichtigen in hechtenis werd genomen, des avonds voor den dag, waarop zijn plan
volvoerd zoude worden. Hij werd daarop 17 April
1355 op den trap van zijn paleis ter flood gebracht.
Falisca. Zie -F ALER11.
Faliscum (iEquum). Zie FALERII.
Faliscus (Gratius). Zie GRATIUS FALISCUS.
Falisques, fransche naam van Falisca.
Falke (Johannes Friedr. Gottlieb), geboren
10 April 1823 te Ratzeburg, sedert Mei 1862 secretaris van het rijks-archief te Dresden, heeft verscheidene werken geschreven, o. a. de belangrijke
Geschichte des deutschen Handels (2 dln. Leipzig
1859-60). — F. (Jacobus), geb. 21 Juni 1825 te
Ratzeburg, broeder van den vorige, sedert 1858
bibliothecaris van prins Liechtenstein te Weenen.
Zijn voornaamste werk is de uitmuntende Die
deutsche Trachten- und Modenwelt (2 dln. Leipzig
1858); buitendien gaf hij met von Eye in het licht
Kunst und Leben der Vorzeit (Neurenberg 1854-60)
en Galerie der Meisterwerke altdeutscher Holtzschneidekunst (Neurenberg 1858 en v.).
Falkenau, stad in Bohemen, kreis Eger, aan
de Eger; 2300 inw.; groot kasteel (Konigsberg).
Falkenberg, 1) stad in het pruis. reg.-distr.
Oppeln, aan de Steinau; 2000 inw.; kasteel. —
2) oude haven- en koopstad in het zweedsche lan
Halmstad ; 1000 inw.
Falkenburg, stad in bet pruis. reg.-distr.
KOslin, kreis Dramburg, aan de Drage ; 3400 inw.
Falkenstein, stad in Saksen, in het Voigtland, 4 uren gaans bewesten Plauen ; 4300 inw.
naam van verscheidene onbeduidende plaatsjes
—F.,
in Dnitschland. — F., een burcht, aan den BenedenHartz, 1 uur gaans van Ballenstedt, in het pruis.
reg.-distr. Merseburg, was sedert de 12e eeuw de
residentie der graven van F., wier geslacht 1332
met graaf Burchard von F. uitstierf ; sedert de laatste
helft der 14e eeuw in het bezit der heeren van den
Asseburg, wier nazaten 1840 tot den gravenstand
verheven werden ; de in verval geraakte burcht F.
is 1832 geheel hersteld.
Falkenstein (Karel Constantijn), geb. 12 Nov.
1801 in Baden, van 1835 tot 1852 eerste bibliothecaris der koninklijke boekerij te Dresden, gest. aan
gekrenktheid in de geestvermogens 18 Jan. 1855 te
Pirna, heeft veel geschreven, waarvan inzonderheid
melding verdient Thaddeius Kosciuszko (2e druk
Leipzig 1834); Geschichte der geographischen
Entdeckungsreisen (5 deeltjes, Dresden en Leipzig
1828-30), en zijne Geschichte der Buchdruckerkunst
in ihrer Entstehung and Ausbildung (Leipzig 1840).
Falkirk, oudtijds Ecclesbrce genaamd, zeer
oude stad in het schotsche graafschap Stirling, aan
het groote kanaal, dat de rivieren Forth en Clyde
verbindt, 9 uren gaans bewesten Edinburg ; ruim
9000 inw.; groote veemarkten; in den omtrek uitgebreide ijzersmederijen, waarin het meerendeel der
bevolking van F. een bestaan vindt. In 1298 werden
de Schotten bij F. verslagen door Engeland's koning
Eduard I ; Jacobus Stuart en 40,000 Schotten bleven daarbij op het slagveld. In 1746 andermaal een
veldslag bij F.; nu werden de troepen van Engeland's koning George II op de vlucht geslagen door
de armee van den pretendent Karel Eduard Stuart.
Falckland, stad in het schotsche graafschap
Fife, 4 uren gaans bezuidwesten Cupar; 3000 inw.;
rumen van den burcht F., die in de 16e eeuw de
geliefkoosde verblijfplaats was der schotsche koningen.

Fallon
Falklands-eilanden, bij de Franschen
Malouines genaamd, eene eilandzee bij de zuidpunt

van Zuid-Amerika, beoosten de straat van Magellaan. Deze groep bestaat uit 9 kleine eilanden en
2 grootere, welke laatste genaamd zijn West-Falkland
(of Maidenland) en Oost-Falkland (of Soledad, ook
wel eiland Conti geheeten); de zeeengte, die deze
twee voornaamste eilanden van elkander scheidt,
beet Falklands-sond, ook wel Carlisle-sond. De geheele grondsoppervlakte der elf F. bedraagt 223
vierk. mijlen ; het klimaat is gematigd, loch er
worden dikwijls bevige stormen ; daar op de F. geen
boomgroei aangetroffen wordt, zijn ze niet ter colonisatie geschikt, maar door hunne uitmuntende
havens van veel gewicht voor de scheepvaart. Americus Vespucius heeft waarschijnlijk de F. reeds
gezien ; dock als de ontdekker wordt Hawkins genoemd ; vervolgens werden de F. bezocht (1599)
door Sebald en (1688) door Strong, die er den
naam van F. aan gaf. De Franschman Bougainville
stichtte er 1763 eene nederzetting, waartoe de toebereidselen gereed gemaakt waren op St.-Maio (vandaar de fransche hennaing Malouines). In 1767
werden de F. afgestaan aan de Spanjaarden, die er
kolonien zochten aan te leggen, dock reeds in 1771
de F. afstonden aan de Engelschen, door wie insgelijks de colonisatie beproefd werd. In 1820 werden de F. in bezit genomen door den La Plata-bond,
dock in 1833 heroverd door de Engelschen, die er
toen eene nieuwe kolonie stichtten.
FalkUping, stad in het zweedsche lan Mariestad ; 800 inw.; overwinning van koningin Margareta
van Denemarken (24 Sept. 1388) op koning Albert
van Zweden, die daarbij gevangen genomen werd.
Fallersleben, vlek in Hanover, landdrostij
Luneburg, 3 uren gaans van Gifhorn ; 1500 inw.;
geboorteplaats van den dichter August Heinrich
Hoffmann (zie HOFFMANN).
Fallmerayer (Phil. Jac.), geb. 10 Dec. 1791
te Tschiitsch bij Brixen, eerst leeraar te Augsburg,
toen professor te Landshut, deed 1831, 1840 en
1847-48 reizen in het Oosten, werd daarop 1848
professor te Munchen en lid van het frankforter parlement, waar hij met de linkerzijde stemde en mede
naar Stuttgart ging, weswege hij 1849 als professor
werd afgezet. Daarop hield hij eerst in Zwitserland
verblijf, en leefde sedert 1850 geheel voor de wetenschap te Munchen, waar hij 26 April 1861 stied.
De voornaamste der door hem in het licht gegevene
werken zijn : Geschichte des Kaiserthums Trapezunt
(Munchen 1831); Geschichte der Halbinsel Morea int
Mittelalter (2 din. Stutgart 1830-36); Fragmente
aus dem Orient (2 deelen Stutgart 1845). Zijne
Gesammelte Werke verschenen in 3 din. (Leipzig
1861-62).
Fallopius (Gabriel), ital. Fallopio, benoemd
ontleed- en heelkundige, geb. 1523 te Modena, gest.
als professor te Padua 1562. Men heeft van hem
Observationes anatomicce (Venetiè 1561), en een aantal kleine geschriften, verzameld onder den titel van
Opera tam practica quam, theor. etc. (Venetie 1584;
3 dln. Frankfort 1600).
Falloux (Frederic Alfréde Pierre de), fransch
staatsman, geb. 11 Mei 1811 te Angers, sloot zich
als lid der kamer van afgevaardigden 1846 aan de
legitimistische zijde aan, was in de nationale vergadering 1848 de verklaarde bestrijder van het strewn der socialisten, en werd door Lodewijk Napoleon
20 Dec. 1848 benoemd tot minister van openbaar
onderwijs, terwijl hij sedert 1846 voor de vrijheid
van onderwijs bad geijverd. In Oct. 1849 trail bij
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echter als minister af, en sedert den staatsgreep van
2 Dec. 1851 scheidde hij zich geheel en al van de
staatkunde van den president, en keerde terug tot
het ambteloos leven ; in 1860 werd hij tot lid der
Academie gekozen, en beliep in dat jaar het misnoegen der regeering door zijne aanvallen op de
staatkunde des keizers tegen den pans. Men heeft
van F. Louis XVI (2e druk Parijs 1843) en Histoire
de Pie V (2 dln. Parijs 1844). — F. (F. L. de),
broeder van den vorige, domheer der St.-Pieterskerk te Rome, waar hij woonachtig is, is in het bezit van een doek met het afbeeldsel van Christus,
zijnde (zegt men) de zweetdoek van de heilige
Veronica.
Fall—River, 1) rivier in Massachusetts, outlast zich in de Narraganset-baai. — 2) stad aan die
rivier, met 15,000 inw. en eene goede haven ; is
eene belangrijke fabriekstad.
Falmouth, 1) zee- en havenstad met circa
6000 inw. op de zuidkust van het engelsche graafschap Cornwallis, 9 mijlen bezuidw. Launceston,
aan den ingang van de (door de uitwatering van de
rivier Fal gevormde) Falmouth-Harbour, welke diepe
zeeboezem een der beste havens van Engeland is, en
bestreken wordt door de sterkten Pendennis Castle
en Fort Mawes ; F. is een station van verscheidene
oorlogschepen. Gelijk sommigen willen is F. het
Cenonis Ostium van Ptolemetis, volgens anderen 't oude
Volubce Portus en Volmatum. — 2 en 3) twee zeeen havensteden in britsch West-Indie, nl. een op
de westkust van Jamaica en een op de zuidkust van
Antigua. — 4) stad met 2400 inw. in den n.-amerik.
staat Maine, 2 uren gaans henoorden Portland. —
5) stad met 2800 inw. in den n.-amerik staat Massachusetts op de zuidwestpunt van kaapCod, 10 mijlen
bezuidoosten Boston. — 6) nog verscheidene andere
plaatsen in de n.-amerik. Unie dragen den naam
van F.

Falsterbo, zeeplaats met 300 inw. in het
zweedsche Ian Malmo.
Falterona, berg der etrurische Apennijnen,
5214 vt. hoog; op dezen berg ontspringt de Arno.
Faltsji, of Falsji, ook Falczy, stad met 3000
inw. in Moldavie, 14 mijlen bezuidoosten Jassy, aan
den Proeth. In de nabijheid de vlakte van WaleStrimbe, waar Peter de Groote (1711 ') omsingeld
was door de Turken; door het moedige gedrag van
zijne gemalin Catharina mocht het hem echter gelukken eenen eervollen vrede te bedingen (de vrede
van F. of van den Proeth genaamd); de eenige ongunstige voorwaarde, die hem daarbij werd opgelegd, was, dat hij Azof terug moest geven aan Turkije.
Falun, of Fahlun (ook Gamla Kopparberg, d. i.
de Oude Koperberg, genaamd), hoofdplaats van het
zweedsche Ian van denzelfden naam, ligt tusschen
de meren Warpan en Run, 25 mijlen benoordw.
Stokholm, en heeft ruim 4600 inw. — Het Ian F.
of Kopparbergs-Lan, circa 579 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 162,000 zielen, is, zooals de naam aanduidt, rijk aan koper; bovendien wordt er ook lood,
zwavel en vitriool gewonnen.
Famagusta,00rspronkeNk Arsinoe, later Farna
Augusta genaamd, turksche stad op de oostkust van
het eiland Cyprus, met kleine haven ; grootendeels
in ruinen, ligt F. 8 uren gaans beoosten Nicosia. De
stad F. is gesticht door Arsinoe, zuster van den
egyptischen koning Ptolemeiis Philadelphus, en kwam
later onder de heerschappij der Romeinen. Guido
van Lusignan werd hier in 1191 tot koning van
Jeruzalem gekroond. De Venetianen bezaten F. van
1489 tot 1571 ; in laatstgenoemd jaar maakten de
Turken zich van F. meester na een moorddadig beleg, dat hun ruim 50,000 menschenlevens gekost had.
Famannen, of Famennen, naam van een der
oude volkeren, die in het noordergedeelte van het
voormalige hertogdom Luxemburg gewoond hebben.
Zie PITEMANNEN.
Famars, lat. Fanurn Martis, fransch dorp,
Noorder-departement, anderhalf uur gaans bezuiden
Valenciennes; 300 inw.; in 1793 hadden de Franschen hier een verschanst kamp ter verdediging van
Valenciennes.
Famatina, een departement van den argentijnschen bondstaat Rioja, met de stad F. tot hoofdplaats.
Famine. Zie M“ARCHE-EN-FAMÉNE.
Famieh, stad in Syrie, in Damascus, op den
zuidoost-oever van het Meer van F. en op den rechteroever van de Aasi, 10 uren gaans benoordw. Hama.
Eertijds droeg deze stad den naam van Axium, en
ook dien van Apamea; zij was gesticht of althans
vergroot door Seleucus Nicator, die er den naam
aan gaf van zijne vrouw Apamea. Later werd F. de
hoofdstad van Syria 2a.
Familie-paste, of Familie-statuut, onder
dezen naam verstaat men het verdrag 15 Aug. 1761
op aansporing van den hertog van Choiseul aangegegaan tusschen den koning van Frankrijk, dien van
Spanje, dien der Beide Sicilien en den hertog van
Parma. Dit verdrag werd F. genoemd, omdat alle
vier de onderteekenaars tot de familie der Bourbons
behoorden ; het had ten doel, om door eene vereeniging van de fransche, spaansche en italiaansche
strijdkrachten een tegenwicht to hebben tegen de
meerderheid der engelsche zeemacht. Het F. leverde
geenszins de uitkomsten op, die men zich er van
voorspeld had ; door de gebeurtenissen van 1789
werd bet verbroken, en in 1814 word bet niet vernieuwd.
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Falopio. Zie FALLOPIUS.
Falschi, stad in Moldavie. Zie FALTSJI.
Falsen- (Christiaan Magnus), beroemd rechts-

geleerde en geschiedschrijver, geb. 17 Sept. 1782
te Opslo in Noorwegen, was advocaat toen hij 1814
in de constitueerende rijksvergadering te Eidsvold
zitting nam, waar hij, even als op de Storthingen
van 1815, 1816, 1821 en 1822, de liberaalste beginselen vertegenwoordigde, en zelfszijnen adellijken
titel list wen. Hij stond op het hoogste punt in
het vertrouwen des yolks, toen hij 1822 tot procureur-generaal werd gekozen; en van toen af verdedigde hij maatregelen, die hij vroeger had bestreden ; 1824 word hij stiftsamman te Bergen, en 1827
justitiaris van het hoogste gerechtshof to Christiania,
waar hij 13 Jan. 1830 stierf. Zijn voornaamste werk
is Norges Historie (4 dln. Christiania 1823-24).
Falstaff (sir John), een der onafscheidelijke
medgezellen van Hendrik, prins van Wallis (later
Engeland's koning Hendrik V) in diens losbandige
en zedelooze levenswijs. In de dramatische pennevruchten van Shakespeare is F. het toonbeeld van
een verloopen groot beer, die door zijne ondeugden
en door dronkenschap verdierlijkt is, maar in wiens
manieren men toch nog steeds den edelman van
voorheen kan herkennen. In het drama Henry IV
speelt F. eene voorname rol, en in het blijspel
The merry Wives of Windsor is hij de hoofdpersoon.
Falster, deensch eiland in de Oostzee, groot
vierk. mijl, bevolkt met 25,000 zielen, heeft tot
hoofdplaats NykjObing. Door den Guldborg-sond is
F. van Laaland, door den Gaabense-sond van Seeland, en door den Gron-sond van Moen gescheiden.
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Famine

Famine (Port), eene haven op de zuidknst der
straat van Magellaan. De Spanjaarden vestigden zich
hier in 1584, en noemden deze plaats Filopolis, ter
eere van Filips II; maar zij zagen zich reeds spoedig verplicht hunne nederzetting op te geven. Tegenwoordig is Port F. eene strafkolonie van Chili.
ace _e,. Zi ..ONGER SNOOD-BOND.
Famine (P ac
deensch eilandje met 750 zielen, tusschen Seeland en Laaland.
FAmund–meer, een binnenmeer in het noorweegsche landschap Osterdalen, dicht bij de zweedsche grenzen, ligt 2500 vt. boven den spiegel der
zee, is 8 mijlen lang en 1 a '2 mijl breed, en ontlast
zijn water door den Trysil (die in Zweden Klar-Elf
beet) naar het Wenermeer.
Fan ((eilanden).\ Zie FF AN-EILANDEN.
Fanachen, beroemd schilder. Zie het artikel
ACHEN (Johan van).
Fanagoria, lat. Phanagoria, versterkte stad
in russisch Caucasie, aan den weg van Kertsj, en aan
de uitwatering van den Koeban in de Zwarte Zee ;
haven ; 3000 inw.
Fanarioten, in het algemeen de benaming
der grieksche bewoners van den Fanar of Fanal, d. i.
de Vuurbaak-wijk te Constantinopel. Inzonderheid
verstaat men onder F. de afstammelingen der bij de
inflame van Constantinopel door de Turken in 1453
verschoond gewordene aanzienlijke grieksche familia, aan wie toen de zooeven genoemde stadswijk
ter woning werd aangewezen (vandaar de naam F.).
Allengs verhief deze aristocratie zich tot zeer veel
aanzien en invloed, vooral in de 17e en 18e eenw ;
de sultans kozen doorgaans nit de F. hunne dragomans of tolken, en van 1730 tot 1820 werden ook
de hospodars van Moldavie en Walachij6 nit de F.
gekozen. De grieksche omwenteling van 1821 vond
bij de F. niet de ondersteuning, die men van hen
gemeend had te kunnen verwachten ; integendeel,
ze hebben veelmeer die omwenteling tegengewerkt ;
en nadat ze zich ook in de vorstendommen in miskrediet hebben gebracht, zijn ze thans geheel en al
zonder staatkundigen invloed.
Fan-eilanden. Zie AYOE -EIL ANDEN.
Fanjeaux, lat. Fanum Jovis, fransche stad,
dept. Aude, 4 uren gaans bezuidoosten Castelnaudary,
op eenen berg; 2000 inw., was voorheen eene vesting, en werd 1355 afgebrand door den pries van
Wallis.
?annius, plebejisch geslacht te Rome. De
eerste, die genoemd wordt, is C. F., als volkstribuun in 187 v. Chr. deel hebbende aan de veroordeeling van L. Scipio Asiaticus. — C. F., kleinzoon
van .den vorige, volkstribuun 142 v. Chr., consul
122 v. Chr. C. F., nam 146 v. Chr. deel aan de
verovering van Carthago, en was een der eersten,
die de muren beklommen; Cicero noemt hem als
schrijver van eene geloofwaardige kronijk. — C. F.
medeplichtig aan de samenzwering van Terentius Varro Murena tegen Augustus, hield zich
lang schuil, doch werd eindelijk gevat, en stierf door
beulshanden. — F. Quadratus, een vriend van smulen zwelgpartijen te Rome, zocht te pronken met
zijne prulverzen, waarin hij groote dichters, o. a.
Horatius, over den hekel haalde.
Fano, bij de Romeinen Fanum Fortuna, naar
eenen tempel, door hen aan de godin Fortuna gewijd,
ter gedachtenis van de nederlaag van Hasdrubal
(207 v. Chr.). In 552 onzer jaartelling werd Tela,
koning der Goshen, bier verslagen door Narses. In
het jaar 545 was deze stad verwoest door Totila,
doch door Belisarius werd zij weder opgebeurd. Te-

Faraday
genwoordig is F. eene havenstad in de italiaansche prov. Pesaro, ligt 3 uren gaans bezuidoosten
de stad Pesaro, aan de uitwatering van eenen arm
van den Metauro in de Adriatische Zee, en heeft
9000 maw.
Fano, eiland in de Adriatische Zee, 3 mijlen
benoordwesten Corfu, waaraan het onderhoorig is ;
500 zielen ; D'Anville houdt F. voor het eiland van
Calypso.
Panto, eilandje in de Kleine Belt, tusschen Funen en Sleeswijk.
Pantie, deensch eiland hij de zuidwestkust van
Jutland, 1 vierk. mijl groot, met 3000 zielen in de
twee kerspelen NOrbye en Sonderhk.
Fanti, of het land der Fantijnen, vroeger eene
machtige republiek op de Gond kust van Guinea, met
Mankasim tot hoofdstad. De Fantijnen behooren tot
den stam der Ashantijnen (of Assjantijnen), door
wie ze thans ten deele onderworpen, ten deele nitgeroeid zijn.
Fantin–Desodoards (Antoine Etienne Nicolas), fransch schrijver, geb. 1738 te Pont-deBeauvoisin in Dauphine, _gest. 1820 te Parijs, was
vicaris-generaal van Embrun in 1789, verliet toen
den geestelijken stand en omhelsde de beginselen
der omwenteling, doch hield zich schier nitsluitend
bezig met letterkunde en geschiedenis. De voornaamste zijner werken zijn Histoire philosophique
de la revolution francaise (2 dln. Parijs 1796; 6e
druk in 6 din. 1817); Histoire des revolutions de
l'Inde au 18e slide (2 dln. 1796; 2e druk in 4 dln.
1797); Abrege chronologique de l'histoire de France,
zijnde een vervolg op het werk van president Henault, tot aan de komst van Lodewijk XVIII in
Frankrijk (4e druk 1820). Verscheidene andere
historische werken van F. zijn in manuscript gebleven.

Fantijnen. Zie F ANTI.
Fanuel, varier van de joodsche profetes Anna ;
Lucas 2: 36.

Fanum, d. eene aan de godheid gewijde
plaats (dus tempel), naam door de Romeinen gegeven aan verscheidene nude steden, o. a.:
Fanum Feronice, in Etrurie, tusschen Pisoe en
Luca ; tegenw. Pietra Santa.
Fanum Fortuna', 1) in Umbri& aan den mond van
den Metaurus ; tegenw. Fano in Italiê. — 2) tegenw.
Gliickstadt in Holstein.
Fanum Jovis, stad in Gallic; heet tegenwoordig
Fanjeaux.
Fanum Martis, Brie steden in transalpijnsch Gallic,
nl.: 1) in Lugdunensis 3a ; tegenw. Corseult.
2) in Lugdunensis 2a; tegenw. Montmartin. • —
3) in Belgica 2a; tegenw. Famars. — 4) ook de
oudste naam der vlaamsche stad Gent.
Fanum Mercurii, oudste naam der vlaamsche stad
Brugge.
Fanum Voltumue, tegenw. Viterbo, stad in Etrurie,
benoordwesten Falerii, des genoemd naar den tempel van Voltumna (de godin der goederaadgevingen),
waar de hoofden van den etruskischen bond hunne
vergaderingen hielden om over de helangen van den
bond te beraadslagen.
Faou (le), d. i. de Beukenboom , fransch stadje
met 1500 inw. in bet dept. Finisterre, aan de reede
van Brest, 3 uren gaans benoordw. Châteaulin.
Faout (le), d. Beukenhout, fransche stad met
3000 inw. in 't depart. Morbihan, aan den Elle.
10 uren gaans bewesten Pontivy.
Faquirs. Z ie
F AKIRS.
i F
Faraday (Michael), beroemd engelsch schei-

Farades

Farnaby

en natuurkundige, geb. 22 Sept. 1791 te Newington
bij Londen, sedert 1827 prof. aan de Royal Institution,
en aan de militaire akademie te Woolwich, heeft
zich een onsterfelijken naam verzekerd door zijne
gewichtige ontdekkingen en proefondervindelijke
nasporingen betretiende de electriciteit.
Farades, het Veneria of Aphrodisium der ouden,
stad in het rijk van Tunis, 9 mijlen bezuiden de stad
Tunis, was in de 16e eeuw berucht als een schuilnest van zeeroovers.
Farafreh, eene oasis tusschen Egypte en Libye
(27° 10' o. 1. hij 27° 20' n. br.); men vindt er verscheidene dorpen, welker bewoners Arabisch spreken.
Faraglioni, eene groep bazaltklippen aan de
oostkust van Sicilie.
Farahbad, stad in Iran (in Mazenderan),
14 mijlen beoosten Balfroesj, aan de Caspische Zee ;
heeft sedert eene eeuw veel geleden van den oorlog.
Farallones de los Frayles, eene groep
rots-eilandjes in den Grooten Oceaan, tegenover de
kust van Californie (San-Francisco).
Farao. Zie P_ HARAO.
Farasina, kanaal tusschen Istrie en het eiland
Cherso; het verhindt de Quarnerische golf met de
Adriatische Zee.
Fare (la). Zie LA FARE.
Fareham, engelsch dorp en zeebadplaats met,
ruim 6000 inw. aan het noordwestelijk uiteinde der
reede van Portsmouth, waarvan het 2 uren gaans
verwijderd ligt.
Farel (Willem), een ijverig kerkhervormer, geb.
1489 te Gap in Dauphine, ontving zijne theologische
opleiding onder de Waldenzen, predikte sedert 1526
in de zwits. kantons Bern en Biel, voerde de hervormde leer in Neufchatel (1530), in Geneve (1534
en 1536) in. Van 1538, tot aan zijnen dood 1565,
woonde F. te Neufchatel.
Farera, een bij nitstek romantisch dal, rijk aan
natuurschoonheden, in het zwits. kanton Grauwbunderland ; het heeft eene lengte van 4 uren gaans ;
in dit dal het dorp F.
Fares, zoon van Juda, vermeld in bet geslachtregister van Jezus; Matth. 1: 3; Lucas 3: 33.
Farescour, vlek in Neder-Egypte, 3 uren gaans
bezuidw. Damiette. In 1250 werd de heilige Lodewijk hier gevangen genomen.
Fart, middelmatig fransch dichter, geb. omstr.
1596 te Bourg-en-Bresse, gest. 1646.
Farewell (kaap), voorgebergte aan de zuidelijkste punt van Groenland (onder 59° 49' n. hr.).
Fargeau, of Fergeux, lat. Ferrutius, een heilige
der roomsch-kath. Kerk, was priester in Gallie, en
onderging in 211 of 212 met zijnen broeder (den
insgelijks heilig verklaarden diaken Ferreol) den
marteldood ; gedenkdag 16 Juni.
Faria y Sousa (Manoël), geschiedschrijver
en dichter, geb. 18 Maart 1590 te Souto in Portugal,
gest. 3 Juni 1649 te Madrid. Van zijne gedichten,
getiteld Fuente de Aganippe (4 din. Madrid 164446) is slechts een gedeelte in de portugesche taal,
hetgeen niet wegneemt, dat hij van merkharen invloed is geweest op de ontwikkeling der portugesche
dichtkunst. Voor het overige heeft hij uitsluitend in
de spaansche taal geschreven. Van zijne vele werken
verdienen vooral melding Epitome de las historias
portuguesas (Madrid 1628 ; Neste editie met vervolg,
Brussel 1730); Asia portuguesa (3 dln. Lissabon
1666-75); Europa portuguesa (2e druk 3 dln. Liss.
1678-80); Africa portuguesa (Lissab. I 6R1 ); en
zijne Commentarien op de Lusiade van Cammins
(2 dln. Madrid 1639).

Faria (Manoel Severim de), portugeesch geschiedschrijver, geb. 1581 te Lissabon, gest. 16 Dec.
1655 te Evora, heeft zich vooral bekend gemaakt door
zijne Notictas de Portugal (Evora 1624; 3e druk Liss.
1791) en Yarios discursos politicos (Evora 1624).
Farina (Porto), of Ghar-el-Malah, havenstad
in het rijk van Tunis, aan de uitwatering van den
Medzjerda, 4 mijlen bezuiden Bizerte ; 9000 inw.;
groote salinen.
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Farinata de'Uberti. Zie n__BERTI.
Farinato (Paolo), ital. schilder, leerling van
Titiaan en Giorgione, geb. 1525 te Verona, gest. 1606.
Farinelli (Carlo BROSCHI, genaamd), beroemd
ital. zanger, geb. 1705 te Napels, ging 1734 naar
Londen, waar hij schatten gelds verdiende, en voldeed 1737 aan de uitnoodiging van Filips V om
naar Madrid te komen, waar hij, door de bescherming der koningin, weldra opklom tot de waardigheid van eersten minister ; ook na des konings dood
bleef hij de gunst genieten van diens opvolgers, en
maakte van zijne macht het edelste gebruik. Toen
ook de koningin gestorven was, verliet F. in 1761
Spanje, en vestigde zich bij Bologna in Italie, waar
hij 15 Maart 1782 stierf.
Farini (Carlo Ludovico), ital. staatsman, geb.
22 Oct. 1822 te Russi in den Kerkelijken Staat, was
eerst geneesheer, en betrad onder Pius IX de staatkundige loopbaan. Later door de pauselijke regeering
gebannen, begaf F. zich naar Piemont, werd 1851
minister van openbaar onderwijs, later chef van het
saniteitswezen. In bet begin van den ital. oorlog van
1859 was hij sardisch gevolmachtigde in Parma en
Modena, werd na het einde van dien oorlog dictator
in Emilia, totdat dit geheel was ingelijfd (Maart
1860). In het ministerie van Cavour van 21 Juli
1860, werd F. minister van binnenlandsche zaken,
en bleef dat tot Juni 1861.
Farmastha. Zie _PARMASTHA.
Farmessum,oude naam van het dorpFarmsum.
Farmings-Island, eiland in den noordelijken Stillen Oceaan, benoord en de Sandwich-eilanden,
8 Febr. 1861 in hezit genomen voor de britsche
kroon.
Farmoutier, of Fare-Moustier, lat. Farense
of Brigense Monasterium, vlek in het landschap Brie
(het tegenw. fransche dept. Seine-Marne), anderhalf ma gaans bewesten Coulommiers; 1200 inw.;
voorheen eene beroemde, in 617 gestichte, benedictijner abd ij.
Farmsum, dorp in de nederl. prov. Groningen,
1 uur heoosten Appingedam en vlak bij de vesting
Delfzijl; vandaar dat de Franschen in 1812 en 1813,
1j bet versterken van Delfzijl, ook om F. verscheidene hatterijen opwierpen, terwijl nagenoeg de helft
van dit schoone dorp in 1814 door de Franschen
vernield werd, toen ze zich geheel hinnen de vesting
moesten terugtrekken. Later is F. weder opgebouwd.
In het begin der 15e eeuw (1415) had F. nog eene
goede haven. In 1515 werd F. geplunderd door de
Saksen, die eenen strooptocht nit Appingedam deden.
De voormalige burg van F., heoosten het dorp, werd
1401 belegerd door de Groningers en Schieringers;
in 1536 werd die ingenomen door Frederik Schenk
van Toutenburg; in 1812 is die burg nagenoeg geheel gesloopt.
Farnaby (Thomas), engelsch taalgeleerde, geb.
1575 te Londen, gest. 1647. Hij was de zoon van
een timmerman, werd na volbrachte studie eerst
Jezulet, toen soldaat, daarna zeeman, en werd vervolgens schooltneester to Martock (graafschap Somerset); later vestigde hij zich als zoodanig te Londen
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Farnese

en maakte grooten opgang. In den burgeroorlog
werd hij door de Parlementairen gevangen gezet als
aanhanger van Karel I. Hij heeft veel geschreven, o. a.
een Index rheloricus,eene anglo-latijnsche Phraseologie, geleerde aanteekeningen op oude dichters, enz.
Farnese, een prinselijk geslacht in Italie, was
reeds bekend in de 13e eeuw, en droeg zijnen naam
naar hun familie-kasteel Farneto bij Orvieto, heeft
verscheidene beroemde veldheeren voortgebracht,
ook een pans (Paulus 111, dit was Alexander F.), en
heeft lang geregeerd over Parma en Piacenza. De
voornaamste leden van dit geslacht zijn: F. (Alessandro); zie PAULUS III (pairs). — F. (Pietro Luigi),
natuurlijke zoon van den vorige, werd door zijnen
vader, nadat deze den pauselijken stoel had beklommen, in 1545 tot pries verheven en met de hertogdommen Parma en Piacenza begiftigd. Zijne regeering was slechts eene aaneenschakeling van schandbedrijven en wreedheden, totdat hij 10 Sept. 1547
door een edelman te Piacenza met een dolk doorbooed werd, en vijf kinderen Pallet, o. a. Octavius,
die hem opvolgde, en Horatius, die in den echt trad
met Diana, natuurlijke dochter van Hendrik II, kop ing van Frankrijk. — F. (Ottavio), zoon en opvolger van den vorige, trad in den echt met Margareta van Oostenrijk, natuurlijke dochter van keizer
Karel V. Eerst negen jaren na zijns vaders dood
kwam deze F. in het rustig bezit van Piacenza; en
algemeen geacht en bemind bij zijne onderdanen
stierf hij 18 Sept. 1586, na dertig jaren geregeerd
F. (Alessandro), oudste zoon van
te hebben.
den vorige, geb. 1547, was een uitstekend veldheer.
Hij onderscheidde zich 1571 in den slag van Lepanto, onder het opperbevel van zijn oom, don Juan
van Oostenrijk ; werd na diens dood door Spanje's
koning, Filips II, aangesteld tot stadhouder-generaal
over de Nederlanden, en streed daar met beleid en
niet zonder krijgsgeluk tegen pries Maurits van
Oranje. In 1590 werd hij met eene duchtige legermacht naar Frankrijk gezonden, om Parijs te ontzetten, dat belegerd werd door Hendrik IV, dien hij
dan ook noodzaakte bet beteg op te breken, waarna
F. als bevrijder eenen zegevierenden intocht in Parijs
deed. Twee jaren later ontzette hij ook de door Hendrik IV belegerde stad Rouaan ; loch in dat zelfde
jaar (1592) weed hij doodelijk gekwetst voor Caudebec, en stierf te Arras 3 Dec. 1592, zonder ooit de
stdten bezocht te hebben, waarover hij hertog was,
in welke waardigheid hij weed opgevolgd door zijn
oudsten zoon, nl.: F. (Ranuzio I), een hebzuchtig,
wantrouwig en wraakgierig vorst, wiens regeering,
die overigens veel geleek op die van zijnen voorzaat
Pietro Luigi, zich kenmerkte door begunstiging van
kunsten en wetenschappen, terwijl ook onder dezen
F. de beroemde schouwburg te Parma weed gebouwd
door Aleotti, naar het model der romeinsche schouwF. (Odoardo), zoon
burgen. Deze F. stierf 1622.
en opvolger van den vorige, werd door zijne eerzucht
in eenen oorlog gewikkeld met Spanje en met pans
Urbanus VIII, en stierf 12 Sept. 1646. — F. (Ranuzio H), geb. 17 Sept. 1630, zoon en opvolger van
den vorige, was een zwakke vorst en ten speelbal
van onwaardige gunstelingen ; hij stierf 26 Febr.
1694. — F. (Francesco), zoon en opvolger van den
vorige, stierf kinderloos 11 Dec. 1727. --- F. (Antonio), broeder en opvolger van den vorige, stierf
kinderloos 20 Jan. 1731. — F. (Elizabeth), nicht

der beide vorigen, gehuwd met Filips V van Spanje,
bracht nu de hertogdommen Parma en Piazenza aan
de dynastic der spaansche Bourbons; de keizerlijken
namen bezit van de hertogdommen namens den

Farquhar
infant don Carlos (later koning Karel III). — F. (de
familie) is beroemd door de bescherming, die zij verleend heeft aan de schoone kunsten. Het trotsche
paleis Farnese, waaraan Alexander F. reeds had later'
beginnen te bouwen eer hij den pauselijken stoel
beklom, is een der fraaiste paleizen van Rome. De
Farnesina, eene prachtige villa in Trastevere, is
vooral vermaard door de heerlijke frescoos van
Rafael. Onder de voortbrengselen van oude beeldhouwkunst, vroeger aan de familie
toebehoord
hebbende, zijn er inzonderheid twee, die nog hunnen naam dragen, beiden sedert 1786 in het MUseum te Napels, nl.: 1) De Slier van Farnese, eerie
kolossale groep, uit marmer gehouwen door ApolloPius en Tauriscus van Tralles in Klein-Azie, welke
twee beeldhouwers geleefd hebben in de 3e eeuw
v. Chr.; en 2) De Hercules van Farnese, een kolossaal marmeren standbeeld, door Glycon vervaardigd
naar een meesterstuk van Lysippus.
Farn—eilanden, of Staples, eene groep van
17 eilandjes aan de kust van het engelsche graafSchap Northumberland ; sterk bevolkt met .....
zeevogels.
Farnham, stad in bet engelsche graafschap
Surrey, aan de Wey, ruim 3 uren gaans bewesten
Guilford ; 9500 inw.; oud kasteel, residentie van den
bisschop van Winchester.
Faro, de italiaansche naam 1, 00r Vuurbaak ;
vandaar Faro di Messina voor zeeengte (of straat)
van Messina. En hiernaar placht bet koningrijk der
Beide Sicilien onderscheiden te worden in Regno di
qua del Faro (het koningrijk aan deze zijde der zeeengte, nl. Napels) en Regno di la del Faro (het koningrijk aan gene zijde der zeeengte, nl. bet eiland
Sicilie).
Faro (Capo di), bet oude Pelorurn promontorium ,
de noordoostpunt van het eiland Sicilie.
Faro, twee steden, nl.: 1) hoofdplaats der portugesche prov. Algarve, aan de uitwatering van den
Fermoso in den MI. Oceaan, 26 mijlen bezuidoosten
Lissabon; 8000 inw.; haven en citadel. — 2) koopstad in de braziliaansche prov. Pal* niet ver van
de nitwatering van den Jarmunda in de Amazonenrivier, 13 mijlen bewesten Obidos ; 600 inw.
Faro, de eene (van het zuiden komende) bronstroorn van den Tsjadda of Binue in Adamaria ; de
uitwatering van den F. werd 18 Juni 1851 ontdekt
door Barth.
Farb, eilandje aan de noordpunt van het zweedsche eiland Gottland.
Farber, d. Schaaps-eilanden, noorsch Fa u eyjar, eene groep van 17 bewoonde en 8 onbewoonde
eilanden in den noordelijken Atlantischen Oceaan,
tusschen Schotland en IJsland. Deze groep, bet
Thule der ouden, werd in de 9e eeuw ontdekt door
de Noorwegers; de F. hebben van 1807 tot 1814
toebehoord aan Engeland, en behooren tegenw. aan
Denemarken. De geheele bevolking (circa 9000 zielen) spreekt nog de oudnoordsche taal, met geringe
afwijkingen. De voornaamste der F. zijn StrOmoe,
Osterbe, Sfiderbe, Vaagoe, SandOe en Bordoe. Be F.

zijn ingedeeld in 39 kerspelen, en staan onder eenen
amtnian, die in de hoofdstad der F. (nl. Thorshavn
op StrernOe) reideert. De F. vertoonen zich als
Steil nit de zee zich verheffende rotsmassaas (de
piek Slattaretind op-Sfriirniie is 2710 vt. hoog).
Farquhar (George), een der beste engelsche
blijspeldichters, was zelf tooneelspeler te Dublin ;
geb. 1678 te Londonderry ; gest. April 1707. Zijne
werken zijn dikwijls herdrukt ; laatste editie 2 dln.
Londen 1772.
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Farringdon, stad in het engelsche graafschap
Berks, 6 ttren gaans bezuidw. Oxford ; 3000 inw.;
nude cistercienser abdij ; in de nabijheid de berg F.
Farrington (\ mevrouw). Zie FERN (FANNY).
Fars, of Farsistan, het Persis der ouden, landschap in Perzie, waarvan het eene provincie uitmaakt, is omstr. 5000 vierk. mijlen groot en bevolkt
met 1,700,000 zielen. Dit landschap, dat zijnen naam
aan het Perzische rijk heeft gegeven, verheft zich
van de heete kuststreek aan de Perzische golf naar
het hoogland in het binnenland, heeft daar vruchtbare dalen,in welke eene matige temperatuur heerscht,
doch gaat naar het noordwesten over in eene zandige
vlakte met het zoutmeer Bakhtegan. In dit meer
outlast zich de Bendemir, zoo ook de Sitaregjan, de
voornaamste rivier van F. De aanzienlijkste stad in
het binnenland is Sjiraz ; de voornaamste haven is
Abusjeer. — In dit landschap regeerden de voorzaten van Cyrus, toen ze nog schatplichtig waren
aan de Meden. Vervolgens kwam F. onder het gezag
van Alexander den Groote, van de Seleucieden, koningen van Syrie, en van de Arsacieden, koningen
der Parthen. Uit F. kwam 223 Ardesjier-Babekhan,
die de stichter werd van de dynastic der Sassanieden. De Arabieren veroverden F. in 647, en
stichtten er in 695 de stad Sjiraz. Nadat het landschap F. verscheidene omwentelingen beleefd had,
werd het veroverd door de Turkomannen; en in 934
werd het de bakermat en bet middelpunt van de
dynastic der Burden (Boeieden). In 1263 werd F.
ingelijfd bij het rijk der gengiskhanidische Mogols,
aan wie het echter in 1318 ontweldigd werd door de
Modhafferianen, die op hunne beurt 1393 nit F. verdreven werden door Tamerlan, wiens afstammelingen meester van F. bleven tot 1469, toen het overweldigd werd door de Turkomannen van het Witte
Lam, die in 1499 werden verdrongen door de
Sophis. In 1723 viel F. voor eenen korten tijd
hamlet' van de A..fghanen ; doch reeds in 1730 werd
het veroverd door Thamas Koeli-khan. Na den dood
van dezen overweldiger (1747) was F. gedurende
14 jaren ter proof aan regeeringloosheid ; 1761
stichtte Kerim-khan er de dynastic der Zendieden,
welke Aga-Mohammed in 1794 verving door de
dynastic der Kadzjaren (Kadjars), die nog tegenw.
over F. regeert.
Farsa, het mule Pharsale, stad met 5000 inw.
in ettrop., Turkije (in Roemelie), 5 Wren gaans bezniden Larissa. Zie FERSALA.
Farsan-eilanden, eene groep eilandjes en
ritfen in de Roode Zee, aan de kust van Jemen ;
de twee grootste der F. heeten Farsan-Kebir en

die door god F. beschermd werd, ken niet betooverd
of behekst worden. De dienst van god F. werd vet.richt door de vestaalsche maagden.
Fasli, d. herfst-; wordt door de Engelschen
geschreven Fassily, ook wel Fuslee en Fusly, eene
over het mahomedaansche Indie verbreide jaartelling, ingevoerd door Akbar den Groote, en aanvangende 10 Sept. 1555 na Chr.
Fassa—dal, of Evas, een hoogalpen-dal in
Tirol, vormt het bovengedeelte van het door den
Avisio doorstroomd wordende Fleimser-dal, en eindigende met de gletschers der Vedretta Marmolata,
is rijk aan schoone delfstoffen, en heeft tot hoofdplaats het 4167 vt. hoog gelegene Fassa of Vigo
met 800 inw.
Fassily. Zie FASLI.
Fatagi, dorp in Nieuw-Guinea, in Orlin; hier
landde 26 Aug. 1678 de Nederlander Keyts het eerst.
Fatatenda, of Faltatenda, koopstad in het
koningrijk Walo of Woello in Senegambie, ligt
5 mijlen bezuiden Medina, aan de Gambia.
Fateleu, bergketen in nederl. 0. I., op het
eiland Timor.
Fatesh, stad met 3600 inw., in het russ. gouvernement Koersk, aan de Fateshka en Oesosha.
Fatime, de vierde dochter van Mahomed en
Khadidzja, geb. te Mekka 606 na Chr., trouwde 623
(het jaar 2 der Hedzjira) met hares neef (later
kalif) Ali ; zij schonk hem drie zonen, en stierf in
632. Naar haar noemde zich de dynastic der fatimidische kalifen.
Fatimieden, of Fatimieten, eene arabische
dynastic, gesticht in Tunis door Aboe-Mohammed
Obetdoellah Almandi (910-934), die beweerde of
te stammen van Fatime, de dochter van den Profeet
door Ismael, den zesden der twaalf imams, die alien
afstamden van Ali en van Fatime (vandaar de namen Alieden en Ismaelieden, die aan de kalifen werden gegeven). Zijn achterkleinzoon Moez-Ledinillah
veroverde 970 Egypte, waarvan hij den hoofdzetel
zijner macht maakte; in 972 stichtte hij Cairo, nam
den titel van kalif aan, en veroverde Syrie en Palestina. Na zijnen dood hielden de F. zich nog een
tijdlang staande op het toppunt hunner macht, doch
begonnen langzamerhand in aanzien te dalen, totdat
na den dood van Adhed (1171) Egypte veroverd
wend door Saladijn, en de dynastie der F. vervangen
werd door die der Ayoebieden. Zie de naamlijst van
al de fatimidische kalifen in het artikel EGYPTE.
Fatra, keten van het Carpatisch gebergte, loopt
van de uitwatering der Arva in de Waag in zuidwaartsche richting, is rijk aan edele metalen, en
heeft in den Grooten Faire eene hoogte van 5468 et.
Fatsa, stad in aziat. Turkije (in Roem), 23 mijlen bewesten Trebizonde, aan de golf van Fatsa ;
vermoedelijk heeft bier eertijds het oude Polemonium
gelegen.
Fatsi—sio, d. Ongeluks-eiland, eiland en stad
van Japan, onder 157 . 44' oosterl. en 33° noorderbr.;
verbanningsoord voor staatkundige veroordeelden
en in ongenade gevallene hovelingen.
Zi
ZiePENN!.
Fattore (ii), schilder.
Fatua. Zie FAUNA.
Fatuus. Zie FAUNUS.
Fauche—Borel (Louis), aanhanger der Bourbons, geb. 1762 te Neufchatel in Zwitserland, waar
hij drukker en boekverkooper was toen de fransche
oniwenteling nitharstte. Hij omhelsde de zaak der
koninklijke famine, in wier belang en namens wie
hij onderhandelingen aanknoopte met Pichegru,
Barras, Moreau, enz.; kortom en is geen ,samenzwe-

Farsan-essogir.

Farsistan. Zie TARS.
Farsjot, of Farsch6t, stad in Opper-Egypte, op
den linkeroever van den Nijl ; 6000 inw.
Farsund, stad in Noorwegen, amt Lister-en,landal, aan den Farsund-fjord; 1200 inw.; haven.
Farukh—abad, of Furruck-abad, stad in het
noordwesten van het anglo-indische rijk, een uur
gaans beoosten den never van den Ganges; 56,000
inwoners.
Ffisa, stad met 18,000 inw. in de perz. prey.
Farsistan, district Darabdzjerd.
Fasana, kleine havenplaats op de west kust van
lstrie, henoorden Pola ; 400 inw.
Fasano, stad met 11,500 inw. in de napolit.
pre y . Terra-di-Bari, 7 mijlen bezuidoosten Bari.
Fascinus, eene godheid der mule Ronieinen,
was de beschermgod van kleine kinderen en hooggeplaatste personen (bijv. veldheeren, enz.). leder,
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ring tegen de fransche republiek of tegen Napoleon,
Fauquemont, fransche naam van Valkenburg
in Limburg. — A la Porte Fauquemont is de fransche
waarin F. Met betrokken is geweest, zonder dat hij
er de Bourbons of zich zelven in het minst mede
naarn van het gehucht Vilt.
gebaat heeft, terwijl hij er bovendien verscheidene
Fauriel (Claude Charles), geb. 21 Oct. 1772 te
St.-Etienne, van 1799 tot 1802 secretaris onder
malen in hechtenis door geraakte. Na het herstel
Fouche, sedert 1831 professor aan de Sorbonne,
der Bourbons werd hij met ondank beloond, keerde
terug naar Neufchatel, werd daar consul van Pruigest. 15 Juli 1844 te Parijs. Het voornaamste zijner
werken is Histoire de la Gaule meridionale sous la
see, doch leidde er zulk een kommervol levee, dat
domination des conqudrants germains (4 dln. Parijs
hij eindelijk 4 Sept. 1829 zich zelven van kant
1836); wijders heeft men van hem Histoire de la
maakte, door zich uit een raam naar beneden testorten.
Faucher (de gebroeders), twee broeders (twee- poe'sie provencale (3 din. Parijs 1846); Histoire de la
croisade contre les heretiques albigeois (Parijs 1837).
lingen), geb. 1760 te Reole in Frankrijk, onderFaust, van Maintz. Zie FUST.
scheidden zich in de oorlogen der republiek, en werden beiden te gelijk om hun heldhaftig gedrag op
Faust (Doctor Johannes), volgens de legende
een befaamd heksenmeester, geboortig nit Knittlinhet slagveld bevorderd tot brigade-generaal. Ook in
gen in het Wurtembergsche, of (naar door anderen
de Honderd Dagen waren zij weder in dienst. Doch
na den terugkeer der Bourbons weigerende dezen beweerd wordt) uit Roda bij Weimar, leerde in de
tweede heeft der 15e en in het begin der 16e eeuw,
te erkennen, werden de gebroeders F. voor eenen
studeerde aan verscheidene hoogescholen, en had
krijgsraad gebracht, en tot den kogel veroordeeld,
zich zoodoende in het hezit gesteld van alle destijds
welk vonnis 27 Juli 1815 aan hen voltrokken werd.
Faucher (Leon), fransch publicist, geb. 8 Sept. bekende wetenschappen (theologie, philosophie,
rechtsgeleerdheid, sterrekunde, astrologie, zwarte1803 te Limoges, gaf verscheidene staathuishoudk.
kunst, demonologie, enz.), toen hij, bij den dood van
werken in bet licht, was sedert 1846 lid der kamer
een rijken bloedverwant, diens gansche vermogen
van afgevaardigden, werd 10 Dec. 1848 (onder preerfde. Van dat oogenblik of began F. zich over te
sident Lodewijk Napoleon) minister van openbare
geven aan allerlei zingenot en buitensporigheid ; en
werken, daarna minister van binnenlandsche zaken,
toen hij daarmede weldra de gansche erfenis had
nam kort voor den staatsgreep van 2 Dec. 1851 zijn
doorgehracht, zocht hij geld te verdienen met zijne
ontslag, en stierf te Marseille 15 Dec. 1854.
Paueigny, ital. Fossigni, landschap in Savoje, kundigheden, inzonderheid als toovenaar. Om te
beter daarin te slagen, ging hij een verbond aan met
omvat het Arve-dal, was with. 1860 eerie prov. van
den Duivel; deze zou hem 24 jaren dienen in de
Sardinia, bevolkt met 104,000 zielen en groot circa
gedaante van Mephistopheles, waartegen F. zich
38 vierk. mijlen; is sedert 1860 een gedeelte van
aan hem overgaf met lichaam en ziel. Met zijuen
het fransche dept. Savoje.
Faujas de Saint—Fond, een der growl- knecht (Mephistopheles) reisde F. nu road, verleggers van de geologie als wetenschap, geb. 1750
baasde iedereen door zijne wondertoeren, en leidde
een allerpleizierigst !even, totdat eindelijk de 24
te Montelimart in Frankrijk, gest. 26 Juli 1819 te
jaren om waren ; toen brak de Duivel hem op gruParijs, professor aan het museum van nattuirlijke
welijke wijze den hals te Rimlich bij Wittenberg
historie, heeft vele belangrijke ontdekkingen gedaan,
(er worden ook andere plaatsen genoemd); dit gevooral wat betreft vulcanische voortbrengselen, en
gaf de volgende werken in het licht : Recherches sur beurde omstreeks het jaar 1545. Als minnares van
les volcans eteints du Vivarais et du Ve,,lay (1768);
Faust noemt men de onschuldige Margareta;
knecht wordt in de legende Walger of Wagner geHistoire naturelle du Dauphine (1782); Voyage en
Angleterre, en Ecosse et aua lies Hebrides (1797);
noernd ; en zijn trouwe bond, die hem overal vergezelde, heette Prestigiarius. Het lijdt geen twijfel,
Mindralogie des volcans; Essai de Geologic (2 din.
dat er wel werkelijk iemand geleefd zal hebben,
1803-9).
Faulquemont, fransche naam van Valken- Wiens level' en lotgevallen aanleiding hebben gegeyen om liet sprookje van Doctor Faust in de wereld
burg in Limburg.
Fauna, of Fatua, godin der oude Latijuen, zus- te brengen. Dat sprookje is dan ook op alle bedenkelijke wijzen uitgewerkt en behandeld door dichters,
' ter. en vrouw van Faunas, bezat de gaaf der voorschrijvers en kunstenaars, als afschrikkend voorbeeld,
spelling. 4 wordt somwijlen verward met Rhea
hetzij om de zucht naar toover-kunstenarijen tegen
of Cybele.
Faunen, lat. Fauni, wanstaltige bosch- en veld- te gaan, hetzij om op de gevaren van eene te zinnegoden, medgezellen van Faunus; ze hadden een
lijke levensmanier te wijzen, en zoo al meer.. De
verhevenste opvatting echter vindt men in den Faust
krommen neus, spitse ooren, een staart en hoksvan Gothe.
pooten. Ze werden van de Saters onderscheiden,
doordien ze zich meer met den akkerbouw bemoeiFausta (Flavia Maximiana), dochter van Maxiden, en iets minder afzichtelijk en minder dierlijk
mianus Hercules, en vrouw van keizer Constantijn,
en aan
vatte eene misdadige liefde op your eenen zoon van
in hunne neigingen waren. Nietteinin werden
de F. zulke bedrijven toegedicht, dat men nog tegenharen gentaal nit diens vorige huwelijk. Toen de
woordig onder den naam van Faun een grof zinnejonge pries geen gehoor wilde geven aan de schanlijk, wulpsch man, vol dierlijke luster' verstaat.
delijke voorstellen van zijne schoonmoeder, wreekte
Faunus, zoon van Picus, en kleinzoon van Sa- zij zich daarover door hem bij den keizer te beschulturnus, was omstr. 1300 v. Chr. koning over Latium,
digen, dat hij eenen aanslag beproefd had op hare
en leerde aan zijne onderdanen den landbouw en de
eerbaarheid. De keizer hechtte geloof aan daze wool.veeteelt, waarom hij na zijnen dood als bosch- en
den zijner vrouw, en liet zijrien zoo!' ter dood branherder-god vereerd ward; de feesten, die hem ter
gen ; doch toen hij later op overtuigende wijze de
eere gevierd werden, droegen den naam van Faunalia.
waarheid te weten kwam, liet hij Fausta smoren in
Als voorspellende god droeg hij den naarn van Fatuus.
eon heel bad (anno 327).
Fauquemberg, stadje met 1000 inw. in het
Faustin I, keizer van Haiti, een Neger van
fransche dept. Pas-de-Calais, 5 urea gaans bezuidw.
geringe afkomst, heette vroeger Soulouque ; cerst
St.-Omer.
adjudant van generaal Lamarre, ward hij 1810 door
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Boyer tot kapitein bevorderd. Lang vergeten, klom
hij sedert 1843 gestadig hooger, en werd 1 Maart
1847 president der republiek. Onder het voorwendsel van eene samenzwering onder de Mulatten, matigde hij zich een dictatoriaal gezag aan, en liet
16 April 1848 een verschrikkelijk bloedbad aanrichten onder de Mulatten van Port-au-Prince. Na
eenen ongelukkigen veldtocht tegen San-Domingo
proclameerde hij zich 25 Aug. 1849 als keizer van
Haiti, het zich in het laatst van 1850 kronen, en
richtte zijuen hofstaat in op europeschen voet. Ten
gevolge van eene ornwenteling moest hij 15 Jan.
1859 afstand doen van den Croon, en begaf zich
toen naar Parijs.
Faustina, naarn van twee romeinsche
moeder en dochter, beiden berucht door hare
onzedelijke levenswijs: 1) Annia Galeria F,, was de
vrouw van Antoninus Pius, en stierf anno 141. —
2) Annia F. Junior, was de vrouw van den deugdzamen Marcus Aurelius, Wien zij eenen zoon baarde,
die later keizer Coinmodus werd ; zij stierf in 175.
Beide keizers behandelden hunne vrouwen met groote
toegevendheid.
.e _F AUSTIN I.
Faustinus. Zie
Faustitas, bij Horatius (od. 4, 5, 18) de naam
van Felicitas.
Faustus Byzantinus, geb. omstr. 320 te
Constantinopel, werd bisschop in Armenie, en schreef
in de arrnenische taal eene Geschiedenis van Byzantium, loopende van 342 tot 392 (in druk verschenen
te Venetie 1832).
Faustijn. Zi.e _ AUSTIN I.
Fauville–en–Caux, stad in het fransche
dept. Seine-Inferieure, 3 urea gaans benoordwesten
Yvetot ; 1200 inw.
Favara, stad in de siciliaansche pron. Girgenti
met 11,500 inw.
Favart (Charles Simon), fransch schrijver van
geestige blijspelen, geb. 13 Nov. 1710 te Parijs, gest.
aldaar 12 Mei 1793. In zijne Oeuvres (10 dln. Parijs
1810) komen ook eenige stukken voor van zijne
MOW Marie Justine Benedicte DURONCERAY, geb.
15 Juni 1727 te Avignon, met F. gehuvvd 1745,
gest. 1772.
Faventia, 1) tegenw. Faenza in Italie, stad in
Cisalpijnsch Gallie, bezuiden Ravenna, was beroemd
om zijne wijnen ; Totila versloeg hies in 542 de
Grieken. 2) tegenw. de stad Fayence in 't fransche
dept. Var. — 3) tegenw. de spaansche stad Barcelona.
Faverges, vlek in het fransche dept. OpperSavoje, 6 uren gaans bezuidoosten Annecy ; 3700
inw.; verinoedelijk staat F. op de plaats van het oude

dagen niet zonder gevaar) verzetten tegen het eerzuchtig streven van Pompejus, werd 49 v. Chr. pretor, en wilde in het volgende jaar van geen schikking
met den in aantocht zijnden Cesar hooren, weshalve
hij zich toen aansloot aan Pompejus, dien hij ook in
diens ongeluk trouw bleef. Eerst na diens dood
keerde F. naar Rome terug, en ontving gratie van
Cesar. Toen deze vermoord was, werd F., als in betrekking staande met Brutus en Cassius, gebannen ;
geraakte bij Philippi in gevangenschap der Driemannen, en werd op bevel van Octavianus ter dood
gebracht. Bij Cicero worth F. herhaaldelijk als redenaar vermeld.
Favorinus, grieksch drogredenaar, geboortig
nit Arelate (tegenw. Arles) in Gallie, leerling van
Dio Chrysostomus, was een tijdgenoot en vriend van
Plutarchus, en onderwees de redekunst te Athene en
te Rome onder Adriaan ; hij stierf omstr. 135.
Favorinus (Varinus, of Guarino), italiaansch
lexicograaf der 16e eeuw, geb. te Favera bij Camerino,
gest. 1537 als bisschop van Nocera, heeft vele werken geschreven; het voornaamste is een grieksch
woordenboek,getiteldMagnumacperutiledietionarium
etc. (Rome 1523; Venetie 1712).
Favras (Thomas Mahy, markies van), geb.
26 Maart 1744 te Blois, was overste van de Zwitsers
der garde van >,Monsieur" (den graaf van Provence,
broeder van Lodewijk XVI, later koning onder den
naam van Lodewijk XVIII). In 1789 werd F. beschuldigd de hoofdpersoon te zijn in eene samenzwering, welke ten doel had om Lafayette, Necker
en Bailly om het leven te brengen, en Lodewijk XVI
op te lichten, ten einde hem aan het hoofd te plaatsen van eene anti-revolutionnaire armee. Deswege
ter dood veroordeeid, werd F. 19 Febr. 1790 opgehangen. Volgens de openbare meening was ,,Monsieur"
eigenlijk de hoofdpersoon van het komplot; deze
deed echter niets om F. te redden. De zoon van F.
genoot tot 1830 een klein pensioen.
Favre (Antoine), beroemd fransch rechtsgeleerde, geb. 1557 te Bourg-en-Bresse, gest. 1624,
bracbt zijn leven door in dienst van den hertog van
Savoje, die hem gewichtige zendingen toevertrouwde,
en hem tot president van den senaat van Savoje benoemde. Al de rechtsgeleerde werken van F. verschenen in 10 fol. deelen. (Lyon 1658-81). —
F. (Claude), zoon van den vorige, is meer behead
onder den naam van Vaugelas (zie dat art.).
Favre (Gabriel Claude Jules), beroemd fransch
rechtsgeleerde, geb. te Lyon 31 Maart 1809, advocaat, eerst te Lyon, sedert 1834 te Parijs, kwarri er
open voor uit, dat hij een republikein was, werd
24 Febr. 1848 secretaris-generaal bij het ministerie
van binnenlandsche zaken, en bleef dat tot hij lid
werd van de Nationale vergadering. Als bestrijder
van Lodewijk Napoleon werd F. in de Wetgevende
vergadering, na de vlucht van Ledru-Rollin, de
woordvoerder der Bergpartij, totdat de staatsgreep
van 2 Dec. 1851 aan zijne staatkundige loopbaan
een einde maakte. Na zijne verdediging van Orsini
(27 Febr. 1858) werd F. tot lid van het Wetgevend
lichaam gekozen, en heeft zich sedert dat tijstip herbaalde malen verklaard tegen de binnenlandsche
staatkunde des keizers; in 1861 verklaarde F. zich
met nadruk voor de opheffing van de wereldlijke
macht der pausen.
Fawkes (Guy), lat. Guido Falxius, geb. 1570
in Yorkshire, was een ijverig aanhanger van koning
Jacobus I, en werd het hoofd van het zoogenaamde
Buskruit-verraad, welke samenzwering, gesmeed om
een einde te maker aan de regeeringsmaatregelen,

Casuaria..

Faverney, stad in het fransche dept. HauteSaOne, aan de Lauterne, 4 uren gaans benoorden
Vesoul ; 2300 inw.
Faversham, stad in het engelsche graafschap
Kent, 3 arm gaans benoordw. Canterbury; 6000
i ow.; zeehaven ; groote kruitfabrieken ; oude keik
met eene benedictijner abdij, waarvan de rumen nog
bestaan, en die 1147 gesticht was door honing Stephallus; sedert het jaar 811 was F. eene koninklijke
stad.
Favignana, het oude ,Egusa, het voornaamste
der Egadische eilanden, aan de westkust van Sicitie;
op F. ligt de stad F. met WOO inw.; twee kasteelen.
Favonius, de Westenwind.
Favonius (Marcus), zocht 60 v. Chi'. te vergeefs tribuun te worden, en was een vrijwoedig
bestrijder van de macht der Driemannen. In 53
v. Chr. tot edit gekozen, bleef hij zich (in die
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waardoor de Roomsch-katholieken in Engeland verdrukt werden, niets antlers ten doel had, dan op
5 Nov. 1605 het parlement met den koning in de
lucht te doen vliegen door middel van eene kruitmijn (36 vaatjes buskruit, onder de zaal verborgen,
waar het parlement zijne zittingen hield). Met de
brandende lout in de hand gevat, werd hij 27 Jan.
1606 ter flood veroordeeld, en onderging zijn vonnis
met de grootste koelbloedigheid. Ter gedachtenis
daarvan wordt nog tegenwoordig in vele engelsche
steden den yen Novemb. een grotesk aangekleede
stroo-pop door de straten rondgedragen en verbrand.
De medeplichtigen van F. waren Catesby, Winter,
Percy, J. Wright en eenige Jezuieten ; nieuwe en
nog drukkender maatregelen tegen het Roomschcatholicismus (1606) waren daarvan het gevolg.
Fay, Brie fransche steden, nl.: 1) Fay, dept.
Loire-Inferieure, 3 uren gaans benoordoosten Savenay ; 3000 inw. — 2) Le-Fay-Billot, dept. HauteMarne, 6 uren gaans bezuidoosten Langres; 2400
inw. — 3) Fay-le-Froid, dept. Haute-Loire, aan
den Lignon, 7 uren gaans bezuidoost. Puy ; 700 inw.
Fay (Jean de). Zie AUFAY.
Fayal, een derAzorische eilanden, groot 22 vierk.
mijl, bevolkt met 24,000 zielen ; levendig handelsverkeer; hoofdstad Horta.
Faydit. Zie FAIDIT .
Faye, vlek in het fransche dept. Maine-Loire,
2 uren gaans bezuidw. Brissac; 1400 inw.
Fayal (de). Zie COUCY en VERGY (Gabrielle de).
Fayence, viek in het fransche dept. Var (in
het onde Provence), 5 uren gaans benoordoosten
Draguignan; 2300 inw. Naar men wil was dit de
eerste plaats in Frankrijk, waar het aardewerk vervaardigd werd, dat bekend was geworden uit Faenza
in Italie ; anderen beweren, dat de kunst om zulk
aardewerk te bakken in F. zelf uitgevonden, en niet
uit Italie naar Frankrijk overgebracht was. Hoe het
zij, deze stad heeft haren naam gegeven aan dat aardewerk (fr. faience).

Fayette. Zie LAFAYETTE.
Fayetteville, stad in den noord-amerik.
staat Carolina, aan de Cape-Fear-River, hoofdplaats
van het graafschap Cumberland, ligt 11 mijlen bezuiden Raleigh, en is een der gezondste plaatsen in
Carolina ; 8000 inw.; grout arsenaal; is F. genoemd
ter eere van generaal Lafayette.
Fayoem, of Fayum, vruchtbare prov. in het
noorden van Middel-Egypte, door eene bergketeu
gescheiden van de woestijn van Libya, heeft tot
hoofdplaats Medinet-el-Fayoem, en bevat een groot
meer, genaamd Birket-el-Keroen, en, onder tallooze
rumen der oudheid, de omsluitingsmuren van het
thans d'rooggelegde Mceris-meer.
Fazanten–eiland, eilandje in de Bidassoarivier tusschen Frankrijk en Spanje; op dit eilandje
werd 7 Sept. 1659 het Pyrenesche vredestraktaat
gesloten.
Fazeley, vlek met 1250 inw. in het engelsche
graafschap Stafford. Hier hegint het Fazeley-kanaal,
dat gevormd wordt door eene vereeniging van het
kanaal van Coventry met bet Birmingham-Fazeleykanaal, en zich bij Litchfield aansluit aan het GrandTrunk-kanaal .
Fazogl, of Fazoqi, een rijkje in Nuhie op den
linkeroever van den Bahr-el-Azrek of Blauwen NO,
ten zuiden van Sennaar, waaraan het vroeger schatplichtig was; sedert den tijd van Mehemed-Ali is F.
onderworpen aan den onderkoning van Egypte. In
F. vindt men onhegaanhaie wouden, bevolkt met
allerlei verscheurende dieren.

Feder
Fazy (Jean James), geb. 12 Mei 1796 te Geneve,
ontwikkelde eerst in Frankrijk eenen buitengewonen
werkijver als dagbladschrijver en publicist, stond
sedert 1833 te Geneve aan het hoofd der radicale
parlij, werd 1844 lid van den grooten raad, ten gevolge van de omwenteling (6-8 Oct.) 1846 president der voorloopige regeering, en hielp de staatsregeling wijzigen in democratischen geest. Vervolgens lid van den nieuwen grooten raad en staatsraad, spoorde hij aan tot oorlog tegen den bond der
afgescheidene kantons (den Sonderbund), en bracht
1848 als afgevaardigde de nieuwe zwitsersche staatsregeling mede tot stand. In 1856 president van den
geneefschen staatsraad en lid van de bondsvergadering, was F. in laatstgen. betrekking vooral van invloed op de neufchâteller kwestie. Bij de diplomatieke onderhandelingen met Frankrijk en Piemont,
over den afstand van Savoje, was F. een der hoofdpersonen.
Fe (Santa-). Zie SANTA-FE.
Fea (Carlo), geb. 4 Juni 1753 te Pigna in Nizza,
gest. 17 Maart 1836 als Commissario Belle antichita
en bibliothecaris van prins Chigi te Rome, heeft
zich verdienstelijk gemaakt als bestuurder van opgravingen tot wetenschappelijke einden. Van zijne
geschriften verdienen melding: Frammenti di fasti
consolari (Rome 1820) en Micellanea filologicha
(2 din. Rome 1790— 1837).
Peale, rivier in het zuidwesten van Ierland,
valt in het. graafschap Kerry, na eenen loop van
10 mijlen, in de uitwateringsgolf van den Shannon.
Fear, kaap ter zuidoostkust van het Smitheiland (dat tot den n.-amerik. uniestaat NoordCarolina behoort), naast de uitwatering van de
rivier F.
Feather–River, eene goad bevattende rivier
in California, neemt bij Marysville den Yuba in zich
op, wordt hier voor stoomschepen bevaarbaar, en
ontlast zich in den Sacramento.
HONTHEIM.
Zie "
Febronius (Justinus). _.e
Februari–omwenteling, de revolutie van
24 Febr. 1848, die aan het koningschap van Lodewijk Filips in Frankrijk een einde maakte.
Fecamp, havenstad in het fransche dept. SeineInferieure, aan de uitwatering van bet riviertje F.
in bet Kanaal, ruim 7 mijlen benoordw. Rouaan ;
10,500 inw.
Focht, 1) rivier in den Elzas, valt na eenen
loop van 9 mijlen beneden Gemar in de Ill. —
2) zie VECHT.
Fecialen, priesters en openbare ambtspersonen in bet oude Rome, ingesteld door Ancus of door
Numa, om aan de naburige volkeren vrede of oorlog
of wapensehorsing aan te zeggen; de F. waren twintig in getal.
Fedderwarden, kerspel en dorp aan de
zuidwestkust van de Jande-golf, in de oldenburgsche heerlijkheid Kniphausen ; ruim 1000 inw.
Fedderwarder–Siel, haven in het oldenburgsche amt Burhave, aan de uitwatering van de
Weser, is eerst in 1824 geopend.
Feder (Johan Georg Heinrich), duitsch philosoot, geb. 15 Mei 1740 te Schornweisach bij Baireuth, eerst prof. der wijsbegeerte te Gottingen,
sedert 1802 hofbibliothecaris te Hanover, waar hij
22 Fehr. 1821 stierf. Hij was een bestrijder van de
philosophie van Kant, en schreefo. a.: Untersuchungen
aber den menschlichen Witten (4 din. Letngo 1779
—93; '2e druk '1785); Grundlehren zur Kenntniss
des menschlichen Willens nod der nathrlichen Gesetze
des Bechtverhaltens (Gott. 1783; 5e druk 1789).

Federalismus
Federalismus. Zie GIRONDIJNEN.
Federatieve staten. Zi e CONFEDERATIE.
Federation, onder dezen naam verstaat men
inzonderheid het feest, dat 14 Juli 1790 op het
Marsveld te Parijs werd gevierd, ter gedachtenis van
de verovering der Bastille. Men zag daar ten getale
van 60,000 de afgevaardigden bijeen der 83 departementen, waarin Frankrijk pas was ingedeeld.
honing Lodewijk XVI was bij dit feest tegenwoordig,
en zwoer daar den eed, dat hij de constitutie zou
handhaven. Eene tweede F. werd gevierd 14 Juli
1792; maar in plaats van geestdrift, heerschte er
then reeds wantrouwen. — In de Honderd Dagen
trachtte men de oude federatien te doen herleven te
Parijs en in Bretagne, maar ze bleven zonder gevolg.
Federici (Giovanno Battista VIASSALO, genaamd
Camillo), tooneeldichter, geb. 1755 te Poggiolo-diGaressio, was rechter te Moncalieri, werd nit liefde
voor eene tooneelspeelster, met name Camilla Ricci,
blijspeldichter, en noemde zich F., zijnde eene samentrekking van fedele alla Ricci. Hij stierf te Turijn
1803. Zijne Opere teatrali verschenen o. a. te Florence (10 dln. 1794-97), te Venetic (10 dln. 1807)
en te Turijn (5 dln. 1808).
Fedor Iwanowitsj, 1) keizer van Rusland ;
zie FEDOR 1. - 2) schilder ; zie FEODOR IWANOWITSJ.
Fedor, naatn van Brie russische keizers, nl.:
F. I, zoon van Iwan IV, regeerde van 1584 tot
1598, doch was slechts de speelpop van zijnen zwager Boris Godunow, door wien hij eindeliik om het
Leven werd gebracht door middel van vergif. Met F. I
stierf de dynastic van Rurik uit, en werd vervangen
door Boris Godunow zelven. — F. II, zoon van
den usurpator Boris Godunow, volgde zijnen vader
op den troo p , doch regeerde slechts kort, en werd
1605 vermoord door den valschen Demetrius, die
toen in zijne plaats op den troon werd verheven. —
F. III, naar zijnen vader bijgenaamd Alexiewitsj,
zoon van tsaar Alexis, en kleinzoon van Michael Federowitsj, die 1613 de dynastic van Romanow had
gesticht, volgde in 1676 zijnen vader op den troop,
deed alle titels van adeldom verbranden, daar hij
Wilde dat voortaan eer en onderscheiding slechts
verbonden zouden zijn aan verdiensten en deugd, en
stierf 1682 ; bij testament had hij zijne kroon vermaakt aan zijne twee jongere broeders Iwan V en
Peter 1; laatstgenoemde was de jongste, doch werd
zijn opvolger, en heeft zijnen naam vereeuwigd als
Peter de Groote.
Fee, d. toovergodin. De feeen worden voorgesteld nu eens als eene jonge, schoone, prachtig
gekleede vrouw, dan weder als een in lompen gehuld
oud besje, maar altijd gewapend met eene tooverroede, waarmede zij hare bovennatuurlijke macht
uitoefenden. Zonder onsterfelijk te zijn, leefden ze
verscheidene duizendtallen jaren. Het geloof aan
feeen begon eerst algemeen in zwang te komen in
de middeleeuwen; groote familien, ja geheele volkeren hadden toen hunne beschermende fee : zoo
had men de fee Melusina in Britannia ; de fee
Banshee in lerland, beschermgodin der familie FitzGerald ; de fee der familie Ortoli op Corsica ; de fee
Morgana te Reggio; de fee Urgela, de Witte Vrouw
der familie Avenel, in Schotland; enz. Ze onderhielden vertrouwelijken omgang met de menschen ; ze
vertoonden zich aan de wieg van den pasgeborene,
in de beslissende momenten zips levens, voorspeldcn hem zijne, toekomst, brachten hem geschenken, enz.
EENWOUDE
..
7i V Zie
Feenwolde, f i I dorp.
Feerwerd, zeer oud dorp met 160 inw. in de

Feldwerd
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nederl. prov. Groningen, derdhalf uur gaans westelijk benoorden Groningen.
Fehellen, dorp in het Luxemburgsche. Zie
het art. FEULEN.
Fehrbellin, stad in het pruis. reg.-district
Potsdam, aan het riviertje de Rhin, ruim 6 mijlen
benoordw. Berlijn ; 2000 inw.; de Groote Keurvorst
(Frederik Wilhelm van Brandenburg) bevocht hier
18 Juni 1675 eene schitterende overwinning op de
Zweden ; ter- gedachtenis van die overwinning is
nabij de stad een gedenkteeken opgericht.
Feigum—Fors, beroemde waterval in Noorwegen, amt Bergen, aan het zuidoostelijke strand
van den Lystrefjord ; de F. is 6 a 700 vt. hoog.
Feijenoord, een eiland, dat deal uitmaakt
van de nederl. prov. Zuid-Holland. Zie FLIêNOORD.
Feira, havenstad met 2100 inw. in de portug.
prov. Beira, bezuiden Oporto, aan den Atlantischen
Oceaan.
Feistritz, 1) rivier in Stiermarken, ontspringt
op den Semmering, en valt na eenen loop van 15
mijlen bij St.-Gotthard in Hongarije in de Raab.
2) groot dorp in het oostenrijksche hertogdom
Karnthen, district Radmannsdorf, in de Wochein of
het Wocheiner-dal, heeft met zijnen omtrek eene
bevolking van omstr. 5000 zielen. — 3) marktvlek
in het hertogdom Stiermarken, kreis Gratz; 700
inw. — 4) Windisch Feistritz, stad in Stiermarken,
5 mijlen van Cilli ; 1000 inw.; het groote, ouderwetsche kasteel Burg-Feistritz.
Feitama (Sibrand), hollandsch tooneelschrijver en verdienstelijk dichter, alsook ijverig vertaler
van tooneelstukken, geb. 10 Dec. 1694 te Amsterdam, gest. aldaar 3 Juni 1758.
Feith (Rhijuvis), nederlandsch dichter, geb.
7 Febr. 1753 te Zwolle, gest. aldaar 8 Febr. 1824,
was met Bilderdijk de herschepper van de nederlandsche dichtkunst.
Fejerv6r, magyaarsche naam der stad Belgrado.
Feketehalom, stad in Zevenbergen, 4 uren
gaans benoordwesten Cronstadt ; 3200 inw.; rumen
van eene oude sterkte.
Felanix., of Felaniche, stad op het eiland Majorca, 11 uren gaans bezuidoosten Patina ; 6000 inw.
Felbach, marktvlek in den wurtembergschen
Neckarkreis; 3000 inw.
Feldberg, vlek in Mecklenburg-Strelitz, 4 mijlen bewesten Prentzlow ; 800 inw.; niet te verwarren met Feldsberg.
Feldkirch, stad met 2500 inw. in den tiroler
kreis Vorarlberg, waar het Ill-dal uitloopt in de
Rijnvlakte ; vroeger was F. door zijne ligging een
der sleutels van Tirol; beoosten F. ligt de Schattenburg. Bij F. werd Massena 1799 teruggeslagen door
de Oostenrijkers, die hier 1800 uit hunne verschansingen werden verdreven door Moreau.
Feldsberg, stad in den oostenrijkschen kreis
beneden den Mannhartsberg, ruim 3 uren gaans bezuidw. Kostel ; 2600 inw.; prachtig kasteel van den
prins van Liechtenstein, met een park, dat hekend
is als het schoonste in Europa.
Feldwerd, of Feldwirth, voormalige, in 1183
gestichtc, benedictijner abdij in de nederl. prov.
Groningen, een half uur gaans hezuidw. Bierum,
werd doorgaans Oldeklooster genoeind, ter underscheiding van het later door Emo te Wittewierurn
gestichte klooster F., dat destijds ook wel 't Nieuweklooster, doch meestal de Rozenkamp genoemd werd.
Het Oldeklooster werd hewoond door monniken en
nonnen, slechts van elkander gescheiden door eenen
muur.

1034

Felegyhaza

Feller

Felegyhaza, marktvlek in Hongarije, hoofdpl.
van het district Klein-Cumanie, aan den spoorweg
van Pesth naar Szegedin; 19,400 inw.
Felek, of Feledzj, turksch eiland in den noordwesthoek van de Perzische golf.
Felibien (André), geb. 1619 te Chartres, gest.
1695 te Parijs, was achtereenvolgend secretaris der
fransche ambassade te Rome, historiograaf van
Fraukrijk's koning, controleur-generaal over do
bruggen en wegen, lid en secretaris der schilderakadetnie. Hij heeft een aantal werken over de
schilderkunst geschreven, o. a.: Entretiens sur les

in het N. T. vermeld Hand. 23: 24, 26; 24: 3, 22,
24, 25, 27; 25: 14.
Felix, naam van Brie heiligen: 1) diende als
krijgsman in eene naar Gallie gezoudene romeinsche
armee; doch als Christen geweigerd hebbende deel
te nernen aan heidensche plechtigheden, werd hij,
ter plaatse waar thans de stad Zurich staat, onthoofd ; later is hij dan ook door die stad tot beschermheilige gekozen; kerkelijke gedenkdag 11 Sept.
— 2) zie paus FELIX I. — 3) F. van Valois; zie
VERMANDOIS (Hugo van).
Felix, naam van vijf pausen, nl.: F. I, de
heilige, geb. te Rome, werd in 269 pans, en stied
in 274 under keizer Aurelianus den marteldood ;
gedenkdag 30 Mei. — F. II, tegenpaus, was cartsdiaken, toen paus Liberius door keizer Constantius
uit Rome werd gebannen (in 355), en wer ‘ l toen
door de ariaansche partij tot den roomschen Stool
verheven ; doch reeds kort daarna, toen hij den
keizer eery ketter genoeind had, werd hij onthoofd ;
en Liberius, die jegens de Arianen inschikkelijkheid
beloofd had, werd op den pauselijken stool hersteld.
— F. III, geb. te Rome, werd in 483 paus, verwierp de ineensmelting der beide katholieke Kerken, gedecreteerd door keizer Zeno, hield een concilie te Rome in 487, en stierf 492. —F. IV, geb.
to Beneventum, werd in 526 paus door de guost
van Theodorik, en stierf 530. — F. V, door het
concilie van Bazel verkoren in 1439, was vroeger
onder den naam van Amadeus VIII eerst graaf en
vervolgens hertog van Savoje; hij was tot 1448 pans,
of eigenlijk tegenpaus van Eugenius IV en Nicolaas

vies et les ouvragee des plus excellents peintres anciens
et ntodernes (1666). — F. (J. Francois), oudste
zoon van den vorige, heeft, geschreven Les Vies des
plus caêbres architectes (1687). — F. (dom Michel),
tweede zoon van Andre F., schreef eene Histoire de
l'Abbaye de St.-Denis (1706) en eene Histoire de
Paris (1725).

Felice (Fortune Bartheletni de), onvermoeid
fransch sehrijver, geb. 1723 te Rome, nit napolitaansche ouders, gest. 1789 te Yverdun, was eerst
met lof als hoogleeraar der wetenschappen werkzaam
te Rome, daarna te Napels. Ten gevolge van ongeoorloofden minnehandel met gravin Panzutti moest
hij Napels verlaten, zwierf tang rond in Italie en
Zwitserland, en vestigde zich 1756 te Bern, waar hij
den wetenschappelijken arbeid weder opvatte, en
betrekking aauknoopte met Haller. Vervolgens tot het
Protestantismus overgegaan en in den echt getreden
zijnde, ging hij later naar Yverdun, waar hij eene
groote boekdrukkerij opzette, door welke een aantal
goede werken geleverd is, en stond er tevens aan
het hoofd van eene bloeiende kostschool. Zijne vele
vertalingen van engelsche en fransche werken in bet
Latijn en in het Italiaansch, zoomede een aantal andere pennevruchten van wetenschappelijken aard onverrneld latende, noemen wij van F. eene Encyclopddie
on Dictionnaire universel des connaissances humaines

(Yverdun, 48 dirt. in 4 0, benevens 10 dln. platen);
bij dit veelomvattende werk, waaraan de Encyclopedie van Diderot ten grondslag lag, had hij tot modewerkers Euler, Haller, Lalande en eerie menigtc andere zoo fransche als italiaansche en duitsche geleerden. Men heeft ook nog van F. een Dictionnaire
de justice naturelle (13 deelen in 4 ., 1778), een
Dictionnaire de la Suisse (1775), enz.
Felicitas, bij de Romeinen de allegorische
godin des geluks, op muntstukken voorgesteld met
den Mercurius-staf en leunende op eenen bourn des
overvloeds. Zij had in Rome eenen tempel, haar ter
eere gesticht door Lucullus, en die afbrandde onder
keizer Claudius.
Felicitas Julia, de romeinsche naam van
Lissabon.
Felicitê, naam van twee heiligen: 1) aanzienlijke romeinsche vrouw, stierf met hare zeven
zonen den marteldood (anno 150 onder Antoninus
Pius, of anno 164 onder Marcus Aurelius); kerkelijke gedenkdag 10 Jail. — 2) vriendin van Perpetua ; Zie PERPETUA.
Felix (kaap), of Oedjong Radja, kaap aan de
westkust van het koningrijk Atjin, op Sumatra.
Felix, rorneinsch proconsul of stadhouder over
Judea °Instr. 53 na Chr., brooder van Pallas, vrijgelatene van Claudius, trad in het huwelijk met
dochter van den
Drusilla, eene joodsche
ouders koning Agrippa I. be apostel Paulus moest te
Cesarea voor F. verschijnen, die !rein, toen hij zelf
als stadhouder door Festus word vervangen, in de
gevangenis liet um de Joden to believen. Hij wordt

VIII.
Felix (Elizabeth Rachel). Zie RACHEL.
Felizzano, vlek in Piemont, nabij Alessandria ;

V Zie AMADEUS

2200 inw.; de bestorrning der versterkte spaanscbe
legerplaats bij F., door maarschalk Luynes 1617,
was een der merkwaardigste krijgsondernetningen
der 17e eeuw.
Polka, of Folk, een der 16 zipser kroonsteden
iIr Hongarije, aan de uitwatering der rivier F. in
den Poper; 1300 inw.; in de nabijheid, in het Tatragebergte, bet Felkerineer.
Fella, rivier in Friuli, ontspringt op den Wischberg in de Carnische alpen, en valt boven Venzone
in den Taglirnento.
Fellach, of Fellathal, badplaats in Illyrie. Zie
het art. VELLACH.
Fellah beduidt in Arabie, en inzonderheid in
Egypte, een boer. De Fellahs, d. i. de landbouwers,
worden in Egypte voor de (met arahisch bloed verrnengde) afstamtnelingen der oude Egyptenaren ge'louden, in tegenstelling van de Bedoemen (dit
de Arabieren van onverrnengd ras).
Fellata, een der begaafdste afrikaansche yolksstammen, oorspronkelijk uit het binnenland van
Senegambie, heeft zich van lieverlede, eerst als
vreedzame landverhuizers, in den laatsten tijd ook
door het makes van veroveringen, over een groot
gedeelte van Soedan verbreid, de daar woonachtige
volkeren aan zich onderworpen, en verscheidene
tamelijk good ingerichte mahomedaansche rijkeu
gesticht, o. behalve Foeta-Toro en Foeta-Djalo
in Sen.egarnbie, het rijk Masina aan het bovengedeelte van den Niger, het rijk Gando en het rijk
Sokoto, met de daaraan onderhoorige en scharplichLige rijkjes eene grondsoppervlakte beslaande van
omstr. 15,000 vierk. mijlett.
Feller (Francois Xavier de), eon Jezti p t, geb.
1735 to Brussel, onderwees theologie, eerst te Luik,
toen to Luxemburg, daarna to Tyrnau in Hongarije,

Felletin
keerde na de ophefling der Jezuleten-orde naar Luik
terug, en begon voor de pers te schrijven ; tijdens
den inval der Franschen (1794) tram F. de wijk
naar Westfalen, en stierf te Regensburg 1802. Hij
was een vinnig bestrijder van de ph.ilosofen en van
de Jansenisten. Van de menigte door hem geschrevene werken zijn de voornaamste : Dictionnaire
historique et litteraire (60 din. Luik 1774-94) en
Dictionnaire historique (6 din. Luik 1781).
Felletin, stad in het fransche dept. Creuse,
2 uren gaans bezuiden Aubusson ; 3600 inw.; minerale bron.
Fellin, esthlandsch Willandi, stad met ruim
2000 inw., in een der schoonste streken van Lifland,
aan het Fellin-meer ; nit dit meer stroomt de rivier
F. naar het Kiippo-meer, terwijl de Tennassilmrivier, die er insgelijks zijn oorsprong neetut, in
tegenovergestelde richting loopt naar het Peipusmeer.
Fellows (sir Charles), engelsch archeoloog,
geb. 1799 te Nottingham, maakte zich wereldberoemd
door zijne ontdekkingen (sedert 1837) in KleinAzle, inzonderheid in Lycie, waarvan hij verslag
heeft gedaan in zijnJourna/ written during an excursion
in Asia Minor (Londen 1839); Discoveries in Lycia
(Londen 1841); en Travels and researches in Asia
Minor (Londen 1852). Als archeoloog en numismaticus heeft hij zich doen kennel] door zijn Account
of the Xanthian marbles (Londen 1843) en zijne
Coins of ancient Lycia (Londen 1855). Hij stierf te
Londen 8 Nov. 1860.
Feloeps, een zeer zwart yolk in het zuiden van
Senegambie, aan de oevers van den Vintain en in
het woudgebied van den Casamanza.
Fels (die), luxemb. vlek. Zie FELTZ.
Felsberg, I) een tot het Odenwald behoorende,
1546 vt. hooge berg in de hessen-darmstadter prov.
Starkenburg, is merkwaardig door zijne syenietrotsen ; talrijke blokken daarvan strekken zich oostwaarts en zuiduostwaarts uit, en vormen het zoogenaamde Felsenmeer (d. i. zee van rotsen). — 2) dorp
in het zwits. kanton Grauwbunderland, met omstr.
600 inw., nabij den linker-Rijnoever, aan den voet
der Calanda, is bekend door de berg- of aardstortingen, Welke de plaats herhaalde malen bedreigd hebben. Hooger-op, Met ver van het oude dorp F. en
nabij de stad Chur, heeft een gedeelte der bevolking
Nieuw-F. kesticht. — 3) stad in de keurhessische
prov. Nederbessen, links aan de Edder; 1250 inw.
Felsenburg, eiland. Zie de artt. ROBINSON en
ROBINSONADEN.

Poising, stad in het oude Italie. Zie BONONIA 1)
en BOLOGNA 1).
Felsb—Bajom, badplaats in Zevenbergen.
FeLsti—Bânya, stad in Hongarije, comitaat
Szathmar, 2 uren gaans beoosten Nagy-Banya ;
5500 inw.
Felton (John), een ler, luitenant in engelsche
dienst bij de troepen, die 1628 tot ontzet van La
Rochelle derwaarts werden gezonden ; tom de vloot
op het punt was Engeland te verlaten, vermoordde
F. den hertog van Buckingham ; en wel verre van
te trachten zich aan de straf te orittrekken, onderging hij deswege den dood met dweepzieke zelfvoldoening over zijne misdaad.
Feltre, lat. Feltria, stad iu de venetiaansche
prov. Belhino, aan het riviertje Cohneda, 6 uren
gaans bezuhlw. Belluno; 5500 inw.; naar deze stad
ontving de frati,che maarschalk Clarke den titel van
liertog van retire.

Feltria, tegenw. Feltre, stad in het noorden
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van Italie, in Rhetie, bij de Medoaci, aan den Plavis
(de tegenw. rivier Piave).
Feltwert, abdij. Zie FELDWEBD.
Feltz, in de wandeling die Fels genaamd, in
bet Fransch La Rochette, vlek in het groothertogdom
Luxemburg, aan de Erentz, 4 uren oostelijk benoorden Luxemburg ; met stadsprivilegien beschonken
1348; op eene hooge rots de ruinen van het voormalige kasteel der Heeren van F., een der oudste
en beroemdste geslachten van Luxemburg.
Felua, landstreek der Aachen, lag tusschen den
Rijn, de Drususgracht en het meer Flevo ; vermoedelijk de tegenwoordige Veluwe in Gelderland.
Felups. Zie FELOEPS.
Felvida, eene plaats, vermeld in een giftbrief
van keizer Lotharius II, anno 1134, als geschonken
door den graaf van Zutphen aan het klooster van
Elten; is vermoedelijk het tegenwoordige dorp Velp.
Felvincz, of Ober-Wintz, marktvlek in den
zevenbergschen Szeklerstoel Aranyos ; 1150 inw.
Felwert, abdij; dezelfde als Feldwerd.
Femern, of Femarn, een tot het hertogdom
Sleeswijk behoorend eiland in de Oostzee, door den
Femernsund van de noordoostpunt van Holstein gescheiden, is ruim 3 vierk. mijlen groot en bevolkt
met 9800 zielen, die in 1 stad,l rink en 40 dorpen
wonen; de hoofdpl. is Burg.
Fendert, zoo noemen de boeren het noordbrabandsche dorp Fijnaart.
Fene, in de 13e eeuw eene plaats in Fivelgo,
prov. Groningen ; lag ten noorden van het tegenwoordige Sappemeer onder Kolham.
Fenêlon (Francois de Salignac de Lamothe),
geb. 6 Aug. 1651 op het kasteel Fenelon in Querci
(fransch dept. Dordogne), 1675 tot priester gewijd,
wend 1689 onderwijzer der hertogen van Burgundie,
Berri en Anjou, kleinzonen van Lodewijk XIV, door
wien F. in 1695 verheven werd tot aartsbisschop
van Kamerijk. Hij stierf 7 Jan. 1715. Zijn voornaamste werk Les aventures de Telemaque, door F.
geschreven als leerboek voor zijne vorstelijke leerlingen, verscheen eerst na zijuen dood in het Licht
(Parijs 1717), en is sedert ontelbare malen herdrukt
en in bijna alle leverde tales overgezet. De voiledigste editie der Oeuvres de Fdnélon leverde Bausset
(22 din. Parijs 1811 ; Versailles 1821-24).
Fenes'tella (C.), stierf hoogbejaard anno 21
na Chr., leefde tins onder Augustus en Tiberius, en
schreef Annalen, waarvan de romeinsche schrijvers
dikwijls melding maken, en die van den tijd der
koningen tot den ondergang der republiek liepen.
Fenestrange, lat. Vistringen, stad in het
fransche dept. Meurthe, 3 uren gaans benoorden
Sarrebourg; 1600 inw.; was eertijds de hoofdplaats
eener baronie. De familie F. in de 15e eeuw uitgestorven zijude, kwamen de bezittingen gedeeltelijk
aan de prinsen van Salm, gedeeltelijk floor huwelijk
aan de prinsen van Croi en Havre. Door koningin
Marie Antoinette vverden ze aan de familie Polignac
geschonken.
Fenestrelles, vlek in Sardinie, prov. Pinerolo,
aan den weg, die van Briancon over den Mont-Genevre
loopt ; heeft 1300 inw. en een,sterk kasteel, dat
tegenwoordig client tot gevangenis. Het vlek F. ligt
aan den Clusone, 8 uren gaans van Pinerolo, tusschen twee hergen, op Welke eertijds sterke fortes,
die in 1796 geslecht zijn. De bergpas van F. is verrnaard door den doortocht der fransche armee in 1516.
Fenianismus, bevordering van het streven
der Fenians of deelneming aan hunne samenzwering
(in Ierland 1865 en 1866).
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Fenians, of Feniers, werden oudtijds in Ierland
de troepen der landweer of staande armee genoemd,
uitsluitend bestemd om de kusten te verdedigen
tegen vreernde invallen. Elk der vier provincien van
Ierland (zegt Morley in zijne Writers before Chorley)
had hare eigene landweer; die van Leinster, waartoe
Fionn en zijne familie behoorden, werd de Clanna
Baoisgne genoemd. Die landweer ontving soldij van
den Koning, werd des winters ingekwartierd bij de
bevolking, maar leefde des zomers van de jacht. De
vereischten, waaraan men voldoen moest om in het
korps der F. te worden aangenomen, waren de volgende: leder soldaat moest zweren, dat hij, zonder
te zien naar bezit van geld of goed, eene vrouw zoo
nemen !outer om hare deugd, wellevendheid en
minzaamheid ; dat hij zich Dimmer aan eene vrouw
zoo vergrijpen; dat hij, zooveel in zijn vermogen
stond, de behoeftigen zoo ondersteunen ; en dat hij
ten alien tijde zoo durven vechten geheel alleen
tegen negen man van onverschillig welke andere
natie. Niemand werd in het korps der F. aangenomen of zijne ouders en alle verdere bloedverwanten
moesten zich verbinden, nimmer zijnen dood to zullen wreken op dengene, door wiens hand hij mocht
komen te vallen, maar de wraak deswege te zullen
overlaten aan zijne wapenbroeders. Buitendien moest
de jongeling wel bedreven zijn in de twaalf poetische
boeken, en zelf verzen kunnen maken. En in de
kunst van verdediging moest hij de vereischte bekwaamheid bezitten; om daarvan de proef af to
leggen, werd hij geplaatst op een veld met duinhelm, dat hem tot aan de knieen reikte, niet anders
gewapend dan met een schild en een hazelnotenstok ter lengte van een mans-arm. Negen geoefende
F., op negen ploegvoren afstands van hem geplaatst,
wierpen dan alle negen te gelijk hunne werpspiesen
op hem af; bleef hij daarbij ongedeerd, clan werd hij
aangenomen ; werd hij gekwetst, dan werd hij met
eene bestraffende vermaning afgewezen. Hij moest
ook hard kunnen loopen, en zich behoorlijk weten
te verdedigen, als het op vechten aankwam ; om
zijne vlugheid op de proef te stellen, moest hij een
bosch doorloopen, terwijl al de F., op wie hij bij het
begin van den wedloop slechts een boom afstands
voorhad, hem vervolgden ; wierd hij in het bosch
ingehaald of gekwetst, dan werd hij afgrezen, als
niet vlug genoeg om in het wakkere korps der F. te
dienen. Hij moest ook spierkracht in zijnen arm hobben, om zijn wapen met de noodige zekerheid to
voeren. pok moest bij den zooeven bedoelden wedloop in het bosch, zijn haar vastgebonden blijven
zitten ; ging het los, dan werd hij eveneens afgewezen. 4 Zijn tred moest zoo Licht en vlug wezen, dat
hij op een vermolmden stok kon trappen zonder dien
te breken ; hij moest over een slagboom ter hoogte
van zijn voorhoofd kunnen springen, en bukkend
onder een slagboom door kunnen loopen, die niet
hooger kwam dan zijne knieen. Zander to bukken
of de snelheid van zijnen loop te verminderen, moest
hij eenen doom nit zijn voet kunnen halen. En eindelijk moest hij eenen eed van getrouwheid zweren.
Zoo lang aan deze vereischten bij de aanneming
streng werd vasigehouden, zegt Geoffry Keating in
zijne History of Erin (1630), was de landweer van
Ierland eene onoverwinnelijke troepenmacht voor de
verdediging des lands, en een voor oproerlingen binnen- en vijanden van buitenslands. Goll
M'Morna had Fionn's wader, Cumhaill, in een gevecht gedood, en was Fionn's geslagen vijand in
diens jongen tijd ; later echter sloten zij vrede samen,
en als hoofdman der Connaught Fenians streed Goll
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M'Morna vervolgens onder de bevelen van Fionn. De
Clanna Baoisgne, die zich den eersten rang aanmatigde haven de overige clans, haalde zich daardoor
echter veel vijandschap op den hats; en toen Fionn
met zijn clan eindelijk zelfs den trawl durfde braveeren, werd hij aangetast door al de strijdkrachten
van Erin, uitgenomen die van den koning van
Munster, die hem als bondgenoot ter zijne stond, en
wiens Leger geheel vernietigd werd in den slag van
Gabbra, waarin Oisin's zoon Oscar en koning Cairbrd
beiden het leven lieten, gedood door elkanders hand.
Fionn, die afwezig was toen de slag begon, kwam
slechts joist in tijds om zijnen kleinzoon de oogen
te sluiten, en na deze nederlaag had de vrede geen
genot, de oorlog geen triomf moor voor hem. Ein.
delijk stierf Fionn, zegt men, doorboord door de
lans van eon moordenaar. — Het is eon feit, dat de
F. niet uitsluitend bestonden in Erin alleen. In het
oude dichtstuk op den veldslag van Gabbra lezen
wij van de bende der Fions van Alban (Alban was
de nude naam van Schotland benoorden den Firth
of Forth en Clyde) en van den koning van Breatan
(Breatan was het zuiderdeel van Schotland, met
Dunbreaton — het tegenwoordige Dunbarton — tot
hoofdplaats), behoorende tot de Orde der Feinne van
Alban ; alsook dat de Fians van Lochlan zeer machtig waren. Lochlan nu was de oude naam van
Duitschland benoorden den Rijn; maar toen de
noorweegsche en deensche zeeschuimers zich in de
negende eeuw gevreesd begonnen to maken, worden
zij Lochlanaels genoemd, en ander den naam van
Lochlan begon men toen Noorwegen en Denemarkert
to verstaan. Uit een en ander heeft men de gevolgtrekking afgeleid, dat de F. geenszins eene gaelische
landweer, maar integendeel een afzonderlijken celtischen volksstam waren, verwant aan de twee eenige
stammen, die vermeld worden als in de oudste tijden
uit Lochlan gekomen, namelijk de Tuatha-de-Denann
en de Cruithne; naar die meening zouden de F. een
der celtische starn men geweest zijn, welke de voorloopers waren der germaansche volkeren, die later het
noorder kustland van Germania bevolkten en Scandinavia. De naam F. beteekende intusschen hij nitnemendheid ))Ridders van het oude Ierland"; hunne
heldendaden Leven tot op den huidigen dag voort in
de legenden en volksliederen der celtisch-ersrsche
en gaelische districten zoowel van Ierland als van
het schotsche hoogland ; en de namen hunner uitstekendste helden zijn daar saamgeweven met locale
herinneringen ; Fingal, Cuchullin, Cruachan waren
alien aanvoerders der F., en de Fingals-grot op
Staffa, de Cuchullin-heuvel op Skye, en de ontelbare
rotsen en kapen der beide kusten, welke deze en
moor andere namen van beroemde F. vereeuwigen,
zijn voor de eenvoudige bevolking, die nit boeren
en visschers bestaat, een rijken schat van hoogdichterlijke herinneringen, nit dien halffabelachtigen
tijd der oudheid. Nog diaper zijn in het hart des
yolks de liederen en legenden geworteld van Ossian,
dien Homerus der Fenians ; en nog ten huidigen
dage zoo men bezwaarlijk zelfs een vluchtig bezoek
aan de Hebrieden of aan Ierland kunnen brengen,
zonder schier bij elken voetstap herinneringen aan
to treffen van Ossian, Oscar Fingal en de oude F.
— Niets gemeens met die oude F. hebben intusschen de nienwe F., nit de tweede helft der 19e
eeuw. Ierland, dat wil zeggen het roomsch-katholieke Ierland, heeft zich sedert de dagen van Cromwell herhaalde mien laten verleiden om hi openbaren opstand to komen tegen het gevestigde gezag
(voor het nadere dienaangaande, zie IERLAND); geen
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wonder dan ook, dat in het algemeen revolutie-jaar
1848 de vaan des opstands door de Ieren werd opgestoken, al weder met denzelfden ongelukkigen uitslag
van vroeger. Op dezen mislukten opstand volgde eene
groote landverhuizing, waardoor het gouvernement
van zijne woeligste en gevaarlijkste bestrijders verlost
werd ; geheele landstreken in het westen en zuidwesten van Ierland werden door de emigratie ontvobkt,
en niet dan zeer langzaam en van lieverlede werden
die verlatene streken in bezit genomen door de anglosaksische beschaving. Er is in de nieuwe geschiedenis geen tweede voorbeeld van zulk eene algeheele
verandering in den inwendigen toestand van een
land, zulk een totalen ommekeer van omstandigheden
en verplaatsing van nationaliteiten, dat men er geen
geloofaan zou kunnen schenken, indien niet de onweersprekelijke cijfers der statistiek er het bewijs
voor leverden. In het jaar 1841 bedroeg de hevolking van Ierland 8,175,124 zielen ; door den liongersnood van 1847 en de emigratie van 1848 tot
1851 werd dat cijfer ingekrompen tot 6,552,358;
en doordien de landverhuizing nit Ierland steeds
bleef voortduren, gaf de laatste volkstebling (in 1861)
Met, gelijk overal elders, eene toename der bevolking,
maar eerie vermindering tot op 5,764,543 zielen.
Met het oog op de verhouding tusschen geboorten en
sterfgevallen, die ook bij landverhuizers den gewonen gang gaan, kan men dus veilig aannemen, dat
ruim Brie millioen Ieren aan Ierland zijn onttrokken
in een 20-tal jaren. Van dat getal zijn er 3 a 400,000
gevestigd op de naburige kusten en eilanden van
Schotland, ongeveer eenzellde getal in de geringste
wijken van Louden en andere groote steden van
Engeland ; maar de overgroote meerderheid, ruim
2 millioen zielen, hebben wij te zoeken in de nieuwe
wereld, Australia, Texas, California, en het dichtst
opeengepakt vinden wij de iersche emigranten in
Noord-Amerika. Daar hebben zij eene zoogenaamde
.Broederschap van St.-Patrick" opgericht, welke zich
meer algemeen den naam van >>Broederschap der
Fenians" heeft toegeeigend ; en door deze broederschap werd sinds lang van eene ,,bevrijding van Ierland" gcdroomd. Tallooze zendelingen van die broederschap kwamen uit Amerika naar Ierland over,
ruim voorzien van geld, om met aanwending daarvan
des te beter de zaken van oproerigheid te kunnen
uitstKooien onder de ongelukkige bevolking. Van het
noorden, hoordwesten en oosten is bier geen sprake;
die gedeelten van Ierland toch zijn door engelsche
nijverheid, engelsch kapitaal en engelsche belangen
reeds even engelsch geworden abs Engeland zelf; en
wat het zuiden, zuidwesten :en westen, die vroeger
steeds gevaarlijke deelen, van Ierland betreft, heeft
het britsche gouvernement, sedert de ongeluksjaren
1847 en 1848, den zekersten weg bewandeld om
die provincien voor goed aan Engeland gehecht te
maken, namelijk, door zedelijke en verstandelijke
opbeuring en vermeerdering van stoffelijke welvaart.
Het beste bewijs, dat Ierland in welvaart, en bij gevolg in tevredenheid, toegenomen is, blijkt uit deze
in rondo cijfers aan de statistiek ontleende gegevens:
in 1850 waren de gevangenissen in Ierland bevolkt
met elf duizend, in 1860 sleeks met derdhalfduizend
gevangenen. En om eens eene stad te noemen, Belfast, thans eerie voorname zee- en koopstad, met,
verre over de 100,000 inw., telde er in 1850 nauwlijks 8000. Hadden de onrustzaaiers, die uit Amerika
overkwamen om Ierland in opstand te brengen, op
de beteekenis van zulke welsprekende cijfers gelet,
zij zouden begrepen hebben, dat de overgroote meerderheid in Ierland tegenwoordig niet anders ver-

langt, dan de zegeningen van eerie goede regeering
nl. rust en welvaart, te blijven genieten. Zoo bang
bet britsche bewind volgens milde en wijze beginselen blijft regeeren, moet iedere poging om Ierland
in opstand te brengen misbukken. Ierland zal en kan
dan geen revolutie legal Engeland maken ; want
dat gedeelte van Ierland, dat zulks zoo kunnen, wil
niet; en (misnoegden zijn er altijd en overal) dat
gedeelte, dat nog web zoo wiblen, kan niet. De uit
Amerika overgekomene raddraaiers der zoogenaamde
F. hadden zich onder de misnoegden in Ierland, en
voorab (door bet uitdeeben van drinkgeld als anderszins) onder de troepen eenen grooten aanhang weten te verschaffen, toen 1865 hun drijven en hun
doel, Ierland onafhankelijk te maken van de britsche
kroon, aan het openbaar gezag werkelijk eenige ongerustheid begon in te boezemen. En terwijl de
roomsch-katholieke geestelijkheid zich ditmaal
openbijk en met nadruk tegen het streven der F.
verklaarde, en de geloovigen vermaande aan geenerlei samenzweringen van lien aard deel te nemen,
hadden in Dublin en elders een tijdlang aanhoudend
inhechtenisnemingen plaats, en had de openbare
macht al spoedig de voornaamste Braden der samenzwering in handers, en verscheidene hoofdpersonen
(zoogenaamde head-centres), die bestemd waren om
hij de voorbereiding en uitvoering van den opstand
eene belangrijke rol te spelen. De voornaamste dier
hoofdpersonen, zekere Stephens, wist op onverklaarbare wijze (natuurlijk door de ontrouw der
gevangenis-beambten) in November 1865 uit den
kerker te Dublin te ontsnappen ; en in weerwil van
able nasporingen en aanhoudend voortdurende nieuwe
inhechtenisnemingen is het tot op dit oogenblik
(einde Maart 1866) niet molten gelukken hem weder
in hadden te kriigen. Nog voortdurend hebben bier en
daar in Ierland inhechtenisnemingen en veroordeelingen wegens Fenianismus plaats ; doch bet doel
der F., om Ierland onafhankelijk van de britsche
kroon te maken, schijnt geheel mislukt.
Feniks. Zie ENIX.
Fennange, fransche naam van Finningen.
Fenni, een yolk in het oude Europa, vOOr de
beschaving. Zie FINNEN.
Fenningia, nieuw-lat. naam van Finland.
Fennius Rufus, prefect onder Nero, een
man van zeldzame braafheid en onhaatzuchtigheid,
werd later bevelhebber der pretorianen. Zwart gemaakt door Tigellinus, en zijn Leven niet meer zeker,
sloot hij zich (65 na Chr.) aan bij de samenzwering
van Piso ; toen die ontdekt werd, verried hij echter,
om zijn eigen Leven te redden, zijne medeplichtigen
en zelfs Seneca; doch Nero liet hem niettemin dadelijk ter flood brengen.
Fennonia, nieuw-latijnsche naam van Finland.
Fentange, fransche naam van Fentingen.
Fentingen, of Fintingen, fransch Fentange,
dorp een half uur gaans van Luxemburg.
Fenyes (Alexius), hongaarsch geograaf en statisticus, geb. 1807 te Csokai in bet comitaat Bihar,
gaf in de hongaarsche taal verscheidene belangrijke
werken in het Licht, o. a.: De tegenwoordige toestand van Hongarije en omliggende landen, voor
zooveel de geographie en statistiek aangaat (6 don.
Pesth 1839-40); statistiek van Hongarije (3 don.
Pesth 1842-43); en Besclirijving van Hongarije
(2 don. Pesth 1847).
Feodaliteit, of bet Feodale stelsel, het Leenstelsel (van feodum, feudum, d. een niet erfelijk
leerigoed). Onder dezen naam heeft men eenen staat
van zaken te verstaan, die ontstond in de middel-
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eeuwen, toen het Heilige Roomsche Rijk overweldigd
en veroverd werd door de Barbaren ; het was eene
soort van Eedgenootschap of Bond der Heeren, die
elk met souvereine macht bekleed waren op hun
eigen grondgebied, maar die, niet alien even machtig, ondergeschikt waren aan elkander, en wederzijdsche plichten en rechten hadden onderling. Vandaar de ondetscheiding tusschen leenheeren (suzereinen)en leenmannen (vasallen).De vasal was degene,
die eenigerlei grondgebied bij wijze van belooning
had ontvangen in leen. in vruchtgebruik, en die
daarvoor hulde en trouw veischuldigd was aan den
suzerein, dat wil zeggen aan dengene, die hem dat
grondgebied als leengoed had geschonken, en die
dus gerechtigd was om van zoodanigen vasal gehoorzaamheid te vorderen. Overigens kon dezelfde
persoon suzerein en vasal wezen te gelijk, namelijk
suzerein of leenheer van de bezittingen, die hij aan
een ander als leengoed had geschonken, en vasal of
leenman wat betreft de bezittingen, die hij zelf van
een ander als leengoed had ontvangen. Het Leenstelsel schijnt reeds sedert onheugelijke tijden in
zekere mate bestaan te hebben bij de Germanen ;
het werd in Gallic ingevoerd ten tijde van de verovering door de Franken ; al de veroverde landen
werden toen verdeeld in allodien (dat wil zeggen vrij
van leenverband zijnde bezittingen , die aan de onafhankelijke legerhoofden bij loting werden toegewezen) en leenen (dat wil zeggen bezittingen, die
door de zoo even bedoelde legerhoofden bij wijze
van belooning werden toegewezen aan hunne wapenbroeders, voor hunne in den oorlog hetoonde diensten). Aanvankelijk werden al die leenen geschonken
voor een zeker getal jaren of tot wederopzeggens,
slechts enkele voor levenslang ; maar het duurde
niet lang of feitelijk werden ze meerendeels erfelijk ;
niettemin bestonden er nog lang drie verschillende
soorten van leenen, namelijk : tijdelijke, levenslange en
altijddurende. In Frankrijk werd de erfelijkheid der
leenen bekrachtigd bij het verdrag van Andelot (in
587), en op nieuw bevestigd hij het edict van
Quierzy aan de Oise (in 877), waarbij de erfelijkheid tevens werd uitgestrekt tot het bewind over de
provincien van het carolingische rijk. Van dat tijdstip dagteekent de aanvang van het eigenlijke feodale
tijdvak ; de hezitters van erfelijk gewordene leenen
breidden zonder veel moeite hunne macht meer en
ineer, nit onder de laatste carolingische vorsten, en
de groote leenheeren werden feitelijk onafhankelijk.
De zegepraal der feodaliteit dateert van het jaar 987,
toen Hugo Capet de regeerende dynastic 0i-river
wierp ; maar van dat oogenblik dagteekent ook de
strijd ,der koninklijke macht tegen de feodaliteit.
Hugo Capet en zijne eerste opvolgers waren feitelijk
slechts koning over hun eigen grondgebied ; Lodewijk VI was de eerste, die het koningschap eigenlijk
tot den rang bracht, dien het geroepen was te bekleeden. De instelling der gemeenten, waardoor de
koningen eenen bondgenoot erlangden tegen de
macht der vasallen ; de kruistochten, waardoor de
leenheeren in de noodzakelijkheid gebracht werden
bun grondgebied geheel of gedeeltelijk aan de kroon
te verpanden, zonder later bij machte te zijn het
panel te lossen — door dit een en ander werd aan
bet leenstelsel den eersten knak gegeven ; door Filips
August, den heiligen Lodewijk en Filips den Schoone
werden, hetzij door geweld van wapenen, hetzij
door rechterlijke uitspraak, door aankoop, door
schenking of door erf-overgang, een aantal leenbezittingen aan de kroon gebracht. Hunne opvolgers,
zoodoende machtiger geworden, brachten nieuwe

dieper ingrijpende slagen toe aan de privilegien der
leenheeren, en van Lodewijk XI en Richelieu ontving
het leenstelsel ei genlijk den genadeslag, terwijl de
groote fransche omwenteling tot zelfs de laatste
spores daarvan deed verdwijnen. — In Duitschland
ontstond het leenstelsel op dezelfde wijze als in
Frankrijk ; maar daar leverde het andere gevolgen
op : de keizers waren te zwak, om zich tegenover
hunne machtige vasallen naar behooren te handhaven. Vandaar de groote menigte onafhankelijke
kleine stater], in welke bet groote Duitschland nog
tegenwoordig gesplitst is.
Feodor, russische grootvorsten. Zie FEDOR.
Feodor Iwanowitsj, geb. omstr. 1765 in
eene kalmuksche horde, kwam 1770 naar Petersburg onder de bijzondere bescherming van keizerin
Catharina, die hem later, nadat hij bij den loop den
naam F.-I. had ontvangen, overgaf aan de toenmalige
erfprinses van Baden. Hij koos de schilderkunst tot
beroepsvak, studeerde 7 jaren te Rome, kwam van
daar met lord Elgin naar Griekenland en vervolgens
naar London. Drie jaren later keerde hij terug naar
Carlsruhe, en stierf aldaar 1821 als hofschilder.
Feodosia, of Caffa, russische stad. Zie CAFFA.
Fer (ile de). Zie FERRO.
Ferdinand, drie keizers van het Heilige
Roomsche Rijk, dat wil zeggen keizers van Duitschland, ni.: F. 1, geb. 1503 te Alcala-de-Henares in
Castiliê, zoon van Filips I en Margareta van Spanje,
jongere breeder van Karel V, hekwam de oostenrijksche erflanden en 1526 de kroon van Bohemen
en Hongarije, na den flood van Lodewijk, met wiens
zuster hij gehuwd was. In 1531 werd hij tot roomsch
koning verkoren, en 1556, na de abdicatie van zijnen
broeder Karel V, tot roornsch keizer. Als zoodanig
wilde pans Paulus IV hem niet erkennen ; en sedert
dien tijd hebben de keizers die erkenning als onnoodig beschouwd. Hij stierf 25 Juli 1564, den
roem nalatende, dat zijne regeering steeds wars was
gebleven van geloofsvervolging. Zijne vrouw, Anna
van Bohemen (geb. 1502, gehuwd 1521, gest. 1547)
had hem 15 kinderen geschonken ; van de zonen
werd Maximiliaan II zijn opvolger als keizer, terwijI
Ferdinand (bekend door zijn huwelijk met de schoone
Philippine Weiser te Augsburg) Tirol bekwam, en
Stiermarken ten deel viel aan Karel. — F. II,
kleinzoon van den vorige en zoon van aartshertog
Karel en Maria van Beieren, geb. te Gratz 9 Juli
1578, was zips vaders opvolger in de erflanden
Stiermarken, Karnthen en Krain, werd 1617 koning
van Bohemen, 1618 van Hongarije, en volgde 1619
zijnen neef Matthias op als keizer. Door zijne moeder en de Jezureten opgevoed in gloeienden haat
jegens bet Protestantismus, had hij te Loretto de
gelofte afgelegd, dat hij bet Roomsch-Catholicismus
in zijn rijk zou herstellen als alleenheerschende
godsdienst. Hij begon daarmede in zijne erflanden,
hracht 1620 het in opstand gekomene Bohemen tot
onderwerping, doch deed door zijn RestitutionsEdict 1629 de oorlogsfakkel eerst algemeen en verwoestend ontbranden (zie DERTIGJARIGE OORLOG). De
generaals van F. werden door Gustaaf Adolf geslagen hij Leipzig (1631) en bij Lutzen (1632); na
echter overwinnaar gebleven te zijn bij Nordlingen
(1634), trot F. met eenige zijner tegenstanders eene
voordeelige schikking. Niet lang daarna stierf hij,
15 Fehr. 1637. Bij zijne eerste vrouw Maria Anna
van Beieren had hij drie zonen en drie dochters
verwekt; zijn tweede huwelijk, met Eleonore van
Mantua, bled kinderloos. — F. III, zoon van
Ferdinand II, geb. 11 Juli 1608 te Gritz. in 1636

1038

Ferdinand
tot roomsch koning verkoren, volgde 1637 zijnen
vader op als keizer, was gematigder en zachtaardiger
clan zijn voorganger, van Wien hij met de keizerskroon tevens den Dertigjarigen oorlog geerfd had,
waarin hij zoowel door de Franschen als door de
Zweden beoorloogd werd; tegen veldheeren als de
Groote Conde en Bandr niet opgewassen, zocht
F. III lang naar gelegenheid om tot den vrede to
geraken, doch werd eindelijk gedwongen in 1648 den
zoogenaamden Westfaalschen of Munsterschen vrede
te sluiten, waarbij aan Duitschland de gewetensvrijheid gewaarborgd werd, terwijl hij Pommeren
moest afstaan aan Zweden, en den Elzas, benevens
de drie bisdommen Tout, Metz en Verdun, aan Frankrijk. Hij stierf 2 April 1657. flij was eerst gehuwd
geweest met Maria van Spanje, toen met Marie Leopoldine van Oostenrijk-Tirol, en eindelijk met Eleonore van Mantua. De oudste zoon nit zijn eerste
huwelijk, Ferdinand IV, werd 1653 als roomsch
koning gekroond, doch stierf reeds 1654. De opvolger van F. III werd een andere zoon, Leopold I.
Ferdinand I, keizer van Oostenrijk (voluit
Karel Leopold Frans Mercellin Ferdinand), geboren
19 April 1793 to Weenen, oudste zoon van keizer
Frans 1, nit diens tweede huwelijk met Maria Theresia, prinses der Beide Sicilien, werd 28 Sept. 1830
als Ferdinand V tot koning van Hongarije gekroond,
trad 27 Febr. 1831 in den echt met Caroline van
Sardinie, welk huwelijk kinderloos bleef, en volgde
2 Maart 1835 zijnen vader op als doch zag
zich door de gebeurtenissen van 1848 genoopt 2 Dec.
van dat jaar afstand van den troon to doen ten behoeve van zijnen neef Frans Jozef.
Ferdinand, verscheidene koningen in Spanje,
waarvan wij eerst ter loops zullen vermelden : F. I,
bijgenaamd de Rechtvaardige, toning van Aragonie,
tweede zoon van Jan I, koning van Castilie, en
Eleonora van Aragonie, regeerde over Sicilie en
Aragonie van 1409 tot 1416. — F. II; zie hieronder FERDINAND V. — De eigenlijke koningen van
Spanje zijn : F. I, bijgenaamd de Groote, eerste
koning van Castilie, zoon van Navarra's koning
Sancho III, veroverde 1037 het koningrijk Leon,
maakte de koningen van Toledo, Sarragossa en Sevilla aan zich schatplichtig, verdreef de Mooren nit
Castilie, maakte zich meester van een groot gedeelte
van Portugal, en nam zelfs, om zoodoende aan to duiden dat hij'den schepter zwaaide over geheel Spanje,
den titel van keizer aan. Men verwijt hem den dood
van zijnen broeder Garcias IV, koning van Navarra,
die het leven verloor in den veldstag bij Burgos
(1054), en de wreedheden, die hij beging tegen de
door born Overwonnene vijanden. Hij stierf 1065,
na zijn rijk verdeeld te hebben onder zijne drie
zonen. F. koning van Leon, zoon van Alfons VIII, en diens opvolger in 1157, onderscheidde
zich in zijne omstreeks dertigjarige regeering door
voorzichtigheid, dapperheid en minzaamheid. Na
den dood van zijnen brooder Sancho werd F.,
gedurende de minderjarigheid van zijnen neef Alfons IX, tot rijksbestuurder van Castilie benoemd.
Hij onderdrukte de woelingen, veroorzaakt door den
naijver tusschen de familien Castro en Lara, ontweldigde den Mooren verscheidene gewichtige plaatsen, breidde de grenzen van zijn rijk nit, en stierf
in 1188, terwij1 hij toebereidselen maakte om eenen
kruistocht to ondernemen. Onder zijne regeering
ontstond de orde van Alcantara. — F. III, bijgenaamd de Heilige, kleinzoon van Ferdinand II, en
zoon van Alfons IX, koning van Leon, en ololia
Berengaria, koningin van Castilie. Geboren in 1200
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beklom hij 1217 den troon van Castilie, nadat zijne
tnoeder ten zijnen behoeve afstand daarvan gedaan
had, en volgde 1230 zijnen vader Alfons op als koning van Leon; zijne beide rijken vereenigde hij
tot eon ondeelbaar koningrijk, en sedert dien tijd
zijn ze niet weder gescheiden ; hij veroverde het
koningrijk Murcia, en verdreef de Mooren nit de steden Cordova, Sevilla, Cadix, enz.; hij stichtte de universiteit Salamanca, 'en stierf 1252. Door pans Clemens X werd hij 1671 heilig verklaard ; gedenkdag
30 Mei. — F. IV, bijgenaamd de Gedaagde, koning van Castilie en Leon, geb. 1285 to Sevilla,
volgde zijnen vader Sancho IV op in 1295, doch had
gedurende zijne minderjarigheid eene veelbewogene
regeering. Zijn oom, don Juan, deed zich uitroepen
als koning van Leon, en Alfons de la Cerda nam
den titel aan van koning van Castilie. De koningen
van Portugal en Aragonie maakten zich meester van
verscheidene belangrijke plaatsen in F.'s rijk. Gelukkig echter voor den jongen koning F. voerde
zijne moeder, koningin Maria, het regentschap met
zooveel wijs beleid, dat haar zoon in het bezit bleef
van zijne kroon. Hij verdreef de Mooren, die zijn
rijk overweldigd hadden, en ontrukte hun 1309
Gibraltar. In cone vlaag van toorn liet F. twee edellieden van eene hooge rots naar beneden werpen ;
eer die twee dit vreeselijke lot ondergingen, daagden
zij F., om binnen 30 dagen voor Gods rechterstoel
to verschijnen ; en hij kwam werkelijk binnen dien
tijd to sterven; vandaar dat men hem den bijnaam
heeft gegeven van Gedaagde. — F. V, bijgenaamd
de Katholieke, koning van Castilie, Aragonie, Granada en Sicilie, geb. 10 Maart 1452, zoon van Jan II,
koning van Aragonie en Sicilie, trad 1469 in den
echt met Izabella van Castilie, over welk rijk hij
namens zijne vronw regeerde sedert 1474. Doordien
hij 1479 ook den troon zijns vaders erfde, vereenigde
hij de beide rijken onder zijnen schepter. Door de
macchiavelistische staatknnde van F. en Izabella
trad een geheel nieuw regeerstelsel in het aanzijn;
de macht der groote leenheeren werd door horn
gefnuikt, inzonderheid door de invoering van de
Inquisitie (1481); in 1492 ontweldigde F. de stad
Granada aan de Mooren, verdreef in hetzelfde jaar
de Mooren nit zip rijk ; leende 1492 het oor aan de
voorstellen van Columbus, die daarop de nieuwe
wereld voor hem ging ontdekken ; en in 1504 ontrukte F. het koningrijk Nape's aan de Franschen,
die het met hem gezamen10 hadden veroverd. In
datzelfde jaar 1504 verloor F. zijne gemalin Izabella,
die Castilie Ballet aan hunne (eenig in leven geblevene) jongste dochter Johanna, die 1495 gehuwd
was met aartshertog Filips van Oostenrijk, stadhouder tier Nederlanden; doch krachtens de door
Izabella gemaakte beschikking bleef F. regent over
Castilie tot aan de meerderjarigheid van zijnen
kleinzoon don Carlos (later de beroemde Karel V).
Wel trachtte Filips dit regentschap aan F. to ontnemen, doch stierf reeds 1506, en Johanna werd
krankzinnig, zoodat F. nu door al de landsgrooten
van Castilie erkend werd als voogd over don Carlos
en rijksbestuurder. Na Izabella's dood trad F. in
den echt met gravin Germain de Foix, welk huwelijk kinderloos bleef. In 1512 bemachtigde F. het
koningrijk Navarra tot aan de Pyreneen, en had
zoodoende het geheele hispanische schiereiland onder zijnen schepter gebracht. Spanje's grootheid
klom onder zijne regeering tot eene nooltgekende
hoogte ; doch men beschuldigt hem van wispelturigheid en van schurkachtige geslepenheid ; niettemin
verwierf hij den eernaam van Katholieke, door zijne
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veroveringen op de Mooren en door de macht, die
hij aan de Inquisitie in handen gaf. De goede trouw
van Lodewijk XII van Frankrijk werd meer dan Bens
door F. bedrogen; ter bereiking van zijne oogmerken vond F. eenen machtigen steun in de geslepenheid van zijnen minister kardinaal Ximenes en in
de krijgskundige bekwaamheid van zijnen veldheer
Gonsalvo de Cordova. Toen F. 27 Jan. 1516 stierf,
werd hij in Spanje opgevolgd door Karel I, beter
bekend onder den naam van keizer Karel V. -F. VI, bijgenaamd de Wijze, geb. te Madrid 1712,
zoon van Filips V, dies hij 1746 opvolgde op den
spaanschen troo p ; hij deed veel om bet welzijn zijner onderdanen te hevorderen, doch stierf zonder
kinderen na te laten 1759, nagenoeg wezenloos, in
een klooster. Onder de regeering van dezen F. werd
Lima, de hoofdstad van Peru, 1746 nagenoeg geheel
verwoest door eene aardbeving ; Quito, in hetzelfde
land, onderging een gelijk lot in 1755; en zeven
maanden later werd Spanje geteisterd door de aardbeving, die Lissabon verwoestte. F.'s opvolgei was
zijn broeder Karel III, die 1788 stierf, en opgevolgd
werd door Karel IV. — F. VII, geb. 14 Oct. 1784,
zoon van Karel IV en Maria Louise van Parma, wist
1806 den Prins van den Vrede (Prins de la Paz ; zie
ALCUDIA) ten val te brengen, en 1808 zijnen vader
te bewegen, om ten zijnen behoeve afstand van den
troon te doen. Nauwlijks eene maand geregeerd
hebbende, deed deze F. 6 Mei 1808 te Bayonne
formeel afstand van den spaanschen troon ten behoeve van keizer Napoleon I (tegen eene jaarlijksche
rente van 600,000 francs), en werd op het kasteel
Valencay zoo goed als gevangen gehouden tot in het
laatst van 1813, toen Napoleon zich genoodzaakt zag
aan F. zijne kroon terug te geven. Als toning in
Spanje wedergekeerd, 14 Maart 1814, was F.'s eerste regeeringsdaad de ophetling van de constitutie
van 1812, in weerwil dat hij bij zijnen terugkeer
gezworen had, die door- de cones aan Spanje geschonkene grondwet te zullen handhaven. Al zijne
verdere regeeringsdaden waren slechts het doordrijyen van eene bloedige kerkelijk-staatkundige reactie,
waardoor eindelijk 1820 de omwenteling uitbrak,
die hem noodzaakte (7 Maart) de constitutie van
1812 te herstellen ; doch met behulp van de fransche interventie 1823 bracht F. zijne onderdanen
weder onder het dwangjuk, van dat oogenblik af
eene balanseer-staatkunde volgende tusschen de
liberale en de ultra-absolutistische partij. Nadat hij
reeds drie vrouwen in het graf had (Antoinette
Therese, prinses der Beide Sicilia', gest. 21 Mei
1806; Maria Izabella Francisca van Portugal, gest.
26 Dec. 1818 ; en Josephe, dochter van prins Maximilia'an van Saksen, gest. 17 Mei 1829) trad F. ten
vierden male in het huwelijk met Maria Christina,
prinses der Beide Sicilia), bij wie hij twee dockers
verwekte (Izabella H en de infante Maria Louise, die
de vrouw werd van den hertog van Montpensier).
Door deze zijne 4e vrouw liet F. zich overhalen, om
de tot dusverre in Spanje gevolgde salische wet op
te heffen (29 Maart 1830) en het oude Castiliaansche recht van troon-opvolging te herstellen. Vandaar de oppositie der Carlisten, de aanhangers van
zijnen broeder don Carlos, die de naastgerechtigde
was tot den troon. Den 20 Juni 1833 liet F. zijne
dochter, prinses van Asturiè, den eed afleggen en
huldigen als koningen Izabella II; hij zelf stierf
29 Sept. 1833.
Ferdinand, koningen van Napels en Sicilie:
F. I, koning van Napels, nit het huis van Aragonii.,,
geb. 1424, gest. 1494, volgde 1458 Alfons den
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Grootmoedige op, van wien hij een natuurlijke zoon
was. Hermaalde malen kwam de bevolking tegen F.
in opstand, doch hij wist zich staande te houden
door een schrikbewind; hij was valschaardig en
wreed. — F. II, koning van Napels, kleinzoon
van den vorige, en zoon van Alfons II, werd 1495,
nadat zijn vader afstand van den troon gedaan bad,
gekroond. De haat der Napolitanen tegen Ferdinand I en Alfons II, was niet minder tegen F. H.
Toen Karel VIII van Frankrijk eenen inval in Napels
deed, zag F. II zich verlaten door het yolk, den adel
en de troepen: alien onderwierpen zich aan den
franschen koning. Het duurde echter niet lang of F. H
werd door zijne onderdanen teruggeroepen, en de
Franschen moesten het napolitaansche grondgebied
ontruimen. In 1496 stierf F. II, nauwlijks 26 jaren
oud. — F. III, koning van Sicilia (1497), vervolgens van Napels (1504-1516), is dezelfde als
Ferdinand de Katholieke; zie hierboven het art.
FERDINAND V van Spanje. — F. IV, de eerste, die
den titel voerde van koning der Beide Sicilian; zie
FERDINAND 1 in het volgende artikel.
Ferdinand, koningen der Beide Sicilia':
F. I, geb. 12 Jan. 1751, derde zoon van koning
Karel III van Spanje en Maria Amalia van Saksen,
was slechts acht jaren oud toen zijn vader, don
Carlos, tot den troon van Spanje geroepen onder
den naam van Karel III, hem de kroon van Napels
en Sicilia overliet (1759) onder het regentschap
van Tanucci. In 1767 meerderjarig geworden, aanvaardde hij de teugels van het hewind onder den
naam van F. IV ; doch hij liet eigenlijk regeeren
door zijne gentalin Maria Carolina van Oostenrijk
en door zijn minister Acton. Na het uitbreken van
den franschen omwentelingsoorlog sloot F. zich
1793 aan bij de eerste coalitie tegen Frankrijk, en,
nadat hij zich 1796 tot den vrede genoodzaakt had
gezien, 1798 ook bij de tweede coalitie; toen de
Franschen 1799 zijn grondgebied op het vasteland
overweldigden, vluchtte F. naar Sicilie, doch keerde
1800 naar Napels terug. Toen de Franschen zich
1806 anderniaal meester van Napels maakten, had
F. reeds in tijds wederom de wijk genomen naar
Siciliö, waar hij bleef regeeren, terwijl Napoleon
eerst zijn broeder Jozef, en vervolgens Murat aangesteld had als koning van Napels. Deze staat van
zaken duurde tot in 1815; eerst 17 Juni van dat
jaar deed F. op nieuw zijne intrede in Napels; en
nu vereenigde hij 12 Dec. 1816 zijne twee rijken
tot ben, onder den naam van Koningrijk der Beide
Sicilia', en heette van dat tijdstip af F. I ; bij die
gelegenheid werd de constitutie, die hij in 1812
aan zijn rijk gegeven had, weder door hem ingetrokken ; 1820 zag hij zich door een dreigenden opstand genoodzaakt de constitutie van 1812 op nieuw
te verleenen, doch 1821 stelde de gewapendo hulp
van Oostenrijk hem in staat die constitutie andermaal af te schaffen. Hij stierf 4 Jan. 1825. Na den
flood van zijne eerste vrouw (8 Sept. 1814) was hij
nog in datzelfde jaar (27 Nov.) hertrouwd met de
weduwe Partana, geboren Cassara, die hij verhief
tot hertogin van Floridia. Bij zijne eerste vrouw had
hij elf dockers en zeven zonen verwekt: van die
zonen was er een, die hem opvolgde, als Frans I.
—F.I,
geb. 12 Jan. 1810, kleinzoon van F. en
zoon van Frans I en Izabella Maria van Spanje,
volgde 1830 zijnen vader op den troon, en opende
zijne regeering met eene reeks staatkundige hervormingen ; daar hij echter met eene even strenge
dwingelandij regeerde als zijne voorgangers, lieten
samenzweringen en opstanden, zoowel in Napels als

Ferdinand

Ferguson

op Sicilie, niet na zijne regeering te verontrusten,
doch werden ook op de wreedaardigste wijze door
hem onderdrukt. Door de siciliaausche omwenteling
1848 met zijne familie vervallen verklaard van den
troon, gelukte het hem evenwel de liberale partij in
Napels te overwinnen en 1849 ook Sicilie weder
onder zijn dwangjuk te brengen, waarop de constitutie opgeheven en door eene verschrikkelijke reactie gevolgd werd. Hij stierf 22 Mei 1859, en werd
opgevolgd door zijn oudsten zoon Frans II, zijnde
een zoon uit F.'s eerste huwelijk met prinses Christine van Sardinie (gest. 31 Jan. 1836, ten gevolge
van het kraambed). Uit F.'s tweede huwelijk met
aartshertogin Therese van Oostenrijk (geb. 31 Juli
1816) werden negen zonen en vier dochters gehoren.
Ferdinand, koning van Portugal, geb. 134(1
te Coimbra, volgde 1367 zijn vader, Peter den
Wreedaard, op den troon ; hij voerde ongelukkige
oorlogen tegen Hendrik II, koning van Castilie, en
tegen diens opvolger Jan I, en was genoodzaakt van
zijne rechten op eenige domeinen in Castilie afstand
te doen. Deze F. had zich het misnoegen van zijn
yolk op den hats gehaald door zijn huwelijk met
Eleonore van Meneses, die hij ontnomen had aan
don Lorenzo Velasquez d'Acurtha ; maar door zijue
verstandige regeering gelukte bet hem de volksgunst
terug te winners, en toen hij 1383 stierf werd
flood algemeen betreurd. — F., infant van Portugal, zoon van Jan I, geb. 1402 te Santarem, ging op
zijn 14e jaar naar A frika urn de Mooren te bevechten,
en sloeg het beleg op voor Tanger; doch hij werd
door de Mooren gevangen genomen, en bracht de
rest van zijn Leven in gevangenschap door; hij stierf
van ellende in 1443.
Ferdinand, groothertogen van Toskanen :
F. I (van 1587 tot 1609) en F. II (van 1621
tot 1690), beiden uit het geslacht der Medicis, hebben niets verricht, dat bijzondere vermelding verdient. — F. nit het huis Lotharingen-Oostenrijk, geb. 6 Mei 1769, tweede zoon van aartshertog Leopold (later keizer Leopold 11) en Maria
Louise van Spanje, aanvaardde 2 hill 1790 de tengels van bet bewind, dat hij voerde met geestkracht
en heleid. Hij was de eerste vorst, die de fransche
republiek erkende, doch werd door Engeland gedwongen 1793 deel te nemen aan de coalitie tegen
Frankrijk; 9 Febr. 1795 sloot hij met Frankrijk
vrede; doch 'reeds in het volgende jaar zag hij zijn
rijk overweldigd door de troepen van Bonaparte, die
zich 1799 meester maakte van geheel Toskanen,
terwijl F. het raadzaam had geoordeeld de vlucht te
nemen naar .Weenen. TerwijI eerst Lodewijk van
Parma, later Elise Bonaparte den troon van Toskanen beklom, had F. reeds in 1801 afstand daarvan
gedaan, waarvoor hij 26 Dec. 1802 het keurvorstendom Saltzburg als schadeloosstelling unt y ing, het
welk hij echter in 1805 verruilde your Wurtzburg,
dat bij de toetreding tot den Rijnbond een groothertogdom werd. In 1814 werd F. op den toskaanschen troon hersteld. Sedert 1802 weduwnaar van
Louise, prinses der Beide Sicilien, trouwde hij 1821
Maria, dochter van prins Maximilian van Saksen.
Hij stierf 17 Juni 1824, en werd opgevolgd door
zijuen zoon Leopold II. — F. IV, geb. 10 Juni
1835, zoon van Leopold H, nit diens tweede huwelijk met prinses Autonie van Napels, beklotn bij
zijns vaders abdicatie 21 Juli 1859 den troon ; doch
zijn rijk werd ingelijfd bij het 1861 gevormde nieuwe
koningrijk Italie ; sedert dien tijd houdt F. verblijf
te Dresden en te Lindau.

Perdinandea, of Nerita, eilandje in de Middellandsche Zee, tusschen Sciacca op Sicilie en Pantelaria, ontstond door eene vulcanische uitbarsting
Juli 1831, doch verdween weder 12 Jan. 1832.
Ferdinands—orde, 1) ook genaamd Orde
van den heiligen Ferdinand en van verdiensten,
werd 1 April 1800 ingesteld door Ferdinand IV,
koning van Sicilie, ter belooning voor zijne trouwste
aanhangers, bij gelegenheid van zijn herstel op den
troon van Napels. — 2) Militaire orde van den heiligen Ferdinand, eene spaansche militaire orde, ingesteld door de Cortes 31 Aug. 1811, en door Ferdinand VII gereorganiseerd 19 Juli 1815.
Fëre (la), naam van drie fransche steden :
1) vesting in het dept. Aisne, op een eilandje in de
Oise, 5 uren gaans benoordw. Laon; 4500 inw.; is
verscheidene males belegerd, o. a. 1530 door de
Spanjaarden, die er zich meester van maakten ; in
1596 werd Ia F. bemachtigd door Hendrik IV, die
er nieuwe vestingwerken deed aanleggen, welke onder Lodewijk XIII versterkt, doch 1690 onder Lodewijk XIV vernield werden. In 1814 viel Ia F. in
handen van de verbondene rnogendheden ; doch 1815
werd het door de Pruisen te vergeefs belegerd.
2) La-nre-Champeitoise, dept. Marne, 8 uren gaans
bezuiden Epernay; 2200 inw.; hloedige veldslag
25 Maart 1814, waarin de linkervleugel van Napoleon's artnee, na den heldhaftigsten tegenstand, vernietigd werd door de Geallieerden. — 3) La-Fereen-Tardenois, dept. Aisne, aan de Ourcq, 5 uren
gaans benoordoosten Château-Thierry ; 2600 inw.
Feredzjik, of Feret, het oude Dyme, stad met
3000 inw. in europ. Turkije, prov. Roemelie, aan
de Maritza ; minerale en warrne bronnen.
Ferekhabad, twee steden in britsch 0. I.:
1) op den linkeroever van den Ganges, 30 mijlen
beoosten Agra; 70,000 inw.; paleis van den nabob.
In 1805 behaalde lord Lake, in de nabijheid van dit
eene overwinning op Holkar, het opperhoofd der
Mahratten. — 2) drie mijlen bezuidoosten Radzjmal.
Ferentino, het oude Ferentinum, stad in de
pauselijke delegatie Frosinone, 8 mijlen bezuidoosten
Rome; 8500 inw.
Ferentinum, stad in Latium, nabij Anagnia ;
tegeuw. Ferentino.
Ferentum, stad in Apulie, vornide een onafhankelijk rijkje, dat in bondgenootschap trad met
de Samnieten tegen de Romeinen; in 319 v. Chr.
werd F. onderworpen door consul Aulus Cerretanus,
en 118 v. Chr. werd het eene romeinsche yolkplanting.
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Feret. Zie FEREDZJIK.
Feretrius,d. buit-aanbrenger, bijnaani, dien
Romulus na eene overwinning aan Jupiter gaf.
Ferganah, landschap in o iafhankelijk Turkestan, in Khokan. Onder den naam F. wordt ook
wet geheel Khokan verstaan.
Fergeux, een heilige. Zie FARGEAU.
Fergus, rivier in het iersche graafschap Clare,
ontspringt 5 uren gaans benoordw. Ennis, en outlast zich in den Shannon.
Zi C ARR1CKFERGUS
Zie —.
Fergus (C arrick-).
Ferguson (James), beroemd schotsch mechanicus en sterrekundige, geb. 1710 te Keith, graafschap Banff, schreef sedert 1743 astron. en werktuigkundige werken te Louden, en stierf te Edinburg 1776.
Ferguson(Adam),schotsch sclirijver, geb. 1724
te Logierait, graafschap Perth, van 1764 tot 1781
prof. der natuurlijke wijsbegeerte aan de universiteit Edinburg, gest. '22 Fehr. 1816 te St.-Andrews;
66

Ferguson

Fernando-Po

zijne philosoph. en histor. geschriften waren in der
tijd zeer geacht.
Ferguson (Robert), schotsch dichter, geb.
5 Sept. 1751 te Edinburg, gest. in een krankzinnigengesticht 16 Oct. 1774; vooral zijne liederen in den
schotschen tongval zijn geacht. Zijne Poetical works
verschenen o. a. in het licht Glasgow 1813(2 din.).
Ferhabad, stad in Iran (in Mazanderan),
7 mijlen benoordoosten Balfroesj, had eertijds 16,000
inw., doch thans veel minder.
Feria, stad in de spaansche prov. Badajoz,
7 mijl. bezuidoost. Badajoz ; 6000 inw.; oud kasteel.
Ferid—Eddin, en Feridoen. Zie FERYD .....
Perim latince, jaarlijksche feesten, ingesteld
door Tarquinius den Trotsche, koning van Rome,
ter gedachtenis van bet verbond, dat hij gesloten
had met de volkeren van Latium. Ze stonden onder
de bescherming van Jupiter Latialis (d. i. Jupiter
den beschermgod van Latium). Aanvankelijk duurden
ze een dag, later werden daarvoor vier dagen bestemd. De consul bepaalde het tijdstip, wanneer ze
gevierd zouden worden ; de viering had plaats op
den Albaanschen berg (tegenw. Monte Calvo).
Feria, stad in de sicil. prov. Noto ; 4000 inw.
Ferlach, stad in Illyrie, 3 uren gaans bezuiden
Klagenfurth, aan de Drau; 3000 inw.
Fermanagh, graafschap in Ierland, prov. Ulster, groot 34 vierk. mijlen, bevolkt met 106,000
zielen, en door het meer Erne in twee nagenoeg
gelijke helften gescheiden ; hoofdpl. Enniskillen.
Fermat (Pierre de), fransch dichter, hellenist,
rechtsgeleerde en vooral wis- en meetkundige, geb.
1608 nabij Toulouse, gest. 12 Jan. 1665. Al zijne
werken bijeen (2 din. Parijs 1679).
Fermier general, d. i. pachter-generaal,
zoo heette vOOr de fransche omwenteling van 1789
ieder, die de inkomsten van een zekeren tak der belastingen gepacht had ; aanvankelijk en langen tijd
waren er 40 ; dat getal werd later op 60 gebracht.
Ze werden benoemd door den minister van finantien,
en werden gemeenlijk zeer spoedig rijk. Aan al de
misbruiken, uit deze instelling geboren, maakte de
Constituante een einde.
Fermo,lat. Firmum, stad met ruim 9000 inw.,
in de ital. prov. F., 25 mijlen benoordoosten Rome
en 1 mijl van de Adriat. Zee, waaraan de kleine haven
van F. (Porto-di-Fermo). — De prov. F., vroeger
pauselijke delegatie, ligt tusschen de prove. Macerata,
6inerino, Ascoli en de Adriatiscbe Zee.
Fermor (Willem, graaf van), russisch generaal,
geb. 1704 te Pleskow,werd tijdens den Zevenjarigen
oorlog door keizerin Elizabeth tot opperbevelhebber
der, russische armee benoemd (1758), en later tot
den gravenstand verheven. llij stierf 1771.
Fermoselle, 't oude Ocellum Durii, stad in de
spaans.prov.Zamora,7mijl.bezuidw.Zamora,3000inw.
Fermoso, rivier in de portug. prov. Algarve,
valt na een loop van 8 mijlen in den Atlant. Oceaan.
Fermoy, stad in het iersche graafschap Cork,
aan den Black-Water; 8 uren gaans benoordoosten
Cork ; ruim 6000 inw.
Fermunter Alpen, bergketen in bet zwits.
kanton Grauwbunderland, is slechts van de zijde van
Tusi toegankelijk ; van daar loopt de Ferment-pas
(8638 vt. hoog) naar bet Ossendal in Tirol.
Fern (Fanny), onder dezen gefmgeerden naam
kennen wij de amerikaansche schrijfster der beroem de
Fern leaves en eenige romans. Haar eigen naam is
Sarah Payson Willis, geb. 9 Juli 1811 te Portland
in Maine; zij huwde 1837 dok ter Eldredge van Boston,
werd 1846 weduwe, hertrouwde reeds spoedig met

een koopman te Boston, genaamd Farrington, doch
is later van dezen gescheiden.
PERNAMBUCO.
Pernambuco, brazil,
h ilstad.
d Zie
Zi P
Fernam—Noronha, eenzaam eiland in den
zuidelijken Atlantischen Oceaan, omstr. 55 mijlen
benoordoosten kaap San-Roque, den oostelijksten
uithoek van Brazilie ; dit eiland wordt gebruikt als
plaats van ballingschap.
Fernan, hetzelfde als Hernan, den spaanschen
naam voor Ferdinand.
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Fernan Caballero. Zie C ABALLERO.
Fernan Cortez. Zie CORTEZ.
Fernandez, eene portug. familie, die verscheidene vermaarde zeevaarders aan de 15e en 16e
eeuw heeft gesehonken, o. a.: F. (Juan), nam 1446
deel aan den tocht van Antonio Gonzales, uitgezonden
om de kusten van Afrika op te nemen. Bij die gelegenheid gevangen genomen door de Mooren der Sahara, nabij den Rio-do-Ouro, was F. al e eerste Europeaan, die tot deze onherbergzame oorden doordrong. In zijn vaderland teruggekeerd, maakte hij
de zeden dier wilde volksstammen bekend in verhalen, waarvan de portugeesche geschiedschrijvers
den hoofd-inhoud te boek gesteld hebben. In 1448
een tweeden tocht naar dezelfde streken ondernomen
hebbende, wilde hij nog verder doordringen; doch
hij werd door zijne tochtgenooten verlaten, en kwam
nooit weder te voorschijn. — F. (Dionysius), ontdekte 1445 den mond van den Senegal en de Groene
kaap. — F. (Alvaro), is vooral bekend door bet
verhaal van de scbipbreuk der galjoen ),de Groote
St.-Jan", welke 1552 verongelukte op de kust van
Natal, nabij Monomotapa, en bij welke ramp 4
bet geluk had zijn leven te redden. Het verhaal van
die schipbreuk, waarvan het belangwekkendste bestaat in het treurige uiteinde van kapitein Manoel
de Souza en zijn gezin, verscheen in het licht te
Lissabon 1554.
Fernandez (Juan), spaansch zeevaarder uit de
16e eeuw, ontdekte in 1572 aan de kust van Chili
de eilanden, die naar hem genoemd zijn, en in 1574
de meer noordelijk gelegene eilanden S.-Felix en
S.-Ambrosio. In 1576 uit Chili afgezeild, ontmoette
hij op zijne terugreis eene kust, die al den schijn
had tot een continent te behooren. Zijn schip was
echter te klein en te onvoldoende uitgerust, om reeds
dadelijk meer nauwkeurige onderzoekingen in het
werk te kunnen stellen, en door den flood werd hij
verhinderd zulks later te doen. Men vermoedt, dat
het de kust vau Nieuw-Zeeland geweest is.
Fernandez (Diego), uit Valencia, diende in de
16e eeuw in Peru, werd na zijnen terugkeer in
Spanje historiograaf van Indie, en schreef o. a. de
Historia del Peru (Sevilla 1571).
Fernandez, naam van verscheidene spaansche
schilders, nl.: F. Navarette (Juan), bijgenaamd de
Stomme, geb. 1526 to Lograo, gest. 1579 te Sevilla, werkte nagenoeg uitsluitend aan het Escuriaal.
— F. de Guadalupe (Pedro), gest. na 1526, schilderde inzonderheid voor de kathedraal van Sevilla.
F. (Alesso), uit Cordova, schilderde sedert 1608
insgelijks voor Sevilla's kathedraal.-- F. (Francisco),
geb. 1605 te Madrid, gest. 1646.
Fernandez (eilanden van Juan-), in den Grooten Oceaan. Zie JUAN-FERNANDEZ.

Fernando (San). Zie SAN-FERNANDO.
Fernando-da-Noronha. Zie het artikel
FERNAM-NORONHA.

Fernando—Po, portug. Fernao-do-Po, een der
Guinea-eilanden, aan de westkust van Afrika, in de
golf van Biafra, geheel van vulcanischen oorsprong,

Fernan-Nutez

Ferro

is 6} mijl lang en 3 mijl breed, words doorloopen
door eene hooge keten bergen, waaronder er zijn
die eene hoogte hebben van 10,650 vt.; het eiland
heeft ook verscheidene ankerplaatsen. De 10 a 12,000
zielen vormen den Negerstam der Boebies. In de
hoofdplaats Clarence woven ook Europeanen. Ontdekt 1486 door een Portugees, die aan het eiland
zijnen naam heeft gegeven ; 1778 aan Spanje afgestaan, werd het bezit van dit eiland sedert betwist
door de Engelschen, doch sedert 1844 behoort het
definitief aan Spanje.
Fernan–Nunez, stad met 5500 inw. in de
spaansche prov. Cordova.
Ferney, of Fernex, vlek met omstr. 1600 inw.
in het fransche dept. Ain aan de zwits. grenzen,
ruim .2 uren gaans bezuidoosten Gex, en circa even
ver benoordw. Geneve. Voltaire werd Heer van F.
en bewoonde er het kasteel van 1762 tot 1778; toen
hij er zich vestigde was het een armzalig gehuchtje,
door zijn verblijf aldaar groeide het aan tot een
stadje. Voltaire, wiens slaapkamer in het kasteel
nog in den toestand is zoo als hij die gebruikt heeft,
wordt dikwijls de Philosoof van Fernay genoemd.
Ferns, kerspel in het iersche graafschap Wexford, 7 uren gaans benoorden Wexford ; 4000 inw.
FOro6–archipel, de Farber of Schaapseilanden.
Feroleto, marktvlek in de napolit. prov. Calabria ulteriore I, district Nicastro ; 2000 inw.
Feronia, romeinsche godin, in wier tempel
bij Anxur (het tegenwoordige Terracina) slavers vrij
werden ; volgens Strabo verstonden hare priesters
de kunst om barrevoets op gloeiende kolen te loopen
zonder hunne voetzolen te branden. Als godin der
onderwereld werd zij vereenzelvigd met Proserpina.
Feroniere (de schoone). Zie :tERRONN1ERE.
Ferozabad, stad in de noordwestelijke provincien van het anglo-indische rijk, district Agra ;
13,000 inw.
Ferozpoer, engelsch Ferozepore, 1) versterkte
stad met 8000 inw. in het district Gurgaon, in het
noordwesten van britsch 0. I. — 2) hoofdplaats van
het district F. in Sirhind ; britsch 0. I. wapenplaats
met 6000 inw.
Ferrah, versterkte stad in Afghanistan, aan
den Ferrahroed ; waarschijnlijk het oude Parra,
eene gemichtige stad in het rijk der Parthen; in
1857 werd F. bezet door de Perzen ; het is de hoofdplaats van de provincie F., begrensd ten N. W.
door Khorassan, ten Z. 0. door Kandahar, ten Z.
door Seistan, ten W. door Perzie, en bevolkt met
250,000 zielen.
Ferrahroed, rivier in Kaboel, komt uit het
Berzjek-gebergte, doorstroornt de provincie Ferrah,
bereikt zoo Seistan en valt na eenen loop van 40 mijlen in het meer Zerreh.
Ferrand (Antoine Francois Claude, graaf),
geb. 4 Juli 1751 te Parijs, raadsheer in het pulement aldaar, emigreerde 1790, keerde 1801 in
Frankrijk terug, zonder een ambt te willen bekleeden, was in 1814 werkzaam in het belang der Bourbons, werd onder Lodewijk XVIII pair, minister van
staat en directeur-generaal der posterijen. Hij stierf
17 Jan. 1825. Hij heeft o. a. geschreven : L' esprit
de l'histoire (6e druk 5 dln. Parijs 1826); Theorie
des revolutions (4 dln. Parijs 1817); Histoire des
trois detnentbrations de la Pologne (3 din. Parijs 1820).
Ferrara, het Forum Allieni der ouden, in nieuw
latijn Ferraria, stad in Italie, vroeger hoofdplaats
der pauselijke legatie F., ligt aan eenen zijtak van
de Po, is rijk aan kerken en paleizen, en was eer-

tijds, als residentie der hertogen van Este, een der
bloeiendste steden van Italie, doch telt thans slechts
31,000 inw.; eene weinig bezochte universiteit ;
merkwaardig zijn de huizen van Ariosto en Guarini
en het St.-Anna-hospitaal met de gevangencel van
Torquato Tasso. De stad F. is de geboorteplaats van
Savonarole, T. V. Strozzi, Guarini, Guido Bentavoglio, enz. — F., eertijds een hertogdorn, dat de
familie Este als leengoed van den pans in bezit had ;
1598 trok paus Clemens Viii het aan den Kerkelijken
Staat; 1797 wend het met de Cisalpijnsche republiek, later met het koningrijk Italie vereenigd ;
1814 kwam het aan den pans terug, uitgenomen
een gedeelte benoorden de Po, dat aan Oostenrijk
wend toegewezen ; 1860 werd F. als een der provincien van Emilia bij het nieuwe koningrijk Italie
i ngelijfd.
Ferrara (liertogen van). Zie ESTE.
Ferrara (Hippolytus van Este, genaamd de
Ka.rdinaal van), noon van Alfons 1 van Este, hertog
van Ferrara, geb. 1509, wend reeds vroeg naar het
hof van Frans 1 gezonden, met wien zijne familie
vermaagschapt was; hij genoot de gunst van Frans 1,
van Hendrik II en van diens zones ; in 1539 tot
kardinaal verheven, bekwam hij achtereenvolgend
de aartsbisdommen Milaan, Lyon, Narbonne, voerde
gedurende twee jaren namens Frankrijk het bewind
over bet hertogdom Parma (1552-54), woonde
1561 bet colloquium van Poissy bij, en stierf te
Rome 1572.
Ferratus mons, tegenw. Dzjurdzjura, bergketen in het noordwesten van Afrika.
Ferreira, het oude Rarapia, stad in de portug.
provincie Alemtejo, 6 uren gaans bewesten Beja.
Naar deze stad droegen de markiezen van F. hunnen titel, uit de familie Cadaval.
Ferreira (Antonio), portugeesch dichter, gel).
1528 te Lissabon, gest. 1569; zijne Obras verschenen op nieuw in druk 1771 te Lissabon.
Ferreol, de heilige, 1) bisschop van Uzes 553
—581 ; gedenkdag 18 Sept. — 2) tribuun in de
romeinsche armee, onderging den marteldood anno
304 te Vienne in Dauphine; gedenkdag te gelijk
met den vorige.
Ferreras (Juan de), spaansch geschiedschrijvet', geb. 1652 te Labalieza in Astorga, gest. 1735
te Madrid als koninklijk biblio.thecaris. Zijn voornaamste werk is de Historia de Espana (10
Madrid 1700-27; nieuwe druk 17 din. 1775-91).
Ferribre, vlek in het fransche dept. Allier, een
half uur gaans bezuidoosten Cusset ; 2500 inw.
Ferrieres, het oude Aqute Segesiw, stad in
het fransche dept. Loiret, 3 uren gaans benoorden
Montargis ; 1600 inw.; oude abdij. Zie LOUP.
Ferrieres (Charles Elie, markies van), lid der
constitueerende vergadering, geb. 1741 te Poitiers,
gest. 30 Juli 1804 op het kasteel Marsay bij Mirabeau, heeft, behalve verscheidene letterkundige werken, nagelaten : Mentoires pour servir a l'histoire de
l'assemblee constituanle et de la revolution de 1789
(3 dln., jaar VII); ze zijn overgedrukt in de Verzameling van gedenkschriften betreffende de fransche omwenteling, uitgegeven door gebroeders
Baudouin (2 dln. Parijs 1821 ; een toen nog onuitgegeven 3e deel verscheen in datzelfde jaar).
Ferro, fransch lie de Fer, spaansch isla del
Hierro, het Pluvialia of Onibrios der ouden, is het
westelijkste der Canarische eilanden, circa 4 vierli.
mijlen groot, bevolkt met 4500 zielen, heeft bet
vlek Valverde tot hoofdplaats ; bet eiland F. is eigenlijk niet veel meer dan eene woeste rots, vulcanisch
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Ferrol

Ferwerda

en bergachtig, waarvan het hoogste punt zich 3300
La Fertd-Gaucher, stadje met 1000 inw., dept.
Vt. hoog verheft. Doordien dit eiland in der tijd
Seine-Marne, aan den Grand-Morin, 4 uren gaans
voor het westelijke uiteinde der oude wereld gold,
bezuidoosten Coulommiers.
werd van hier of de eerste meridiaan aangenomen,
La Ferte-Imbault, vlek in bet dept. Loire-Cher,
en in de meeste europeesche landen berekende men
5 uren gaans van Romorantin ; oud kasteel.
naar dien meridiaan de lengtegraden ; tegenwoordig
La Ferte-Mace, stad met 5200 inw., dept. Orne,
wordt de meridiaan van F. nog maar alleen door de
5 uren gaans beoosten Domfront.
duitsche geografen gebezigd.
La Ferte-Milon, stad met 2200 inw., dept. Aisne,
Ferrol, of el-Ferrol, vesting in de spaansche aan de Ourcq, 6 uren gaans benoordw. Châteauprov. Galicie, 5 uren gaans benoordoosten Coruna,Thierry; geboorteplaats van J. Racine.
aan de Bocht van F., zijnde eene baai van den AtLa Ferte-Nabert (lat. Firmitas Naberti), tegenw.
lantischen Oceaan. Slechts een onbeduidend vlek
La Ferte-St.-Aubin.
vOOr 1752, is el-F. tegenwoordig eene trotsche stad
La Ferté-Saint-Aubin, stad met 1600 inw., dept.
met 17,000 inw., sterke oorlogshaven, groot tuigLoiret, aan den Cosson, 5 uren gaans bezuiden
huis, en verscheidene zeevaartkundige inrichtingen.
Orleans.
In 1799 werd door de Engelschen te vergeefs beLa Fertd-Senneterre (of Senectêre), stad in het
proefd om zich van el-F. meester te maken.
dept. Puy-de-Dome. Zie SAINT-NECTAIRE.
La Ferte-sous-Jouarre, stad met 4000 inw., dept.
Ferronniere (la belle), d. i. de schoone vrouw
van den ijzerkooper, leefde te Parijs in 't begin der
Seine-Marne, 4 uren gaans beoosten Meaux.
16e eeuw, en werd een der minnaressen van Frans I.
La Ferte-sur-Amance, dorp met 500 inw., dept.
Volgens sommigen was zij de vrouw van zekeren
Haute-Marne, 2 uren gaans van Fay-Billot.
advocaat Fëron, die destijds eene groote vermaardLa Fertd-sur-Aube (lat. Firmitas ad Albulam),
heid had als bekwaam pleiter. Hoe dit zij, zooveel
stad met 1000 inw., dept. Haute-Marne, 2 uren
is zeker, dat 4 de vrouw was van eenen man, die
gaans bezuiden Clairvaux ; gevecht tusschen de
zich juist hield alsof hij niets van baren verboden
fransche troepen en die der Gealliêerden (1815).
omgang met den koning merkte, maar die een verLa Ferld-sur-Grosne, dorp met 500 inw., dept.
foeienswaardig middel uitdacht, en zich daarvan beSaone-Loire, 3 uren gaans bezuiden Chalons; bediende, om beiden te verderven. De vrouw stied dan
roemde cistercienser abdij, gesticbt in 1113.
ook reeds spoedig, en Frans [ werd nooit weder
Fertê (H. de Senneterre of Saint-Nectaire,
genezen. De schoone F. heeft baren naam gegeven
hertog van La), maarschalk van Frankrijk, geb.1600
aan een hoofdsieraad der vrouwen, bestaande in een
te Parijs, gest. 1681, ontving den maarschalksstaf
smal bandje, dat midden op het voorhoofd sluit met
1651, na zich onderscheiden te hebben bij het beleg
een gesneden steen, een diamant of iets dergelijks.
van La Rochelle (1628), en in de veldslagen van
ZieF ARCEAU.
ARGEAU.
Avesnes, Rocroy, en St.-Nicolas, waar hij den graaf
Ferrutius, een _e...ge.Zi
Fersala, of Farsa, stad in het turksche ejalet van Ligneville versloeg (1650). Bij Valenciennes
Saloniche met 5000 inw.; ruinen der acropolis van
1656 krijgsgevangen gemaakt, werd hij door den
de oude stad Pharsala. Zie ook FARSA.
koning losgekocht, bemachtigde daarop 1657 Mont(Axel,
graaf),
zweedsch
veldmaarschalk,
medy, 1658 Gravelines, en staakte zijne veroveringen
Person
behoorde tot een aanzienlijk geslacht in Lifland, en
eerst bij den vrede der Pyreneen (1659).
onderscheidde zich op de zweedsche landdagen door
Ferte—Imbault (Jacques d'Etampes,markies
zijne welsprekendheid en onbaatzuchtigheid ; hij
van La), maarschalk van Frankrijk, geb. 1590, gest.
werd driemaal tot voorzitter in die vergadering
1668, onderscheidde zich in het gevecht bij de
van 's lands edelen gekozen. Hij stond altijd in de
Ponts-de-C6 1620, bij het beleg van St.-Jean d'Anoppositie tegenover de hofpartij ; 1756 deed hij graaf gély, bij dat van Montauban 1621, en vooral (1630)
Brake en verscheidene andere edellieden ter flood
in het gevecht bij Veillane, waarin hij, met zijne
veroordeelen, wegens de poging door hen beproefd
compagnie alleen, een vijandelijk korps van 3000
om eene omwenteling te bewerken ten voordeele
man aantastte en in de pan hakte, maakte de veldvan het koningscbap. 'Toen Gustaaf III den troon
tochten in Vlaanderen merle (1646-48), en werd
had beklommen verloor F. alien invloed. —F. (Axel,
tot maarschalk verheven 1651. Hij was eenigen tijd
graaf), zoon van den vorige, geb. omstr. 1750 te
ambassadeur in Engeland geweesi, en had gedurende
Stokholm, trad in fransche dienst, en maakte den
zijn verbtijf te Londen groote diensten bewezen aan
veldtocht in 'Amerika merle; in Frankrijk teruggeFrankrijk.
onderscheidde hij zich tijdens de omwenteFêru.ssac (Francois d'Audebard, baron van),
ling door zijne edele toewijding aan de koninklijke
geb. 1786 te Chartron in 't fransche dept. Tarnfamilie, loch zag zich genoodzaakt Frankrijk te verGaronne, gest. 1836, luitenant-kolonel bij den genelaten en terug te keeren naar Zweden, waar hij geralen staf, heeft zich beroemd gemaakt door zijne
leidelijk opklom tot den rang van veldmaarschalk
werken over de geologic en over de weekdieren. Hij
des rijks. Ten eaten male zonder grond verdacht
voltooide en gaf in het licht een groot werk, waaraan
van den moord op den kroonprins (Karel August)
zijn varier (J. B. Louis de F., artillerie- officier en
insgelijks een uitstekend geoloog) dertig jaren tang
stierf F. 20 Juni 1810, als een slachtotTer der yolksgewerkt had, nl. de Histoire naturelle des Mollusques
woede te Stokhoim .
Fertê (la), naam van een aantal fransche steden (4 din. Parijs 1819-22).
en dorpen ; lat. firmilas, d. sterkte, blokhuis.
Ferwerd, dorp in Friesland, 31- uur gaans
La Fertd-Alais, of la Fertd-Aleps (het oude Firnoordelijk beoosten Leeuwarden ; 1600 inw.
mitas Balduini, later genaamd Firmitas Adelaidis),
Ferwerda (Abraham), boekhandelaar te Leeustad in het dept. Seine-Oise, 4 uren gaans benoordwarden in de 18e eenw, heeft zich doen kennen als
oosten Etampes; 800 inw.
een verdienstelijk schrijver van bibliographische en
La Fertd-Bernard, stad met 2600 inw. in het dept.
andere werken, zoo o. a.: Register van alle rare en
Sarthe,aan de Huisne,7uren gaansbezuidoost.Marners.
zeldzaam voorkomende latijnsche boeken, in folio,
La Fertd-Fresnel, dorpje met 300 inw., dept.
gedrukt in 1400 of in de 14e eeuw (Leeuwarden, 8..
zonder jaartal); Friesland en deszelfs gansche geleOrne, 3 uren gaans benoordoosten L'Aigle.
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genheid in een geographisch woordenboek (Leeuwarden 1736; 2e druk 1749); Adellijk en aanzienlijk
Wapenboek der zeven provincien (2 dln. in fol. Leeu-

herhaalde malen in druk verschenen ; de laatste
editien daarvan zijn die van 0. Muller (Gottingen
1839) en Egger (Parijs 1839), in het Fransch vertaald door A. Savagner (Parijs 1846).
Ferules. Zi.eF IESOLE.
Feth—Ali—Schach, of Baba-Khan, koning
van Perzie, tweede vorst uit de turcomanische dynastie der Kadzjars, geb. 1762, gest. 1834, was eerst
stadhouder van Farsistan voor zijnen oom AgaMohammed, en beklom na diens dood den troon van
Perzie in 1797. Na gezegevierd te hebben over verscheidene pretendenten, die hem de kroon betwistten, keerde hij 1803 zijne wapenen tegen Georgie ;
tnaar vorst Joris (George) had de hull) van Rusland
ingeroepen, zoodat het F. niet mocht gelukken hem
tot onderwerping te brengen. In 1805 sloot F. een
verhond met Napoleon tegen Rusland ; doch na den
vrede van Tilsit verliet hij dit bondgenootschap, om
er een aan te gaan met Engeland. In 1813 sloot F.
te Gulistan een vredesverdrag met de Russen, waarhij
hij afstand deed van zijne aanspraak op Georgie. In
hetzelfde jaar ontweldigde hij de prov. Herat aan
den koning van Kaboel ; maar door den twist, die
tusschen zijne zones Abbas-Mirza en MohammedAli ontstond, was hij niet bij machte zich in het bezit van die prov. te handhaven. In 1821 verklaarde
F. den oorlog aan Turkije, en bedong een voor Perzie
voordeelig traktaat (1823). Na keizer Alexander's
dood vatte F. het plan op, om de plaatsen, die hij
aan de Russen verloren had, te herwinnen. Aanvankelijk zegevierend, werd hem vervolgens herhaalde
malen de nederlaag toegebracht door den russischen
generaal Paskewitsj, zoodat F. 1828 genoodzaakt
was eenen onvoordeeligen vrede te sluiten, waarbij
de Aras als grensscheiding werd aangewezen tusschen Rusland en Perzie. Zes jaren later stierf F.,
den troon nalatende aan zijnen kleinzoon MohammedMirza, wiens varier Abbas-Mirza kort te voren was
gestorven.
Fetie, berg in het midden van het 0. I. eiland
Timor.
Fótis (Francois Joseph), fransch componist en
schrijver, geb. 25 Maart 1784 te Bergen in Henegouwen, ontving zijne opleiding aan het Conservatoire te Parijs, voornamelijk onder Boieldieu, werd
eerst onderwijzer aan de muziekschool te Douai,
vervolgens aan het Conservatoire te Parijs, en was
later sedert 1833 koninklijk kapelmeester te Brussel
en directeur van het Conservatoire aldaar. Behalve
een aantal compositlen, waaronder de opera's L'amant
et le marl en La vieille, heeft men van hem verscheidene geachte werken over de theorie en de geschiedenis der muziek, o. a. Biographic universelle des
musiciens (8 dln. Brussel 1834-44 ; 2e druk 1856
en v.).
Fetisjismus, de ruwste vorm van godsvereering, de aanbidding van eenen Fetisj (van het
woord feitico, dat is tooverkracht bezittend voorwerp, met welken naam de Portugeezen de gewijde
voorwerpen bestempelen, die tot de godsdienst der
Negers van Afrika behooren). Deze eeredienst der
wilde stammen van het zuidelijk vasteland, is verbreid
tot bij de minst beschaafde volkeren van Azie, Afrika
en Noord -Amerika. Aan de elementen, vooral aan het
vuur, aan de boomen, aan de rivieren, en aan het
legio onzichtbare wezens (goede en kwade geesten), die het bijgeloof of de vrees zich geschapen
heeft, hebben al die volkeren hunne Fetisjen ontleend, dat doorgaans afgodsbeelden zijn in de eene
of andere wanstaltige gedaante van mensch of dier.
Zoo heeft men de grisgris in Middel-Afrika, de

warden 1760-81).

Ferwerderadeel, grietenij in Friesland, arrondissement Leeuwarden, is bevolkt met 7 a 8000
zielen, en bevat elf dorpen, waaronder het dorp
Ferwerd.
Ferwolde, of Ferwoude, dorpje in Friesland,
2 uren gaans ten Z. Z. W. van Bolsward, aan den
zeedijk en de Zuiderzee; met omliggende buurtschappen ruim 200 inw.
Feryd—eddin—Athar, perzisch dich ter, geb.
omstr. 1226 in Khorassan, eerst koopman, liet zijn
winstgevend bedrijf varen, om de leer der sofis
te omhelzen en derwisj te worden, en gaf zich over
aan de dweepzuchtigste buitensporigheden van het
mysticismus. Hij werd omstr. 1280 vermoord door
de Mogols, die zijn rijk overweldigd hadden.
Ferydoen, fabelachtig koning van Perzie, zoon
of kleinzoon van Djemzjid, verloste de iranische volkeren van het juk des overweldigers Zohak, en
regeerde met wijsheid. Volgens den Zend-Avesta
regeerde hij 500 jaren. Zijne opvolgers waren de
laatste Pisjdadiers. Men heeft dezen F. lang gehouden voor denzelfden persoon als de Arbaces der
Grieken; doch later heeft die meening vele geleerde
bestrijders gevonden.
Fesa, lat. Pasargadco, stad in Perzie ; zooveel
als Fasa (zie dat art.).
Fescennijnsche verzen, satirieke beurtzangen, oorspronkelijk in gebruik te Fescennia, een
stadje in Etrurie, benoorden Falerii ; van daar werden ze overgebracht naar Rome ; ze werden gebruikt
bij feesten, inzonderheid bij bruiloften, en vloeiden
over van spotternij en ontuchtige kwinkslagen ; al
wat dan ook onkiesch was werd door de Romeinen
licentia Fescennina (fescennijnsche losheid) genoemd.
Pesch (Jozef), stiefbroeder der moeder van
Napoleon I, geb. te Ajaccio 3 Jan. 1763, eerst geestelijke, bekleedde 1796 het ambt van oorlogs-commissaris in Italie, en keerde, na de sluiting van het
concordaat (1801) met Pius VII, in den geestelijken
stand terug; hij werd 1802 tot aartsbisschop van
Lyon, 1803 tot kardinaal verheven, en vervolgens
als fransch ambassadeur naar het hof van Rome gezondeR; 1805 door Napoleon benoemd tot grootaalmoezenier van het keizerrijk, graaf en senateur,
viel hij echter 1810 in ongenade bij den keizer, omdat hij als president van het in dat jaar te Parijs
vergaderde concilie de houding van Napoleon, tegenover Pius VII, had afgekeurd; van dat tijdstip of tot
1814 leefde hij te Lyon als het ware in ballingschap.
Bij den inval der geallieerden in Frankrijk vluchtte
F. naar Rome, en hield daar verblljf tot aan zijnen
dood, 13 Mei 1839.
Festenberg, stad in het pruis. reg.-district
Breslau; 2300 inw.; kasteel.
Festus (Porcius), opvolger van Felix als romeinsch stadhouder in Judea, bekend uit de geschiedenis van Paulus; Hand. 24: 27 ; 25: 1, 4, 9, 12,
13, 14, 22, 24; 26: 24, 25, 32.
Festus (Sextus Pompejus), romeinsch taalgeleerde, leefde in het laatst der 3e, of in het begin
der 4e eeuw, schreef in 20 boeken eene verkorting
op de verhandeling van Verrius Flaccus De verborum
significatione; terwijl naderhand (laatste helft der
8e eeuw) het werk van F. nog weder verkort werd
door Paul Winfried. Deze laatste verkorting bezitten
wij in haar geheel; van die van F. is de eerste helft
van het alphabet verloren geraakt, zijnde de rest
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ntanitoes eu ockis in Amerika, de burkhans in Siberie.

Het slachten van menschen als offeranden, en meer
ten hemel schreiende barbaarschheden, behooren
tot de voornaamste gebruiken van de meeste dier
onmenschelijke godsdiensten. De priesters van het
F. heeten in Afrika griots, in Amerika heksenmeesters,
in Middel-Azie sjantanen.
Fetlar, een der noordoostelijkste Shetlandeilanden ; 800 zielen ; minerale bronnen en mijnwijzen.
Fetu, of Atretu, bergachtig stranddistrict
Afrika, aan de Goudkust, met de hoofdplaats F.; in
dit district ligt het nederlandsche fort St.-Georged'Elmina, het engelsche Cape-Coast-Castle, enz.
Feuchtwang, stad in den beierschen kreis
Mittelfranken, aan de Sultz ; 2800 inw.; was van
1307 eene vrije rijksstad tot 1376, en werd .toen
verpand aan den burggraaf van Neurenberg.
.e EODALITE1T.
Feudum. Zie
Feuillade, fransch dorp, dept. Charente, 6 uren
gaans bezuidoosten Angoulerne ; 800 inw.; ijzermijnen.
Feuillade (Francois d'Aubusson, vicomte de
La), maarschalk van Frankrijk, gesproten nit het
geslacht van den grootmeester d'Aubusson, was een
der ijverigste dienaren van Lodewijk XIV. Hij maakte
met o-nderscheiding den veldtocht in Vlaanderen
mede (1651-54); ging na den Pyreneeschen vrede
onder Montecuculli dienen tegen de Turken ; vergezelde Lodewijk XIV in 1674 bij de verovering der
Franche-Comte; ram 1674 Salins in, en bemachtigde,
met den degen in de hand, het fort St.-Etienne, dat
Besancon verdedigde. Hij werd 1675 maarschalk,
1681 gouverneur van Dauphine, en stied' 1691.
Hoveling en vleier bij uitnemendheid liet hij 1686
op eigen kosten op de ',Place des Victoires" een
prachtig standbeeld oprichten van Lodewijk XIV,
gekroond wordende door de godin Victoria en met
vier in ketenen geklonkene slaver' aan zijne voeten,
voorstellende vier overwonnene nation; dat standbeeld is later vernield. — F. (Louis de La), zoom
van den vorige, sedert 1724 insgelijks maarschalk,
liet zich in Piemont de nederlaag toebrengen door
prins Eugenius.
Feuillants, Fulianzers,Fulianten,ital.Folietani,
eene door Jean de la Barriére 1577 opgerichte broederschap van de Cistercienser-orde in de abdij van
Feuillant bij Toulouse; ze moesten blootshoofds en
barrevoets gaan, op den plankenvloer slapen, geknield
hunne maaltijden nuttigen, en zich aan bovenmenschelijke ontberingen gewennen ; in de strengheid
van deze broederschap werden echter zeer spoedig
verzachtende wijzigingen gebracht. De F. speelden
eene belangrijke rol in de woelingen der Ligue,
vooral zekere Bernard van Montgaillard, genaarnd
le Petit Feuillant, die algemeen opzien verwekte
door de hevigheid van zijne predication. In 1630
bracht pans Urbanus VIII de italiaansche F., onder
den naam van Hervormden van den heiligen Bernardus, tot eene afzonderlijke orde. De F. in Frankrijk hadden in 1789 niet minder dam 24 gestichten ;
naar dat te Parijs noemde zich eene staatkundige
club (zie het volgende art.). — De regel der F. werd
ook gevolgd door geestelijke zusters, Feuillantines
genaamd ; het eerste klooster dier vrouwen werd gesticht 1590 te Montesquiou, bij Toulouse ; in 1622
stichtte Anna van Oostenrijk een Feuillantinenhuis
te Parijs in de voorstad St.-Jacques.
Feuillants (Club der), eene staatkundige club,
tijdens de fransche omwenteling 1789 gevormd nit
de gematigde leden van de club der Jacobijnen.

Fez
vankelijk hielden de F. hunne vergaderingen in het
Palais-Royal, en noemden zich eenvoudig Societe de
1789; doch bij bet overbrengen van hunne vergaderingen naar het Feuillanten-klooster, bij de Tuilerien, namen zij den naam van F. aan, terwijl ze door
de Jacobijnen genoemd werden de monarchale club.
De voornaamste leden van de club der F. waren
Lafayette, Bailly, Duport, de gebroeders Lameth. Na
10 Augustus was er van de club der F. geen sprake
ulcer.
Feulen, naam van twee dorpen in het groothertogdom Luxemburg, nl. Hoog-F., 7 kwartier gaans
bezuidw. Diekirch, en Laag-F., anderhalf uur gaans
bezuidw. Diekirch, beiden aan de Warck.
Feuquières, fransch dorp, dept. Oise, 2 uren
gaans bewesten Grandvilliers; 1300 inw.
Feuquieres (Manasses de Pas, markies van),
fransch luitenant-generaal onder Lodewijk XIII,
geb. te Saumur 1590, droeg veel bij tot de bemachtiging van La Rochelle, werd 1633 met eene zending
naar Duitschland Zelast, tijdens den Dertigjarigen
oorlog, sloeg 1639 het beleg op voor Diedenhofen
(Thionville), werd daarbij gekwetst en gevangen genomen, en stierf aldaar eenige maanden later aan
zijne wonder (1640). Hij heeft gedenkschriften nagelaten over zijne onderhandelingen in Duitschland
(3 dln. 1753). — F. (Antoine de Pas, markies van),
kleinzoon van den vorige, geb. 16 April 1648, gest.
1711, onderscheidde zich onder Lodewijk XIV door
zijne uitstekende dapperheid ; hij diende onder
Luxembourg, Turenne en Castinat, en droeg veel bij
tot de overwinning in den slag bij Neerwinde (1693),
toen hij bevel voerde met den rang van luitenantgeneraal. In ongenade gevallen doordien hij zich te
veel vrijheid van spreken had veroorloofd, besteedde
hij zijnen ledigen tijd aan het samenstellen van
Memoires sur la guerre, door zijnen neef in het licht
gegeven (4 din. 1770).
Fours, het oude Forum Segusianorunt, fransche
stad, dept. Loire, aan de Loire, 5 uren gaans benoordoosten Montbrison; 3000 inw.; overblijfselen
van dijken, door de Romeinen aangelegd tegen de
Loire. Tot '1441 was F. de hoofdstad van Forez;
1452 teekende Karel VII bier den vrede met den
hertog van Savoje ; 1562 werd F. ingenomen door
de Protestanten.
Feve, rivier in Arcansas, ontspringt 40 mijlen
bezuidwesten Cadron, en ontlast zich na eenen loop
van 44 mijlen in den Arcansas.
Feveda, eiland aan de westkust van NoordAmerika, in de golf van Georgie, tusschen het eiland
Vancouver en het vasteland van britsch Columbia ;
werd 1791 ontdekt door de Spanjaarden.
Feversham, engelsche stad. Zie FAVERSHAM.
Feyerdigum, oudfriesche naam van het dorp
Firdgum.
Feyjcio y Montenegro (Francisco Benito
Jeronimo), spaansch schrijver, geb. 8 Oct. 1676 te
Cardamira, professor der theologie te Oviedo en
generaal van de orde der Benedictijnen, gest. 26 Sept.
1764; hij bestreed het bijgeloof en de kwakzalverij
in het Teatro critico universal (sedert 1726) en in
de Callas eruditas (tot 1760; beste editie 17 dln.
Madrid 1780-81).
Feyz—abad, stad in Oude (britsch 0. I.), op
den rechteroever van de Gograh, groot en volkrijk,
doch gedeeltelijk in ruinen ; was in de 18e eeuw de
residentie-stad der nabobs van Oude, die echter 1775
hunne residentie verlegden naar Lucknau.
Fez, juister Fes of Fa's, de voornaamste stad
van Marokko, is de heilige stad van het mahome-
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daansche westen, heeft 88,000 inw., ontelbare moskeen, een wijduitgestrekt paleis van den keizer of
sultan. Voorheen was F. de hoofdstad van het koningrijk F. (zie het volgende art.), bezat in de middeleeuwen de beroemdste mahomedaansche hoogeschool van bet geheele westen, en was als koopstad
eertijds nog veel gewichtiger dan tegenwoordig
Gesticht in 807 door Edris II, werd F. bemachtigd
1459 door Alfons van Portugal.
Fez, voormalig koningrijk, tegenwoordig een
sultanaat van Marokko, grenst ten N. aan de Middellandsche Zee, ten W. aan den Atlantischen Oceaan, ten N. 0. aan het eigenlijke Marokko, ten N. W.
aan het koningrijk Tafilet. De hoofdstad is Fez (zie
vorig art.); andere voorname steden zijn Meksanah
(Mdquinez), Tetuan, Tanger, Rabat. Na eerst het
grootste gedeelte uitgemaakt te hebben van Mauritania Tingitana, was F. onder de laatste romeinsche
keizers bij de diocese Hispania ingelijfd, en werd
vervolgens eene prooi, eerst der Vandalen, toen der
Arabieren (678), die het Acssay (d. veraf gelegen)
noemden. Het koningrijk F. maakte eerst deel uit
van het kalifaat Damascus, doch werd reeds spoedig
verbrokkeld, en was 782 het middelpunt van de
rnacht der Edrisieten; vervolgens door Abderamus III
(931-960) bij het kalifaat Cordova gevoegd, ontviel het hem echter in 960, en ging toen over onder
het gezag der fatimitische kalifen. In 1070 wisten
de Almoravieden zich meester te maken van het
koningrijk Fez, dat dus een wingewest van hun
rijk werd. De Almohaden vervingen hen in 1145,
waar vestigden hunne residentie te Marokko. Onder
tie Merinieten (1248) erlangde F. weder den voorrang, en onderwierp de naburige rijken Saes, Marokko en Tafilet ; doch 1536 verloor het al die wingewesten, en was sedert dat tijdstip aanhoudend in
oorlog met Marokko, welks sultan eindelijk in 1730
geheel F. aan zijn gezag onderwierp, en sedert dien
tijd is F. slechts een sultanaat van Marokko.
Fezensac (graafschap). Zie Vic-FEZENSAC.
Fezzan, het oude Phazania of land der Garamanten (wier naam nog bewaard is in dien der stad
Ghermah), strekt zich uit omstreeks 100 mijlen lang
van het N. naar het Z. en 80 mijlen van het 0. naar
het W. in de woestijnstreek van Noord-Afrika ; dit
land bestaat eigenlijk uit eene groep afzonderlijke
oasen, die door onafzienbare zandwoestijnen van
elkander 'gescheiden zijn; bij een zeer heet klimaat
en groot gemis van water, is de grond meerendeels
dor en onvruchtbaar. De bevolking (omstr. 26,000
zielen), een gemengd negerachtig ras, staat onder
eenen packa, die schatplichtig is aan Tripoli, en zijne
inkomsten trekt uit den verkoop van slavers, dadels
en andere koopwaren ; hij resideert te Moerzoek
(Murzuk).
Fiacre, de heilige, patroon der tuinlieden, geb.
omstr. 600 in Ierland, kwarn naar Frankrijk, en
vestigde zich nabij Meaux, waar thans een dorpje
staat, dat zijnen naam draagt (St.-Fiacre) ; hij stierf
in 670 ; gedenkdag 30 Aug. Om de reizigers naar
het door hem gestichte godshuis over te brengen,
bediende men zich van koetsjes, die sedert den naam
dragen van fiacre.
Fialarang, rijkje op bet 0. I. eiland Timor,
staat onder nederl. gezag; het is een onderdeel van
het rijk \Vaiwiko Waihali. In F. de rijkste koperaderen van Timor.
Piano, vlek met 1600 inw., aan den Tiber,
boven Rome ; oudtijds moet daar het Fanum Feronim
gestaan hebben.
Fianona, havenplaats met 1200 inw. in het

oostenrijksche kroonland Istrid, aan de golf van
Quarnero.
Fiata, een der Sermatta-eilanden in den Molukscben archipel, beoosten het eiland Loeang.
Ficcarolo, marktvlek in de venetiaansche prov.
Rovigo, aan den Po, 6 a 7 uren gaans bezuidwesten
Rovigo; 3200 inw.; haven.
Fichte (Johann Gottlieb), duitsch pbilosoof,
geb. 19 Mei 1762 te Rammenau bij Bischofswerda
in de Opper-Lausitz, wend 1794 professor der philosophie te Jena, doch 1799 aldaar van ongodisterij
beschuldigd, legde hij zijn ambt neder; werd vervolgens 1805 professor te Erlangen, en 1809 te
Berlijn, waar hij 27 Jan. 1814 stierf, den roem nalatende van een der scherpzinnigste en diepste denkers geweest te zijn, waarop Duitschland bogen kan.
Zijne Seimmtliche Werke verschenen in 8 dln. (Berlijn 1845-46) en zijn Leben and literarischer
Briefwechsel (2e druk, 2 dln. Leipzig 1862), werd
in het licht gegeven door zijnen zoon F. (Im. Herm.),
geb. 18 Juli 1797 te Jena, sedert 1842 professor der
philosophie te Tubingen, en een der hoofdvertegenwoordigers van de duitsche philosophic in de 19e
eeuw ; van verscheidene zijner gescbriften bestaat
reeds een 2e druk.
Fichtelberg, de hoogste berg van Saksen
(3721 vt.), en op den Keilberg na de hoogste pick
van het Ertsgebergte, nabij de grenzen van Bohemen.
Fichtelgebergte, gebergte in het noordelijk
en oostelijk gedeelte van den beierscben kreis Oberfranken, bedekt met zijne terrassen en plateaux eene
uitgestrektheid van 55 vierk. mijlen. In het F. ontspringen de rivieren: Naab aan de zuidzijde, Eger
aan de oostzijde, Saale aan de noordzijde, Main aan
de westzijde.
Ficino (Marsilio), geb. 1433 te Florence, beroemd geneeskundige, philosoof en godgeleerde, onderwees de platonische wijsbegeerte aan de boogeschool te Florence. Hij stierf 1499. De beste editie
zijner latijnsche werken verscheen te Bazel (2 dln.
1561).
Fidanza (Bonaventura van). Zie BONAVENTURA.
Piddichow, stad in bet pruis. reg.-district
Stettin, aan de Oder ; 2500 inw.
Fidelis van Sigmaringen, de heilige,
eigenlijk genaamd Marcus Roy, geb. 1577 in Sigmaringen, was aanvankelijk rechtsgeleerde, doch ging
1612 in het Capucijnerklooster te Freiburg, waar
men spoedig zijne bijzondere talenten erkende, en
hem vervolgens herbaalde malen kerkelijke missien
werden, opgedragen, het laatst naar Grauwbunderland,
waar hij 24 April 1622 bij Seewis door de in opstand zijnde boeren doodgeslagen wend ; 1746 gecanoniseerd ; gedenkdag 24 April.
Fidense, stad der Sabijnen, aan de vereeniging
van Tiber en Anio, mijl van Rome, werd reeds
onderworpen door Romulus, en (telkens afvallig geworden) ook door Tullus Hostilius, Ancus Martius
en Tarquiiiius Priscus. Het laatst in 438 v. Chr.
weder bet romeinsche gezag verworpen hebbende,
werd F. Brie jaren later ingenomen door den rom.
dictator Aulus Servilius, en ontving eerst 425 v. Chr.
eene romeinsche kolonie. Onder Tiberius erlangde
F. eene treurige vermaardheid door het instorten
(26 v. Chr.) van zijn amphitheater, waarbij (volgens
Suetonius)20,000 menschen (volgens Tacitus 50,000)
het leven verloren.
Fidenaten, de bewoners van Fidenw, werden
overwonnen door Romulus.
Fidentia, of Fidentiola, tegenw. Borgo-SanDonino, stad in cisalpijnsch Gallic, aan den weg van
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Placentia naar Parma ; overwinning door Sylla op
Carbo bevochten in 82 v. Chr.
Fides, de gepersonifieerde godin der getrouwheid, had verscheidene tempels te Rome.
Fidzji—eilanden, engelsch Fiji-Islands, in
tie taal der inboorlingen Witi-eilanden, een uit 225
slechts ten deele bewoonde eilanden bestaande archipel in Polynesie; bevolkt met omstr. 260,000
zielen ; gezamenlijke grootte circa 378 vierk. mijlen.
De voornaamste eilanden zijn Witi-Lewoe (circa
211), Wanoea-Lewoe (circa 117), Tavioeni (10) en
Kandavoe (circa 10 vierk. mijlen). De bewoners,
een sterk en vernuftig menschenras, waren tot nog
in de 19e eeuw berucht als woeste menschen-eters.
Na onbeschrijfelijke, sedert 1838 aangewende pogingen, mocht het eindelijk in 1854 den engelschen
zendelingen gelukken den machtigen vorst van Mboea
tot het Christendom te bekeeren ; sedert dien tijd
vorst hij den titel van koning der F., en heeft zich
1860 bij verdrag onder het protectoraat van GrootBritannie gesteld. De koning resideert te Mboea, op
de oostkust van Witi-Lewoe; sedert 1861 zetelt een
britsch resident in de havenplaats Soeva, op de
zuidkust van dat eiland. De F. werden 1643 ontdekt
door Abel Tasman.
Fielding (Henry), engelsch romanschrijver,
geb. 22 April 1707 te Sharpham-Park in Somersetshire, studeerde de rechtsgeleerdheid, loch leidde
een verkwistend leven, en begon tooneelstukken te
schrijven ; aangesteld als vrederechter te Londen,
maakte hij vooral naam met zijne romans, waaronder
het vermaard geworden boek Tom Jones (1750).Na
een veelbewogen leven stierf hij, eene reis naar Portugal ondernomen hebbende, 8 Oct. 1754 te Lissabon. Zijne Complete Works verschenen in 4 dln.
(Londen 1762), in 10 din. (1784) en in 14 din.
(1808).
Fieschi. Zie FIESCO.
Fieschi (Jozef Marco), geb. 3 Dec. 1790 op
Corsica, eerst 1-ierdersjongen, toen soldaat, 1815
wegens diefstal tot tien jaren tuchthuisstraf veroordeeld, daarna spion in dienst der politie, eindelijk
landlooper, kwam op den verfoeilijken inval om koning Lodewijk Filips en de koninklijke prinsen alien
te gelijk om het leven te brengen door middel van
een moordtuig, waaraan men te recht den naam van
helsch werktuig (machine infernale) heeft gegeven,
zijnde een toestel met 22 geweerloopen. Met twee
medeplichtigen, Morey en Pepin genaamd, werd dit
moordtuig door hem opgesteld in eene woning, dien
ze gehuurd hadden op den Boulevard du Temple te
Parijs ; en op het oogenblik, waarop de koning met
zijnen . staf daar voorbij reed (28 Juli 1835), gaven
de 22 geweerloopen alien te gelijk vuur: 18 personen (waaronder maarschalk Mortier) bleven op de
plek dood ; 22 anderen werden zwaar gewond ; de
koning echter bleef, als door een wonder, ongedeerd.
De schuldigen, die zich door de vlucht trachtten te
redden, warden gevat, en F. werd met zijne beide
medeplichtigen ter dood veroordeeld ; zij ondergingen bun vonnis 16 Febr. 1836.
Fiesco (Giovanni Luigi), gesproten uit het aanzienlijke geslacht de'Fieschi te Genua, welke familie
opklimt tot in de eerste tijden der middeleenwen,
en aanvankelijk als souvereine vorsten regeerden
over de met omliggend rechtsgebied een graafschap
vormende stad Lavagna, beoosten Genua ; in 1198
deed de familie de'Fieschi afstand van Lavagna aan
de republiek Genna, behoudens hun recht om erfelijk den titel te voeren van graven van Lavagna.
Dien titel droeg clan ook G. L. F., geb. 1525 te
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Genua. Door naijver op den invloed en het aanzien
der familie Doria, en door haat tegen Gianettino
Doria, den laatdunkenden neef en vermoedelijken
opvolger van den grijzen doge Andrea Doria, liet F.
zich vervoeren tot het smeden van eene samenzwering, om de familie Doria ten val te brengen. Reeds
had hij zich meester gemaakt van de stad, in den
nacht van 1 op 2 Januari 1547, toen hij door het
omslaan van eene plank, die hij over wilde om in
eene hoot te komen, den dood vond in de golven,
hetgeen de samenzwering deed mislukken. De meeste
zijner medeplichtigen werden levenslang gebannen,
terwijl zijnefi broeders, Geronimo en Ottoboni, acht
jaren daarna aan Genua uitgeleverd werden en toen
de doodstraf ondergingen. De geschiedenis dier samenzwering is in het Italiaansch beschreven door
Mascardi (1629), en in het Fransch door kardinaal
Retz ; Schiller heeft een duitsch en Ancelot een
fransch treurspel geschreven, waarin F. de hoofdpersoon is.
Fiesole, fransch Fésules, het oude Fcesulw, stad
met 1900 inw., in Toskanen, anderhalf uur gaans
benoordoosten Florence.
Fiesole (Fra Giovanni da). Zie GIOVANNI.
Fife, graafschap van Schotland, aan de kust der
Noordzee, ruim 23 vierk. mijlen groot, bevolkt met
1 55 ,000 zielen, heeft tot hoofdplaats Cupar. In 840
werd het oude landschap Othelinia tot een graafschap verheven door Kenneth II, koning van Schotland, ten behoeve van Fife-Macduff, wiens naam het
ontving. Dit graafschap was het tooneel van de eerste onlusten in Schotland in de 16e eeuw.
Fife (graven van), aanzienlijk schotscb geslacht,
afstammende van Fife-Macduff, die omstr. 840 tot
graaf werd verheven door koning Kenneth II, wegens
de diensten door hem bewezen in diens oorlogen
tegen de Picten. Zijne afstammelingen, waaronder
Macduff, die de zijne van Malcolm hield tegen den
overweldiger Macbeth, droegen den titel van graven
van Fife tot in 1353 (of 1424). Van toen of bleef de
naam Duff alleen voortbestaan tot 1750, toen William Duff van Bracco weder den titel aannam van
graaf van Fife. De tegenwoordige graaf van Fife is
James Duff, geb. 1814, sedert 15 Maart 1846 gehuwd
met lady Hay, eene kleindochter van koning Willem IV.
Filly, eiland in tie baai van Bitjoli, aan de oostkust van het eiland Gilolo (nederl. 0. I.).
Fifkini, eilandje aan de oostkust van Gilolo's
zuidelijke landtong (nederl. 0. I.).
Figeac, fransche stad aan de Selle, dept. Lot,
6 mijlen benoordoosten Cahors; circa 7000 inw.;
geboorteplaats van Fr. Champollion.
Figline, marktvlek in de toskaansche prov.
Florence ; 3700 inw.
Figueira (Jayme), portugeesch zee vaarder, nam
1510, namens zijnen vorst Emmanuel den Groote,
het 0. I. eiland Sumatra in bezit.
Figueira,twee steden in Portugal: 1)F.-da-Foz,
havenstad en zeebadplaats in de prov. Beira, aan de
uitwatering van den Mondego, 8 uren gaans bezuidwesten Coimbra ; 4200 inw. — 2) F.-dos-Vinhos,
stad in de prov. Estremadura, 12 mijlen benoordoosten Lissabon ; 2400 inw.
Figueras, stad in de spaansche prov. Gerona,
aan den weg van Barcelona naar Perpignan in Frankrijk, 11 uren gaans bezuidoosten Perpignan ; 8400
inw.; met de sterke citadel San-Fernando is F. de
loornaamste sleutel van Spanje, aan den kant der
Pyreneen ; de Franschen hebben die citadel herhaalde
malen bemachtigd (1808, 1811, 1823).
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Figueroa (Francisco de), spaansch dichter in
den italiaanschen trant, geb. 1620. Zijne gedichten
zijn opgenomen in de verzameling van Ramon Fernandez (Madrid 1785 en 1804). — F. (Bartolome
Cairasco de), geb. 1540 op het eiland Canaria, en
aldaar gest., beschreef in zijne Cantos (4 din. Madrid
1609) het leven en de legenden der heiligen. —
F. (Cristeval Suarez de), spaansch romanschrijver,
geb. te Valladolid in het laatst der 16e eeuw.
Figuibres, fransche naam van Figueras.
Figulus (Publius Nigidius), tijdgenoot en vriend
van Cicero, in ballingschap gest. 44 v. Chr., was een
der geleerdste mannen van zijnen tijd. Van zijne
verloren geraakte werken waren het meest geroemd
zijne Commentarii grammatici.
Fiji—Islands. Zie FIDZJJ-EILANDEN.
Filadelfia, stad met 3000 inw. in de napolit.
prov. Calabria ulteriore I, 5 uren gaans bezuiden
Nicastro. Een uur gaans benoordw. F. de Osteria di
Cicerone, gebouwd ter plaatse van den Fundus Sicce,
die deel uitmaakte van het oude Hipponium, en
waar Cicero de wijk nam, om zich te onttrekken aan
de nasporingen van Clodius. Dit F. niet te verwarren met Philadelphia (zie dat art.).
Filali, een belangrijke stam van het Berberenyolk der Amazigh in Marokko; naar dezen stam
draagt Tafilet zijnen naam.
Filangieri (Gaetano), beroemd ital. publicist,
zoon van prins Cesar Araniello en Mariana Montalto,
dochter van den hertog van Fragnito, geb. te Napels
18 Aug. 1752, vestigde zich, na een korten tijd in
krijgsdienst geweest te zijn, als pleitbezorger, was
als publicist werkzaam in de hervormingsrichting,
en maakte veel naam met zijn werk La scienza della
legislazione (8 din. Napels 1781-88; dikwijls herdrukt en ook in het Duitsch vertaald). Door Ferdinand IV tot eersten raad van finantien benoemd,
stierf hij reeds 21 Juli 1788. — F. (Carlo), geb.
15 Mei 1784 te Cava, eerst in fransche, later in
napolitaansche krijgsdienst, werd 1848 met het
opperbevel bekleed om den opstand op Sicilie te
dempen, waar hij 1849 dan ook de rust hersteld
had. In Juni 1859 president van den ministerraad
tot 19 Maart 1860.
Filati, lat. Philates, stad in het turksche sandzjak
Delvino in Albanie ; 4000 inw.
Filehne, poolsch Wielen, stad in pruisisch
Posen, 9 mijlen benoordwesten Posen ; 3700 inw.
PiJibe, 1) turksche naam der stad Philippopoli,
— 2) dorp in het turksche ejalet Thessalonica, staat
op de plaats der oude stad Philippi, waar Paulus
zijne christelijke gemeente had.
Filicaia (Vincenzio de), italiaansch lierdichter,
geb. 30 Dec. 1642 te Florence, gest. 24 Sept. 1707
te Pisa. Vooral een sonnet van F. ,op de toekomst
van Italie" wordt zeer geroemd. Zijne Oden op de
overwinningen op de Turken (Florence 1684); zijne
Poesie toscane (Florence 1707; 3e druk 2 dln. lienetie 1762) werden sedert dikwijls herdrukt.
Filicuri, het oude Phanicussa of Pluenicodes,
een der Liparische eilanden.
Filijas, of Filios, de oude Billceus, rivier in
aziat. Turkije (in Anatolie), ontstaat nit de samenvloeiing van den Boli-soe met den Soghauly-soe, en
valt na eenen loop van 16 mijlen in de Zwarte Zee
bij het stadje F., eene havenplaats met 1800 inw.
Filipepi (Alessandro), schilder. Zie BOTTICELLI.
Filipowskaja, stanitza in het land der donsche Kozakken, aan den Don ; '2800 inw.
Filippa, derde dochter van Willem III, graaf
van Holland, trail 1326 in het huwelijk met Eduard

HI, koning van Engeland, en wordt om hare deugden
geroemd als een sieraad van haren tijd. Aan het
hoofd der engelsche legermacht behaalde zij eene
volkomene overwinning op de Schotten. Bij de overgave van Calais (1347) aan Engeland's koning, redde
zij de zes aanzienlijke burgers, die hij meende te
laten ophangen om aan de bevolking schrik in te
boezemen ; door hare beden liet hij zich van het
volvoeren van die schanddaad afbrengen. Zij stierf
1369.
Filippo d'Argiro, stad met 7300 inw. in
de sicil. prov. Catania, aan den Dittaino, is het oude
Argyrium en de geboorteplaats van Diodorus Siculus.
Filippo Lippi (Fra), geb. 1412 te Florence,
een voornaam schilder, losbandig van leven, stierf
1469. — Filippino Lippi, zoon van den vorige, geb. 1460, gest. 1505, was een voornaam historieschilder.
Filipponen, of Lipowanen, eene ten tijde van
Jozef II uit de Krim naar de Bukowina verhuisde
russische sekte, gesticht omstr. 1700 door den
Boer Filips Poestoswjet.
Filips, of Philippus, onder dezen naam komen
in de geschiedenis een aantal personen voor. Wat
betreft eenige Macedoniers, Grieken, Romeinen, Syriérs, heiligen der roomsch-kath. Kerk, enz., die
zoeke men op het art. PHILIPPUS; de overige laten
wij hier volgen :
I. Koningen van Frankrijk
en Hertogen van Burgundie.
Filips I, koning van Frankrijk, zoon van Hendrik I, was nauwlijks acht jaren oud toen hij (1060)
zijnen vader opvolgde, onder voogdij van Boudewijn,
graaf van Vlaanderen. Bij den dood van Boudewijn
(1067) wilde hij zich doers gelden in de oorlogen,
die ontstonden wegens de erfopvolging in Vlaanderen ; doch Robert de Fries bracht hem de nederlaag
toe. Gelukkiger was hij in het verdedigen van den
hertog van Bretagne tegen Willem den Veroveraar,
die door hem genoodzaakt werd het beleg van Dol
op te breken. In 1094 werd F. door den pans in den
ban gedaan , omdat hij zijne wettige vrouw Bertha
verstooten had, en in het huwelijk was getreden
met Bertrade, die reeds gehuwd was met den graaf
van Anjou. Tien jaren lang bleef F. aldus afgesneden
van de kerkelijke gemeenschap, hetgeen vele gemoederen van hem vervreemdde en oorzaak was van
menigen opstand tegen zijn gezag ; wel gelukte het
hem al die opstanden te dernpen, doch zijn gezag
was door een en ander derwijze verzwakt, dat hij
het raadzaam vond zijnen zoon Lodewijk den Dikke
deel te laten nemen aan het bewind. Hij stierf 1108.
Hij hechtte bet landschap Gkinais aan de kroon,
waarvan Fulco IV van Anjou afstand deed 1068, het
landschap Vexin, dat 1082 aan de kroon verviel,
en het vicomte Bourges, dat hij aankocht in 1100.
— F. II (bijgenaamd Augustus, omdat hij in die
maand geboren was), zoon van Lodewijk VII, was
vijftien jaren oud toen hij (1180) zijnen vader opvolgde op den troon. Hij vermaagschapte zich met
het bloed van Karel den Groote, door zijn huwelijk
met Izabella van Henegouwen, die hem bet graafschap Artois aanbracht ; hij vulde zijne schatkist
door wreedaardige vervolgingen tegen de Joden ; en
hij voerde met veel krijgsbeleid en goed geluk oorlog tegen eenige machtige vasallen, o. a. tegen den
graaf van Vlaanderen en den hertog van Burgundie.
Vervolgens maakte hij aanspraak op het landschap
Vexin, dat door huwelijk in het bezit was geraakt
van Engeland ; en in den strijd, lien hij te dier zake
tegen Hendrik II voerde, wist hij het voordeel aan
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zijne zijde te brengen, doordien hij de zonen van
Engeland's koning opzette tegen hunnen vader. Na
den dood van Hendrik II (1189) verbond hij zich
ten nauwste met Richard Leeuwenhart, met wien
hij den derden kruistocht ondernam, ten einde Jeruzalem te ontweldigen aan Saladijn. Doch toen de
beide koningen Sicilie bereikt hadden, geraakten zij
in hevige onmin met elkander; hetgeen echter niet
belette, dat F. medetoog naar Azie, en roemrijk deelnam aan de verovering van St.-Jean-d'Acre (1191);
hij keerde echter spoedig naar Frankrijk terug, waar
hij vijanden aanwierf tegen Richard; en alleen door
den invloed van den pans werd hij weerhouden reeds
bij Richard's afwezigheid eenen vijandelijken aanslag te doen op diens grondgebied. Zoodra Richard
terug was, brak de oorlog uit tusschen de beide
koningen ; doch zoo lang Richard Leeuwenhart leefde
behaalde F. geen groote voordeelen ; na diens dood
evenwel (1199) zag F. zich in staat, om met meer
kracht op te treden tegen Jan zonder Land. Hij
wierp zich eerst op als verdediger van Arthur van
Bretagne, neef van Engeland's koning ; en toen die
prins vermoord was geworden, dagvaardde hij koning Jan zonder Land om zich wegens dien moord
te komen verantwoorden (1203). Then deze dagvaarding werd beantwoord met eene weigering, liet
hij den engelschen koning veroordeelen door de
kamer der pairs, en ontnam hem daarop al de leengoederen, die hij in Frankrijk bezat (Normandije,
Maine, Touraine, Anjou, Poitou). Daarop keerde hij
zijne wapenen tegen den hertog van Vlaanderen; in
dezen nieuwen oorlog had hij, behalve dien hertog,
tevens Jan zonder Land en keizer Otto IV tegen zich.
Op die Brie tegenstanders won hij 27 Juli 1204 den
slag van Bouvines, waardoor hij meester bleef van
al zijne veroveringen, en tevens een groot overwicht
erlangde op al de vorsten van Europa. Van dat tijdstip af regeerde hij vreedzaam, en nam slechts weinig deel aan den kruistocht tegen de Albigenzen.
Hij stierf 1228. Deze koning had het Archief van
Frankrijk opgericht, de Universiteit van Parijs beschermd, goede burgerlijke wetten uitgevaardigd, in
1189 de landweer ingesteld, bekend onder den naam
van Ribauds, den handel aangemoedigd, Parijs versterkt en verfraaid, en in die stad de eerste geplaveide straten laten leggen. In 1199 was F. door den
pans in den ban gedaan, omdat hij zijne vrouw Ingelborg verstooten had, ten einde te trouwen met
Agnes de Meranie ; in 1201 echter, teen hij zijne
eerste vrouw teruggenomen had, werd de pauselijke
banvloek opgeheven. — F. III, bijgenaamd de
Stot4te, zoon van Lodewijk IX, had met zijnen vader
den laatsten kruistocht medegemaakt ; hij volgde
hem op in 1270, sloot toen ten spoedigste vrede met
den vorst van Tunis, en keerde in allerij1 terug naar
Frankrijk. Hij erfde de graafschappen Valois, Poitou,
Auvergne en Toulouse. Hij deed zijne macht gevoelen aan den graaf van Foix, Roger-Bernard Ill, die
hem niet als leenheer wilde erkennen ; en bij den
dood van Hendrik, koning van Navarre (1274), noodzaakte hij de Navarreezen zich te onderwerpen aan
het gezag van Johanna, hunne jonge koningin, die
hij verloofd had met zijnen zoon Filips ; doch te
vergeefs poogde hij de infanten van La Cerda op
den troon van Castilie te plaatsen. Na den moord,
die bekend is onder den naam van Siciliaansche
Vespers (1282), beoorloogde hij Peter III, koning
van Aragonie, en ontweldigde hem Elne, den pas
van l'Ecluse, en Girone; maar hij deed eene ziekte
op, waaraan hij 1285 stierf te Perpignan. Deze koning had zeer veel huiselijke verdrietelijkheden ge-

had. Pierre Labrosse, zijn gunsteling, was opgehangen
omdat hij koningin Maria had beschuldigd van den
dood van Lodewijk, 's konings zoon. In 1273 had
F. III, ten behoeve van den Heiligen Stoel, afstand
gedaan van het graafschap Venaissin. F. IV,
bijgenaamd de Schoone, zoon van Filips Ill, was
zeventien jaren oud toen hij zijnen vader opvolgde
(1285). In 1291 bracht hij den oorlog met Aragonie
ten einde, bij het verdrag van Tarascon ; doch wikkelde zich reeds spoedig op nieuw in krijg met
Eduard I, koning van Engeland, die tot bondgenoot
nam Guido van Dampierre, graaf van Vlaanderen:
de overwinningen bij Furnes en Comines, en de inname van Brugge, leidden tot eene wapenschorsing
met Guido van Dampierre, en vergemakkelijkten
het sluiten van het verdrag van Montreuil, waarbij
Eduard I zijnen zoon Eduard verloofde met Izabella,
dochter van den koning van Frankrijk (1299); te
gelijk trok F. IV het graafschap Vlaanderen aan de
kroon. Omstreeks dien tijd had hij een hoogloopend
geschil met pans Bonifacius VIII, die de wereldlijke
macht ondergeschikt wilde maken aan het geesteltjk
gezag, in dier voege, dat alle vorsten den pans moesten erkennen als hunnen leenheer. Nadal de pans
verscheidene buls tegen F. IV had uitgevaardigd
(Clericis laicos, 1296; Salvator mundi,1300; Ausculta
fili, 1301), zonder daarmede iets te hebben uitgewerkt, deed hij den koning in den ban, en sneed
diens rijk van de kerkelijke gemeenschap af. F. IV
beantwoordde dit op eene weinig bevredigende manier : hij liet, namelijk, de bul Ausculta fili op rechterlijk gezag verbranden, en riep 1302 de Statengeneraal bijeen (de eerste die men in Frankrijk
heeft zien vergaderen), en deed hen de belofte afleggen, dat zij de onafhankelijkheid der kroon zouden verdedigen tegen welke macht bet ook ware.
Bij deze verwikkelingen met den Stoel van Rome
kwam nog, dat de Vlamingen, door de dwingelandij
van hunnen stadhouder Chbtillon tot het uiterste
gebracht, in opstand waren gekonien en de fransche
troepen hadden verslagen bij Kortrijk (1302); doch
met hen sloot F. IV eene wapenschorsing, ten einde
de hadden ruim te hebben tegen den pans, die nu
door hem beschuldigd werd van ketterij en verscheidene misdaden, weshalve F. IV verlangde, dat
er een concilie zou worden gehouden, om uitspraak
te doen tusschen hem en Bonifacius VIII, die hem
daarop ten tweeden male in den ban deed. Nu verloor F. IV alle geduld, zond eene legermacht naar
Italie, en liet den pans in hechtenis nemen. Vervolgens rukte hij op tegen de Vlamingen, bracht hun
de nederlaag toe in den slag bij Mons-en-Puelle
(1304), en bewilligde hun toen eenen eervollen
vrede. Inmiddels was Bonifacius VIII, ten gevolge
van de mishandelingen, bij zijne gevangenneming
ondervonden, ziek geworden en gestorven (1303)
en opgevolgd door Benedictus XI, die de buls van
zijnen voorganger tegen Frankrijk's koning ophief,
doch reeds kort daarna stierf (1304). Nu bewerkte
F. IV, dat er een Franschman (Bertrand de Got) tot
pans verkoren werd; deze nam den naam Clemens V
aan, vestigde zich te Avignon, en liet zich door F. IV
gebruiken, om de nagedachtenis van Bonifacius VIII
te veroordeelen en de orde der Tempelheeren op te
heffen (1312), waardoor F. IV meester werd van de
rijke bezittingen dier orde, terwijl hij de voornaatnste leden en den grootmeester Jacques Molay den
dood deed ondergaan op den brandstapel. Kort
daarna (Nov. 1 314) stierf F. IV. Hij had het allooi
der muntspecien gewijzigd, waarom hij door het
yolk spottenderwijs »de valsche munter" genoemd
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werd ; altijd gebrek aan geld hebbende, had hij de
Joden doen vervolgen, privilegien verkocht aan de
gemeenten, en brieven van adeldom aan ieder, die
er slechts voor betalen wilde. Door zijn huwelijk met
koningin Johanna was hij ook koning van Navarre
geworden ; buitendien vergrootte hij zijn rijk met
fransch Vlaanderen, de diocese Viviers, het landschap
Quercy en de stad Lyon. — F. V, bijgenaamd
de Lange, zoon van Filips 1V, werd bij den dood van
zijnen broeder (Lodewijk X), die eene zwangere weduwe naliet, met het regentschap bekleed. Toen de
koningin-weduwe (Clementia van Hongarije) vervolgens een dood kind ter wereld bracht, werd F.
als koning uitgeroepen, in weerwil van de tegenkanting van verscheidene prinsen van den bloede,
die Johanna van Navarre, dochter van Lodewijk X,
op den troon wilden plaatsen. Door de Staten-generaal werd F. intusschen als koning erkend. In 1320
sloot hij voor goed vrede met de Vlamingen, en
wijdde zich toen geheel en al aan het binnenlandsch
bestuur, dat echter schandelijk ontsierd werd doordien hij vrij spel liet aan de Inquisitie om de ketters
in het zuiden van Frankrijk te vervolgen, en door
de wreedheden, waaraan hij zich schuldig maakte
tegen de Joden en de lijders aan melaatschheid Hij
stierf in 1322, en werd opgevolgd door zijnen broeder Karel IV, met Wien 1328 het manrielijk oir der
Capetingers uitstierf. —F. VI, genaamd van Valois,
het hoofd van den koninklijken tak der Valois, was
de zoon van Karel van Valois (den broeder van
Filips IV) en kleinzoon van Filips III ; bij den dood
van Karel IV, die eene zwangere weduwe naliet, werd
hij met 't regentschap bekleed, en toen de koninginweduwe eene dochter ter wereld bracht, werd F. als
koning uitgeroepen (1328), in weerwil van het verzet van Eduard III, koning van Engeland, die aanspraak maakte op den troon van Frankrijk, daar zijne
moeder Izabella eene dochter was van Filips IV.
Door F. VI werd Navarre teruggegeven aan prinses
Johanna, terwijl de landschappen Brie en Champagne
door hem aan de kroon werden getrokken. Te hulp
geroepen door Lodewijk I, graaf van Vlaanderen,
die door zijne onderdanen weggejaagd was, behaalde
F. VI op de Vlarningen de overwinning bij Cassel
(23 Aug. 1328), waardoor ze tot onderwerping werden gebracht. Tien jaren later brak de befaamde
Honderdjarige oorlog nit (1339), dewijl Eduard III
van Engeland zijne bescherming verleende aan Robert van Artois, die door de pairs van Frankrijk
was veroordeeld. Eduard III trail in bondgenootschap
met Jacob van Artevelde, het hoofd der democratische
partij in Vtaanderen, en met keizer Lodewijk, nam
den titel en de wapens aan van koning van Frankrijk, en deed eene landing in de Nederlanden. De
zeeslag bij Sluis (1340), die your de Franschen zeer
slecht afliep, had een tweejarig bestand ten gevolge.
Doordien F. VI de rechten van Karel van Blois op
het hertogdom Bretagne verdedigde, terwijl Eduard HI die van den graaf van Montfort voorstond,
brak de oorlog op nieuw nit, en nogmaals ten nadeele van Frankrijk. Eduard III deed eene landing
in Normandije, verwoestte het land tot in de omstreken van Parijs, en bevocht de overwinning bij
Crecy (26 Aug. 1346); hij belegerde en veroverde
Calais (1347), en stood nu aan F. VI een wapenstilstand voor zes jaren toe. Eer de vijandelijkheden
hervat werden, stierf F. VI (22 Aug. 1350), en werd
opgevolgd door zijnen zoon Jan den Goede. Onder
de regeering van F. VI word Frankrijk geteisterd
door de pest (de zoogenaamde Pest van Florence),
en uitgemergeld door drukkende belastingen. the-

ripens vergrootte hij zijn grondgebied 1349 met het
landschap Dauphine, waarnaar de oudste zoon der
fransche koningen sedert den titel van dauphin
voerde; hij kocht het eiland Majorca, en trok Anjou en Maine aan de kroon. Na den dood van zijne
eerste vrouw, die hem twee zonen naliet, was hij
1349, dus kort voor zijnen dood, hertrouwd met
Blanca van Navarre.
Filips I, bijgenaamd van Rouvres (naar zijne
geboorteplaats Rouvres, in de nabijheid van Dijon),
hertog van Burgundie, kleinzoon van hertog Eudes
IV, dien hij 1349 opvolgde under voogdij van zijne
moeder Johanna van Boulogne, daar hij slecbts vier
jaren oud .,vas. In 1360 aanvaardde hij zelf de teugels van het bewind, doch stierf een jaar daarna
(1361), natuurlijk kinderloos, zoodat met hem de
eerste koninklijke tak der capetinger hertogen nitstierf, die sedert Robert van Frankrijk over Burgundie geregeerd had. Het hertogdom was nu gedurende
een korten tijd (1361-63) vereenigd met de kroon.
— F. II, bijgenaamd de Sloute, vierde zoon van
Jan, koning van Frankrijk, gob. 1342, deed wonderer' van dapperheid in den slag bij Poitiers, waar hij
gevangen word genomen. In 1363, kort voor zijns
vaders dood, word hem als apanage het hertogdom
Burgundie geschonken, dat sedert 1361 vereenigd
was met de kroon. Door zijn huwelijk met Margareta,
dochter van den graaf van Vlaanderen, erfde hij diens
landen in 1384, zoodat hij toen een der machtigste
vorsten van Europa werd. Hij stuitte de veroveringen der Engelschen, onderwierp de in opstand gekomene Gentenaars, en maakte zich bij den dood
van Karel V van het regentschap over Frankrijk
meester (1380), gezamenlijk met zijne broeders, de
hertogen van Anjou en Berry. Zijn bestuur was
strong. Toen Karel VI zelf wilde regeeren, keerde F.
nut Burgundie terug, doch nam spoedig het regentschap weder op zich, bij de krankzinnigheid des
konings. Rechtens echter kwam het regentschap toe
of aan de koningin, of aan Lodewijk, hertog van
Orleans; laatstgenoemde betwistte het dan ook aan
F.; doch doze was de sterkste, en bleef het regentschap over Frankrijk voeren tot aan zijnen dood
(27 April 1404 to Hall in Henegouwen); vandaar de
felle haat, die later bij zoo menige gelegenheid bleek
te bestaan tusschen de huizen Orleans en Burgundie.
Als hertog over de burgundische landen werd F. II
opgevolgd door zijnen zoon Jan zonder Vrees. —
F. III, bijgenaamd de Goede, zoon van Jan zonder
Vrees, volgde zijn vader, toen die 1419 vermoord
was, als hertog van Burgundie op, en teekende in
het volgende jaar met Engeland's koning Hendrik V
het verdrag van Troyes, waarbij hij Hendrik erkende
als regent van Frankrijk en vermoedelijken erfgenaam der kroon van Karel VI. Hij deed veal kwaad
aan de Franschen, kwam in Parijs met de Engelschen, en streed met hen gedurende verscheidene
jaren tegen Karel VII. Door een der veldoversten
van hertog F. (namelijk J. van Luxemburg) werd
Jeanne d'Arc gevangen genomen ; doch slechts tegen
zijnen wil werd zij aan de Engelschen overgeleverd.
In onmin geraakt met zijne bondgenooten, die hem.
Henegouwen wilden betwisten, knoopte hij anderhandelingen aan met Karel VII, en sloot 1435 het
verdrag van Arras, waarbij hij, ofschoon den koning
van Frankrijk als leenheer erkennonde, feitelijk onafhankelijk werd, en den afstand verkreeg van de
graafschappen Auxerre en Macon. Van dat oogenblik
of was hij den franschen koning trouw behulpzaam
om de Engelschen uit Frankrijk to verdrijven. Eabigen tijd Oar het verdrag van Arras had hij strijd
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gevoerd tegen Jacoba van Beieren, gravin van Holland, die hem het hertogdom Braband betwistte,
waarop hij aanspraak had als naaste mannelijke
bloedverwant van den laatsten hertog ; in dien strijd
was F. overwinnaar gebleven, en had Braband en
Holland aan zijn grondgebied toegevoegd (1433).
Gedurige krijgstochten tegen de telkens in opstand
komende Gentenaars, en tegen Luxemburg, dat hij
aan het gezag van zijne tante Elizabeth onderwierp,
gaven hem de handen vol gedurende de laatste jaren
zijns levens. Hij verleende eene wijkplaats aan den
dauphin (later Lodewijk XI), die van het hof van
Karel VII verbannen was, doch wilde zich niet inlaten met de geschillen tusschen dien prins en zijnen
varier. Op het laatst van zijn leven liet hij het bewind nagenoeg geheel over aan zijnen zoon, Karel
den Stoute. Hij stierf 1467, midden in de toerustingen tot eenen kruistocht tegen de Turken. Deze hertog was een beschermer geweest van kunsten en
wetenschappen; de universiteit van Dole was door
hem gesticht en de koophandel begunstigd. In 1430
had hij de beroemde orde van het Gulden Vlies
ingesteld.
II. Keizers van Duitschland
en Koningen van Spanje.
Filips van Zwaben, keizer van Duitschland, zoon van Frederik Barbarossa, geb. 1178, ontving bij zijns vaders dood Zwaben en Toskanen als
apanage, en werd bij den dood van zijnen broeder
Hendrik VI tot keizer verkoren (1198); doch pans
Innocentins III verklaarde zich tegen hem. Hij had
eerst Berthold, hertog van Zahringen, te bestrijden,
totdat hij diens rechten afkocht ; vervolgens Otto van
Brunswijk, die na eenen bloedigen oorlog door hem
overwonnen werd (1206). Slechts twee jaren had
F. geregeerd, toen hij door Otto van Wittelsbach
vermoord werd (1208). Zijn opvolger was Ottii IV
van Brunswijk. — F. I, bijgenaamd de Schoone,
hoofd van het oostenrijksche huis, dat over Spanje
regeerde, was de zoon van keizer Maximiliaan en
Maria van Burgundie. Hij droeg aanvankelijk den
titel van aartshertog van Oostenrijk, werd 1482
souverein der Nederlanden, die hij erfde van zijne
moeder, vervolgens koning van Castili8 door zijne
vrouw, Johanna de Krankzinnige (dochter van Ferdinand, koning van Aragonie, en Izabella, koningin
van Castilid). Hij trouwde die prinses 1496; en
daar de troonopvolger, don Michael, kort daarna
overleden was, werden hij en zijne gemalin Johanna
nog in dat zelfde jaar door de staten van Toledo en
Saragossa tot vermoedelijke erfgenamen der beide
kronen benoemd. Bij den dood van Izabella (1504)
werd' hij, in weerwil van de kuiperijen van Ferdinand, die aanspraak maakte op het regentschap, uitgeroepen als koning van Castilie. Zijne regeering
was aanvankelijk populair. Hij verzachtte de gestrengheden der lnquisitie ; doch al spoedig ontsloeg
hij de Castilianen nit hunne ambten, en bezette die
met Vlamingen ; vervolgens wilde hij zijne vrouw
als krankzinnig opsluiten, omdat zij zich nu en dan
als eene razende aanstelde nit jaloezij. Hij verkortte
zijn leven door onmatigheid en losbandigheid, en
stierf 25 Sept. 1506 te Burgos (hij was geb. te
Brugge in Vlaanderen 22 Juni 1478, dus pas 28
jaren oud). — F. II, koning van Spanje, enz., geb.
21 Mei 1527, was de zoon van keizer Karel V. Sedert 1540 hertog van Milaan, werd hij door de abdicatie zijns vaders eerst koning van Napels en
Sicilia (1554), eenige maanden later souvereine
vorst der Nederlanden (25 Oct. 1555), en eindelijk
koning van Spanje (1556). Het is rnisschien moge-

dat wij Nederlanders hem to zwart hebben afgeachilderd, terwijI de Spanjaarden hem hemelhoog
roemen ; maar zooveel is zeker, dat hij wantrouwig
en despotiek van aard was, en dat hij door zijnen
dweepzieken ijver voor het Roomsch-Catholicismus
het bloed heeft doer stroomen van tienduizenden
bij tienduizenden. In Engeland, met wier koningin
Maria hij gehuwd was 1554, zonder echter eenig
gezag in Engeland te mogen uitoefenen, spoorde hij
zijne gemalin aan tot strenge vervolgingen tegen de
Protestanten, hetgeen hem, zoodra koningin Elizabeth daar aan het roar kwam, in eenen oorlog met
Engeland wikkelde, die geenszins beantwoordde aan
zijne trotsche verwachtingen (zie ARMADA). In de
Nederlanden wilde hij de Inquisitie invoeren, hetgeen niets anders ten gevolge had dan de afwerping
van het spaansche dwangjuk (1581) en dien roemrijken Tachtigjarigen oorlog, die aan ons land eene
schitterende plaats verschafte in de rij der onafhankelijke volken. In Spanje gaf hij de handen zoo
ruim aan de Inquisitie, dat die verfoeilijke, menschonteerende en godtergende installing wellicht nooit
zoo machtig is geweest, als onder zijn bewind. In
Frankrijk ondersteunde hij de Ligne en de Guises,
met het dubbele oogmerk om de Hugenoten te vernielen en zich vroeg of laat meester te kunnen maken van den franschen troon ; doch hij vond zich
beide berekeningen bedrogen, en zag zich genoodzaakt 1598 met Hendrik IV den vrede van Vervins
te sluiten. In datzelfde jaar (13 Sept.) stierf hij.
Had hij weinig geluk gehad in zijn streven wat Engeland, Frankrijk en de Nederlanden betreft, gelukkiger was hij tegen de Turken, die 1571 bij Lepanto
waren verslagen, en in Portugal, dat hij 1581 aan
zijnen schepter onderwierp. Zijn droombeeld, om
alleenheerscher over de geheele wereld te worden,
bleef echter verre van de verwezenlijkingverwijderd ;
doch al de pogingen, die bij aanwendde om dat doe;
te bereiken, verslonden onnoemelijke schatten; in
weerwil dus, dat onder zijne regeering de amerikaansche koloniën en de Indian verbazende hoeveelheden good en zilver verschaften aan Spanje, was
bij zijnen dood de schatkist ledig en met schulden
bezwaard. Hij was viermaal gehuwd. Van zijne eerste
vrouw, Maria van Portugal, had bij zijnen zoon don
Carlos, met Wien hij in onmin leefde, en die 1568
op eene raadselachtige wijze stierf. Zijn tweede huwelijk, met Maria van Engeland, reeds hierboven
vermeld, bleef kinderloos. Zijne derde vrouw, Elizabeth van Frankrijk, met wie hij 1562 in den echt
trad en die hem de infante Clara Eugenia baarde,
stierf reeds 1568. En in zijn vierde huwelijk, met
de aartshertogin Anna aangegaan 1570, verwekte
hij Filips, die hem opvolgde. Door F. II werd Madrid
tot hoofdstad van Spanje verheven, en het Escuriaal
gesticht, ter gedachtenis aan de overwinning door
hem in den eersten tijd zijner regeering op de Franschen behaald bij St.-Quentin (10 Aug. 1557). —
F. III, zoon van Filips II, regeerde van 1598 tot
1621, of eigenlijk regeerde zijn minister, de hertog
van Lerma, in zijnen naam. In 1604 werd een verdrag met Engeland gesloten, in 1609 het twaalfjarig bestand met de Nederlanden, en eindclijk een
verbond met Frankrijk, waarbij F.'s dochter, de infante Anna van Oostenrijk, ten huwelijk werd gegeven aan Lodewijk XIII. Uit vrees dat de bekeerde
Mooren in opstand zouden komen, werden die nit
Spanje verdreven (1609), zoodat bet land zijne nijverste ingezetenen verloor, daar ruim 200,000 menschen op die wijze genoodzaakt werden elders cane
wijkplaats to zoeken. De gedurige veranderingen, die
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onder dezen koning in den standaard van bet mnntwezen gebracht werden, strekten almede om de welvaart des lands te ondermijnen. — F. IV, zoon
van Filips III, was zestien jaren oud toen hij in 1621
zijnen vader opvolgde, en liep gedurende het grootste gedeelte van zijne regeering aan den leiband van
zijnen eersten minister, graaf Olivares. De oorlog
met de Nederlanden, na alloop van het twaalfjarig
bestand hervat, was van 1621 tot 1628 niet ongunstig voor Spanje, hetgeen het te danken had aan
het veldheerstalent van Spinola ; maar van 1628 begonnen de kansen hoe langer hoe meer te verkeeren,
en de Nederlanden gingen voor Spanje onherroepelijk verloren. Ook mengde F. zich in den strijd van
het huis van Oostenrijk tegen Richelieu, en verloor
dien ten gevolge verscheidene provincien. Catalonia
kwam tegen F. IV in opstand, en Portugal herwon
zijne onafbankelijkheid in 640. Door zooveel tegenheden ontmoedigd teekende F. IV het vredesverdrag,
genaamd der Pyrenean (1659), waarbij hij Roussilton, Artois, en al zijne rechten op den Elzas afstond
aan Frankrijk, en welk verdrag werd bezegeld door
een huwelijk tusschen de infante Maria Theresia en
Lodewijk XIV. Na eene ongelukkige en aanhoudend
door oorlogen geteisterde 45-jarige regeering stierf
F. IV in 1665, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Karel II. — F. V, bet hoofd der Bourbons van
Spanje, geb. 19 Dec. 1683, was de tweede zoon van
den dauphin Lodewijk (dus een kleinzoon van Lodewijk XIV), en droeg aanvankelijk den titel van
hertog van Anjou. In 1700 werd hij tot den spaanschen troon geroepen door het testament van Karel
II. Hij begat zich naar Spanje, werd daar ontvangen
zonder tegenstand, en wist zich spoedig bij zijne
onderdanen bemind te maken. Doch aartshertog
Karel maakte aanspraak op de kroon van Spanje ; en
Europa, dat met ongerustheid en wantrouwen de
gestadig toenemende macht zag van Lodewijk XIV,
vormde, om de rechten van den pretendent voor te
staan, eenen grooten bond, waaraan deelnamen Oostenrijk, Engeland, de Nederlanden, Pruisen en Portoga!. De oorlog, die toen uitbarstte, is bekend onder
den naarn van Spaanschenerfopvolgings (of Successie-)
oorlog. De Franschen en Spanjaarden werden in
Italie overwonnen door prins Eugenius, in Duitschland door Marlborough. Een oogenblik uit Spanje
verdreven door de Oostenrijkers, werd F. V in zijn
rijk hersteld door de overwinning, die Berwick in
1707 bij Almanza behaalde, terwijl Marlborough zich
van geheel Vlaanderen meester maakte. Vendome
schonk hechtheid aan den troon der Bourbons in
Spanje floor zijne overwinning (1710) bij VillaViciosa. Eindelijk werd F. V, bij den vrede van
Utrecht (1713), als koning van Spanje erkend, doch
moest daarbij afstand doen niet alleen van al zijne
rechten op den franschen troon, maar tevens van
Gibraltar en Minorca ten behoeve van Engeland, van
Sicilia ten behoeve van den hertog van Savoje, van
het koningrijk Napels, het Milaneesche, Sardinia en
de Nederlanden ten behoeve van Oostenrijk. Eerst
gehuwd met Louise Marie Gabriele van Savoje (1701),
werd F. V. nagenoeg geheel geregeerd door gravin
Orsini, door den invloed, dien deze op zijne gemalin
uitoefende ; doch nog erger liet hij zich regeeren
door zijne tweede vrouw Elizabeth Farnese (sedert
1714), onder wier leiding Alberoni en Ripperda veel
beweging veroorzaakten in de spaansche staatkunde ;
daar Alberoni met zijne reusachtige plannen hem
echter in eenen oorlog met Frankrijk en Engeland
gewikkeld zou hebben, gaf hij aan dien minister zijn
ontslag. In 1724 deed F. V afstand van den troon,
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ten behoeve van zijnen zoon Lodewijk; zeven maanden later, toen die zoon gestorven was, nam hij de
teugels van het bewind zelf weder in handen, en
sloot 1725 vrede met den keizer. Hij stierf 9 Juli
1746, en werd opgevolgd door Ferdinand VI, een
zoon uit ziju eerste huwelijk, die tot 1759 regeerde
en toen opgevolgd werd door Karel III, een zoon uit
het tweede huwelijk van F. V, wiens jongste zoon
Filips in 1748 het hertogdom Parma ontving ; zie
PARMA.

III. Verschillende personen .

Filips, hertog van Parma. lie PARMA.
Filips van Burgundie, heer van Sommelsdijk,
Blaton en Crubeke, was de jongste der negentien
bastaardzonen van den burgundischen hertog Filips
den Goede, die circa zeventig jaren telde, toen hij
dit kind verwekte bij de jonge en schoone Margareta
van der Post te Brussel. Aanvankelijk de krijgsmansloopbaan ingetreden, werd F. op zijn 34e jaar tot
admiraal ter zee benoemd, na den flood van F. van
Burgundie, beer van Beveren (1498); vervolgens
21 Jan. 1501 tot ridder van het Gulden Vlies verheven, voerde hij als admiraal het bevel bij de reizen
der vorstelijke personen naar Spanje, alsook in den
gelderschen oorlog, toen hij 1506 het beleg voor
Wageningen opsloeg en later Venlo hielp belegeren.
Doch terwijl hij nog altijd admiraal ter zee was
(1517) kocbt keizer Karel V van den paus den
bisschoppelijken zetel van Utrecht voor twaalf duizend dukaten, en 19 Mei 1517 werd admiraal F.
met de gebruikelijke plechtigheden op den bisschopsstoel geplaatst, ofschoon hij eerst in het begin
van 1518 tot priester geordend en tot bisschop gewijd werd. Hij was de 57e bisschop van Utrecht,
regeerde als zoodanig bijna 7 jaren, en stierf te
Wijk bij Duurstede 7 April 1524.
Filips I, bijgenaamd de Grootmoedige, landgraaf van Hessen, geb. 13 Nov. 1504, volgde zijnen
vader Wilhelm II op (11 Juli 1509) onder voogdij van
zijne moeder Anna van Mecklenburg, aanvaardde
1518 zelf de regeering, en trad 1523 in den echt
met Christine, dochter van George met den Baard,
van Saksen. Met Trier en den Palts verbonden, overmeesterde hij 1523 Frans van Sickingen. In 1525
trok hij te velde tegen de thuringsche boeren (zie
BOEREN-OORLOG). Reeds in 1524 had hij zich voor
de Reformatie verklaard, en voerde die 1526 in
Hessen in, ging bet verbond van Torgau aan met
keurvorst Johan van Saksen, en stichtte 1527 de
universiteit Marburg. Op de rijksdagen van Spiers
(1529) en Augsburg (1530) trad hij openlijk voor
de Hervorming op, en stond sedert 1535 met keurvorst Johan Frederik van Saksen aan het hoofd van
den Schmalkaldischen bond. Na den slag van Willberg onderwierp hij zich aan Karel V, die hem in
verzekerde bewaring hield totdat zijn schoonzoon,
keurvorst Maurits, hem door het verdrag van Passau
1552 teruggaf aan de vrijheid. Daarop verdeelde F.
zijn land onder zijne vier zonen, en stierf 31 Maart
1567.
Filips, graaf van Nassau, enz., geb. 1566 te
Dillenburg, was een broeder van graaf Willem Lodewijk van Nassau, en werd reeds in 1585 benoemd
tot gouverneur van Gorinchem, Woudrichem en
Loevestein; 1586 nam hij deel aan den tocht van
Leicester tegen den hertog van Parma in het aartsbisdom Keulen, hielp 1591 prins Maurits bij de bemachtiging van Nijmegen, en werd Jan. 1593 met
3000 man nitgezonden naar Luxemburg ; vervolgens
nam hij deel aan al de krijgsbedrijven van prins Maufits, hielp 1594 Groningen, inrtemen, en werd in
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Oct. van dat jaar met 20 vendels hulptroepen naar
Frankrijk gezonden, om Hendrik IV bij te staan tegen
den hertog van Parma. Bij het beleg van Grol werd
hij 31 Aug. 1595 zwaar gekwetst, en stierf daags
daarna.
Filistijnen. Zie P HILISTIJNEN.
Fillias (Achille Etienne), fransch letterkundige,
geb. 25 Maart 1821 te Aubusson. Men heeft o. a.
van hem Etudes sur Algdrie (1849): Histoire 1830
—1860 de la conqudte et de la colonisation de I' Algerie
(1860); Le Maroc (1859); Histoire de Suede et de
Norvege (1857); enz.
Fillmore—City, hoofdstad van het noordamerikaansche territorium Utah ; omstr. 3000 inw.
Filon (Charles Auguste Desire), fransch geschiedschrijver, geb. 1800 te Parijs. Men heeft o. a.
van hem : Histoire comparde de France et d' Angleterre
(1832); .Histoire de l'Europe au 16e siecle (zijnde
een zijner beste werken, 2 din. 1838); Histoire de
l' Italie meridionalejusqu' ci la conquéte romaine ( 1849);
Histoire du senat remain (1850); Histoire de la
democratie athenienne (1853); Histoire de l'Europe
au 17e siècle (waaraan hij nog hezig is te schrijven),
en een aantal werken meer.
Filoquia, stad in hedendaagsch Griekenland.
Zie ARGOS AMPHILOCHICUM.
Fils, rivier in Wurtemberg, ontspringt in den
Donaukreis, vormt het fraaie Fils-dal, en valt na
eenen loop van 8 mijlen bij Plochingen in den Neckar.
Fimbria (Cajus Flavius), een heethoofdig aanhanger van Marius, werd naar Azid gezonden als
onderbevelhebber van consul Valerius Flaccus, die
(86 v. Chr.) benoemd was in plaats van Sylla. Door
allerlei kuiperijen wist hij het leger aan bet muiten
te brengen tegen Valerius Flaccus, die de vlucht
moest nemen, en door F. vervolgd en in Nicomedie
door hem gedood werd. Daarop behaalde F. verscheidene voordeelen op Mithridates, en toog als
zegevierend door Azie, overal de afschuwelijkste
wreedheden plegende tegen de aanhangers van Sylla ;
doeh weldra kwam Sylla zelf naar Azid, gaf F. de
utherlaag bij Thyatira, en belegerde hem aldaar. Na
eene mislukte poging om Sylla door sluipmoord te
doen vallen, nam F. de vlucht naar Pergamus, en
lief zich daar door een zijner slaven doodsteken
(84 v. Chr.). — F. (een andere Cajus Flavius),
was nit den geringsten stand tot de hoogste ambten
opgeklommen, en werd 104 v. Chr. consul; later als
bestuurder van een wingewest aangeklaagd wegens
knevelarij, werd hij echter vrijgesproken. Cicero vermeldt dezen F. als redenaar. —F. (Flavius), broeder van Cajus Flavius F., hierboven het eerst genoemd, diende in den oorlog tegen Sylla, onder
Norbanus (82 v. Chr.) en stierf door sluipmoord.
Finis, stad in Frankrijk. Zie F1SMES.
7i F
F IJNAART.
IJNAART
A
Zie
Finaart, n.-brab. dorp.
Finale, 1) stad in Modena, aan den Panaro,
2 uren gaans benoordoosten de stad Modena ; 6000
inw. — 2) F., ook wel Finale-Marina, versterkte
stad in de pidmonteesche prov. Genua, aan de golf
van Genoa, 6 a 7 mijlen bezuidw. de stad Genua ;
7000 inw.; oud kasteel ; in de nabijheid merkwaardige grotten. Dit F. was eertijds de hoofdplaats van
een markizaat, dat 1713 door keizer Karel VI aan
de stad Genua verkocht werd.
Zie
Zi _F INKEGA.
fi hd
Finckinga, .r.escorp.
Findhorn, rivier in Schotland, ontspringt in
het graafschap Inverness, doorstroomt vervolgens
ook de graafschappen Nairn en Elgin, en valt na
eenen loop van 18 mijlen bij het dorp F. (met
kleine haven) in den Moray-Firth.

FindOs, eilandje aan de westkust van Noorwegen, in het amt Stavanger, is een halve vierk. Inij1
groot, en telt 1500 zielen.
Findon, havenplaats in het schotsche graafschap Kinkardine, benoorden Stonehaven.
Fingal, een held der gaeelische volksoverleveringen, vader van Ossian, leefde in de 3e eeuw na
Chr., en was koning of vorst van Morven (Mordhein)
in Schotland. Zijn flood wordt bezongen door Ossian.
Fingalsgrot, merkwaardige grot aan de zuidwestzijde van het eiland Staffa (een der Hebrieden),
ruim 4 mijlen van Oban, is F. genoemd naar Fingal,
en wordt gesteund door prachtige bazaltzuilen. Aan
den ingang omstr. 120 en achterin omstr. 70 vt.
hoog, is deze grot 370 vt. lang bij ongeveer 50 vt.
breedte.
Fingig, of Fenich (fransch Fingry, Fennange
of Finnange) dorp in het groothertogdom Luxemburg, 20 minuten gaans benoordoosten Funtzig.
Fingoes, een kafferstam. Zie AMA.
Fingry, fransche naam van Fingig.
Finiguerra (Tommaso di, of bij verkorting
Maso di), beeldhouwer en goudsmid te Florence
omstreeks het midden der 15e eeuw, was de uitvinder van het plaatsnijden in koper en het drukken
van kopergravuren. Hij muntte vooral uit in het
niello-werk, d. i. de kunst om figuren op good of
zilver te graveeren, en dat gegraveerde dan met een
metaal van eene andere kleur vol te gieten, zoodat
het beeldwerk wordt. Vooral beroemd is zijne plaat,
voorstellende de Kroning der Heilige Maagd.
Finisterre (kaap), lat. Finis terrce, d. i. Landsuiteinde, bet oude Artabrum promontorium of
Pronzontorium 1Verium, kaap aan de noordwestelijkste punt van Spanje, in de galicische prov. Coruiia,
werd door de ouden beschouwd als het uiteinde der
aarde. Nabij "deze kaap in Juli 1805 verloren de
Franschen 2 schepen in een gevecht met de Engelschen ; door deze nederlaag beducht voor het misnoegen van Napoleon, stak Villeneuve in zee, om toch
zoo mogelijk iets goeds uit te richten, en ontmoette
Nelson bij kaap Trafalgar (zie dat art.). Op kaap F.
ligt een dorp, dat denzelfden naam draagt. —
F. (cap), fransche naam van kaap Land's End, aan
den:zuidwesthoek van Cornwallis, zijnde het Bolerium
promontorium der ouden ; zie LAND 'S END.
Finisterre, of Finistére, het westelijkste departement van Frankrijk, groot ruim 126 vierk.
mijlen, bevolkt met 607,000 zielen, grenst aan het
Britsche Kanaal en aan den lAtl. Oceaan, en ten 0.
aan de departementen Morbihan en Cotes-du-Nord,
is ingedeeld in 5 arrondissementen (Quimper, Brest,
Morlaix, Chateaulieu, Quimperld) en heeft tot hoofdplaats Quimper. Dit dept. is een gedeelte van het
voormalige Neder-Bretagne.
Finkega, of Finkenga, ook Finckinga, dorp
met circa 300 inw. in Friesland, een half uur gaans
noordelijk van de overijselsche grenzen, en 4 uren
gaans bezuidoosten Heerenveen.
Finkenwerder, eilandje in de Elve,bezuidw.
Hamburg, onder welks rechtsgebied het gedeeltelijk
behoort, en gedeeltelijk tot Hanover (amt Harburg);
2300 zielen.
Finkum, dorp met circa 500 inw. in Friesland,
2 uren gaans benoorden Leeuwarden.
Finland, in de landstaal Suomi, lat. Finningia,
Fennonia, Venedia, een sedert 1809 aan Rusland behoorend groothertogdom; dat echter een eigen bestuur, en eigene wetten en privilegien heeft; het is
ruim 6835 vierk. mijlen groot, bevolkt met circa
1,690,000 zielen, die nagenoeg uitsluitend tot de
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Finland
evangelisch-luthersche Kerk behooren ; een groot
gedeelte des lands is bedekt met meren, moerasgrond
en boschgroei. De hoofdstad van F. is Helsingfors ;
voorheen was het Abo. Ofschoon de Finnen (zie dat
art.) reeds bekend waren bij de ouden, was F. bun
ten eenenmale onbekend. In de 1 Oe, Ile en 12e eeuw
waren de voornaamste bewoners van F. de Ymen,
de Quenen, de Kirialen, tsjoedische volksstammen,
die onafhankelijk waren van elkander. In den loop
der 14e eeuw werd F. veroverd door de Zweden,
die er het Christendom invoerden ; en ofschoon F.
hun aanhoudend betwist werd door de Russen, bleyen zij bij den vrede van Wiborg (1609) en van
Stolbowa (1617) in het bezit. De geschiedenis
van F. is dan ook met die van Zweden saamgeweven,
totdat tsaar Peter de Groote het zuidelijk gedeelte
veroverde, dat bij den vrede van Nystadt (1721)
werd afgestaan aan de Russen, die nog een gedeelte
daarvan machtig werden bij den vrede van Abo (1743);
en door den Finschen oorlog, die 20 Fehr. 1808 begon en reeds 7 April van dat jaar eindigde met de
overgave van Sweaborg, was geheel F. voor Zweden
verloren ; het werd dan ook bij den vrede van Frederikshamn (17 Sept. 1809) voor goed aan Rusland
toegekend.
Finland (golf van), of Finsche golf, dat gedeelte der Oostzee, dat zich uitstrekt tusschen de
kusten van Finland, Esthland en Petersburg. Deze
zeeboezem is 60 mijlen lang, en 21 a 17 mijlen
breed, door vele ondiepten, zandbanken en klippen
zeer gevaarlijk voor de niettemin zeer drukke scheepvaart. De meeste havens aan de golf van F. worden
verdedigd door forten, en verscheidene, zooals de
oorlogshavens Reval, Kroonstad, Rothensalm en
Sweaborg zijn vestingen van den eersten rang.
Finmarken, de noordelijkste provincie (amt)
van Noorwegen, vormt noorweegsch Lapland, is
door de rivier Tana van russisch Lapland gescheiden, en wordt ten noorden en westen begrensd door
de IJszee. Het is een smal, door een aantal fjords
en bochten doorsneden kustland, omstr. 1197 vierk.
mijlen groot, met eene ontelbare menigte eilandjes
daar longs liggende ; op het eilandje Mageroe, tegenover de noordelijkste punt van het vasteland (onder
71 0 10' n. br.) is de zon van half November tot einde
Januari onzichtbaar, en daalt van half Mei tot einde
Juli niet beneden den horizon. Landbouw wordt in
F. weinig' of niet beoefend ; rendier-fokkerij en
vischvangst zijn de voornaamste brottneR van bestaan der bevolking, die (meerendeels Lappen) omstr.
'55,000 zielen telt. Het amt F. is ingedeeld in twee
voogdijen, 4n1. West-F., hoofdplaats Hammerfest,
en Oost-F. met de noordelijkste vesting van Europa,
t. w. Warddehuus.
Finnange, fransche naam van Fingig, en ook
van het gehucht Finningen.
Finnen, lat. Fenni, in engeren zin de bevolking
van het tegenwoordige Finland, doch in ruimere
beteekenis de westelijkste der vier hoofdtakken van
den altaischen volkerenstam, die nog tegenwoordig
de eigenlijke bevolking van Noord-Europa en van
noordwestelijk Azie uitmaakt, en vroeger zelfs het
grootste gedeelte van Scandinavia in bezit had. In
dien ruimen zin genomen, zijn de F. te splitsen in
4 groepen, nl.: 1) de oegrische volkerengroep (Oostjaken, Wogoelen, Magyaren). — 2) de bulgaarsche
groep (Tsjeremissen, Morduienen, Tsjoewasjen).
3) de permische groep (Permiers, Syrjeenen, Morjeeken, en ook de Teptieeren. — 4) de eigenlijke
finsche groep. Tot laatstgenoemde groep behooren,
behalve de Finnen (die zich Suomalainen noemen,

d.
Moerasbewoners, want Finland beet in hunne
eigene taal Suomi, d. Moerasland), ook nog de
Esthen, de Lappen, de overblijfselen der Ingriers,
zoomede de bijna geheel uitgestorvene Lieven, Wessen (of Woten) en Tsjoeden. Het voornaamste van
al de genoemde volkeren, dat aan de ouden bekend
was onder den naam van Scythen, zijn de eigenlijke F.
Finningen, fransch Finnange, een gehucht
ruim 2 uren gaans bezuiden de stad Luxemburg.
Finningia, nieuw-lat. naam van Finland.
Finnonia, nieuw-lat. naam van Finland.
Finow, rivier in de marke Brandenburg, outlast zich, na eenen loop van 6 mijlen, door bet LiepeOderberger meer in de Oder ; de F. is gecanaliseerd,
en staat, door het 61 mijl lange Finowkanaal, bij
Liebenwalde in gemeenschap met de Havel.
Finserwolde, verbasterde naam van bet
groningsche dorp Finsterwolde.
Finsteraarhorn, de hoogste bergpiek in bet
Berner bovenland, is 13,160 vt. hoog.
Finstermuntz, beroemde bergpas op den in
1855 voltooiden nieuwen Alpenweg nit Grauwbunderland naar Tirol, ligt 2807 vt. hoog, en is omstr.
1860 nog duchtiger versterkt dan vroeger.
Finsterwalde, stad met 6400 inw. in het
pruis. reg.-district Frankfort.
Finsterwolde, dorp in de nederl. prov. Groningen, 2 uren gaans noordelijk beoosten Winschoten, vormt met omliggende gehuchten eene gemeente
met circa 2000 zielen ; in 1584 werd het dorp F.
door het staatsche krijgsvolk in de asch gelegd, doch
is sedert weder opgebouwd. Een ander dorp,
Oost.-F. genaamd, lag tusschen de Eems en de
Tjamme, doch is bij den watervloed van 1277 door
den Dollart verzwolgen.
7i F
h d
1
dorp. Zie
Finningen, luxemb.
FENTINGEN.
ENTINGEN
Fiolgo, oude naam van Fivelgo.
Fionda, of Fironda, het Tekrowa der Turken,
stad in aziat. Turkije, 6 mijlen bezuidw. Satalieh ;
in de nabijheid van F. de rumen van het oude
Phaselis.

Fionie, fransche naam van het deensche eiland
Funen.

Fioogen, eilandje in de Java-Zee, benoorden
het eiland Java.

Fiorenzo, stad op Corsica. Zie SAINT-FLORENT.
Fiorenzuola, lat. Florentiola, stad met 3000
inw. in het voorm. hertogdom Parma, 6 uren gaans
bezuidoosten Piacenza ; F. is de geboortepl. van
kardinaal Alberoni. Drie uren gaans bezuiden F. de
ruinen van het oude Veleia, dat in de 4e eeuw onder
eene bergstorting bedolven werd.
Firando, chineesch Fing-ho, japansch eiland,
nabij de zuidkust van het eiland Ximo ; hoofdplaats
Nagasaki. De Hollanders kwamen daar in 1609, en
vestigden er hun eerste houten pakhuis in Japan.
Toen de 0. I. Compagnie 1640 dat reeds bouwvallig
geworden pakhuis wilde vervangen door een steenen
gebouw, gaf zulks argwaan aan den keizer van Japan,
en aan de Hollanders werd gelast Firando te verlaten, en zich te vestigen op Desima.
Firdgum, oudtijds Feirdighem of Feyrdigum,
zeer oud dorpje in Friesland, circa 4 uren gaans
benoorden Leeuwarden, en 3 uren gaans noordelijk
beoosten Harlingen ; 120 inw.; was in de 15e eeuw
veel grooter dan thans.
Firenze, italiaansche naam van Florence.
Firma Augusta, stad in Hispania ; tegenw.
E cija.
Firmicus Maternus (Julius), een Christen
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Fitzgerald

uit de 4e eeuw, schrijver van eene verhandeling over controversist en ijverig Roomsch-katholiek, was juist
door den pans tot kardinaal verheven, toen Hendrik
de valsche godsdiensten, gemeenlijk gedrukt achter
VIII het doodvonnis aan hem liet voltrekken (22Juni
Minutius Felix (Leiden 1672). Volgens sommigen
1535), dat tegen hem geveld was, omdat hij, die zich
is hij dezelfde persoon als de schrijver van bet groote
met zooveel nadruk tegen 's konings echtscheiding
astrologische werk Matheseos libri VIII, dat het
verklaard had, Hendrik VIII niet erkennen wilde
laatst in 1551 is gedrukt.
Firmin, de heilige, eerste bisschop van Amiens, als hoofd der kerk.
werd martelaar voor het geloof omstr. 287; gedenkFishgu.ard, havenstadje in het engelsche
prinsdom Wallis, graafschap Pembroke, 8 uren gaans
dag 25 Sept.
Firminy, fransche stad, dept. Loire, 3 uren benoorden Pembroke, aan de uitwatering van den
Gwaine in het St.-George-kanaal ; 2000 inw. In
gaans bezuidw. St.-Etienne ; 4300 inw.
1797 werd hier een fransch korps landingstroepen
Firmium. Zie FIRMUM.
gevangen genomen.
Firmont (Edgeworth de). Zie EDGEWORTH.
Fiskaal—eiland, eilandje in nederl. 0. I., in
Firmum, of Firmiurn,stad in Italie (Picenum),
de straat van Makassar, tusschen Makassar en de
nabij de uitwatering van de Tinna in de Adriatische
Baring-eilanden ; 't wordt wel door visschers bezocht,
Zee, werd eene romeinsche volkplanting 264 v. Cllr.;
doch niemand wil er wonen, omdat eertijds de ter
tegenw. Fermo (zie dat art.).
Firmus, 1) Marcus F., romeinsch veldheer, dood veroordeelde boeven daar werden opgehangen,
waarom het ook den naam draagt van Galgen-eiland.
geb. te Seleucia in Syriè, wierp zich in Egypte op
als keizer, en wilde Zenobia wreken ; hij werd geFiskernas, deensche volkplanting op de zuidwestkust van Groenland, gesticht 1754, met twee
vangen genomen door Aurelianus, die hem (in 273)
Hernbutter-nederzettingen.
ter dood liet brengen. — 2) veldheer der Mooren
in Afrika, kwam (375) in opstand tegen ValentiniaFiskmare, of Fismare, eertijds eerie plaats in
Fivelgo, prov. Groningen, onder het tegenwoordige
nus, behaalde aanvankelijk eenige voordeelen, doch
dorp Wolterum, naar den kant van Wittewierum ;
was weldra verplicht zich zelven het leven te benemen.
is in het laatst der 13e eeuw, ten gevolge van doorFironda. Zie FIONDA.
Firozabad, of Dzjioer, stad in Iran (in Fars), braak in 1262, te niet gegaan.
12 mijlen bezuiden Sjiraz, gesticht op de ruinen
Fismes, het oude Fines Rernorum, stad in het
fransche dept. Marne, aan de samenvloeiing van
van de oudtijds gewicbtige stad Firozsjah; zoowel
Ardre en Besle, 6 uren gaans bewesten Reims ;
de nieuwe als de oude stad ontvingen beiden haren
naam naar een koning, die Firoez beette (zie PEROSES 2500inw.;geboortepl. van den geschiedschrijver Velly.
Te F. zijn twee provinciale conciliên gehouden
andere stad in Iran (in Koeren PAcoRus).
(881 en 935).
distan), 12 mijlen bezuidw. Hamadan,
Fisquet (Honor-6 Jean Pierre), fransch letterFirozpoer, ommuurde stad in britsch 0. I.,
kundige, geb. 16 Juni 1818 te Montpellier. Men
12 mijlen benoordwesten Delhi ; hoofdstad van het
heeft o. a. van hem : Histoire d'Algdrie (1842); een
met 18,000 zielen bevolkte rijkje F.
Firth, of Frith, in Schotland de naam van zee- uittreksel uit bet werk ',Gallia Christiana", getiteld
La France pontificate (4 din., voortgezet tot op onzen
boezems ; inzonderbeid die, welke aan de uitwatering
tijd); enz.
eener rivier liggen.
Fiswerd, voormalig nonnenklooster op eenen
Firtsjowa, of Hirtsjowa, stad in Roemelie, in
heuvel benoorden de stad Leeuwarden in Friesland,
bet oude Albanie, aan den Zwarten Drin, 22 mijlen
werd 1510 op last van den hertog van Saksen afgebrobezuidoosten Scutari.
ken, en een klooster gesticht hinnen de muren der
Fisbach, twee luxemb. dorpen. Zie FISCHBACH.
stad, in de Bagijnenstraat ; in 1580 werd dat kloosFischa, rivier in Oostenrijk onder de Enns,
ontspringt in het Wiener Wald, en outlast zich na -ter door de stad genaast, en van al de daaruit verdrevene nonnen bleven er slechts twee ongehuwd.
eenen loop van 7 mijlen, beneden Fischamend, in
den Donau.
Fitaki, prov. van Japan, op bet oostelijk geFischamend, marktvlek in het kroonland deelte van bet eiland Niphon ; hoofdpl. Mito.
Fitero, stad in Spanje, prov. Pamplona, 5 uren
' Oostenrijk onder de Enns, distr. Schwechat, aan de
gaans bezuidw. Tudela, aan den Alhama ; 1800 inw.;
uitwatering van de Fischa in den Donau ; 1000 inw.
warme zwavelbronnen.
Fischart (Johann), duitsch satiricus uit de
tweede heeft der 16e eeuw, waarschijnlijk geboren
Fittre, landschap in Soedan, schatplichtig aan
het koningrijk Bergoe. Het in F. gelegen binnenmeer
te Maintz (vandaar zijn bijnaam Mentzer), was rechtsgeleerde van beroep en stierf als amtman in Forbach,
F., beoosten het Tsjadmeer, ,- wordt door oude reizigers een meer genoemd, zoo groot, dat het vier dagvermoedelijk in of omstr. 1589. Zijne talrijke satireizen in omtrek besloeg, doch is in later tijd gerieke geschriften vloeien over van humor.
Fischbach, 1) dorp in Luxemburg, in de bleken veel minder uitgestrektheid te hebben. Dat
meer is waarschijnlijk de Nuba pales van Ptolemeiis
heerlijkheid Fischbach, ligt 5 kwartier gaans beoosten Mersch. — 2) dorp in Luxemburg, in de
of de Cauga van Edrisi.
heerlijkheid Clerff, ligt een half uur gaans benoordFitz, oudnorrnandisch woord (= /ils, zoon),
werd in Engeland en Ierland voor den naam des
— 3) naam van drie beekjes in Luxemoosten
vaders geplaatst, om den geslachtnaam te vormen,
burg, een in de heerlijkheid Useldingen, en twee in
de heerlijkheid Fischbach. — 4) F., of veelal
bijv. Fitzwilliam, Fitzgerald, enz. In later tijd werd
Alt-Fischbach, dorp en kerspel in 't pruis. reg.-distr.
het prefix F. voornamelijk gebezigd voor onechte
Liegnitz, ruim 5 mijl. bezuidw. Liegnitz ; 1300 inw.;
zonen van engelsche koningen en prinsen, bijv.
ouderwetsch kasteel met heerlijk aangelegd park,
Fitzroy, Fitzjames, Fitzclarence.
tot 1851 het buitenverblijf van prins Wilhelm van
Fitzelarence. Zie onder WILLEM IV, koning
Pruisen, sedert van prins Adalbert.
van Groot-Britannie.
Fitzgerald, aanzienlijke iersche familie, die
Fisher (John), bisschop van Rochester, kanNaar geslachtregister laat opklimmen tot den tijd
seller der universiteit van Cambridge, geb. te Bevan Eduard den Biechter ; sedert 1314 droegen de
verley, graafschap York, omstr. 1455, bekwaam

Fitzherhert

Fitabad

F. den grafelijken titel van Kildare, sedert 1766 zijn

Januari 1795 onderkoning van Ierland, doch doordien hij de emancipatie der Roomsch-katholieken
bevorderde, werd hij drie maanden later reeds nit
die hooge waardigheid ontslagen ; om dezelfde oorzaak zag hij zich, na 1806 andermaal president van
den Geheimen Raad te zijn geworden, reeds 1807
genoopt ook nit deze betrekking zijn ontslag te nemen, en leefde sedert ambteloos.
Fiumara, duitsch Flaum, riviertje in Croatie,
ontlast zich in de Quarnerische golf.
Fiume, duitsch St.-Veit-am-Flaum, lat. Flumen
St. Viti, illyrisch Beka, vrijhaven en een der voor-

ze tevens hertogen van Leinster. De voornaamste
leden van dit geslacht zijn : F. (lord Edward), geb.
1763 bij zoon van James, eersten hertog van
Leinster, en lady Emilia Lennox, dochter van den
hertog van Richmond en nicht van Fox. Eerst in
krijgsdienst, streed hij in den amerikaanschen oorlog merle ; doch 1790 nam hij zijn ontslag, en kwam
zitting nemen in het parlement van Ierland. Zoodra
de fransche omwenteling uitbarstte, omhelsde F. de
beginselen daarvan, en begaf zich 1793 naar Parijs ;
daar trad hij in den echt met mejufvrouw Pamela
(naar men wil (vie dochter van Lodewijk Filips
Jozef, hertog van Orleans, en van mevrouw de Geniis). In Ierland teruggekeerd, wilde F. aan zijn land
de onafhankelijkheid teruggeven; hij wist het Directoire te bewegen om hem met eene vloot en troepen
te helpen (1796), en beproefde verscheidene malen
eene landing, doch zag niet alleen zijne pogingen
mislukken, maar werd bovendien verraden, gevangen genomen en door de King's Bench (koninklijk
gerechtshof) ter dood veroordeeld; hij ontging echter de voltrekking van dat vonnis, doordien liij
4 Juni 1798 stierf aan de wonden, die hij ontvangen
had terwijl hij zich verdedigde. Zijne vrouw,
evenzeer uitmuntende door vernuft als door schoonheid, was door mevrouw de Geniis opgevoed met de
dochters van den hertog van Orleans. Na F.'s dood
trad zij in den echt met den te Hamburg gevestigden
amerikaanschen consul Pitcairn, van wien zij echter
reeds spoedig scheidde; zij stierf nagenoeg geheel
verlaten in 1831.
Fitzherbert (Marie Anna), geb. 26 Juli 1756,
dochter van Walter Smythe, trouwde eerst (1775)
met Edward Weld, en na diens dood met den rijken
Thomas Fitzherbert ; toen deze (1781) te Nizza gestorven was, kwam zij in kennis met den Prins van
Wallis (naderhand koning George IV), die zich met
haar in den echt lict verbinden. Dit huwelijk was
echter voor de engelsche wet niet geldig, en werd
van zelf ontbonden, doordien George 1795 in bet
huwelijk trad met Carolina van Brunswijk; F. behield echter haar standpunt in de aristocratische
wereld, en stierf 27 Maart 1837 te Brighton.
Fitzjames, dorp in het fransche dept. Oise,
een half uur gaans benoordoosten Clermont ; 4p00
law.; ti'eetto vroeger Warti, en werd 1710 tot een
hertogdom verheven ten behoeve van Fitzjames,
hertog van Berwick, bastaard van Jacobus II ; sedert
then tijd draagt het den naam van F.
Fitzjames, aanzienlijke famine, herkomstig
uit Engeland; (loch fransch sedert maarschalk Berwick, heeft tot stambeer James (d. i. Jacobus)
Stuart, hertog van York, die koning van Engeland
werd onder den naam van Jacobus 11, en Wiens natuurlijke zoon Berwick de eerste hertog van F. werd
(zie BERWICK). - F. (Francois de), tweede zoon
van den maarschalk van Berwick, omhelsde den
geestelijken staat, werd 1727 abbe van St.-Victor,
en 1739 bisschop van Soissons. Hij stierf 1764. —
F. (Karel, hertog van), 3e zoon van den maarschalk
en broeder van den vorige, geb. 1712, gest. 1787,
werd pair en maarschalk van Frankrijk.
Fitzwilliam, aanzienlijk engelsch geslacht
van normandischen oorsprong ; tot deze familie F.
behoort 0. a. F. (lord William), of eigenlijk, daar
hij den naam zijner moeder bij den zijne gevoegd
had, lord William Wentworth-Fitzwilliam, geb.
30 Mei 1748, gest. 8 Febr. 1833; bij erfde zijns
vaders titels 1756, nam 1769 zitting in het Hoogerhuis, werd 1794 president van den Geheimen Raad,

IA/

naamste oostenrijksche zeehavens, heeft circa 16,000
inw., ligt 8 mijlen bezuidoosten Triest, in Croatie,
aan de uitwatering van de Fiumara in de golf van
Quarnero, en is de hoofdplaats van het gespanschap
F., groot 25 vierk. mijlen, bevolkt met 88,000
zielen.
Fiume di Girgenti, d. rivier van Girgenti,
riviertje in Sicilia, heette oudtijds Acragas (zie
dat art.).
Fiumefreddo, stad in de napolit. provincie
Calabria citeriore, 4 uren gaans bezuidw. Cosenza,
aan de kust; 3700 inw.
Fiumenica, of Laconica, kleine kustrivier in
de napolit. prov. Calabria citeriore, outlast zich benoorden kaap Alice.

Fiumesino, de oude _Rubicon, kleine kustrivier,
die zich (na eenen loop van circa 3 mijlen) 3 uren
gaans bezuidoosten Cervia in de Adriatische Zee
outlast ; de F. ontspringt 1 uur gaans benoordoosten
Sogliano.
Fiumicino, marktvlek in de comarca van
Rome, 6 uren gaans bezuidw. Rome, aan de uitwatering van den noorder-arm van den Tiber ; 600
km.; uit F. wordt Rome van visch voorzien.
Fivalga, of Fivelga, oude naam van Fivelgo.
Fivel, ook wel Fivel-Aa of Fimel-Aa genaamd,
voormalig riviertje in de nederl. prov. Groningen,
maakt sedert het laatst der 16e eeuw deal uit van
het toen gegravene Damsterdiep, dat van Groningen
naar Delfzijl loopt.
Fivelgo, een der drie kwartieren, waarin de
Groninger Ommelanden ingedeeld waren ten tijde
der republiek, was eertijds (10-12e eeuw) een
graafschap. In 1659 werd het kwartier F. ingedeeld
in 3 deelen, ni. 't Wolddeel, 't Hoogeland en 't Oosterdeel, elk dies deelen weder ingedeeld in 15 kerspelen ; doch 1749 is die indeeling vervallen. Tot F.
hehooren het vlek Appingedam, de vesting Delfzijl,
en 34 dorpen. In 1686 (13 Nov.) teed F. door een
geweldigen watervloed, waarbij 416 menschen,.572
paarden en 759 koeien omkwamen, 170 huizen weggespoeld en 212 huizen zwaar beschadigd werden;
doch veel verschrikkelijker nog was de vloed, die
Groningen teisterde 25 Dec. 1717; van de 209'1
menschenlevens, die daarbij verloren gingen, behoorden er 304 aan F.; van de 1430 huizen, die weggespoeld werden, 528 aan F.; van de 11,441 runderen,
die verdronken, 3847 aan F.; van de 3063 paarden
1103 aan F.; van de 1272 varkens 379 aan F.; en
van de 20,953 schapen, die verloren gingen, behoorden er 6421 aan F.
Fivizzano, viek in de Garfagnana, behoorde
tot 1847 tot Toskanen, sedert tot. Modena, ligt in
het opper Serchio-dal ; 2300 inw.
Fizabad, of Fyzabad, ook wel Bangla, stad in
het voormalige koningrijk Oude, in britsch O. I.,
aan den Ghoghra ; 100,000 inw.; was tot 1775, als
residentie van den nabob, een der bloeiendste steden
van ladle, doch is sedert aanmerkelijk vervallen.
67
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Flaccus

Zi
.us,.
Zie --ORAT IUS.
Flaccus (Q. Horatius).
Flaccus (Valerius). Zie VALERIUS.
Flaccus (Verrius). Zie VERRIUS.
Flacius (Matthias), eigenlijk Vlacich, protes-

tantsch godgeleerde, geb. 1520 te Albona in Illyrie
(daarom Illyricus bijgenaamd), gest. 1575 te Frankfort aan den Main, was een leerling van Luther en
Melancbthon. Eerst prof. der hebreeuwsche taal te
Wittenberg (1544), later prof. der theologie te Jena
(1557), kwam hij in een hevigen twist met Strigelius
over het leerstuk der erfzonde, waarvan het einde
Verd, dat F. 1562 uit het land werd gebannen.
Fladenkrieg. Zie v, L ADEN-OORLOG.
Flayllanten. Zie GEESELBROEDER S.
Fla ault, of Flahaut, aanzienlijke familie in
Picardie, bezat sedert het laatst der 16e eeuw de
heerlijkheid de la Billarderie in het I3oulonneesche,
en ontving den graventitel in het laatst der 18e
eeuw. Pit geslacht heeft aan Frankrijk verscheidene
uitstekende oflicieren geleverd,-o. a.: F. (Aug. Charles Jos., graaf van), geb. 21 April 1785, fransch
generaal, maakte de meeste veldtochten mede onder
Napoleon I, was 1813 diens adjudant, werd in de
Honderd Dagen tot pair verheven, hield daarna lang
verblijf in Zwitserland en Engeland, nam na de
Juli-omwenteling zijnen zetel in de kamer der pairs
weder in, werd vervolgens fransch gezant, in welke
hoedanigheid hij het laatst te Weenen geaccrediteerd
was (van 1841 tot 17 April 1848) en werd 1853
door Napoleon III tot senateur benoemd.
Flahaut (madame de), gravin van Souza. Zie
het art. SOUZA.
Flakkee, rivier in Zuid-Holland. Zie het art.
HARINGVLIET.

Flakkee (Over-), voormalig eiland, provincie
Z.-Holland. Zie OVERFLAKKEE.
Flakstad, havenplaats met 900 inw. op het
Lafoden-eilandje Flakstadii, ter noordwestkust van
Noorwegen.
Flamborough, havenstadje in het engelsche
graafschap York, 6 uren gaans bezuidoosten Scarborough ; 1200 inw.; 1 uur gaans van daar ligt kaap
genaamd Flamborough-Head.
'Flamine Diale, fransche vorm van het lat.
Flamen Dialis, d. hoogepriester van Jupiter. Hij
was de voornaamste der priesters (flamines), ingesteld door Numa Pompilius. De Flamines waren 15
in getal, en onderscheiden in Flamines majores en
Flamines minores ; eerstgenoemde werden uit patricische, laatstgenoemde uit plebejische geslachten
gekozen. De eerste Fl. majores (opperpriesters) waren drie in getal, nI. van Jupiter, van Mars en van
Qulrinus. De vrouw van den Flamen Dialis droeg
den titel van Flantinica Dialis; bij haren dood hield
haar man op hoogepriester te zijn ; overigens waren
de priesters gekozen voor hun leven. Sedert den
eersten burgeroorlog tot op Augustus (anno 744 der
stichting van Rome) bleef de waardigheid van Flamen Dialis onvervuld. In den tijd der keizers werd
het getal van 15 flamines met nog 15 vergode keizers vermeerderd.
Flamingau, landschap in den tijd der rniddeleeuwen op den rechteroever der Elve, oorspronkelijk
bewoond door Wenden, doch onder Albrecht den
Groote bevolkt met vlaamsche kolonisten.
Flaminia, een der zeven provincien van de
diocese van Italie, strekte zich uit van Modena tot
de Adriatische Zee, en grensde ten W. aan Emilia,
ten N. aan Venetia, ten Z. aan Valeria ; de hoofdpl.
was Ravenna. Deze prov. werd F. genoemd, omdat
de Flaminia via er door liep, zijnde een der groote

Nondin
wegen van het romeinsche rijk; die weg liep van
Rome naar Ariminum, door het land der Sabijnen,
Umbria en het land der Senonen ; door consul Flaminius was met het aanleggen van lien weg een
begin gemaakt in 222 v. Chr.; later werd die verlengd
tot Aquileja.
Flamininus, bijnaam eener romeinsche familie, behoorende tot het patricische geslacht
Quinctius. De voornaamste, F. (Titus Quinctius),
geb. omstr. 225, consul in 197 v. Chr., werd nitgezonden tegen Philippus van Macedonia en tegen
den bond van Achaia. Hij bracht Philippus eene
nederlaag toe aan de Aoiis, onttrok hem den steun
der Acheers, door zelf met hen een verbond aan te
gaan, en versloeg de macedonische armee geheel en
al bij Cynocephalze (147 v. Chr.). Kort daarna verklaarde F. al de grieksche steden vrij, welke maatregel door de Grieken met blijdschap begroet werd,
doch de voorbereiding was tot hunne algeheele onderdrukking. Vervolgens overwon F., zonder hem
echter geheel te fnuiken, den tiran Nabis, en bracht
de Etoliers in opstand. In Rome teruggekeerd, werd
hem de onderscheiding van eenen zegevierenden intocht toegewezen, welke plechtigheid drie dagen
duurde. Tien jaren later werd F. naar het hof van
Prusias gezonden, waar Hannibal eene wijkplaats
gevonden had ; Prusias liet zich door F. overhalen
om zijnen Bast uit te leveren aan de Romeinen, Welk
lot Hannibal slechts ontging, doordien hij zich zelven
van het leven beroofde door middel van vergif. Het
leven van F. is beschreven door Plutarchus ; bij
Florus wordt F. verkeerdelijk Flaminius genoemd.
Flaminius, I) bij Florus verkeerdelijk voor
Flamininus. — 2) een romeinsch plebejisch geslacht, waarvan inzonderheid melding verdient :
F. (Cajus), die in den gallischen oorlog 225-222
v. Chr. als consul menige overwinning bevocht. In
217 v. Chr. anderrnaal tot consul benoemd, had hij
de onvoorzichtigheid zich, zonder de versterking
van zijnen ambtgenoot of te wachten en tegen het,
uitdrukkelijk verbod van den senaat, aan eenen veldslag tegen Hannibal te wagen op den oever van het
meer van Trasimene; in dezen slag sneuvelde F.
Eenige jaren vroeger (221 v. Chr.) had hij den
Circus Flaminius laten bouwen, waarnaar later de
negende wijk van Rome genoemd werd; ook was
onder zijn censorschap de aanleg begonnen van de
Flaminia via, den grooten weg, die van Rome door
Etrurie naar Ariminum liep.
Flamsteed (John), engelsch sterrekundige,
geb. 19 Aug. 1646 te Derby, werd 1675 door Karel
II aan bet hoofd geplaatst van de nieuwe sterrewacht
(Flamsteed-house) te Greenwich, en stierf 18 Jan.
1720. Men heeft van hem Historia ccelestis Britannica
(3 dln. 1725); na zijnen dood verscheen nog een
kostbaarder werk van hem in het licht, nl. zijn
Atlas ccelestis met 25 groote kaarten (Londen 1729),
herdrukt met 28 kaarten (Londen 1753); eene kleinere editie, die de voorkeur verdient boven de groote,
leverde Fortin (Parijs 1776).
Flanatische golf, lat. Flanaticus sinus, ten
oosten van Istria, tusschen dat gewest en Illyrie,
heet tegenwoordig Quarnerische golf.
Flandes, spaansche naam van Vlaanderen.
Flandre, fransche naam van Vlaanderen.
Flandin (Eugene Napoleon), benoemd schilder,
geb. 15 Aug. 1809 te Napels, bereisde 1839-41
Perzie, en leverde de vruchten van zijne archeologische en artistieke studien in de prachtwerken Etudes
sur la sculpture perse (3 dln. in fol. Parijs 1842),
Etudes sur la Perse moderne (100 bladen in fol.,

Flandrin

Fleetwood

Parijs 1842), en Relation du voyage en Perse (2 dlr.
1843). Van 1843 tot 1845 teekende hij de ruinen
van Khorsabad voor het groote werk van Volta, en
leverde sedert een aantal schilderijen, waartoe hij
oostersche onderwerpen koos.
Flandrin, naam van drie broeders, alien beroemd als schilder: F. (Jean Hippolyte), historieschilder, geb. 1809 te Lyon, sedert 1838 gevestigd
te Parijs. — F. (Jean Paul), landschapschilder, geb.
1811. — F. (Auguste), historieschilder, geb. 1804,
tang directeur der schilderakademie te Lyon, gest.
Aug. 1846.
Flardinga, of Vlardingen, oude naam van
Vlaardingen.
Flassan (Gaetan de Raxis de), fransch diplornaat en geschiedschrijver, geb. 1770. Zijn voornaamste werk is Histoire gendrale de la diplomatic
francaise (2e druk 7 din. Parijs 1811).
Flastrand, stad in Denemarken. Zie het art.

Flavius„ naam van een plebejisch romeinsch
geslacht, waaruit de keizers Vespasianus, Titus en
Domitianus gesproten zijn. Ook Constantius
Chlorus en Constantijn de Groote droegen den naam
F. — Aanvankelijk was F. een bijnaam geweest, om
de kleur van het hoofdhaar aan te duiden (a 'lois
capillis). Onder de keizers, sedert Vespasianus, namen
vele Romeinen den naam F. aan uit vleizucht ; het
werd toen een voornaam.
Flavius (Cnejus), schrijver of secretaris van
Appius Claudius, was de zoon van een vrijgelatene;
hij werd edil omstr. 305 v. Chr. Om zich te wreken
op de patriciers, die hem met minachting bejegenden, ontvreemdde hij aan Appius eene verzameling
rechtsformulieren, waarvan men zich bedienen moest
om op wettige wijze een rechtsgeding te kunnen
voeren. Deze verzameling (Jus civile Flavianum)
maakte hij openbaar; tot dusvorre waren die formulieren steeds zorgvuldig door de patriciers aan
de kennis van het yolk onthouden, ten einde zoodoende de plebejers uit alle rechtsgeleerde ambten
te kunnen weren. Uit erkentenis voor deze openbaarmaking werd F. (303 v. Chr.) tot volkstribuun
gekozen, en erlangde later eenen zetel in den senaat.
Flavius Josephus. Zie JOSEPHUS.
Flawyl, marktvlek in bet zwitsersche kanton
St.-Gallen, aan de Glatt ; 2100 inw.
Flaxman (John), beroemd _engelsch beeldhouwer, geb. 6 Juli 1755 te York, gest. 9 Dec. 1826
als leeraar aan de akademie van beeldende kunsten
te Londen.
Flaxweiler, 1) dorp in het groothertogdom
Luxemburg, anderhalf uur gaans bezuidw. Grevenmacher, 10 minuten gaans van den Trierschen
straatweg. — 2) beekje, ontspringt bezuiden bet
dorp F., loopt noordelijk, en ontlast zich bij het
gehucht Wecker in de Syren.
Fleche (la), fransche stad, lat. Flexia, dept.
Sarthe, aan de Loire, 5 mijlen bezuidw. Mans; ruim
7000 inw.; Hendrik IV stichtte bier 1603 eene
hoogeschool, tegenw. het Prytane'e militaire; la-F.
is de geboortepl. van den sterrekundige abbd Picard,
van den werktuigkundige Jos. Sauveur, enz.
Flêchier (Esprit), fransch bisschop en kanselredenaar, geb. 10 Juni 1632 te Pernes, onderscheidde zich te Parijs vooral door zijne Oraisons
funares (waarvan 1842 eene nieuwe editie. in het
licht verschenen is). In 1687 werd .hij bisschop van
Nismes, en stierf 16 Febr. 1710 te Montpellier. Zijne
Oeuvres completes verschenen te Nismes (10 deelen,
1782).
1 7i
:.ve.go.
Zie V
,LIEDORP.
Fledorp, dorp fi
Fleetwood, stad in het engelsche graafschap
Lancaster, aan de uitwatering van de Wyre, 7 uren
gaans benoordw. Preston, waarmede het met eenen
spoorweg verbonden is ; 4000 inw.; haven, zeebaden,
militair station : F. is eene stad van versche dagteekening.
Fleetwood (Charles), stadhouder van Ieriand
onder Cromwell, was een zoon van William Fleetwood, schenker bij de koniugen Jacobus I en Karel 1.
Reeds vroeg in krijgsdienst getreden, deed F. zich
verkiezen tot lid van het long-parliament, waar hij
zich tegen Karel I verklaarde; en 1647 was hij een
der commissarissen, die door de armee werden afgevaardigd om met het parlement te onderhandelen.
Hij trad in den echt met de docbter van Cromwell,
de weduwe Ireton ; zijn schoonvader benoemde hem
toen tot kommandant-generaal der troepen in lerland. Niet alleen dat F. zich verzette tegen het aannemen van den koningstitel door Olivier Cromwell

FREDERIKSHAVN.

Flatbush, stad in den n.-amerik. staat NewYork, op Long-Island ; 3200 inw., meest van hollandsche afkomst.
Flaterdingen, oude naam van Vlaardingen.
Flatheads, d. Platkoppen, ook Selipsj, een
Indianenstam ten westen van de Rocky Mountains,
inzonderheid in het gebied Oregon, aan de bronstroomen en aan de rivieren, die zich in het bovengedeelte van de Columbia-rivier ontlasten.
Flatow, stad in bet pruis.-reg.-district Marienwerder ; 3000 inw.
Flaum, rivier. Zie FIUMARA.
Flavia, romeinsch geslacht. Zie FLAVIUS.
Flavia, tegenw. Fraga, stad in Hispania Tarraeonensis, bij de Ilergeten, aan den Sicoris, niet ver
van den Ebro.
Flavia Colonia, dezelfde stad als Cesarea in
Palestina.
Flavia Ccesariensis, eon der vijf provincien
van romeinsch Britannia, bevatte de oostelijke graafschappen benoorden den Teems en eenige der nabudge westelijke ; de hoofdplaats was Yenta (het
tegenwoordige Winchester).
Flavianus, de heilige, werd omstr. bet jaar
381 tot bisschop van Antiochie verkoren, tijdens
zijn voorganger Paulinus nog leefde, hetgeen in de
Kerk ran *ie eene scheuring deed ontstaan, welke
eerst onder Innocentius I ophield. Toen het yolk
van Antiochie bij een oproer aldaar de standbeelden
van keizer Theodosius en diens gemalin omvergehaald en vernield had, was het aan de voorspraak
van F. te danken, dat genoemde keizer aan de bevolking van Antiochie vergiffenis schonk. Hij stierf
in bet jaar 404, na gedurende 23 jaren zijne kerk
bestuurd te hebben. — F., de heilige, patriarch
van Constantinopel, deed in 448, door de synode
van Constantinopel, de verbanning uitspreken over
zijnen tegenstander Eutyches, dock werd dien ten
gevolge op de synode te Ephesus in het volgende
jaar afgezet en zoo mishandeld, dat hij drie dagen
daarna stierf; gedenkdag 17 Febr.
Flavigny, stadje met 1300 inw. in bet fransche dept. Cote-d'Or, 3 uren gaans beoosten Semur.
Flaviobriga, oude naam der spaansche stad
Flavionavia, oude naam der spaansche stad
Aviles.

Flaviopolis, naam van verscheidene weinig
bekende steden in Klein-Azie, Thracie, enz.
Flavium Brigantumomie naam der spaansche stad Betanzos.
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Flegelkrieg

Fleury

maar hij was een der eersten, die de afzetting van
Richard Cromwell bewerkten. Na het herstel der
Stuarts werd F. gebannen ; hij stierf vergeten.
Flegelkrieg. Zie v,LEGEL-OORLOG.
Flehit, berg op het nederl. 0. I. eiland Boero.
Flehite, de middelste der drie landstreken,
waarin het Land der Auchen ingedeeld was; in den
giftbrief (877) van Karel den Groote wordt F. genoemd de landstreek aan beide oevers van den Rijn.
Flehus, oude naam van den Vliestroom.
Fleischer (Heinrich Leberecht), geb. 21 Febr.
1801 te Schandau, sedert 1835 prof. der oostersche
talen te Leipzig, behoort onder de grondigste kenners der arab. taal en letterkunde. Zijne voornaamste werken zijn de edifier] van Abulfeda's Historia
anteislamica (Leipzig 1831), van Samachschari's
.Gouden Halsbanden" (Leipzig 1835), en vooral van
Baidhawi's commentarien op den Koran (2 din.
Leipzig 1'844-48). Bovendien gaf bij in het Duitsch
Mohammed Ibrahim's Grammatik der lebenden
persischen Sprache (Leipzig 1847).
Fleix, fransch dorp, dept. Dordogne, 4 uren
gaans bewesten Bergerac ; 1500 inw.; is vermaard
door de overeenkomst van 1580, waardoor een eiee
kwam aan de binnenlandsche godsdienst-oorlogen
van dien tijd, en welke overeenkomst bekrachtigd
werd door het verdrag van Contras (16 Dec. van
datzelfde jaar).
Flekkefjord, stad in Noorwegen, Lister- en
Mandalsamt ; 1600 inw.; goede haven.
Flemming, een der oudste adellijke familien
van Pommeren, sedert de 13e eeuw in verscheidene
linien gesplitst, waarvan er twee tot den rijksgravenstand verheven werden, terwijl eene andere Bier
linien zich nederzette in Zweden. Tot een der twee
genoemde grafelijke linien (afstammende van Jacob
v. F., die 1700 tot rijksgraaf verheven werd) behoorde F. (Jacob Heinrich, graaf van), geb. 3 Maart
1667, gest. 30 April 1728 als gezant te Weenen.
Reeds vroeg in saksische dienst getreden, werd hij
vereerd met de vriendschap van den keurvorst Johan
Georg ; en door diens opvolger Frederik August
werd F. benoemd tot veldmaarschalk en eersten minister; in die hoedanigheid was hij de voornaamste
bewerker, dat de keurvorst in het bezit kwam van
de kroon van Polen, die hem betwist werd door den
prins van Conti. Hij zette met kracht den oorlog
door tegen Karel XII; en toen deze vorst de onvoorzichtigheid had aan koning August den Sterke een
bezoek te komen brengen in Dresden, zou hij, indien
F. zijnen zin had gehad, daar gevangen zijn gehouden. Na den slag van Pultawa trachtte F. te vergeefs
Lifland te verzekeren aan Saksen, en den koning
van Pruisen over te haven om den oorlog te verklaren aan Zweden.
Flenio, de plaats, aldus door de Romeinen genoemd, lag vermoedelijk in de tegenw. prov. Utrecht,
waar thans het dorp Vleuten ligt.
Flenium, op oude reiskaarten vermeld als
10 uren gaans van Caspingium (Hagestein, 't voormalig Gasperden of Asperen) en 6 uren gaans van
Forum Hadriani (Arentsburg bij Voorburg); d us moet
F. gelegen hebben in bet tegenwoordige Rijnland.
Flensburg, ommuurde stad in het hertogdom
Sleeswijk, 7 uren gaans benoorden Sleeswijk, aan
eene golf der Oostzee (de Flensburger-Fiihrde);
20,000 inw.; goed beveiligde haven ; 25 Juli 1862
werd bier een gedenkteeken onthuld (een wakende
leeuw) ter eere van de overwinning, tien jaren vroeger door de Denen op de Sieeswijksche insurgenten
behaald in de vlakte van Wed. Op den merkwaar-

digen aftocht der Denen nit de sterkte Dannevirke,
5 Febr. 1864 des avonds aangevangen, bereikte de
geheele deensche armee den volgenden dag om
2 uren 's middags F., en nog een dag later (7 Febr.)
rukte de pruisische garde F. binnen.
Fleodrodum, oude naam van het dorp
Vlierden.
Flerdingen, en Flerkdinge, oude namen van
Vlaardingen.
Flers, stad in het fransche dept. Orne, 6 mijlen
henoorden Domfront ; 6000 inw.; oud kasteel.
Flertingen, een der oude namen van Vlaardingen.
Flessingue, fransche naam van Vlissingen.
Fletcher (John), engelsch drama-schrijver.
Zie BEAUMONT (Francis).
Fletschhorn, een piek der Lepontische A 1pen,
12,400 vt. hoog en bedekt met gletschers.
Flethetti (Pagus), in de 9e eeuw de naam
eener landstreek, vermoedelijk in de tegenwoordige
prov. Utrecht.
Fletio, eene plaats, vermeld op de oude reiskaart van Peutinger, 4 uren gaans van Levefanum en
ruim 5 uren gaans van Lauri, lag vermoedelijk ter
plaatse van het tegenwoordige dorp Vleuten.
Fletione, eene 'plaats, vermeld in het ltinerarium van keizer Antonius; vermoedelijk dezelfde
plaats, die lag, waar nu het dorp Vleuten ligt.
Fletum, voormalig dorp in bet noordoostelijk
gedeelte der prov. Groningen, aan de oostzijde van
de Ee; bij den watervloed van 1277 is F. door den
Dollart verzwolgen,
Fletumnce, fransche stad, dept. Gers, 3 urea
gaans bezuiden Lectoure ; 3700 inw.
Fleuranges (Robert (le la Mark, heer van).
Zie MARK (Robert III de la).
Fleurieu (Charles Pierre Claret, graaf van),
fransch minister van marine (1790-91) onder Lodewijk XVI, geb. te Lyon 1738, gest. te Parijs 1810.
Men heeft van hem verscheidene belangrijke werken
met ui tmun tend e hydrographische kaarten, namelijk:
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Decouvertes des Francais dans le S. E. de la Nouvelle
Guinee en 1768 et 1769 (Parijs 1790); Voyage
autour du monde, fait pendant les annees 1790 et
1792 par Etienne Marchand (4 dln. Parijs, jaar

VI = 1798).

Fleurieu, 1) baai aan de oostkust van Vandiemensland, ontdekt 1802 door Baudin. — 2) eilandje benoordwesten Vandiemensland, 1798 oatdekt door Flinders, later opgenomen door Freycinet.
Fleurus, marktvlek in de belgische prov. Henegouwen, aan de Sambre, 3 uren gaans benoordoosten Charleroi ; 2600 inw.; is vermaard door verscheidene veldslagen, nl.: 29 Aug. 1622 sloegen
hertog Christiaan van Brunswijk en graaf Ernst van
Mansfeld zich door de spaansche armee heen, om
zich met de armee der Hollanders te vereenigen ;
— I Juli 1690 overwonnen de Franschen (onder
Francois de Montmorency, hertog van Luxemburg) de
Duitschers en Hollanders, onder prins Waldeck,
een der bekwaamste veldheeren van den augsburgschen bond ; — 8 Messidor jaar II, d. i. 26 Juni
1794 versloeg de fransch-republikeinsche generaal
Jourdan de Keizerlijken onder den prins van Coburg; deze slag bij F. is de gewichtigste van allen,
daardoor toch gingen de Nederlanden voor Oostenrijk verloren ; — 16 Juni 1815 versloeg Napoleon
nabij F. de geheele armee van Blucher; deze slag
wordt gemeenlijk Slag van Ligny genoemd.
Fleury, lat. Floriacum, eene in de middeleeuwen bloeiende benedictijner abdij, aan de Loire,

Fleury

Flobecq

in de diocese van Orleans, was omstr. 640 gesticht,
werd 1562 door de Hugenoten geplunderd, bij welke
gelegenheid de rijke bibliotheek vernield werd.
—F.
naam van een aantal dorpen in Frankrijk : bet
meest bekende is het lieve dorp Fleury-sur-Andelle
in het dept. Eure, 4 uren gaans benoorden Andelys,
met 2500 inw.
Fleury (de abbe Claude), geb. 6 Dec. 1640 to
Parijs, werd 1672 gekozen als onderwijzer der
koninklijke kinderen en van priris Conti; 1716 werd
F. biechtvader van Lodewijk XV, en heeft zich beroemd gemaakt door een aantal geleerde werken ;
bet voornaamste is de Histoire ecclesiastique (20 din.
Parijs 1691-1720) loopende tot 1414, voortgezet
tot 1778 door Fabre (26 din. Brussel 1726-40)
en Lacroix. Het geheele werk, met de vervolgen
daarop, werd vertaald in het Latijn (85 din. Augsburg 1757-93) en in het Duitsch (14 dln. Frankfort aan den Main 1752). F. (Andre Hercule de),
kardinaal, en sedert 1726 eerste minister van
Frankrijk's koning Lodewijk XV, wiens onderwijzer hij geweest was; aan F. had Frankrijk zeer
veel welvaart en grootheid te danken; hij was geb.
1653 te Lodeve in Languedoc, en stierf 1743. —
F. de Chaboulon (Edouard, baron), geb. 1779.
trok 5 Oct. 1795 met de in opstand gekomene Parijzenaars tegen de Nationale Conventie op, behoedde
de openbare schatkist voor vele beroovingen, sloot
zich nauw aan Napoleon aan, en bled dezen trouw
tot het laatste oogenblik. Na den val van het keizerrijk vluchtte F. naar London, keerde echter later
naar Parijs terug, en stierf aldaar 28 Sept. 1835.
Tijdens zijn verblijf te Londen schreef hij zijne
merkwaardige Memoires pour servir a l'histoire du
retour et du regne de Napoleon en 1815 (2 din. Londen 1820) .
Flevo, voormalig eiland in het meer F. (zie
het voigende art.) bewesten de tegenwoordige kust
van Friesland, werd gevormd door twee armen van
den Flevus.
Flevo (het meer), oudtijds een meer in het
land der Batavieren, stond door een smal kanaal
(genaamd Flevum ostium, tegenw. het Vlie) in gemeenscbap met de Noordzee. Door den watervioed
van 1238 werd dit meer herschapen in de tegenwoordige Zuiderzee, waarvan het 't zuidelijk gedeelte
uitmaakt.
Flevunl, voormalig kasteei, door de Romeinen
gesticht aan de uitwatering van den Flevus, dus vermoedelijk op het eiland Vlieland, of althans op een
reeds tang door de zee verzwolgen gedeelte van den
noordelijken oever van dat eiland. In bet jaar 28
werd dit kasteei aangetast en verwoest door de
Friesen, die in opstand waren gekomen tegen den
romeinschen stadhouder Olennius.
Flevus, rivier in het land der Batavieren ;
tegenwoordig de Vliestroom.
Flexia, latijnsche naam van La Fléche.
Flibustiers, onder deze benaming verstaat
men eene sterke bende vrijbuiters, die in de tweede
heeft der 1 7e eeuw de westindische vaarwaters onveilig maakten. Ze droegen hunnen naam F. naar
hunne lichte vaartuigen, jlibots genaamd (de engelsche Fly-boats). De eerste F. waren Franschen, die
zich 1625 meester gemaakt badden van het eiland
St.-Christoffel, en nit dit bun schuilnest op zeerooverij uitgingen tegen de Spanjaarden. In 1630
nestelden zij zich echter op het eiland St.-Domingo.
maakten daar hun werk van de jacht op het wilde
rundvee, om met het gedroogde vleesch en de huiden
van die dieren handel te drijven (vandaar hunne

benaming Buccaniers of Buccaniers, van hefcaraibische woord 'Akan, d. i. rooster of horde om vleesch
op te drogen en te rooken). Toen echter de Spanjaarden in oorlog geraakten met de Engelschen en
Franschen, namen de Buccaniers bun oude bedrijf
van F. weder bij de hand, en tastten, overal waar
zij die ontmoetten, de spaansche schepen aan, met
eene stoutheid, die menigmaal aan het ongeloofelijke
grensde. Onder de aanvoerders der F. onderscheidden zich vooral: Mansfield (een Engelschman), die
omstreeks de heeft der 17e eeuw met 15 schepen
het spaansche eiland Santa-Catarina bemachtigde;
zijn opvolger (1668) Morgan, die 1670 eenen tocht
deed naar Panama, dat hij bemachtigde, plunderde
en verwoestte ; dan Pierre Legrand, uit Dieppe, en
een andere Franschman met name Francois Nan,
bijgenaamd l'Olonnais, die 1666 Gibraltar hij Maracaibo innam, en die berucht is als de meest barbaarsche van alien ; wijders Michel de Baskier, en
Monbars, bijgenaamd de Verdelger. Het laatste bedrijf
van die zeeschuimers was de verovering van Carthagena, waarvan ze zich, geholpen door eene fransche
kapervloot, 1697 meester maakten. Van dat tijdstip
of begon hunne giorie te tanen, en warden zij reeds
spoedig geheel uitgeroeid.
Flie (bet). Zie VLIE.
Flinders (Matthew), engelsch zeevsarder, geb.
1760 te Donington, gest. Juli 1814, deed twee ontdekkingsreizen naar het vasteland van Australia,
waarvan eene beschrijving in bet licht kwam (2 din.
Londen 1814). Naar hem heeft de waterlooze kuststreek tusschen Nuytsland en Freycinetland den
naam ontvangen van Flindersland, ter zuidkust van
Nieuw-Holland.
Flines—les—Mortagnes, fransche stad dept.
Nord, 2 uren gaans bezuidw. St.-Amand ; 1800 inw.
Plink (Govaert), voornaam sebilder, leerling
van Rembrandt, geb. 1615 te Cleve, gest. 1660 te
Amsterdam.
Plink, op last van den franschen generaal Van
Damme doodgescboten. Zie BERGER (L. von).
Flinsberg, dorp in pruis. Silezie, in het dal
van de Queiss, 6 uren gaans bezuidw. Lowenberg,
aan den voet van den Iserkamm ; 1600 inw.
Flint, I ) rivier in den n.-amerik. staat Georgia,
in weiks zuidwesthoek zij zich vereenigt met den
Chattahooche, om den Appalachicola te vormen; tot
aan die vereeniging is de F. 60 mijlen lang en 30
mijlen ver tot Albany bevaarbaar voor stoomscbepen.
— 2) uitniuntend bebouwd graafschap in het noordoostelijk gedeelte van het engelsche prinsdom Wallis, is ruim 13 vierk. mijlen groot en bevolkt met
70,000 zielen. — 3) hoofdplaats van het engelsche
graafschap F., aan de uitwatering van den Dee, en
4 uren gaans bezuidw. Liverpool ; 3600 inw.; zeehaven ; ruinen van eenen sterken burg. In de nabijheid van F. werd Richard 11 gevangen genomen,
waarna hij zich geuoodzaakt zag zijne kroon of te staan
aan den hertog van Lancaster (Hendrik IV) in 1399.
Flitseli, ook Pletz, marktvlek in het oostenrijksche graafschap Gertz, nabij de grenzen van Carinthia en Venetia, aan den Isonzo ; 2700 inw.; in de
nabijheid een waterval en oude bergvest (Flitscher
Klause) aan den Flitscberbergpas.
Flixecourt, fransch vlek, dept. Somme, 5 uren
gaans benoordw. Amiens, aan de Somme ; 1600 inw.;
in de nabijheid overbliffselen eener legerplaats van
Cesar.
Fljuessen (de). Zie FLUESSEN.
Flobecq, stad in de belgische prov. Henegouwen ; 5300 inw.
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Flodden, dorp in het engelsche graafschap
Northumberland, 2 uren gaans benoordw. Wooler
en 4 uren gaans bezuiden Berwick ; is vermaard door
den slag (1513) tusschen de Engelschen, aangevoerd
door Surrey, en de Schotten, aangevoerd door hun
koning Jacobus IV, die daarbij omkwam, even als
bijna al zijne edellieden.
Flodoard, fransch kronijkschrijver, geb. 894
te Epernay, gest. 966 als kanunnik van Reims.
FlOgel (Karl Friedrich), geb. 3 Dec. 1729 te
Jauer, prof..der philosophic aan de ridder-akademie
te Liegnitz, gest. 9 Dec. 1788, bekend als schrijver
van de nog tegenw. geachte werken : Geschichte des
menschlichen Verstandes (Breslau 1765; 3e druk
1776); Geschichte der komischen Lileratur (4 din.
Liegnitz en Leipzig 1784-87); Geschichte des
Groteskkomischen (Liegn. en Lpz. 1788); Geschichte
der Hofnarren (Lgn. en Lpz. 1789); Geschichte des
Burlesken (Lpz. 1794).
F16/16, 'hider in het saksische Ertsgebergte,
ontspritigt it Bohemen op het Ertsgebergte, en valt
na eenen loop van ruim 10 mijlen bij het 1100 inw.
tellende dorp F. in de Zschopau.
Flonheim, marktvlek in Hessen-Darmstad,
prov. Rijnhessen, kreis Altzei ;1800 inw.
Flora, bij de Romeinen de godin der lente (der
bloemen en lusthoven), identiek met de Chloris der
Grieken. De eeredienst van F. werd in Rome ingevoerd door Tatius; haar ter eere werd jaarlijks het
feest der Floralien (zie dat art.) gevierd. Volgens
sonimigen waren de floralien het gevolg van een
legaat, dat door zekere befaamde lichtekooi, met
name Flora, aan Rome vermaakt was, onder uitdrukkelijk belling, dat haar ter eere jaarlijks een feest
gevierd zou worden. Waarschijnlijk is het, dat de
Flora-dienst en het Flora-feest, aanvankelijk twee
verschillende dingen, later ineen zijn gesmolten.
Florae, fransche stad, dept. Lozere, aan den
Tarnon, 6 uren gaans bezuidoosten Mende ; 2000 inw.
Floralien, feest ter eere van godin Flora, ingevoerd anno 516 na de stichting van Rome; van
28 April tot 1 Mei werd dit feest gevierd met drinkgelagen en dans bij fakkellicht. Zie FLORA.
Floraux (Jeux), d. Flora-spelen. Zie de artt.
FLORALIeN en JEUX.
Floreal, in den fransch-republikeinschen kalender de Bloeimaand (20 April tot 19 Mei).
Florence. ital. Firenze, het Florentia Tuscorunt
der' ouden, tot 1859 hoofdstad van het groothertogdom Toskanen, aan beide zijden van den Arno,
over welke 6 bruggen, is een der schoonste steden
van Europa (vandaar dan ook bijgenaamd la Bella)
en heeft 115,000 inw.; een groot aantal trotsche
paleizen ; eene menigte prachtige kerken met praalgraven, inzonderheid de reusachtige kathedraal
Duomo di Santa Maria del Fiore ; onnoemelijke
kunstschatten ; verscheidene geleerde en artistieke
instellingen. F. is de geboorteplaats der Medicis,
van Dante, Boccaccio, Macchiavelli, Guicciardini,
Villani, Marsilio Ficino, Amerigo Vespucci, Cimabue,
Brunelleschi, Andrea del Sarto, een aantal schilders
die de Florentijnsche school gevormd hebben, den
musicus Lulli en verscheidene pausen, o. a. Leo X.
Reeds ten tijde der Etrusken bestond F.; loch het
kwam niet tot eenige vermaardheid, dan nadat Sylla
er eerie romeinsche kolonie gevestigd had. Stilico
behaalde bij F. eene groote overwinning op Radagais in 406. Veroverd en heroverd door Totila en
door Narses, geraakte F. lien ten gevolge geheel in
verval ; Karel de Groote beurde het weder op in
761, en onder het bewind der koningen van Italie

klorn- F. tot eenen hoogen trap van bloei, terwij1 het
om zich been Italid zag verscheuren door binnenlandsche oorlogen. In 1215 mengde het zich in die
twisten, en van dat tijdstip of werd F. eerie prooi van
partijwoede en regeeringloosheid. In de langdurige
twisten der Guelfen en Gibellijnen was F., tegenover
de steden Pisa en Siena, in Middel-Italie de zetel
van de macht der Guelfen ; ofschoon het bestuur
menige verandering onderging, was de richting
daarvan steeds bij uitnemendheid dernocratisch, en
de staatsregeling van 1282, genaamd Ordinamenti
di giuslizia, was er de grondslag van alle latere
constitution. Dikwijls in oorlog met het Keizerrijk,
met Milaan, met Pisa, met de Pausen ; van 1314 tot
1317, en nogmaals van 1326 tot 1328 onderworpen
aan Napels, van 1342 tot 1343 aan Gauthier de
Brienne, van 1378 tot 1383 gibellijnsch, werd F., te
midden van aanboudende oorlogen, meester van
Pistoja, Arezzo, :Pisa, en nam bestendig toe in handelsbeweging en nijverheidsvertier, en in rijkdom
en macht. Onder den invloed der Medicis, die aanving in 1421, stond F. op het toppunt van bloei,
zoo lang het den republikeinschen regeeringsvorm
hehield ; cloth 1531 werd Alessandro de Medici
door keizer Karel V en pans Clemens VII met geweld
aan de stad opgedrongen als hertog van F. Zijn opvolger, Cosmus I, nam 1569 den titel aan van groothertog van Toskanen ; en zoo werd uit F., en de nu
en dan veroverde en aangekochte steden met haar
grondgebied, een nieuw rijk gevormd (zie TOSKANEN).
In 1439 werd te F. het 18e cecumenische concilie
gehouden, zijnde eene voortzetting van dat van Ferrara, dat zelf slechts eene voortzetting was van dat
van Bazel ; op die concilien werd beraadslaagd over
de mogelijkheid, om eene vereeniging tot stand te
brengen tusschen de oostersche en westerscheKerken.
7i 7
ZABARELLA.
Florence (de kardinaal van). Zie
Florennes, vlek in de belgische prov. Names;
2100 inw.
Florens, pseudoniem voor den dichter Jozef,
vrijheer van Eichendorff.
Florensac, fransche stad, dept. Hdrault, 2
uren gaans bezuidoosten Pezenas; 3600 inw.
Florentia, lat. naam van Florence en van
Fiorenzuola.
Florentin (le). Zie FLORENTIJNSCHE (bet).
Florentinus, de heilige, abt van het klooster
Glonne (het latere St.-Florent-le-Vieux) in Anjou,
gest. in het begin der 5e eeuw. Zie SAINT-FLORENT.
Florentijnen, zij die tot de stad of het rechtsgebied van Florence behooren.
Florentijnsche (het), fransch le Florentin,
onder dezen naam verstond men voor 1789 een 'der
drie groote afdeelingen van het groothertogdoria
Toskanen, waarvan het 't noordelijk gedeelte vormde ;
het bestond uit de steden Florence, Pistoja, Fiesole,
Arezzo, Borgo, Montepulciano, Cortona, Vallombreuse
en Camaldoli.
Florenz, of Florentz, duitsche naam vin Florence.
Flores, 1) het westelijkste eiland van de groep
der Azorische eilanden, is bergachtig en boschrijk,
2 vierk. mijlen groot, bevolkt met 13,000 zielen, en
heeft tot hoofdpl. Santa-Cruz. — 2) eiland in nederl.
0. I„ ook wel Endeh genoemd (zie dat art.), en ook
wel Mangeraai ; het grenst ten N. aan de Javazee,
ten 0. aan de straat van Flores, ten Z. aan de Indische Zee, en ten W. aan de straat van Mangeraai,
waardoor het van bet eiland Comodo is gescheiden.
F. is 422 vierk. mijlen grout, bevolkt met omstr.
250,000 zielen. Vroeger maakten de Portugeezen
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aanspraak op een gedeelte van F., doch sedert 6 Aug.
1851 staat het geheel onder nederlandsch gezag.
3) nederl. 0. I. eilandje in de Bandazee, behoort tot
tie Zuidooster-eilanden. — 4) eiland bij de zuidkust
der eilanden Quadra en Vancouver.
Florestan I (Tancred Roger Louis), uit bet
geslacht Grimaldi, geb. 10 Oct. 1785, volgde als
prins van Monaco 4 Oct. 1841 zijnen broeder Honorius V op, en regeerde tot aan zijnen dood (te Parijs)
20 Juni 1856. Hij was sedert 27 Nov. 1810 gehuwd
met prinses Marie Louise Caroline van Lamet, uit
Welk huwelijk de tegenw. prins van Monaco (Karel,
geb. 8 Dec. 1818) gesproten is.
Florez (Henriquez), spaansch geestelijke, vooral
bekend als numismaticus, geb. 14 Febr. 1701 to
Valladolid, gest. 20 Aug. 1773 te Madrid. Zijn voornaamste werk is Esparia sagrada (29 dln. Madrid
1747-73). Wijders heeft men van hem: Medullas

door de legioenen in het oosten als keizer uitgeroepen was; na eene nederlaag geleden te hebben, werd
F. in de tweede maand zijner regeering door zijne
eigene soldaten vermoord.
Florida, de zuidelijkste staat der n.-amerik.
Unie, 2728 vierk. mijlen groot, vormt het 90 mijlen
lange schiereiland tusschen den Atlantischen Oceaau
en de golf van Mexico, benevens een gedeelte van
het westelijke kustland tot aan de Perdido-rivier.
De ,bevolking, die in 1830 slechts 35,000 zielen bedroeg, was door den aanhoudenden toevloed van
nieerendeels anglo-amerikaansche landverhuizers aldaar in 1860 reeds geklommen tot ruim 140,000.
De hoofdstad van F. is Tallahassee. Vroeger was F.
ingedeeld in Oost-F. (hoofdstad St.-Augustin) en
West-F. (hoofdstad Pensacola); vandaar de benaming de Beide Floridaas, zeer dikwijls aan dit land
gegeven. De naam F. komt van Pascua florida", gelijk de Spanjaarden den Palmzondag dikwijls noemen, daar dit land op Palmzondag 1512 ontdekt
werd door Juan Ponce de Leon. Lang heeft men den
naam van F. gegeven aan al het land ten westen van
den Mississippi, welke uitgestrekte landstreek bewoond werd door verschillende volksstammen, nl.
de Natsjez en Groote Cricks (in Alabama), de kleine
Cricks of Seminolen (langs de oevers van den Flint),
de Tsjikkasah, de Sjaktas of Piatkoppeu, de Jazoes
(in noordelijk Mississippi). Na veel tegenspoed bleven de Spanjaarden omstr. 1570 meester van F.,
en handhaafden zich in het bezit daarvan tot 1763,
toen ze het moesten afstaan aan Groot-Britannia. In
1781 werd F. beroverd door de Spanjaarden, die
bij bet verdrag van Parijs (1783) in het bezit daarvan bleven ; doch ill 1819 werd F. van Spanje gekocht door de Vereenigde Staten, die er een territorium van maakten, dat 1845 een afzonderlijke
staat werd, die zich irr Febr. 1861 aansloot aan de
confederatie der zuidelijke staten onder Jefferson
Davis. Bij bet traktaat van F. (1819) wend de
grensscheiding geregeld tusschen F. en Mexico.
Florida (Golf van), of kanaal van Bahama. Zie

de las colonias, municipios y pueblos antiguos de
Espana (2 dln. Madrid 1757-8 ; Supplement 1773);
Memorias de las reynas catOlicas (3e druk 2 dln.

Madrid 1790).

Florez Estrada (don Alvaro), spaansch publicist, geb. 1769 te Pola-de-Somiedo in Asturie.
moest 1823, uithoofde van zijne oppositie tegen
Ferdinand VII, naar Frankrijk vluchten, en gaf daar
in het licht zijn Curso de economia politica (5e druk
Parijs 1843 ; in het Fransch vertaald door Galibert
3 dln. Parijs 1833).
Florian, 1) gehucht met kasteel in bet fransche dept. Gard (in Languedoc), anderhalf uur gaans
beoosten Sauve ; geboorteplaats van den fabetdichter
Florian. — 2) St.-Florian, marktvlek in Stiermarken
boven de Enns ; in de nabijheid het stilt St.-F., in
455 (zegt men) gesticht door den beiligen Severinus.
Florian, de heilige. Zie FLOR1ANUS.
Florian (Jean Pierre Claris de), fransch letterkundige, geb. 6 Maart 1755 op het kasteel Florian
Err Languedoc, werd reeds op jeugdigen leeftijd in
zijnen letterkundigen aanleg aangemoedigd door
Voltaire, met wien zijne familie in kennis was. Eerst
werd F. page bij den hertog van Penthiévre, diende
vervolgens eenigen tijd als ollicier bij de dragonders,
en kwam zich toen vestigen te Anet en te Sceaux
bij den hertog van Penthievre, bij wien hij in hooge
guest stond. De fransche omwenteling kwam eensklaps het stille geluk van F. verwoesten ; ofschoon
niets bedreven hebbende, waardoor bij zich zulk
eenen maatregel op den hats had kunnen halen, werd
F. 1793 in hechtenis genomen, doch spoedig weder
vrijgelaten ; hij overleefde dien aan zijn zenuwgestel
toegebrachtett schok echter niet lang, en stierf
13 Sept. 1794 te Sceaux. Hij is een der meest geliefkoosde fransche schrijvers. Als fabeldichter komt
hem de eerste plaats toe naast Lafontaine ; zijn
Numa Pompilius en Guillaume Tell zijn uitmuntende
dichtstukken in proza. Zijne Oeuvres completes (24
dln. 1784-1807) zijn dikwijls herdrukt; daarbij
komen ook nog de Oeuvres inddites de Florian (Parijs 1825).
Florianus, duitsch Florian, de heilige, stierf
den marteldood in 230, onder de vervolging van
Diocletiaan, toen bij, nabij Lorch, in de Enns verdronken werd ; kerkelijke gedenkdag 4 Aug.; hij
wordt vereerd als beschermheilige van de diocese
Weenen, alsook van Polen, zoomede als schutspatroon
tegen brandgevaar.
Florianus (Marius ntonius), als zoon van
dezelfde moeder een halve broeder van keizer Tacitus, liet zich na diens dood (276) als keizer erkennen door den senaat, en ratte tegen Probus op, die

BAHAMA.

Florida—Blanca (don Josefo Morino, graaf
van), spaansch staatsman, geb. 1728 te Elche in
Murcia, werd eerst gezant bij het hof van Rome,
vervolgens 1777 eerste minister (met nagenoeg onbeperkte macbt) van Karel III. Zijne binnenlandsche
regeering was verstandig en loffelijk; doch in zijne
staatkunde tegenover het buitenland was hij al zeer
ongelukkig. Zijne poging orn de Engelschen uit Gibraltar te verdrijven zag bij geheel mislukken ; en
door partij te kiezen voor de n:-amerik. Unie, stak
hij zijn land in een verderfelijken oorlog met Engeland. Na den dood van Karel III (1788) moest hij
dan ook aftreden, viel 1792 geheel in ongenade bij
Karel IV, en zuchtte van dat oogenblik af, gedurende
verscheidene jaren, in den kerker to Pampeluna.
Slechts even in 1808 boorde men weder van hem,
toen hij tot president wend gekozen van de centrale
junta, doch bij stierf in hetzelfde jaar te Sevilla
(20 Nov.).
Floridia, stad in de skit. prov. Noto, 3 uren
gaans bewesten Syracuse ; 7800 inw.
Floridsdorf, fabriekdorp in den oosteurijkschen kreis beneden den Manhartsberg, een half nut
gaans van Weenen, aan den Donau en den noorderspoorweg ; 1400 inw.
Floris, eiland. Zie FLORES.
Floris (Frans), bijgenaamd de vlaamsche of
nederlandsche Rafael, geb. 1520 to Antwerpen, gest.
aldaar 1570. Door de Franschen wordt hij Franc-
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Fiore genoemd. Zijn eigenlijke geslachtnaam was De
Vriendt. Hij was een schilder van den eersten rang,
genoot de achting van Karel V en Filips II, won
schatten gelds, zoodat hij rijk was, en heeft verscheidene groote meesters gevormd, o. a. zijn zoon Frans
F., bijgenaamd Floris de Jonge. — F. (Cornelis),
broeder van Franc-Flore, bekwaam architect, bouwde
het raadhuis te Antwerpen.
Floris, vijf graven van Holland, nl.: F. I,
broeder van graaf Dirk IV, en diens opvolger in Jan.
1049, was tevens erfgenaam van zijns broeders oorlogen tegen de bisschoppen van Keulen, Utrecht,
Luik en Metz en den markgraaf van Brandenburg ;
en even als zijn broeder beoorloogde ook F. zijne
vijanden met zegevierenden uitslag. In 1054 wist
de utrechtsche bisschop zijne bondgenooten andermaal op te zetten tegen den graaf van Holland, die
zich, toen ze vervolgens in zijn land kwamen vallen,
te Dordrecht verschanste, en daar den aanval afwachtte. Door middel van eene krijgslist wist F.
verwarring in de vijandelijke gelederen te brengen,
en behaalde toen eene glansrijke overwinning op
hunne overmacht (13 Juni 1058). Drie jaren later
kwamen zij om zich over de geledene nederlaag te
wreken ; F., die nu eene starke troepenrnacht op de
been had, trok hen te gemoet, en tusschen Maas en
Waal, bij het dorp Neder-Hemert tegenover Heusden,
kwam het tot den strijd (18 Juni 1061), waarin F.
weder eene schitterende overwinning behaalde, en
den vijand op de vlucht dreef. Alsnu zijnen dapperen
en zich zelven eenige hoognoodige rust gunnende,
viel F. onder eenen boom in slaap. Intasschen had
Herman 1, graaf van Cuyk, eenige der vluchtelingen
verzameld ; met deze betide overviel hij den slapenden overwinnaar, en bracht hero in dien weerloozen toestand laaghartighijk om het leven. Zijn lijk
werd te Egmond in de Kloosterkerk bijgezet. —
F. II, bijgenaamd de Vette, zoon van Dirk V,
volgde 1091 zijnen vader op als graaf van Holland,
hield eene schitterende hofhouding, beminde rust
en vermaak bovenal, en was van oorlogen wars. Hij
stierf in den bloei zijns [evens (1122), en werd met
koninklijke pracht te Egmond in den grafelijken
grafkelder bijgezet. — F. III, oudste zoon van
Dirk VI, volgde 1157 zijnen vader op als graaf van
Holland, en 1161 huldigden hem de West-Friezen
als hunnen beer. Na bet door de Gelderschen belegerde Utrecht ontzet, en tusschen Utrecht's bisschop
n den hertog van Gelder den vrede tot stand gebracht te hebben, geraakte F. in oorlog met graaf
Filips van Vlaanderen, dock leed de nederlaag, en
werd, door de Vlamingen gevangen genomen, opgebracht naar Brugge (1165). Twee of Brie jaren hield
men ham daar gevangen ; inmiddels werden door
de West-Friezen geweldenarijen gepleegd in Kennemerland ; en om hen daarvoor te tuchtigen ondernam F., zoodra hij in vrijheid was gesteld, eenen
krijgstocht tegen hen, die echter, eer hij lets van
belang had kunnen uitrichten, door den grooten
watervloed van 1170 verijdeld werd. Doch in 1180
deed hij op nieuw eenen krijgstocht tegen de
West-Friezen, bracht 1182 Wieringen en Texel tot
onderwerping, trok 1184 naar het Heilige Land, en
had, na zijnen terugkeer, nauwlijks de verovering
van Jeruzalem vernomen, of toog andermaal naar
Palestina, ditmaal met keizer Frederik, ram deel
aan de bemachtiging van Iconium, de hoofdstad van
Lycaonie, en stierf te Antiochie aan de pest, 1 Aug.
1190. — F. IV, won van Willem I, was nauwlijks
12 jaren oud, toen hij als graaf van Holland zijnen
'vader opvolgde (1223) onder voogdij van Gerard,
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graaf van Gelder, zijn oom van moederszijde. Ook
zijne regeering was slechts eene aaneenschakeling
van oorlogen met Utrecht, Gelderland, Vlaanderen,
enz. Na zich 1230 in Friesland te hebben laten huldigen, zag hij zich 1234 bet bewind over dat gewest ontnemen, waarmede de heerschappij der hollandsche graven' over Friesland eindigde. In datzelfde
jaar (24 Juni) bevocht hij eene groote overwinning
op de Stadingers, die van ketterij waren beschuldigd,
omdat ze zich verzet hadden tegen de knevelarijen
der geestelijkheid. In het volgende jaar op een steekspel uitgenoodigd in Picardie, had hij het ongeluk,
door zijne ridderlijke schoonheid, aan de jonge vrouw
te behagen van zijnen onder gastheer, die, door
jaloerschheid gedreven, met eenige vertrouwelingen
F. overviel en hem verraderlijk vermoordde. Zijn
lijk werd naar Rijnsburg vervoerd en daar begraven.
— F. V, kleinzoon van Floris IV (en zoon van
graaf Willem H, die tevens Roomseh koning werd),
was slechts anderhalf jaar oud, toen hij zijn vader,
die 1256 te Hoogwoude door de boeren doodgeslagen werd, als graaf van Holland opvolgde onder
voogdij van zijns vaders broeder (zie Floats DE
VOOGD), op wiens zuster Aleid 1258 de voogdij overging. Nauwlijks had F. V. de teugels der regeering
zelf aanvaard, of zijn eerste streven was om den dood
zips vaders te wreken op de West-Friezen; zijn
eerste krijgstocht tegen hen (1272) mislukte geheel
en al; doch in 1282 bracht hij hun viermaal
eene gevoelige nederlaag toe, en 1288 werden ze
geheel door F. tot onderwerping gebracht. Inmiddels had hij zich 1285 gemengd in den oorlog tusschen den bisschop van Utrecht en de heeren Gijsbrecht van Arnstel en Herman van Woerden; zooook in den twist over Limburg tusschen hertog
Jan I van Braband en graaf Reinoud van Gelder. In
'1289 kwam hij itt oorlog met graaf Guy van Vlaanderen, en werd 1'290 op verraderlijke wijze te Biervliet gevangen genomen, en slechts op zeer ongunstige voorwaarden weder in vrijheid gesteld. Eenige
jaren later brak op nieuw de oorlog met Vlaanderen
nit, en 27 Oct. 1295 behaalde F. op de Vlamingen
eene schitterende overwinning. Door het verbond,
slat vervolgens door Guy van Vlaanderen met Eduard,
koning van Engeland, gesloten werd, verlegde zich
de engelsche wolmarkt van Dordrecht naar Brugge
en Mechelen; en F., door dat verbond gegriefd, sloot
zijnerzijds 9 Jan. 1296 een verbond met Frankrijk ;
en de hollandsche edelen, wier rdacht en hoogmoed
F. zooveel tuogelijk zocht te fnuiken, bedienden zich
van dat verbond als voorwendsel, om een komplot
tegen F. te stneden, hem op te lichten en gevankelijk
naar Engeland te brengen. Op verraderlijke wijze
maakten zij zich in Juni 1296 van zijnen persoon
meester, terwijl hij op weg was om aan een vederspel te gaan deelnemen, waartoe men hem bad nitgenoodigd. Eerst brachten ze hem naar het slot
Kronenburg, aan de Vecht, en van daar naar het
slot te Mulder!. I)och F. V, der keerlen god (d. i. de
afgod der boeren) bijgenaamd, was bij het yolk bemind ; en het yolk kwam op de been, om hunnen beminden graaf te verlossen. In allerijl vervoerden de
edelen nu hunnen gevangene naar Naarden ; dock
onder Muiderberg werden zij ingehaald, en het zou
aan het y olk stellig gelukt zijn F. V uit hunne banden te bevrijden ; doch beer Gerard van Velzen, die
bijzonder op hem gebeten was, schroomde niet den
op dat oogenblik weerloozen F. laaghartiglijk te vermoorden. F. V was ontegenzeggelijk een der edelste
graven, die over Holland geregeerd hebben.
Florio de Voogd, jongste zoon van graaf
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Floris IV, geb. omstr. 1230, was een broeder van
graaf Willem Toen deze tot Roomsch koning
verkoren werd, en uit dien hoofde verplicht was zich
naar Duitschland te begeven, stelde hij zijnen broeder F. aan als stadhouder van Holland en Zeeland;
en na Willem's dood (1256) hield F. als voogd over
den minderjarigen Floris V (zie hierboven) het bewind in handen, en werd dan ook onder den naant
van Floris de Voogd door 's lands edelen erkend en
gehuldigd. In hetzelfde jaar 1256 (13 Oct.) sloot
hij vrede met gravin Margareta van Vlaanderen, op
eene wijze, waardoor aan de langdurige twisten tusschen Vlaanderen en Holland voor goed een einde
kwam. Holland en Zeeland genoten nu eenigen tijd
rust, waarvan Zeeland vooral goede vruchten mocht
plukken; F. was dan ook inzonderheid bij de Zeeuwen
geeerd en bemind. Doch hij mocht van de liefde zijner
onderdanen niet lang genot hebben. Door den hertog van Braband genoodigd op een steekspel te Antwerpen, werd F., die een hartstochtelijk berninnaar
van dergelijke wapenspelen was, bij ongeluk doodelijk getroffen door eene lans, en stierf 26 Maart 1258.
Zijh lijk werd nit Antwerpen naar Middelburg vervoerd, en daar met alle staatsie bijgezet (8 Mei).
Floris de Zwarte, tweede zoon van den
hollandschen graaf Floris II, was een ridderlijke
prins en werd algemeen bemind ; intusschen is hij
niet vrij te pleiten van heerschzucht. Dit maakte na
zijns vaders dood het wantrouwen gaande van zijne
moeder, de gravin-weduwe, en van zijnen broeder,
graaf Dirk VI. Van de verwijdering, die daaruit tusschen de beide brocders geboren werd, maakten de
West-Friezen gebruik, en boden F. het bewind over
West-Friesland aan. Then bij dit aanvaard had, k wamen zij in openbaren opstand tegen Dirk VI, en
deden eenen inval in Kennemerland, planderden
Alkmaar, en noodzaakten de Kennemers F. te erkennen als hun beer. De oorlog tusschen de beide
broeders, die 1132 op zijn felst was, werd echter
door de bemiddeling van keizer Lotharius beeindigd.
Duch F. mocht die verzoening niet lang overleven.
Hij had de liefde gewonnen van de schoone Helwina,
rijke erfdochter van den Neer van Rothe'', in het
land van der Mark; de keizer had reeds zijne toestemming tot dat huwelijk gegeven; doch de 0011i
en voogd der jonkvrouw, beer Herman van Arendsberg, en diens broeder Godevaart van Cuyk, waren
er tegen. Zjj wisten F., die in Utrecht zijne wapenplaats had, daaruit te lokken, en lieten hem overvallen en vermoorden, terwijl hij met een klein gevolg uitreed om te gaan jagen (1132). Het zou hem
nog gelukt zijn aan zijne vijanden te ontkomen, indien niet zijn paard ware gestruikeld ; alleen daardoor kregen zij gelegenheid om hem af te waken.
Floris-huis, of Heer-Floris-huis, voormalig
klooster te Deventer, in de Pontsteeg. In de kerk
van dit klooster werd lang een arm van de heilige
Odilia bewaard, door Ilenricus van Nimwegen, generaal der kruisbroeders, aan die kerk geschonken,
en door Godefridus van Torn in zilver beslagen, omdat hij door het aanroepen van de heilige Odilia
zijne gezondheid terug erlangd had.

Duins.Nog heldbaftiger streed hij in denDriedaagschen
zeeslag (aanvang 28 Febr. 1653) ter hoogte van
Portland ; ook in den slag bij Nieuwpoort (12 Juli
1653), en in de gevechten 8 en 10 Aug. bij Katwijk
en voor de Maas. Nog in betzelfde jaar (11 Nov.)
werd hij verheven tot den rang van vice-admiraal.
Onverschrokken streed hij 8 Nov. 1658 in de Sond,
onder de bevelen van luit.-admir. van Wassenaar,
tegen de Zweden, loch daarbij doodelijk gekwetst,
mocht hij de zege, die bevochten werd, niet beleven.
Zijn naar bet vaderland teruggebracht, werd in
een praalgraf in de (1838 afgebrande) Groote Kerk te
Hoorn bijgezet. Toen tsaar Peter I in 1717 die kerk
bezocht, gaf hij zijne begeerte te kennen ow het lijk
van den held te zien, waarop het graf voor hem ontsloten is.
FlOrsheim, marktvlek in het nassausche amt
Hochbeim aan den Main; 2300 inw.; zwavelbron.
Florus, 1) romeinsch geschiedschrijver, in de
beste handschriften Julius (niet Lucius) Ann&us
F. genoemd, leefde in de 2e eeuw na Chr. Zijn
bock beet in de beste manuscripten niet Epitomw de
gestis Romanorum libri IV, maar Epitome de Tito
Livio bellorunz oninium annorum DCC libri II, en is
overigens een werk zonder waarde. — 2) een andere
Julius Florus behoort onder de jonge vrienden, die
Horatius met gevechten vereerd heeft. In den 3en
brief van het le bock vinden wij F. onder de geleerden gerangschikt, die Tiberius (20 v. Chr.) naar Armenie vergezelden, Coen die aan bet hoofd eerier
armee derwaarts werd gezonden om koning Tigranes
op den troon te brengen ; in den 2e brief van het
2e bock behoort F. alweder tot degenen, die Tiberius vergezelden, waarschijnlijk in den pannonischdalmatischen oorlog (11 v. Chr.). — 3) een dichter, persoonlijk bekend met keizer Adriaan; deze F.
wordt door den taalgeleerde Charisius tweemaal ge»oerad als briefschrijver aan Adriaan en als dichter.
Floss, marktvlek in den beierschen kreis Oberpfaltz, landgericht Neustadt, aan de rivier F., die
zich in de Waldnab ontlast; 1700 inw.
Flotow (Friedrich von), componist, geboren
26 April 1812 te Teutendorf in Mecklenburg, studeerde te Parijs de theorie der muziek, schreef 1838,
na een aautal geheel mislukte proeven, de opera
Le naufrage de la Muse, die gunstig ontvangen
werd, doch maakte inzonderheid naam door zijne
twee operaas Stradella (1844) en Mai tha (1858).
In 1855 werd F. directeur van den hofschouwburg
te Schwerin.
Flotte (la), fransche stad, dept. CharenteInferieure, op de noordkust van het eiland Rd;
uitmuntende reede en haven; 2600 inw.
Flour, de heilige, eerste bisschop van Loave,
stierf den marteldood (389) in Auvergne; gedenkdag
3 Nov. Deze heilige heeft zijnen naam gegeven aan
eene stad (zie SAINT-FLOUR).
Flue (Nicolaas van der), de heilige, als kluizenaar bekend onder den naam van Broeder Klaus,
geb. 1417 te Saxeln in het zwits. kanton Unterwalden, was eerst in krijgsdienst in zijn kanton, werd
daar vervolgens tot landraad benoemd, loch zonderde zich 1467 van de wereld af, en leefde als kluizenaar op eenen berg, icder, die bij hem kwam,
dienende met raad of troost. Ook verhoedde hij door
zijne wijsheid en welsprekendheid in de bondsvergadering te Stantz 22 Dec. 1481 de ontbinding van
den zwitserschen bond, en werkte tot aan zijnen
dood 22 Mei 1487 ten algetneenen nutte. Nog na
zijnen dood geeerd, werd hij geranoniseerd 1671
door paus Clemens IX.

Florissen (Pieter). Zie _FLORISZOON.
_.e
zi AORISZOON.
Florisz. (Pi I
Floriszoon (Pieter), bij verkorting ook wel
Pieter Florisz. of Florissen, nederl. zeeheld, geb. te
Hoorn in het begin der 17e eeuw. Als schout-bijnacht ram hij roernrijk deel aan het gevecht tusschen Tromp en Blake (10 Dec. 1652) aan den
Hoek der Cingels, en droeg er veel toe bij, dat de
Engelschen schandelijk moesten aftrekken naar
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Fluessen

Fluessen (de), eigenlijk de Fljuessen of
Fljussen, een meer in Friesland, kwartier Westergoo,
grietenij Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde ;
het strekt zich uit van Galamadammen in het zuidwesten tot aan het Heegermeer (waarin het nitloopt)
in bet noordoosten, heeft eene lengte van twee uren
gaans, en staat in gemeenschap met verscheidene
kleinere meertjes. Ter plaatse van dit meer stond
widtijds het bosch de F., waar de friesche koningen
bun zomerpaleis hadden ; in den heeten zomer van
1209 of 1210 is dat bosch nagenoeg geheel afgebrand ; wat er van stain bleef werd 12 Juli 1305
door eenen storm ontworteld en omver geworpen.
Plage' (Gustav Leberecht), geb. 18 Fehr. 180'2
te Bautzen, van 1832 tot 1850 prof. aan de landsschool te Meissen, sedert gepensioneerd te Dresden
gevestigd, behoort onder de uitstekendste orientalisten van onze eeuw. Zijn voornaamste werk is
de uitgave van Hadzji-Khalfa's grooten Lexicon
bibliographicum et encyclopeclicum (7 dln. Leipzig
1835-57). Wijders verdienep nog bijzondere melding de volgende zijner uitgaven : de Koran (Lpz.
1834; 1841); de Definitiones van Dzjordzjani (Lpz.
1845) de Concordantice Corani Arabicw (Lpz.1842),
en de nasporingen betreffende .Mali en zijne leer"
(Lpz. 1861).
Flitgel (Joh. Gottfr.), geb. 22 Nov. 1788 te
Barby, koopman van beroep, keerde, na een veeljarig
verblijf in Noord-Amerika, terug, werd 1824 aan de
leipziger universiteit lector der engelsche taal, 1838
consul der Vereenigde Staten, en stierf 24 Juni 1855.
Behalve zijne dikwijls herdrukte engelsche leer- en
handboeken, inzonderheid ten dienste van kooplieden, heeft hij veel naam gemaakt door zijn
Vollsteindiges englisch-deutsches and deutschenglisches WOrterbuch (2 dln. Leipzig 1830 ; 3e dr.

1848). Wijders zijn nog van hem te noemen
Vollsteinclige englische Sprachlehre (2 din. Leipzig
1824-26) en de Practical dictionary of the English
and German languages (2 dln. Hamburg en Leipzig
1847-52). Laatstgenoemd woordenboek werd vowr
de pets gereed gemaakt door zijnen zoon F. (Felix
Alfred), geb. te Leipzig 18 Dec. 1820.
Flygare-Carlen. Zie C-ARLEN.
FO, of Foe, bij de Chineezen de naam van
Boeddha. Zie ook Font.
Fochteloo, of Vochteloo, dorpje in Friesland,
uren gaans beoosten Heerenveen en 1 our gaans
westtlijk van de grenzen van Drenthe.
Fochtinge, oudfriesche naam van Fochteloo.
Fockene, voormalig riviertje in Zeeland. Zie
FOOKHENE.

Focquenbroch (Willem Goclschalk van),
geb. in de eerste beta der 17e eeuw te Amsterdam,
aanvankelijk geneesheer aldaar, doch losbandig van
Leven, zoodat hij 1666 genoodzaakt was zijn fortuin
te gaan zoeken op de Kust van Guinea, waar hij als
liskaal stierf. Op het fort St.-George d'Elmina hield
hij zich bezig met bet vervaardigen van gedichteu,
blijspelen, enz., die overvloeien van geestige, doch
meestal vuile en onkiesche, zetten en kwinkslagen.
Zijne werken verschenen compleet in druk in 2 dln.
(Amsterdam 1696; 2e druk 1723; 3e druk '1776).
Focunaten, een yolk in noordelijk Italie, beoosten bet meer Verbane (lago Maggiore), in het
district, dat tegenw. Vogogna beet.
Foe. Zie Fo.
Foe (Daniel de). Zie DEFOE.
Foehi. Zie Font.
Foesoe, of Fousou, of Fusu, eene eertijds

bloeiende, thans zeer vervallene stad in het rijk der
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Ashantijnen (Goudkust, Afrika), 6 mijlen benoorden
kaap Corso en 22 mijlen oostelijk bezuiden Coumassie.
Fogaras, marktvlek in Zevenbergen, aan de
Aluta, 6 mijlen benoordw. Cronstadt; 4600 inw.;
eene nude sterke citadel, die dikwijls vermeld wordt
in de turksche oorlogen.
Fogarassy (Job.), geb. 1801 te Kastnark,
rechtsgeleerde te Pesth, gaf, behalve verscheidene
rechtsgeleerde werken in de hongaarsche taal, in
het licht een Hongaarsch-Duitsch woordenboek
(2 dln. Pesth 1836; dikwijls helrukt) en meer
andere boeken over taalkunde.
Foggia, hoofdplaats der napolit. prov. Capitanata, aan den Cervaro, 17 mijlen benoordoosten Napels ; 24,000 inw.; is gesticht in de 9e eeuw, nabij
Arpi ; bij F. versloeg Manfredi pans Innocentius V,
doch werd er op zijne beurt verslagen door Karel
van Anjou (1266); daar F. de partij gehouden had
van Conradin, liet Karel de stad slechten ; zij werd
echter spoedig weder opgebouwd, en leed veel van
de aardbeving '1781.
Foglietta (Uberto), genueesch geschiedschrijver, geb. 1518, gest. 1581, gaf 1559 een boek in
het licht, waarvoor hij gebannen werd (nl. Della
Republica di Genova), en bracht het grootste gedeelte
van zijn Leven te Rome door bij kardinaal Hippolytus van Este. Gedurende zijn verblijf aldaar schreef
hij Historia Genuensium libri X11; De Causis
magnitudinis Turcarum imperil; en verscheidene
vlu osschriften, die zoo vele belangrijke bijdragen zijn
tot bde algemeene geschiedenis van zijnen tijd.
Fogo, of St.-Philippe, bet Vuur-eiland van
sommige geografen, een der Kaapverdische eilanden ;
hoofdpl.
Fohi, of Foehi, eerste keizer en wetgever der
Chineezen, of (volgens hen) van het geheele menschdom ; moet geleefd hebben van 3468 tot 2952 vOOr
Christus. Hoezeer insgelijks een fabelachtig wezen,
moet men hem niet verwarren met hunnen oppergod Fo.
Fohmann, of Fohmannie, eertijds aanzienlijke
stad, that's slechts een dorp, in het rijk der Ashantijnen (Goudkust, Afrika), aan den weg van kaap
Corso naar Coumassie.
FOhr, of FArde, deensch eilandje in de Noordzee, aan de westkust van Sleeswijk, ruins anderhalve
vierk. mijl groot, bevolkt met ruin 5000 zielen,
meerendeels Friezen. Hoofdpl. is het vlek Wyk.
Zie
_ OUREN.
Zi F
Fohren, luxemb.h
FOiX, lat. Fuxum, stad in Frankrijk, hoofdpl.
van het dept. Aridge, aan de Aridge ; 5300 inw.,
was vroeger de hoofdpl. van het graafscbap F., later
van de prov. F.
Foix, grafelijke familie in Frankrijk, die in de
11e eeuw den naafi' F. aannam naar het toenmalige
graafschap F., waartoe de heerlijkheid F., die deel
uitgemaakt had van het graafscbap 'Carcassonne,
1050 verheven werd ten behoeve van Roger I. —
F. (Gaston II van), hielp de fransche kroon tegen
Engeland, en ontving ter belooning een gedeelte van
het graafscbap Lautrec ; hij sneuvelde 1343 bij de
belegering van Algesiras, waar hij tegen de Mooren
streed voor Alfons 111. — F. (Gaston III van), zoon
van den vorige, om zijne schoonheid met den bijnaam van Phoebus vereerd, was een dapper krijgsheld, werd gouverneur van Languedoc en Gascogne,
bevrijdde 1358 de koninklijke familie uit de hander
tier zoogenaamde Jacquerie, Meld zich door de
kracht der wapenen in Languedoc staande tegen
Karel VI, liet nit argwaan 1382 zijn eigen zoon
doodhongeren, en stierf 1391 zonder erfgenaam.

Fojnica

Fonicza

Zijne bezittingen gingen toen over op F. (Matthieu
van), na wiens dood 1398 zijn zwager Archarnbauld
van Grailly 1401 een gedeelte van het graafschap
ontving; hij nam toen den naam van F. aan, en stierf
1412. — F. (Jean, graaf van), zoon van Archambauld, was onder Karel VI kapitein-generaal van
Languedoc, Auvergne en Guienne, onder Karel VII
opperbevelhebber der armee, en stierf 4 Mei 1436.
— F. (Gaston IV, graaf van), zoon van den vorige,
werd 1455 door zijn behuwdvader, koning Jan
van Navarre, tot opvolger benoemd. Hij stierf 1472,
en van zijnen tweeden zoon stamde of F. (Gaston V,
graaf van), hertog van Nemours, de laatste mannelijke telg van dit geslacht; hij was geb. 1489, streed
overwinnend als veldheer tegen de Spanjaarden en
de Venetianen, en sneuvelde in den slag bij Ravenna,
11 April 1512. Zijn graafschap kwam nu aan Hendrik, koning van Navarre.
Fojnica, ook Fonicza, Vojnica, Woynitza, stad
in Bosnie, bewesten Bosna-Serai, aan eene rivier, die
zich in de Bosna ontlast ; 4000 inw.
Fokke (Arend), ter onderscheiding van zijnen
grootvader, die tooneelspeler te Amsterdam was,
meer onder den naam van Arend Fokke Simonszoon
bekend, geb. te Amsterdam 2 Juli 1755,gest. aldaar
15 Nov. 1812, een man van veelzijdige kennis, te
huis in schier alle vakken van wetenschap, ervaren
in het Hebreeuwsch, Arabisch, Latiju, Grieksch,
Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch en Italiaansch,
heeft onnoernelijk veel geschreven, waaronder rnenige pennevrucht vol geest en luim.
Fokkens (Melchior), geb. te Groningen in de
eerste helft der 17e eeuw, bekend door zijne

verleid had, doch keerde 1526 naar zijn klooster
terug, waar hij 1544 stierf. Zijne maccaronische gedichten gaf hij in het licht onder het pseudoniern
von Merliuo Coccaio.
Foligno, of Fuligno, lat. Fulginium, stad in de
ital. prov. Umbrie (vroeger pausel. delegatie Perugia), aan de uitwatering van de Maroggia in den
Topino, 8 uren gaans bezuidoosten Perugia; 8,000
low.; vroeger was hier de Madonna di F., eene schilderij van Rafael, doch die hevindt zich thans in
het Vaticaan te Rome.
Ptak, hongaarsche stad. Zie FELKA.
Folkstone, stad in het engelsche graafschap
Kent, aan het Nauw van Calais, ruim 2 uren gaans
bezuidw. Dover; een der zoogenaamde Vijfhavens
(Cinque-ports) van Engeland, met versterkte haven,
zeebaden en 8500 inw.
Folkunger, zweedsch vorstengeslacht ; de
dynastic der F. begint met Waldemar (1250), en
eindigt met Magnus II (1374).
Folkwangr, in de noordsche mythologic het
peleis van Freyja in %Valhalla; de verblijfplaats der
deugdzame vrouwen.
--ENOMONIS.
Folle-avoine. Zie M
Follega, of Vollega, dorp in Friesland, 4 uren
gaans zuidelijk beoosten Sneek, 4 uur gaans noordelijk beoosten de Lemmer, aan den rijweg van de
Lemmer naar Leeuwarden, geboorteplaats van den
geschiedschrijver Martinus Hamconius (geb. 1551,
gest. 1620).
UITWELLINGERGA.
Folpranga, .r.escorp.
fi hd
Zie IT
Folscheid,dorp in het groothertogdom Luxemburg, 5 uren gaans westelijk bezuiden Diekirch en
1 uur gaans westelijk benoorden Osperen.
Folschette, eigenlijk Folchette, fransche naam
van Folscheid.
Folsgara, dorpje in Friesland, 1 uur gaans
noordelijk bewesten Sneek.
Folticzeny, stad in Moldavie, dicht bij de
oostenrijksche grenzen ; 3000 inw.
Fondi, het oude Fundi, stad met 5700 inw. in
de napolit. prov. Terra-di-Lavoro, 11 mijlen benoordw. Napels, aan het meer van F. (logo di Fondi,
lat. Fundanus tacos), dat tusscheu F. en de zee ligt.
Fondukli, of Funduklu, zooveel als Fyndykly.
Fondule, berg in Frankrijk, dept. Gard, stortte
in 1800 gedeeltelijk naar heneden, zoodat verscheidene dorpen daaronder bedolven werden.
Fonfr6de (Jean Baptiste Boyer-), een tier Girondijuen, geb. 1766 to Bordeaux, waar hij onder de
aanzienlijkste kooplieden behoorde, werd 1791 afgevaardigd ter Conventie, en onderscheidde zich
door zijne welsprekendheid en onvervaardheid. Hij
brandmerkte de moordtooneelen van September, en
verklaarde zich tegen het instellen van een revolutionair gerechtshof ; kort daarna leverde hij eene
aanklacht in tegen Murat. Desniettemin werd F., zich
verzet hebbende tegen de inhechtenisneming van
Hebert en Dumas in de commissie der twaalf, 31 Mei
gered door Murat, hetgeen niet belette, dat hij voortging de Bergpartij met alle kracbt te bestrijden.
Eindelijk word hij op voorstel van Amar in staat van
beschuldiging gesteld ; door het revolutionaire gerechtshof ter dood veroordeeld, onderging hij zijn
lot met de Girondijnen ; hij was pas 27 jaren oud.
— F. (Henri), zoon van den vorige, geb. 21 Febr.
1788 to Bordeaux, gest. aldaar 22 Juli 1841, heeft
naam gemaakt als publicist. Eerie complete editie
tier Oeuvres de Henri Fonfrede (10 dln. Bordeaux
en Parijs 1844) werd bezorgcl door Champan.
Fonicza. Zie FOJNICA.

Beschrijving der tvijdvermaerde koopstad Amsterdam
in 1662, alsmede door Brie kluchtspelen, vol on-

kiescbe kwinkslagen.
Fokzjan, of Fokzjani (Fokschani), stad in het
vorstendom Romanic, aan beide zijnen van de Milkowa, op de grenzen van Moldavie en Walachije,
eene in hare opkomst zijnde plaats met 20,000 inw.,
was tot 1862 de zetel van de centrale commissie
der beide vereenigde Donau-vorstendommen; overwinning der Oostenrijkers en Russen (onder Soewarow) op de Turken 30 Juli 1789.
Folard (Jean Charles, chevalier de), uitstekend
fransch officier en tacticus, gel). 13 Fehr. 1669 te
AvignQn, gest. aldaar als generaal 21 Maart 1752.
Men gaf hem den eernaam van «den franschen Yegetius". Het voornaamste zijner geschriften is zijn
werk Commentaires sur Polybe (6 dln. Parijs 1727
--30; vollediger 7 dln. Amsterdam 1735 ; verkort
•
door Chabot 3 dln. Parijs 1757).
Folchette, fransche naam van Folscheid.
Folden fjord, diep inloopende zeeboezein
de westkust van Noorwegen, omsloten door het stift
Drontheim.
Ftildvitr, I) F., of Duna-F., groot marktvlek
in het hongaarsche comitaat Tolna, op den rechteroever van den Donau; 13,000 inw. — 2) F., dorp
in het hong. comitaat Bacs, aan de uitwatering van
Frantzenskanaal in de Theiss; 4600 inw.
Folembray, dorp met '1300 inw. in het fransche dept. Aisne, 6 uren gaans bewesten Laon ; oud
koninklijk kasteel, waar Mayenne zich aan Hendrik
IV kwam onderwerpen 24 Jan. 1596; heroemde
glasfabriek.
Folengo (Teofilo,, kluchtdichter, geb. 1484 to
Mantua uit adellijke ouders, eerst in krijgsdienst,
reeds spoedig benedictijner monnik, verliet eenige
jaren later zijn klooster bij Bassano, en leidde eenigen tijd een zwervend Leven met eene vronw, die hij
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Fonni, stad in Sardinia, 5 uren gaans bezuiden
Nuovo; 3400 inw.
Fons, d. i. Fontein, is met eene onderscheidende
bijvoeging de naam van verscheidene geographische
plaatsen, zoo nieuwe als oude ; de meest bekende
zijn
Fong Aponi in Italie ; tegenw. Abano.
Fons Bellaqueus, in transalpijnsch Gallie ; tegenw.
Fontainebleau.
Eons Ebraldinus ; tegenw. Fontevrault.
Fons Padirw tegenw. Paderborn.
Fons Rapidus, in Hispania; tegenw. Fuenterabia.
Foes Tungrorurn, in Germania 2a ; tegenw. Spa.
En in ons land bestond vroeger eene
Fons aquce dulcis noxice, d. bron van schadelijk
zoetwater, in het oude land der Friezen; aan den
zeekant, beschreven door Cajus Plinius; een der soldaten van Germanicus Cesar van dat water gedronken hebbende, vielen hem binnen 2 jaren al de tanden uit den mond en kreeg hij eene verlamming in
de kniegewrichten. Vermoedelijk lag die bron in de
nabijheid van den post op de Eems (Statio Amisia),
waar de legers van Germanicus bijeenkwamen.
Fonseca (golf of baai van). Zie CONCHAGUA.
Fonseca (Rodrigo de), bisschop van Burgos en
lid van den raad van koningin Izabella, geb. te Sevilla omstr. 1452, gest. 1530, deed al bet mogelijke
om de ontdekkingsreis van Columbus tegen te
den en te belemmeren, en verzette zich bestendig
tegen de loffelijke pogingen van Las-Casas om het
lot der Indianen te verbeteren.
Fonseca (don Antonio Lopez Suasso Diaz de),
geb. 1 April 1776 te Amsterdam, na een veelbe\vogen Leven (in engelsche krijgsdienst, in de WestIndien) gest. 12 Oct. 1857 te Mechelen, werwaarts
hij omstr. 1853 verhnisd was nit 's Gravenhage, waar
bij een geruimen tijd met der woon gevestigd was
geweest. Hij heeft zich als krijgs- en staatkundig
schrijver in reactionairen geest doer kennen. Van
zijne geschriften verdienen melding : The theory of
the infantry movements (2e druk 2 dln. Londen
1846); La politique dOagee des illusions libdrales
(2 dln. 's Gravenhage 1838); La Haye par un habitant
(2 dln. 's Gravenhage 1853).
Fonso's Hoek, kaap van Amboina. Zie bet
art. MELISHOEE.
Fontaine, d. i. Fontein, naam van verscheidene fransche plaatsen, waarvan I tegenw. tot Belgie
b eboort:
Fontaine, dorpje, dept. Haut-Rhin, 2 uren gaans
benoordoosten Mort; 300 inw.
Fontaine-Francaise, stadje, dept. Cote-d 'Or, 8 uren
gaans benoordoosten Dijon ; 1200 inw.; beroemde
overwinning 5 Juni 1595 door Hendrik IV bevochten op de Ligueurs, aangevoerd door den hertog van
Mayenne, en op de Spanjaarden ; in dezen slag redde
de koning bet level van Biron.
Fontaine-lês-Dijon, vlek of bit urtschap even buiten
Dijon ; geboorteplaats van den heiligen Bernardus
nude priorij der Feuillants.
Fontaine-le-Dun, dorpje, dept. Seine-Inferieure,
3 uren gaans beoosten St.-Valery-en-Caul; 400
inwoners.
Fontaine-l'Ectlque, tegenwoordig belgisch, stad
in Henegouwen, dicht bij de Sambre, 2 uren gaans
bewesten Charleroi ; 2600 inw.; was lang een twistappel tusschen de graven van Henegouwen en de
prinsen van Luik ; in 1757 maakten de Oostenrijkers
zich meester van F. en behielden het tot 1794, toen
bet hun ontweldigd word door de Franschen, die
bet in bezit hielden tot 1814,

Fontenay
Fontaine (la). Zie LAFONTAINE.
Fontainebleau, lat. Fons Blaudi of Fons
Bellaqueus, stad in het fransche dept. Seine-Marne,

midden in bet groote, door zijne eikenboomen en
lanen beroemde Bosch van F., dicht bij den linkeroever der Seine, ruim 3 uren gaans bezuiden Melun,
ruim 7 mijlen bezuidoosten Parijs; omstr. 11,000
inw. Het (tegenw. keizerlijke) paleis of kasteel van F.
was reeds de residentie van koning Robert in 999,
en werd vooral druk bewoond door Lodewijk VII en
diens opvolgers tot in de 14e eeuw ; van lieverlede
gedeeltelijk bouwvallig geworden, liet Frans I bet
herstellen en vergrooten (1539), en versierde het
met kostbare meesterstukken der kunst. Door nagenoeg al zijne opvolgers (inzonderheid door Hendrik
II, Hendrik IV, Lodewijk XIV, Napoleon I en Lodewijk-Filips) werd het kasteel van F. verfraaid en
vergroot. Een aantal geschiedkundige, meerendeels
zeer belangrijke, herinneringen zijn daaraan verbonden : in de hertengalerij liet Christina van Zweden,
tijdens haar verblijf op het kasteel, 10 Nov. 1657
Monaldeschi ter flood brengen, of juister gezegd.
vermoorden; pans Pius VII zat op bet kasteel van
F. gevangen ; verscheidene edicten werden daar uitgevaardigd (1539, 1550, 1561); in 1807 werd daar
een verdrag geteekend tusschen Frankrijk en Spanje;
4 April 1814 deed Napoleon daar afstand van den
troon ten behoeve van zijnen zoon, en 20 April nam
bij er afscheid van de ),oude garde"; 22 Juni 1815
teekende Napoleon bier andermaa 1 de acte van abdicatie. F. is de geboorteplaats der koningen Hendrik III en Lodewijk XIII en der dramatische schrijvers Dancourt en Poinsinet.
Fontana, vlek in de napolit. prov. Terra-diLavoro ; 2500 inw.; minerale bron.
Fontanarosa, vlek in de napolit. prov. Principato ulteriore, 4 uren gaans benoordw. SantoAngelo-de-Lombardi ; 3500 inw.
Fontanat (le), vlakte in de spaansche prow.
Lerida ; in deze vlakte bevocht Scipio Africanus eene
overwinning op Hanno, en Cesar versloeg bier de
armee van Pompejus.
_orp i n
F
Zi FONTENAY.
Fontanet, dorp
Fontanges, vlek in het fransche dept. Cantal,
4 uren gaans bezuidoosten Mauriac ; 2000 inw.
Fontanges (Marie Angelique de Scoraille de
Roussile, hertogin van), een der bijzitten van Lodewijk XIV, geb. 1661, werd op haar 17e jaar hofdame bij de koningin-moeder, en maakte door bare
schoonheid zulk eenen indruk op den koning, dat
hij haar reeds spoedig de plaats deed innemen van
mevrouw de Montespan, en haar den titel schonk
van hertogin. Ten gevolge van een kraambed hare
schoonheid verloren hebbende, en niet met genoeg
geest begaafd om desniettemin den koning te blijven
boeien, zag hij weldra niet meer naar haar om. Zij
begaf zich iii een klooster, waar zij reeds 28 Juni
1681 stierf. Ilij gelegenheid eener jachtpartij haar
kapsel verloren hebbende, tooide zij haar hoofd met
bladeren, die zij vastbond met een lint; en deze
mode verbreidde zich spoedig onder den naam van
coiffure a la Fontanges door geheel Europa.
Fontarabie, fransche naam van Fuenterabia.
Fontenailles, hetzelfde dorp als Fontenay.
Fontenay, naarn van verscheidene plaatsen in
Frankrijk
F., ook wel Fontenailles, en Fontanet, latijn
Fontanetum, dorp in het dept. Yonne (in het oude
Burgundie), 8 uren gaans bezuiden Auxerre; 750
inw.; vermaard door den moorddadigen veldslag
tusschen de zonen van Lodewijk den Vrome 23 Juni

van).
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841, toen Karel de Kale en Lodewijk de Duitscher

Forbach, 1) stad in het fransche Moezeldepartement, 4 urea gaans benoordw. Sarreguernines, dicht aan de pruisische grenzen ; circa 5000
inw.; fransch grenskantoor. — 2) vlek in het groothertogdom Baden, 3 uren gaans van Gernsbach ;
1200 inw.
Forbin, nude familie uit Provence ; een afstammeling dier familie was F. (Louis Nicolas Philippe Auguste, graaf van), geb. 19 Aug. 1777, gest.
te Parijs 23 Febr. 1841 als directeur-generaal der
stedelijke musea, heeft zich als een uitstekend schilder en ook als rowanschrijver doen kennen; behalve
een groot aantal historic- en genre-stukken leverde
hij de beschrijving van eene 1817 ondernomene reis
naar het Oosten : Voyage dans le Levant (Parijs 1819,
met 80 platen).
Forburg, een der nude Damen van Voorburg.
Forcalquier, het Forum Neronis der Romeinen (of, volgens Walckenaer, Forum Quariatium)
in de middeleeuwen Forum Calcarium), stad met
5000 inw. aan de Laye, in het fransche dept. der
Basses-Alpes, 10 urea gaans bezuidw. Digne, was
eertijds hoofdpl. van het graafschap F., 1054 gevormd ten koste van het graafschap Arles en van
het westelijk deel van Provence, en in 1208 door
huwelijk met het graafschap Provence vereenigd.
Force (Caumont de la). Zie LAFORCE.
Forcellini (Egidio), philoloog, geb. nabij Padua 26 Aug. 1688, gest. als professor te Padua
4 April 1768, heeft zich beroemd gemaakt door den
reeds in 1718 met zijnen leermeester Facciolati begonnen Totius latinitatis lexicon (4 dln. Padua 1771;
2e druk 1805), na F.'s flood voltooid ea uitgebreid
door Furlanetto (4 dln. Padua 1828-31 ; Appendix
1841), en door Hertel en Voigtlander (4 deelen
Schneeberg 1829-33), en later nog door Corradini
(Padua 1859 en v.) en door von de Vit (Prato
1858 en v.).
Forchhammer (Paul Wilhelm), geb. 1803
te Husum, professor te Kiel, bereisde Italie, Griekenlaud, Klein-Azie en Egypte, en leverde als resultaten daarvan o. a. de voor de oudheidkunde belangrijke werken Hellenika (dl. I, Berlijn 1837); Die
Athener and Sokrates (Berlijn 1837); Topographic
von Athen (Kiel 1841); Die cyklopischen Mauern
(Kiel 1847); Beschreibung der Ebene von Troja
(Frankf. 1850, met eene kaart door Spratt); Achill
(Kie11853); Die Reinheit der Baukunst (Hamb. 1856);
Halkyonia (Berl. 1857); enz.
Forchheim, 1) versterkte stad in Beieren,
kreis Oberfranken, 7 urea gaans benoorden Neurenberg aan de uitwatering van de Wiesent in de bevaarbare Regnitz ; 3000 inw.; wordt reeds in de 8e
eeuw vermeld als carolingische palts Foraheim, was
later de zetel van verscheidenerijksdagen (o. a. 1077,
waarbij Rudolf van Rheinfelden tot keizer werd verkoren door de tegenstanders van Hendrik IV); in
1017 was F. aan het prinsdom Bamberg gekomen,
en werd daarmede 1802 bij Beieren ingelijfd.
2) stad in het groothertogdom Baden, 5 urea gaans
benoordw. Freiburg; 1600 inw.
Forchtenau, marktvlek in het hongaarsche
comitaat Odenburg, met 800 inw. en het nude bergkasteel Forchtenstein, waar de familie-kostbaarheden
der Esterhazys bewaard worden.
Ford (John), gedoopt 17 April 1586 te Ilsington in het engelsche graafschap Devon, sedert 1602
advocaat te Londen, gest. na 1639, was een der
voornaamste tooneeldichters van zijnen tijd ; njne
Works warden in bet licht gegeven door Moxon
(Louden 1840).

de oyerwinning bevochten op hunnen broeder keizer
Lotharius I, en waarvan de deeling te Verdun 843
het gevolg werd.
Fontenay-aux-Roses, bekoorlijk dorp in het Seinedepartement, een half uur gaans benoordw. Sceaux,
derdhalf uur gaans bezuiden Parijs ; 1000 inw.; uitgebreide rozenteelt.
Fontenay-l' Abattu, of Frontenay. Zie ROHAN ROHAN.
Fontenay-le-Comte, welke naam, tijdens de eerste
fransche omwenteling, veranderd was in Fontenayle-Peuple, stad in het dept. Vendee, 7 mijlen bezuidoosten Bourbon-Vendee; 7800 inw., minerale bron;
ruinen eener citadel.
zi R v ANDRILLE .
Zie
(abdij
Fontenelle-T.Fontenelle (Bernard le Bovier, vroeger le
Bouyer, de), letterkundige en geleerde, geb. 11 Februari 1657 te Rouaan, gest. 9 Jan. 1757 te Parijs,
wordt gehouden voor den man, die met de meeste
algemeene kennis toegerust was van al de geleerden
zijner eeuw ; hij was van 1699 tot 1 737 secretaris
der Akademie van wetenschappen. Hij heeft zeer
veel geschreven. Zijne Oeuvres completes verschenen
het eerst in 11 dln. 1758, het laatst in 8 dln. 1825.
Fontenoy, of Fontenoi, dorp met 800 inw. in
de belgische prov. Henegouwen, 2 uren gaans bezuidoosten Doornik, dicht bij den rechteroever der
Schelde. In de nabijgelegene vlakte bevochten de
Franschen (onder den maarschalk van Saksen) de
overwinning op de vereenigde engelsche, hollandsche en oostenrijksche troepen (onder den hertog
van Cumberland) in den gedenkwaardigen slag van
11 Mei 1745.
Fontenoy—le—Chateau, stad in het fransche dept. der Vogesen, 7 uren gaans bezuidw.
Epinal; 2000 inw.; was eertijds eene zeer sterke
vesting, behoorde aan het huis van Burgundie, later
(in de 18e eeuw) aan de familie van Croi ; het is de
geboorteplaats van Gilbert.
Fontevrault, of Fontevraud, lat. Fons Ebraldi
of Fons Ebraldinus, vlek in het fransche dept. MaineLoire, 3 uren gaans bezuidoosten Saumur ; 850 inw.;
zeer groote gevangenis sedert 1804, ingericht van
een gedeelte der gebouwen, die vroeger behoord hadden tot de benedictijner abdij, 1088 gesticht door
Robert d'Arbrissel, als hoofdklooster eener orde voor
de bekeering van gevallene meisjes. Deze orde, welke
door Ebrald 1117 ook uitgestrekt werd tot boetvaardige mannen en jongelingen, erlangde al spoedig, onder den naam van Orde van Fontevrault, groote
uitbreiding in Frankrijk en Spanje; loch de abdij
werd tijdens de groote fransche omwenteling opgeheven.
Fontvielle—les—Arles, dorp in het fransche
dept. der Monden van de Rhone, ruim 2 uren gaans
bezuiden Tarascon ; 2000 inw.
Fookhene, of Fockene, voormalig watertje of
riviertje in het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland.
Foote(Samuel), engelsch tooneelspeler (komiek)
en blijspeldichter, onuitputtelijk in geestigheid, geb.
1720 te Truro in Cornwallis, gest. 21 Oct. 1777 te
Dover. Zijne dramatische werken compleet verschenen te Londen (4 din. 1788; 2 dln. 1797).
Foppens (Joannes Franciscus), geb. 1689 te
Brussel, hoogleeraar der philosophie te Leuven,
kanunnik te Brugge, aartsdiaken van Mechelen, stierf
1761. Hij heeft in het licht gegeven de in vele opzichten verdienstelijke Bibliotheca Belgica (2 dln.
1739), waarin de werken van Aub. le Mire, F. Sweertuts en Valet.. Andreas over de nederlandsche schrijvers opgenomen zijn.
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Fordingbridge, vlek in Engeland, aan den Segusianen, die Forum Segusianorunz (tegenw. Feurs)
Avon, 5 uren gaans benoordwesten Southampton ;
tot hoofdstad hadden. In 1531 werd het graafschap
3200 inw.
F. aan de fransche kroon getrokken.
Fordon, stad in Pruisen, reg.-distr. Bromberg,
Forfar, of Angus, graafschap in Schotland,
aan de uitwatering van de Brahe in de Weichsel ;
tusschen de graafschappen Aberdeen, Kincardine en
1650 inw.
Perth, de Tay-golf en de Noordzee, is circa 42 vierk.
Foreest, of Forest, eene streek lands in Rijnmijlen groot, bevolkt met 207,000 zielen, beeft vele
land, prov. Zuid-Holland, ander Alphen.
schoone dalen, worth doorsneden door het GramForeest (Huis-te-), of Oosterwijk, voorrnalig piaansch gebergte, en heeft tot hoofdpl. F., in het
adellijk huis in Noord-Holland, vijfkwartier gaans
Strathmore-dal, nabij een meertje, 6 uren gaans
beoosten Wijk-aan-Zee, reeds bekend in de Ile
noordelijk beoosten Dundee, met ruim 9000 inw.
eeuw, was vermoedelijk het stamhuis der aanzienForgach, eene adellijke hongaarsche familie,
lijke familie Van Foreest, waarvan thans nog afstamdie Naar stamregister terugvoert tot in de 13e eeuw,
melingen bestaaii (o. te Alkmaar).
zich in -verscheidene takken gesplitst heeft, waarvan
Foreland, twee kapen (Noord-F. en Zuid-F.) er twee, die in de laatste heeft der 17e eeuw tot den
aan de zuidoostkust van Engeland ; Noord-F. vormt
rijksgravenstand verheven zijn. Uit de oudste der
de uiterste noordoostpunt van het graafschap Kent,
twee linter), waarin de jongste dies beide grafelijke
Zuid-F. ligt benoordoosten Diver; beiden zijn van
takken zich weder gesplitst heeft, is gesproten
vuurbaak voorzien.
F. (graaf Anton), geb. 6 Maart 1819, bleef in 1848,
Forentum, eene stad aan de grenzen van toen nagenoeg de gansche adel van Hongarije afviel
Apulie en Lucanie, in de nabijheid van den Vulturan Oostenrijk, trouw aan den keizer, en werd, nadat
berg en van Venusia, volgens Horatius laag gelegen
de opstand onderdrukt was, opvolgend met gewichin eene vruchtbare akkerstreek, doch goed versterkt ;
tige ambten bekleed ; 17 Aug. 1860 werd hij bewerd 315 v. Chr. bemachtigd door de Romeinen.
noemd tot stadhouder van Moravie en Silezie, bePlinius rekent de stad F. tot Apulie ; de tegenwoorkleedde die hooge waardigheid slechts drie maanden
dige stad F. ligt reeds in het voormalige Lucanie.
en werd 27 Nov. 1860 aangesteld tot stadhouder
Forenza, lat. Forentum, stad in de napolit. van Bohemen ; 18 Juli 1861 volgde zijne benoeming
prov. Basilicata, 5 uren gaans bezuidoosten Melfi :
tot Gersten hofkanselier van Hongarije. Ofschoon
6000 inw.
door zijne gehechtheid aan de keizerlijke dynastie
Foreschate, een der oude namen an het niet de lieveling der hongaarsche bewegingspartij,
dorp Voorschoten.
heeft F. zich door warme liefde voor zijn vaderland
Forest.
steeds de achting weten te verzekeren van alle
Forestensis pagus, lat. naant van het kwar- partijen.
tier Zevenwouden in Friesland.
Forges, of Forges-les-Eaux, vlek in het franForestier, eene groep van 6 groote en eenige sche dept. der Beneden-Seine, in het dal van Bray,
kleine eilanden aan de noordwestkust van Australie's
6 uren gaans bezuidoosten Neufchatel ; 1900 inw.;
wasteland, tegenover de baai F.
Ozerhoudende minerale bron.
(Villes),
d.
Woudsteden.
Zie
Forestieres
Forgh, stad in Perzie (in Fars), circa 20
len benoordoosten Lar ; 2000 inw.; residentie van
Forges (ddpartement des), d. Wouddeparte- eenen khan.
merit, een der departementen van bet oude fransche
Fork, d. work. Onder de Forks eener rivier
keizerrijk, voor het grootste gedeelte bestaande nit
verstaat men in Noord-Amerika de bronstroomen
het hertogdom Luxemburg, was ingedeeld in 4 arder groote rivieren.
rondissementen (Luxembourg, Bitbourg,Diekirch en
Forli, 1) stad in de napolitaansche prov. Sannio,
Neufchateau), en had tot hoofdpl. Luxemburg. Het
3 uren gaans van Isernia ; 2000 inw.
2) F., lat.
werd dept. der F. genoemd am de vele bosschen, die
Forum
hoofdpl. der italiaansche prov. F., aan
bet land overdekken, zijnde meerendeels vertakkinden Montone, 34 mijlen benoordw. Rome ; 16,000
‘gen,van bet Ardenner-woud.
inw.; indrukwekkende kathedraal; vele paleizen
Forey (Elie Frederic), fransch generaal, geb. (Albizzi, Merenda, Piazza, enz.); geboorteplaats van
10 Jan. 1804 te Parijs, sedert 1822 in krijgsdienst,
Morgagni. In 1521 werden bij F. de Spanjaarden
bewees reeds 1830 in Algerie groote dapperheid, was
verslagen door de Franschen, die zich in 1797 mesh! de Februari-omwenteling een volbloed-republiter van F. *Inaakten ; in 1831 kwam F. in opstand
kein, 4 sloot zich echter later aan Lodewijk Napoleon
tegen den pans. — 3) provincie van het nieuwe
aan, kommandeerde 1854 de 4e divisie der Krimkoningrijk Italie, is circa 34 vierk. mijlen groot, en
armee voor Sebastopol, werd 1857 konimandant der
bevolkt met ruin] 218,000 zielen ; was vroeger eene
le divisie van de armee te Parijs, stond 1859 in den
pauselijke delegatie, en grensde ten N. W. en ten N.
italiaanschen oorlog aan het hoofd der le divisie
aan de deleg. Ravenna, ten 0. aan de Adriat. Zee,
ten Z. aan de deleg. Urbino en ten W. aan Toskanen.
van het le armeekorps, bevocht 20 Mei 1859 de
overwinning in bet bloedige gevecht bij Montebello,
Forlimpopoli, lat. Forum pompilii, stad in
nam 8 Juni deel aan het gevecht bij Marignano,
de ital. prov. Forli, 2 uren gaans bezuidoosten Forli ;
circa 5000 inw.; vele rumen. In 700 werd F. verstreed heldhaftig 24 Juni in den grooten slag bij
Solferino, en werd in den zanier 1862 benoemd tot
woest door de Lombarden; een gelijk lot onderging
opperbevelhebber der fransche troepen in Mexico.
F. in 1370 op last van Gregorius XI, die de inwoForez, lat. !Pagus Forensis, oude provincie van ners dezer stad wilde straffen voor hunne rooverijen.
Frankrijk met Feurs tot hoofdplaats, tegenw. bet
Formentera,1 oude Ophiusa of kityusa minor,
noordelijk gedeelte van het dept. der Loire voreiland in de Middellandsche Zee, behoort tot de
mende, wordt doorstroomd door de Loire en groogroep der Balearen, ligt bezuiden Iviza, is 2 vierk.
mijlen groot, en bevolkt met 2000 zielen.
tendeels doorsneden door het Forez-gebergte, dat
zich uitstrekt tusschen lièbre en Dove, en dat iii
Formerie, fransche stad, dept. Oise, 4 uren
gaans bewesten Grandvilliers; 1400 inw.
sommige pieken eene hoogte bereikt van 5030 wt.
Oudtijds was het landschap F. bewoond door de
Formey (Joh. Heinr. Sam.), vruchtbaar schrijN
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ver, geb. 31 Mei 1711 te Berlijn, uit eene familie
van fransche Refugids, herkomstig uit Vitry in
Champagne, werd eerst predikant te Brandenburg,
1737 prof. der welsprekendheid te Berlijn, 1739
prof. der philosophie aldaar, stond in hooge achting
bij Frederik den Groote, werd 1748 secretaris der
akademie, 1788 directeur der philos. klasse hij die
inrichting, en stierf 7 Maart 1797. De vele tijdschriften, die hij uitgaf, onvermeld latende, noemen
wij van zijne talrijke werken: 1Gmoires pour servir
a l'hisioire et au droit public de Pologne, bevattende
de .Pacta conventa" van August III ('s Hage 1741);
Abregd de l'histoire eccldsiastique (2 din. Berlijn
1762); Souvenirs d'un citoyen (2 din. 1789); enz.
Formite, tegenw. Mola, was eene bekoorlijke
plaats in het zuiden van Latium, aan de zee (aan de
golf van Gaeta) en aan den weg, die van Rome over
Fundi naar Napels liep ; F. lag ten westen van
Minturnw, in het land, dat vroeger bewoond was
door de Lestrygonen ; te F. vele prachtige villaas
van rijke Romeinen, zoo o. a. de villa Formianum
van Cicero.
Formica, eilandje in de Tyrrheensche Zee
tusschen Monte-Cristo en Pianosa.
Formies, fransche naam van Formic.
Formigny, dorp in het oude Normandie,
het noorden van het dept. Calvados, 4 uren gaans
benoordw. Bayeux ; 600 inw.; de connetable de
Richemont versloeg hier de Engelschen in 1450.
Forming's Island, eiland in den Stillen
Oceaan, benoorden de Sandwich-eilanden, heeft eene
goede haven, en is sedert 1860 eene engelsche bezitting.
Formosa, I) F., cbineesch Thai-Wan, eiland
aan de zuidoostkust van China, van de prov. Foekian gescheiden door de Straat van Formosa, die
de Chineesche Zee in gemeenschap stelt met de zee
van Corea, is 1062 vierk. mijlen groot (53 mijlen
lang en 15 a 16 mijlen breed). Eene bergketen met
vnlcanische pieken, waaronder er van 12,000 vt.
hoogte, doorsnijdt het eiland van het noorden naar
het zuiden; F. is dan ook onderhevig aan gedurige
aardbevingen. Het westelijk gedeelte van F. hebben
de Chineezen in bezit, met de (sedert 1858 ook
voor Europeanen opengestelde) hoofdstad Thaiwan-sae. In het oostelijk gedeelte huizen wilde inlanders; die,donkerbruin van huid zijn, en wier taal van
maleisehen oorsprong is. De bevolking van F. wordt
geschat tusschen de 2 en 3 millioen zielen. De Chineezen vestigden zich reeds op F. in 1430 ; de Japanneezen en Hollanders stichtten er volkplantingen
in het begin der 17e eeuw ; maar in 1661 maakte
de chineesche zeeschuimer Koxinga zich meester van
het geheele eiland, en regeerde er tot 1683, in Welk
jaar de Chineezen, bijgestaan door de Hollanders,
het eiland aan den overweldiger ontrukten.
2) F., of Warang, eiland in den Atlantischen Oceaan,
het noordelijkste der Bissagos. 3) F., rivier in
Noord-Guinea, is de natuurlijke grensscheiding tusschen het rijk Benin en bet rijk Wari.
Formosus, vroeger bisschop van Porto, wend
na velerlei lotgevallen in 891 paus, veroordeelde
Photius, zalfde Lambertus, hertog van Spoleto, tot
keizer, en stelde vervolgens Arnulf, koning van Germanic, in zijne plaats ; na eene onrustige regeering
stierf F. in 896. Zijn lijk werd op last van Stephanus VI uit bet graf gehaald, en door dien pans werd
F. veroordeeld ; doch door Johannes IX werd hij in
898 gerehabili t eerd.
Formulier. Onder deze benaming verstaa t men
in de theologie een geloofsformulier, dat voorgesteld

wordt ter erkenning of ter onderteekening. De voornaamste formulieren zijn dat van 1653, waarbij pans
Innocentius X vijf stellingen der Jansenisten veroordeelde, en dat van 1665, waarbij Alexander VII het
vorige bevestigde. De Jansenisten kwamen daartegen
krachtig in verzet, hetgeen aanleiding gaf tot langdunige twisten. Zie JANSEN1US en ALEXANDER VII.
Fornax, bij de oude Romeinen de godin der
broodbakkerij ; de feesten haar ter eere, fornacalia
genaamd, waren ingesteld door Numa Pompilius.
Fornello, of Sebeto, riviertje dat zich bij Napels in de golf van Napels outlast.
Fornoue, fransche naam van Fornovo.
Fornovo, lat. Forum novum, vlek aan den Taro,
aan den voet der Apennijnen, 5 uren gaans bezuidw.
Parma. Toen Karel VIII Napels verliet, dat hij pas
veroverd had, versloeg hij de Milaneezen en hunne
bondgenooten, die zich wilden verzetten tegen zijnen
terugkeer naar Frankrijk (1495).
Foro, rivier in de napolit. prov. Abruzzo citeHone, ontiast zich in de Adriatische Zee.
Forres, stad in bet scbotsche graafscbap Elgin,
aan de uitwatering van den Findhorn, 4 uren gaans
bewesten Elgin; 3500 inw.; in de nabijheid eene
obelisk, opgericht ter gedachtenis van eene overwinning door Malcolm II op de Denen bevochten
(1008 of 1010). Door Shakespeare is F. vereeuwigd,
doordien hij daar het treurspel Macbeth laat spelen.
Forschate, een der oude namen van Voorschoten.
Forsell (Carl af), geb. '18 Maart 1783 te FrAlsegarden, medeplichtige in de samenzwering tegen
Gustaaf IV, werd 1810 adjudant van Bernadotte,
1817 tot den adelstand verheven, en woonde al de
rijksdagen bij, Sedert 1824 hoofddirecteur van het
algemeene bureau van landmeting, maakte hij zich
verdienstelijk door de cartographische opneming van
Z weden en Noorwegen, alsook ten aanzien van de
statistick zijns vaderlands. Hij stierf 25 October
1848.
Forskal (Pehr), zweedsch natuurkundige, geb.
1736 te Tegelsmora in Upland, was een leerling.van
Linn& wend 1759 professor te Kopenhagen, ondernam 1761 met Niebuhr diens wetenschappelijke reis
naar Arabie, en stierf in die landstreek 11 Juli 1763
te Djerim. Van zijne nagelatene geschriften gaf Niebuhr in het licbt Descriptiones animaliunz etc., qua'
in itinere orientali observavit (Kopenhagen 1775);
Flora "Egypto-Arabica (Kopenhagen 1775); Icones
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rerun?, naturalium, quas in itinere orientali depingi
curavit (Kopenh. 1776, met 48 kopergravuren).

Forsta, of Forste, stad in het pruis. reg.-distr.
Frankfort, kreis Sorau; 5000 inw.; kasteel.
Forster (George), engelsch reiziger, die, na
zijne grondige studie van de oostersche talen gemaakt te hebben, 1782 de geheele landstreek bereisde, Welke zich uitstrekt tusschen Bengalen en
Perzie. Door Rusland naar Engeland teruggekeerd,
gaf hij de beschrijving van die reis in bet licht
(2 dln. Londen 1790), en vertrok andermaal, om
eene nieuwe reis te ondernemen, waarop hij 1792 te
Allahabad stierf.
Forster (Johan Reinhold), duitsch reiziger,
geb. 22 Oct. 1729 te Dirschau in Pruisen, wend eerst
predikant te Dantzig, vervolgens intendant der volkplantingen van Saratow in Rusland, doch had in die
betrekking redenen tot ontevredenheid, weshalve hij
Rusland verliet en zich naar Engeland begaf, waar
hij door les te geven in zijn onderhoud voorzag als
taalmeester. In 1773 ondernam hij, als natuurkundige,
met Cook diens tweede reis rondom de wereld. Wel
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had hij zich verbonden geen beschrijving van die
reis in het Licht te zullen geven ; desniettemin deed
hij zulks op naam van zijnen zoon, die aan den tocht
deelgenomen had (zie hieronder). Naar aanleiding
van deze daad van kwade trouw, zag F. zich genoodzaakt Engeland te verlaten, werd 1780 prof.
der natuurlijke historie te Halle, waar hij 9 Dec.
1798 stierf. Men heeft ook nog van hem : Observations
made during a voyage round the world (Londen 1778 ;
in het Duitsch vertaald door zijnen zoon, 2 dln.
Berlijn 1779-80, 2 druk 3 din. 1783). Vooral wat betreft kruidkunde en zoblogie heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zijne werken Liber singularis
de bysso antiquorum (Londen 1776) en Zoologia
Indica (Haile 1781). — F. (Johan Georg Adam),
oudste zoon van den vorige, geb. 26 Nov. 1754 te
Nassenhuben bij Dantzig, vergezeide zijnen vader op
(liens reis rondom de wereld met Cook (1772-75),
verliet Engeland te gelijk met hem 1777, werd prof.
der natuurl. historic te Cassel, toen aan de universiteit te Wilna, en 1788 eerste bibliothecaris van den
keurvorst van Maintz. Nadat hij 1792 voor de vereeniging van de republikeinsch gezinde Maintzers
werkzaam geweest was, verloor hij ziju ambt en zip
gansche vermogen, en stierf te Parijs 11 Jan. 1794.
Van zijne werken verdienen genoemd te worden
Reise um die Welt in den Jahren 1772-1775
(3 dln. Berlijn 1784 ; zijnde vertaald nit 't Engelsch
2 din. Londen 1777); Kleine Schriften (6 dln. Berlijn 1789-1797); Ansichten vont Niederrhein, von
Brabant, Flandern, Holland, England and Frankreich

(3 din. Berlijn 1791-94). Zijne van hem gescheidene vrouw, Therese Huber, gaf in het Licht F.'s
Briefwechsel nebst 1Vachrichten von seinent Leben

(2 din. Leipzig 1828-29); en door zijne dochter
F. (Therese), gest. Juni 1862, is uitgegeven eene
complete editie van zijne Sãmmtlichen Schriften
(9 dln. Leipzig 1843-44).
Forster (Friedrich), geb. 24 Sept. 1792 te
Munchengosserstadt, was 1813 de wapenbroeder van
Theodoor KOrner, in het vrijkorps van Lutzow, werd
vervolgens leeraar aan de artillerie- en ingenieurschool te Berlijn, dock verloor 1817 die betrekking,
ten gevolge van het ingestelde demagogische onderzoek. Later (1829) werd hij hofraad en onderdirecteur aan de kunstkamer en bet ethnographisch
,museum. Hij is een verdienstelijk geschiedschrijver,
van 'wiens werken wij moeten noemen : Albrecht von
Wallenstein (Potsdam 1834) en Wallenstein's Process
(Leipz. 1844); Geschichte Friedrich IVilhelm's I,
Konigs von Preussen (3 din. Potsdam 1834-35);
Geschichte der Befreinngskriege (3 dln. Berlijn 1857
—60) en eene menigte populair-historische geschri ften, inzonderheid betrekking hebbende op Pruisen.
Fort, d. kleine vesting, aaniangswoord in den
naam van verscheidene dorpen en steden, o. a.:
Fort-Augustus, dorp met citadel in het schotsche
graafschap Inverness, aan het zuideinde Nan het,
Loch-Ness, 1715 aangeiegd om bet schotsche hoogland in het oog te houden, loch thans zonder geschut, en slechts voorzien van eene kleine bezetting.
Fort-Dauphin, ook wel Fort-Liberte genaamd,
versterkte zeestad op de noordkust van St-Domingo,
5 rnijlen bezuidoosten de fransche kaap ; 4000 inw.
Fort-de-France, vroeger Fort Libre genaamd en
ook Fort Desaix, en ten tijde van bet koningschap
Fort Royal, versterkte havenstad op het westindische
eiland Martinique, gesticht 1672; thans 12,000 inw.
Fort-Desaix. Zie FORT-DE-FRANCE.
Fort- George, een fort in het schotsche graafschap
Inverness, aan den Moray-Firth, tegenover Fort-Rose.

Fortiquerra
Fort-Liberté. Zie FORT-DAUPHIN.
Fort-Libre. Zie FORT-DE-FRANCE.
Fort-Rose, havenstad in het schotsche graafschap

Ross, aan de westzijde van de Moray-golf, tegenover
Fort-George ; circa 1000 inw.; zeebaden.
Fort-Royal, 1) zie FORT-DE-FRANCE. - 2) stad
op het eiland Granada ; zie SAINT-GEORGE.
Fort-St.-David, vesting op de kust van Coromandel, aan de golf van Bengalen, I uur gaans benoorden
Caddalore en 5 uren gaans van Pondichery; thans
vervallen ; speelde in de ooriogen in bet midden der
18e eeuw eene gewichtige rol, en werd 1785 door
de Franschen aan de Engelschen ontweldigd.
Fort-William, fort in bet schotsche graafschap
Inverness, aan den westelijken voet van den BenNevis en de uitvaart van het Caledonische kanaal,
vormde vroeger een sleutel tot de schotsche hooglanden, en is bet punt van uitgang voor de touristen,
die de hoogianden gaan bezoeken.
Fortalezza, stad in Brazilie. Zie CEARA.
Fortaventura. Zie FUERTAVENTURA.
Fortescue (sir John), uitstekend rechtsgeleerde der 15e ceuw, geboortig nit Devonshire,
was eerst advocaat te Londen, werd 1442 president
van hekkoninklijk gerechtshof (King's Bench), stond
in hooge guest bij Hendrik VI, die hem tot kanselier benoemde. Hij bleef dan ook dien koning trouw ;
en toen die overwonnen was, werd F. vervolgd als
aanhanger van het huis van Lancaster, vergezelde
koningin Margareta op hare vlucht naar Viaanderen,
en werd na den slag van Tewksbury (1471) gevangen genomen, (loch begenadigd. Hij was onder Eduard IV nog eenigen tijd opperrechter, en stierf hoogbejaard te Ebington in Gloucester. Beroemd is zijn
geschrift De laudibus legum Angliw (Londen 1775).
Forth, rivier in Schotiand, ontspringt in het
noordwestelijk gedeelte van het graafschap Stirling,
uit de beide bronstroomen Duchray en Avendhu, die
zich bij Aberfoyle vereenigen, en vast bij Alioa, bezuiden Inverkeiting, in de diepe golf, die thans
Firth-of-Forth heel, en die bij de Romeinen den
naam droeg van Bodotria wstuarium. De F. is een
der voornaamste rivieren van Groot-Britannia, vormt
de grensscheiding tusschen de graafschappen Linlithgow en Fife, en staat in gemeenschap met de
Clyde door millet van het Forth-and-Clyde-Canal,
dat bijna 8 mijlen ling is, van Carrion aan den
Forth tot de Clyde bij Glasgow loopt, en dus de
Noordzee met den Atlantischen Oceaan in gemeenschap stelt.
Fortia, and geslacht, oorspronkelijk nit Aragonie, heeft zich in Frankrijk in verscheidene takken gesplitst, waarvan de 4 voornaamste zijn:
F.-d'Urban, F.-de Montreal, F.-de Piles.
De naam der heeren van F. klinit op tot in de 10e
eeuw. Tot lit geslacht behoort o. a. F. d'Urban
(Agricole Jos. Franc. Pierre Esprit Simon Paul
Antoine, markies van), geboren 18 Fehr. 1756 te
Avignon, gest. 4 Aug. 1843 te Parijs, schrijver van
een aantal geschiedkundige werken, waaronder inzonderheid : illemoires pour servir a l'histoire ancienne
du globe terrestre (10 din. Parijs 1805-9); Homire
et ses i!crits (Parijs 1832); Histoire antediluvienne de
la Chine (2 din. Parijs 1840); Description de la Chine
(3 din. Parijs 1839-40).
Fortingal, marktvlek in het schotsche graafschap Perth, aan den Lyon; 4000 inw.
Fortiquerra (Scipio), bijgenaamd Carteromaco, geleerd ital. philoloog, geb. te Pistoja 1466,
gest. te Rome 1515. — F. (Niccolo), ital. dichter,
bijgenaamd de Jonge, om hem van den vorige te on-

Fortore
derscheiden, geb. te Pistoja 7 Nov. 1674, gest. te
Rome 7 Febr. 1735, leefde als prelaat aan het hof
van Clemens XI meer voor de wetenschap dan voor
zijne geestelijke bedieningen, doch verbrandde voor
zijnen flood al zijne onuitgegevene manuscripten.
Het voornaamste zijner in druk verschenene werken
is een komisch hekeldicht op de misbruiken en verkeerdheden der geestelijken, getiteld Ricciardetto
(2 dln. Venetie 1738; Duitsch van Gries, 2 deelen
Stutgard 1831-32).
Fortore (it), dezelfde als de Frento, rivier in
Italie, in het Napolitaansche, ontspringt op de Apennijnen, en ontlast zich na eenen loop van 12 mijlen
in de Adriatische Zee, 3 mijlen beoosten Termoli.
Fortrapa, of Fortrappa, eene plaats vermeld
923 in eenen brief van graaf Dirk van Holland als
zuidelijkste grensplaats van zijn graafschap, verinoedelijk op het tegenw. zeeuwsche eiland Zuid-Beveland bij 's Gravenpolder.
Fortuin (Goed-), of Goed-Fortuins-eiland,
fransch Isle de Ronne Fortune, nederl. 0. I. eiland,
geheel met bosschen overdekt, in den Soenda-archipel, 26 mijlen van de westkust van Sumatra, en door
eene 5 mijlen breede zeeengte gescheiden van het
eiland Pogy, dat zuidoostelijk van F. ligt ; bevolking
1000 zielen.
Fortuins-eiland, 1) in de zee van Celebes ;
zie GELUKS-EILAND. - 2) in den Soenda-archipel ;
zie FORTU1N (Goed-).
Fortuna, godin der (gelukkige of ongelukkige)
toevalligheid, doorgaans echter de geluksgodin genoemd, werd vooral vereerd bij de Romeinen, en is
identiek met de Tyche der Grieken. Behalve in Rome,
had zij ook in andere plaatsen prachtige tempels,
o. a. te Antium, bij de Volscen, en te Fanurn-Fortunw
in Etruria. Zij wordt voorgesteld kaal van achteren,
blind, gevleugeld, en staande met een barer voeten
op den aardkloot, terwijl het andere been vrij hangt.
Fortuna, stad in de spaansche prov. Murcia,
een half uur gaans benoordw. Orihuela ; 5000 inw.;
warme bronnen.
Fortuna. Zie GELUKS-EILAND.
Fortunatus, een der eerste Christenen ;
I Cor. 16: 17.
Fortune (Isle de Bonne). Zie FORTUIN (Goed-).
d.
Gelukkige eilanden.
Fortunêes
Zie HESPEriIEDEN en CANARISCHE EILANDEN.
Forum, het voornaamste plein (marktplein)
van Rome, waar de volksvergaderingen werden gehouden, lag ongeveer midden in de stad, tusschen
den Quirin. , en den Capitol. berg. Op het F. was de
tribune opgericht, van waar de redevoeringen of
rostres werden gehouden. Rondom had men portieken en basiliques, waar alle rechtsgeschillen werden behandeld. Het F. is tegenwoordig verlaten, en
heet Campo Vaccine (d. koeien-veld). In de 8e
en 9e eeuw na de stichting der stad warden er 4
nieuwe forums ingericht, waaraan de namen werden
gegeven van Julius Cesar, Augustus, Nerva en Trajanus. Het laatstgenoemde F. was het fraaiste. Onder
vele andere, minder fraaie pleiuen had men het
F. boarium (ossenmarkt), F. piscariunt (vischmarkt),
enz. — Met achtervoeging van een of ander bijvoegelijk naamwoord, was F. de naam van een aantal
steden, die aanvankelijk niets anders geweest waren
dan een marktplein ; de voornaamste waren:
Forum Allieni, stad in Cispadaansch Gallie; tegenw.
Ferrara.
Forum Appii,stad in Umbrie; tegenw.Borgo-Longo.
Forum Calvisii, tegenw. Calvisiano.
Forum Cassii, tegenw. Santa-Maria-Forcassi.
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Forum Claudii, stad der Griekscbe Alper]; tegenw.

Aime.
Forum Clodii, tegenw. Orivolo.
Forum Cornelii, stad in Cispadaansch Gallie ;

tegenw. Imola.
Forum Diuguntorum,stad in TranspadaanschGallie;

tegenw. Crerna.
Forum Domitii, stad in Narbonneesch Gallie ;
tegenw. Frontignan of Frontignac.
Forum Fulvii Vctlentinorum, stad in Ligurie ;
tegenw. Valenza.
Forum Gallorum, ) tegenw. S.-Donino of CastelFranco, stad in Cispadaansch Gallie, bij Modena.
Antonius versloeg bier Vibius Pansa, en werd op
zijne beurt verslagen door Hirtius (43 v. Chr.). —
2) stad der Vasconen ; tegenw. Gurrea in Aragonie.
Forum Hadriani, stad in Germanica 2a; tegenw.
V oorburg.
Forum, Julii (of Forojulium), 1) stad in Narbonneesch Gallie ; tegenw. Frejus. — 2) stad in Venetie,
hij de Carni ; tegenw. Cividale-di-Friuli.
Forum Jutuntorum, dezelfde stad als het hierboven
genoemde Forum Diuguntorum.
Forum Livii, stad in Cispadaansch Gallie, bij de
Senonen ; tegenw. Forli.
Forum Neronis, stad in Narbonnensis 2a ; tegenw.
Forcalquier (of volgens anderen Mornas).
Forum Novum, stad in Cispadaansch Gallie, tegenw.
Fornovo.
stad in Cispadaansch Gallie; tegenw.
Forum
Forlimpopoli.
Forum Segusianorum, stad in Lugdunensis 1a;
tegenw. Fears.
Forum Sentpronii, stad in Umbrie; tegenw. Fossombrone.
Forum Tiberii, stad in Groot-Sequania ; tegenw.
Kaiserstuhl.
Forum Trajani, stad in Sardinia; tin Fordongiano.
Forum Voconii, stad in Transalpijnsch Gallie ;
tegenw. Gonfaron of Le Canet.
Forum Vulcani, tegenw. Solfatara in Campanie.
Foscari (Francisco), doge van Venetie van
1423 tot 1457, hield met goed geluk verscheidene
oorlogen vol tegen de hertogen van Milaan, waar
had zeer veel huiselijk Iced. Hij verloor achtereenvolgend drie zijner zonen, en zag den vierden in
ballingschap gezonden, omdat hij geschenken had
ontvangen van verscheidene vorsten, die vijanden
waren van de republiek. In 1457 werd F. afgezet,
en stierf drie dagen na de verkiezing van Pascal
Malipieri, zijn opvolger.
Foscolo (Niccolo Ugo), italiaansch schrijver,
geb. 1776 op het eiland Zante, gesproten uit een
venetiaansch geslacht, wijdde zijn geheele leven aan
bet denkbeeld eerier wedergeboorte van Italie, en
stierf 11 Sept. 1827 te Turnham-Green bij Londen,
waar hij als staatkundig vluchteling verblijf hield
sedert 1817, daar hij zijn vaderland had moeten
verlaten, als beschuldigd van medeplichtigheid aan
eene samenzwering (1815) om de Oostenrijkers uit
Italie te verdrijven. Het meest bekend werden zijne
Ultime lettere di Jacopo Ortis (Milaan 1 802 ; dikwijis herdrukt. In het Duitsch vertaald Leipzig 1829;
2e druk 1847. In het Fransch vertaald door Senones
2 dln. Parijs 1814, en door Trognon 1 819).
Fos-les-Martigues, fransch dorp met 500
inw., dept. der Monden van de Rhone, 2 uren gaans
bezuidw. Istres. Hier, vermoedt men, landden de
Phoceers, die naderhand Marseille hebben gesticht.
Niet ver van F. hestaan nog sporen der stad Stoma
Limne, eene kolonie van Massilia (Marseille).
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Fossa, zoo noemden de Romei*en de zeeengte
die Sardinie van Corsica scheidt, tegenw. Bocca-diBonifacio, d. i. de Bonifacius-straat. — In verbinding met een bijvoegelijk naamwoord, of met den
tweeden naamval van een substantivum, beteekende
F. zooveel als gracbt of kanaal, en werd ook wel als
naam voor steden gebruikt ; zoo had men :
Fossa Claudia, tegenw. de venet. stad Chioggia.
Fossa Corbulonis, aangelegd door het eiland der
Batavieren, ter verbinding van de Maas met den
Rijn; heet tegenw. de Vliet.
Fossa Drusiana, of Drusus-gracht, waardoor de
uoordelijke arm van den Rijn (de IJsel) verbonden
werd met het meer Flevo.
Fossa Eugenia. Zie EUGENIAANSCH KANAAL.
Fossa Mariana, een kanaal, dat van de Rhone naar
Marseille liep ; het werd gegraven anno 103 door de
troepen van Marius, terwijl hij de Cimbren a fwachtte.
Fossa Neronis, een kanaal, dat niet voltooid werd,
maar dat van de golf van Puteoli naar Ostia moest
loopen.
Fossw Philistince, kanalen, waardoor de BenedenPo in gemeenschap stond met den Athesis.
Fossa van Xerxes, de bekende doorgraving op het
Athos-gebergte.
Fossa—Cieca, verscheidene vlekken in het
Napelsche, o. a.: 1) prov. Molise, 4 uren gaans benoorclw. Campobasso ; 2500 inw.— 2) prov. Abruzzo
citeriore, aan de A driatische Zee, 4 uren gaans
benoordoosten San Vito ; 2000 inw.
Fossano, stad in de piemonteesche prov. Coni,
aan den Sture, 5 uren gaans benoordoosten Coni ;
16,500 inw.; vesting in de 13e en 14e eeuw ; in
1796 ingenomen door de Franschen.
Fosse (la), stad in de belgische prov. Namen,
3 uren gaans bezuidw. Namen; 2000 inw.; voorheen
eene belangrijke plaats.
Fossigny, ital. naam van Faucigny.
Fossombrone, het nude Forum Sempronii,
stad in de ital. prov. (vroeger pauselijke delegatie)
Pesaro, aan den Motauro, 3 uren gaans bezuidoosten
Urbino 3000 inw.; ruinen uit den tijd der Romeinen. Nabij F. werd Hasdrubal anno 207 v. Chr. verslagen door de consuls Claudius Nero en Livius
Salinator.
Possum, stud in Noorwegen, 12 mijlen bezuidw.
Christiania ; in de nabijheid eene kobaltmijn en eene
groote ijzersmelterij.
Fostat, of Fostat-Masr, ook genaamd OudCairo, stad in Egypte, op den rechter-oever van den
Nijl, een half uur gaans bezuidw. Cairo, tegenover
Dzji'zeh, client met Boelaq tot haven van Cairo. Dit
F. is de babylonische kolonie Babylon in Egypte.
Fosteland, ten tijde van koning Radboud de
naam van Ameland.
Foswerd, ook wel Bethanie, voormalig klooster in Friesland, een half uur gaans bezuidoosten
Ferwerd, was onlerhoorig aan het klooster Lidlum.
In 1349 heerschte in dit klooster zoo geweldig de
pest, dat er ruim 200 personen (zoo priesters als
nonnen en converser) aan stierven. In I 397 hrandde
de kerk van dit klooster af, in brand gestoken door
de monniken van Klaarkamp, die zoo lang de partij
der Schieringers hadden gehouden ; waarop die van
F., aanhangers der Vetkoopers zijnde, vier Klaarkamper monniken doodsloegen, hetgeen de tweespalt
op nieuw deed ontbranden. Omstr. 1490 echter
werden de monniken der beide kloosters met elkander verzoend.
Fotheringhay, dorp met 500 inw., in het
engelsche graafschap Northampton, aan den Nen,

11 uren gaans benoordoosten Northampton ; rumen
van bet kasteel, waar Maria Stuart ter dood veroordeeld werd en 8 Fehr. 1587 dat vonnis onderging.
Fotscha, of Fotsja, stad in Bosnie, aan de uitwatering van de Tsjiotma in de Drina ; 12,000 inw.;
12 moskeen.
Fouchê (Joseph), hertog van Otranto, geb.
29 Mei 1763 te Nantes, eerst leeraar aan het oratorium aldaar, vervolgens advocaat, omhelsde met
warmte de omwenteling, werd 1792 afgevaardigd
ter Conventie, was een der ijverigste partijgangers
van Danton, werd Nov. 1793 met Collot d'Herbois
naar Lyon gezonden om uitvoering te geven aan het
decreet, waarbij de verdelging van die stad bevolen
was ; talrijk waren de wreedheden, waaraan hij beschuldigd werd, zich in deze zending te hebben overgegeven. Toen de Conventie ontbonden was, werd F.
beschermd door Barras; in 1799 werd hem de
directie der politie in Parijs opgedragen, en hij bewees gewichtige diensten aan Bonaparte op den
18en Brumaire. In 1802 werd aan F., die door Napoleon weinig vertrouwd werd, de ministerieele
portefeuille ontnomen ; loch 1804 werd hij wederom
aangesteld, en hij bleef minister van politie tot 1810,
toen hij (om welke reden weet men niet) in ongenade viel. Na den russischen veldtocht werd F. intusschen weder in de gelegenbeid gesteld zijne
diensten aan den keizer te bewijzen, daar Napoleon
hem 1813 tot den moeilijken post benoemde van
gouverneur-generaal over Illyrie. In de Honderd
Dagen was F. weder minister van politie ; en na de
nederlaag bij Waterloo, werd hij aan het hoofd geplaatst van het voorloopig bewind, en was de man,
die met de Geallieerden onderhandelde. Vervolgens
werd hij door Lodewijk XVIII als gezant naar Dresden gezonden. Doch door het verbanningsdecreet
van 12 Jan. 1816 tegen de zoogenaamde koningsmoordenaars getroffen, daar hij indertijd merle gestemd had voor bet doodvonnis tegen Lodewijk XVI,
moest F. de staatsdienst verlaten ; en voorlevenslang
uit Frankrijk gebannen, stierf hij 26 Dec. 1820 te
Lintz. De Memoires de Fouche (4 din. Parijs 1828
—29) zijn echt. F. was, na den oostenrijkscben
oorlog, door Napoleon I tot hertog van Otranto verheven. Bij zijnen dood ging zijn titel over op zijnen
zoon, met wiens overlijden in Jan. 1863 echter die
hertogelijke titel is uitgestorven.
Foudgum, dorp in Friesland, 4 a 5 uren gaans
benoordw. Leeuwarden, om trent halverwege Dockum
en Holwerd ; 150 inw. Veel heeft dit dorp geleden
in den 80-j. oorlog ; zoo ook bij de watervloeden van
1570 en 1717.
Fouesnant, stad in het fransche dept. Finisterre, 3 uren gaansbezuidoosten Quimper; 2000 inw.
Fougeray, fransche stad, dept. Ille-et Vilaine ,
uren gaans benoordoosten Redon ; 5400 inw.
Fougeres, fransche stad, dept. Ille-et-Vilaine,
aan den Rancon ; 9400 inw.; werd in den Vendee'schen oorlog 4 keeren platgebrand.
Fougerolles—PEglise, fransche stad, dept.
Haute-Sadne, 2 uren gaans benoordw. Lure ; 5500
inw.; bereiding van Kirschwasser.
Fouhren, luxemb. dorp. Zie FOUREN.
Foulbay, baai in nederl. 0. I., aan de zuidkust
van bet eiland Java.
Foula, een der schetlandsche eilanden, in bet
westelijk gedeelte der groep, ligt 3 mijlen van het
eiland Mainland, heeft eene bevolking van 300 zielen,
op de oostzijde eene ankerplaats, en wordt gehouden
voor het Thule der ouden.
Fould (Achille), fransch staatsman, geboren
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31 Oct. 1800 te Parijs, was chef van eene bankiersfirma aldaar, en sedert 1842 afgevaardigde ; tweemaal minister van finantien (31 Oct. 1849 tot 11 Oct.
1851, en 3 Dec. 1851 tot. 22 Jan. 1852). Vervolgens
tot senateur, en 30 Juli 1852 tot minister van staat
benoemd, werd hem 14 Dec. 1852 de portefeuille
van het keizerlijk huis, en 1853 het beheer over de
groote opera opgedragen, en 1 Febr. 1858 werd hij
lid van den geheimen raad.
Foullon (Joseph Francois), een der eerste
slachtoffers van de groote fransche omwenteling,
geb. 1715 te Saumur nit adellijke ouders, was sedert
1771 intendant van finantien, toen hij 12 Juli 1789,
na de aftreding van Necker, benoemd werd tot controleur-generaal van finantien. Deze benoeming van
een man, die zoo impopulair was, verwekte algemeen
misnoegen. Eenige dagen na de verovering van de
Bastille viel hij dan ook in handen van het yolk, dat
hem aan een lantaarnpaal in de Verrerie-straat ophing (22 Juli), waarna zijn hoofd in triomf werd
rondgedragen met een dot hooi in den mond, want
men beweerde, dat F. tijdens den hongersnood zich
aldus over den gemeenen man had uitgelaten .Als
het gespuis geen brood heeft, laat ze dan hooi
vretenr
Foulques, fransche naam van Fulco ; verscheidene graven van Anjou hebben dien naam gedragen.
Zie FULCO.
Fouquê (Henri Auguste, baron van La Motte),
geb. 1698 te 's Gravenhage, trail in pruisische dienst,
was de vriend van Frederik II, en werd in den
Zevenjarigen oorlog generaal. Na zich bij verscheidene gelegenheden dapper te hebben onderscheiden,
werd hij echter bij Landshut (23 Juni 1760) door
Daun geslagen en met zijn gansche korps gevangen
genomen. Hij stierf 2 Mei 1774. De Mdmoires du
baron de la Motte Fouque (2 dln. Berlijn 1788) bevatten de briefwisseling van F. met Frederik II. —
F. (Frederik Hendrik Karel, baron van La Motte),
kleinzoon van den vorige, geb. 12 Febr. 1777 te
Brandenburg, diende in de oorlogen van Pruisen tegen
Frankrijk, wijdde zich daarna aan de ietterkunde,
was een der drukstgelezen wordende romanschrijvers van zijnen tijd, en heeft ook door dramatische
pennevruchten en iierdichten naam gemaakt (o. a.
de vettelling Undine, Ile druk Berlijn 1859). Eene
bloemlezing uit F.'s werken bezorgde hij zelf (12
din. Halle 1841). Hij stierf te Berlijn 23 Jan. 1843.
Pouquevilliers, fransch vlek, dept. Pas-deCalais, 4 uren gaans benoordw. Bapaume; 2000 inw.
Fouquier-Tainville(Antoine Qui ntin), geb.
omstr. 17474 te Herouel, een dorpje bij St.-Quentin,
in het fransche dept. Aisne, was voor de omwenteling procureur geweest bij het Chbtelet te Parijs,
doch had wegens bankroet zijn ontslag nit die betrekking moeten nemen, en was toen spion geworden in dienst der politic, anders gezegd geheim verklikker. In 1789 wist hij de aandacht op zich te
vestigen, door de hevige taal die hij voerde in de
clubs, werd al spoedig bevriend met Danton en
Robespierre, en door hunnen invloed werd F. in
1793 benoemd tot openbaar aanklager bij het revolutionaire gerechtshof. Duizenden slachtoffers werden door hem aan den beul overgeleverd ; hij was
het, die het hoofd deed vallen van Marie-Antoinette ;
op zijn pleidooi werken de Girondijnen tot de guillotine veroordeeld ; hij spaarde zelfs zijne oude vrienden, Danton en Robespierre, niet. Doch eindeiijk,
kort na 9 Thermidor, werd F. zelf in staat van beschuldiging gesteld, en ter dood veroordeeld beklom
hij 17 Floreal daaraanvolgende (6 Mei 1795) het

schavot, onder de verwenschingen van het yolk,
waarvan hij een korten tijd de held was geweest.
Fourches–Caudines, fransche naam voor
Caudijnsche Vorken. Zie CAUDIUM.
Fourcheut de Mont–Rond (Clement
Melchior Justin Maxime), fransch letterkundige, geb.
4 Sept. 1805 te Bagnols in het dept. Gard, heeft al
zijne werken geschreven onder den naam van Maxime
de Mont-Rond. Wij zullen van hem noemen : Tableau
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historique de la decadence et de la destruction du
paganisme en Occident (1838), loopende van Constantijn tot Karel den Groote ; Les Francois a, Rome

(2 dln. 1851), zijnde de geschiedenis der expeditie
van 1849 ; enz.
Fouren, dorp in het groothertogdom Luxemburg, cen half nur gaans bezuidw. Vianden.
Fourier (Jean Baptiste Joseph, baron), fransch
wis- en natuurkundige, geboren 21 Maart 1768 te
Auxerre, professor aan de Polytechnische School te
Parijs, werd toegevoegd aan de expeditie naar Egypte,
werd secretaris van het instituut van Egypte en
fransch commissaris te Cairo (1799); hij schreef de
historische voorrede bij de Description de l'Egypte,
die op last van Napoleon onder toeziclit van F. in
het licht verscheen. In 1802 werd F. benoemd tot
prefect van het departement Isere, bleef dat tot
1814, werd toen prefect van bet Rhone-dept., en
bleef dit tot 1 Mei 1815, toen hij terugkeerde tot
het ambteloos levee, en zich geheel aan de wetenschap ging wijden. Hij stierf 16 Mei 1830. Zijne
beroemdste werken zijn Thdorie analytique de la
chaleur (Parijs 1822) en Analyse des equations
determindes (Parijs 1831).
Fourier (Charles), fransch socialist, stichter
van de zoogenaamde Phalansteriaansche School, geb.
7 April 1772 te Besancon, werd tegen zijnen zin in
den handelstand opgeleid, en was ijverig en trouw
als kantoorbediende werkzaam te Rouaan, te Marseille, te Lyon, totdat hij 10 Oct. 1837 stierf. De
koophandel, zooals die tegenwoordig gedreven wordt,
heschouwde F. echter als verderfelijk voor het algemeen belang ; en een stelsel tot totale hervorming
daarvan ontwikkelde hij in een aantal geschriften,
waarvan het uitvoerigste is zijn Trade de l' association
domestique-agricole (Parijs 1822). Zija, stelsel, het
Fouri8rismus genaamd, is echter nog al moeilijk nit zijne werken tot een geheel te hrengen,
waarom een zijner aanhangers (Considerant) getracht heeft dat te doers in een bock, getiteld:
Destinde sociale; terwij1 mevrouw Gatti de Gamond
in 1838 een werk in het licht heeft gegeven, getiteld Fourier et son systême. Volgens het stelsel van
F. moest de maatschappij zijn ingedeeld in gemeenten (phalangen) van 1200 tot hoogstens 1800 personen, terwijl in elke zoodanige gemeente gemeenschap van roerende goederen behoorde te heerschen.
De leer van F. vond echter zeer weinig ingang bij
het verlichte publiek ; behalve zijn voornaamsten
leerling en aanhanger (Victor Prosper Considerant)
zijn nog te noemen als zijne discipelen: Pompery,
Lemoyn, Henneguin, Jules Lechevalier en Transen.
Eerst na F.'s dood werd eene proeve genomen (te
Conde-stir-A*1.es hij Versailles) om zijn stelsel in
praktijk te brengen ; doch die proeve mislukte geheel en al, even als later die in de abdij Citeaux en
in Amerika.
Fourmies, fransch dorp, Noorder-departemelt, aan de Petite-Helpe, ruim 3 uren gaans bezuidw. Avesnes ; 1500 inw.
Fournel (Marie Jerome Henri), fransch ingenieur, geb. 1799, van 1842 tot 1848 chef van het
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mijnwezen in Algerie, omhelsde de leerstellingen
van het Sint-Simonismus, werd daarvan een der
ijverigste apostelen, bezocht Texas, en heeft geschreven eene Bibliographie saint-simonienne de
1802 4 1832 (1833). Wijders heeft men van hem,
behalve werken over spoorwegen en mijnen, een
Coup d'oeil historique et statistique sur le Texas
(1841); Alger, coup d'oeil historique sur la piraterie
jusqu'au 16e siècle (4854); Etude sur la conque,te
d'Afrique par les Arabes (1857); enz.

Fournier (Marc Jean Louis Fournier, genaamd
Marc-), fransch dramatisch schrijver, geb. nit zwits.
orders te Geneve 1818. — F. (Narcisse), fransch
drama- en romanschrijver, geb. omstr. 1809. —
F. (Edouard), fransch letterkundige, geb. 15 Juni
1819 te Orleans, heeft, behalve blijspelen en komieke
operaas, vele verdienstelijke werken geleverd, o. a.:
Histoire des hOtelleries et des cabarets (2 dln. 1850);
Les Lanternes, histoire de l'ancien eclairage de Paris

(1854); enz.
Fous (fête des), d. Gekkenfeest of Zottenfeest,
waarschijnlijk een overblijfsel van de Saturnalièn
der ouden, was een feest, dat in de middeleeuwen
in geheel Frankrijk in zwang was. Het werd gevierd
op den dag der Besnijdenis (1 Januari), en had ten
Joel de veneering van den ezel, dien Jezus bereden
had hij zijne intrede in Jeruzalem. Er werd in de
kerx eene (zooals het heette plechtige) dienst gedaan, gevolgd door eene generale processie, waarbij
men zich overgaf aan allerlet buitensporigheden. Te
vergeefs werken er sedert de 12e eeuw pogingen
gedaan om dit feest af te schairen ; het geraakte
eerst in de 16e eeuw nit de mode.
Fousseret, fransche stad, dept .Haute-Garonne,
8 uren gaans bezuidw. Muret ; 2000 inw.
Fow, eiland in den Molukschen archipel, bij het
eiland Krebi, beoosten Gilolo (nederl. 0. 1.).
Fowey, havenstad in bet engelsche graafschap
Cornwallis, aan de uitwatering van de rivier F.;
2000 inw.
Fowke (Francis),engelsch ingenieur, geb. 1824,
verwierf een europeeschen naam door zijn plan voor
het tentoonstellings-gebouw to London 1862, dat
ook onder zijne leiding werd opgetrokken.
FOX (George), stichter van de sekte der Kwakers, geb. 1624 to Drayton in het engelsche graafschapLeicester, was schoenmaker teNottingham, toen
hij,1647 eene gemeente oprichtte onder den naam
van .Genootschap der Vrienden", door het yolk
Kwakers genoemd. Zijne voornaamste discipelen
waren Penn en Barclay. In het belang van zijne gemeente ondernam F. reizen naar Holland, Duitschland 4 en Amerika, en stierf 1690. Zijn dagboek
Historical account of the life, travels and sufferings
of George Fox verscheen in het licht 1691 to London.

Fox (Charles James), uttstekend engelsch staatsman en een der grootste redenaars, geb. 24 Jan.
1748, was een zoon van Henry Fox (den eersten
lord Holland). Reeds in 1768 lid van het Lagerhuis,
behoorde F. aanvankelijk tot de ministerieele partij;
hij word lord der admiraliteit, en 1772 lord der
schatkist ; in 1774 ging hij over tot de oppositie,
en verloor dus zijn ambt. Groote vermaardheid verwierf hij in de verdediging van de noord-amerikaansche kolonien, en natn 1782 zitting in het ministerie
Rockingham, wierp het spoedig daarop gevolgde
ministerie omver, en bekleedde 1783 op nieuw, gedurende een korten tijd, eenen ininisterieelen zetel
(buitenlandsche zaken), sloot het vredesverdrag net
Amerika en Frankrijk, doch teed eene nederlaag in
het Hoogorhuis, en 'Ian] toen zijn ontslag. Sedert

Fraga
1784 weder opgetreden in de voorste gelederen
der oppositie, was hij eon der voornaamste kampioenen voor het moderne liberalismus, waarover
eene scheuring ontstond onder de whigs, totdat F.
bijna geheel alleen stond ; 1797 trail hij van het
staatstooneel af, en ging stil 'even op zijn buitenverblijf St.-Ann's-Hill. Na den flood van Pitt werd
F. op nieuw in het ministerie geroepen (Jan. 1806),
doch stierf reeds acht maanden later (13 Sept.).
Men heeft van hem A history of the early part of the
reign of James II (London 1808). Zijne Speeches
verschenen in 6 dln. (London 1815).
Fox-Channel, d. Fox-kanaal, zeearm van
de noorder-IJszee tusschen Baffinsland en het schiereiland Melville.
Foy (Maxirnilien Sebastien), fransch generaal,
geb. 3 Febr. 1775 to Ham in Picardie, onderscheidde
zich in de veldtochten der Rijn- en Moezel-armee
bij alle gelegenheden als een bekwaam en dapper
officier; doe') een vriend zijnde van Moreau, werd
F. zelden door Napoleon tot eene niet-ondankbare
taak gebezigd. Na anno 1809 bevorderd to zijn tot,
divisie-generaal, gaf F. op nieuw schitterende blijken van heldenmoed in den slag bij Salamanca (1812),
en vooral in den slag van Waterloo, waar hij niet
minder dan 15 wonders ontving. In 1819 werd F.
door Lodewijk XVIII benoemd tot inspecteur-generaal der 2e en 16e divisie ; het departement Aisne
koos hem tot afgevaardigde, en in die betrekking
blonk hij nit als redenaar in constitutioneel-liberale
richting. Hij stierf to Parijs 28 Nov. 1825. In 1826
verschenen in druk Discours du general Foy, met,
levensbeschrijving (2 dln.), en door zijne weduwe
werd in het licht gegeven zijne Histoire des guerres
de la pdninsule sous Napoleon (4 dln. Parijs 1827),
Welk uitmuntend work echter onvoltooid is gebleven.
Foyle, Lough-Foyle, een groat meer in Ierland,
tusschen de graafschappen Londonderry en Donegal,
staat door een kanaal in getneenschap met den Oceaan. In dit meer outlast zich, beneden Londonderry,
de rivier F., die ten noorden van Strasbane (prov.
Ulster) ontstaat tut de verdediging van de rivieren
Mourne en Fin.
Fra, verkorting van [rate, d. broeder, in
Spanje en Italiè de benaming van monniken, die
geen geestelijken zijn, en ook van alle bedelmonniken.

Fra Bartolommeo di San-Marco,schil-

der. Zie BACCIO DELLA PORTA.
Fra Diavolo, d. brooder Duivel, een Calabrees, wiens eigenlijke naam Machiel Pozza of Pozza
was. Geboren 1760 to Itri in de prov. Terra-diLavoro, was hij eerst kloosterbroeder, vervolgens
rooverhoofdman, en als zoodanig een geheel en een
schrik voor geheel Calabriè. Dit belette niet, dat kardinaal Buffo zich van hem bedienen wilde, om afbreuk to doen aan de Franschen ; tot dat einde werd
hij met den rang van kolonel bekleed. Na de troonsbeklimming van Jozef Bonaparte, verwekte Fra
Diavolo verscheidene opstanden der bergbewoners,
en deed aan de Franschen zeer veel kwaad. Na eene
heldhaftige verdediging werd hij bij San-Severino
gevangen genomen en Nov. 1806 to Napels opgehangen. De opera Fra Diavolo van Anber heeft op
dezen F. volstrekt goon betrekking.
Fra Paolo, geschiedschrijver. Zie SARPI.
Fraga, het Gallica Flavia der Romeinen, stad
in Spanje, aan den Cinca, 1 'wen gaans bezuidw.
Lerida ; 5000 inw.; eertijds vesting ; in de nabijheid
rumen eerier citadel. Nabij F. brachten de Mooren
in 1 1 34 eene nederlaag toe aan Alfons 1, koning van
Aragonie.
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Fragonard (Jean Honord), fransch schilder,
geb. 1732 te Grasse, gest. 22 Aug. 1806 te Parijs,
was een der voornaainste fransche schilders van zijnen tijd in het erotische genre, werd rijk door zijnen
arbeid, doch verloor zijne gansche fortuin door de
omwenteling. — F. (Alexandre Everiste), zoon van
den vorige, geb. 1780 te Grasse, gest. 15 Nov. 1850
te Parijs, is insgelijks gunstig bekend als schilder
en ook als beeldhouwer.
Frahn (Christian Martin), geb. 4 Juni 1782 te
Rostock, sedert 1815 eerste bibliothecaris en directeur van het aziat. museum te Petersburg, waar hij
16 Aug. 1851 stierf, is eene autoriteit op het gebied
der oostersche numismatiek. Zijne voornaamste werken zijn Recensio numorum Mohammedanorunt (Petersburg 1826) en Ibn-Fosslan's and anderer Araber
Berichte itber die Russen alterer Zeit (Petersb. 1823).
Wijders Sammlung kleiner Schriften, die mohammed.
Numismatik betreffend (Lpz. 1839); Nezte Sammlung
kleiner Schriften enz. (Petersb. 1844) en Opuscula
posthuma (dl. 1, Petersburg 1855).
Frain, marktvlek in den moravischen kreis
Znaim, op den rechter-oever van de Thaya, 4 uren
noordelijk bewesten Znaim ; 1100 inw.; bergkasteel
en groote aardewerk-fabriek.
Frais, of Fraisch-district, voormalig beierschoostenrijksch condominaat, groot 1 vierk. mijl, beoosten Waldsassen ; in Juni 1846 gedeeld, behoort
het thans eenerzijds tot den heierschen Oberpfaltz,
andererzijds tot het boheemsche district Carlsbad.
Fraisse, fransche stad, dept. der Vogesen, aan
de Meurtbe, 3 uren gaans bezuidoosten St.-Did ;
ruin' 2000 inw.; in de nabijheid eene koperrnijn.
Frameries, belgische stad, prov. Henegouwen,
2 uren gaans bezuidw. Bergen; 4500 inw.
Framersbach. Zie FRAMMERSBACH.
Framlingham, engelsche stad, graafschap
Suffolk, 6 uren gaans benoordoosten Ipswich ; 2600
inw.; rumen eener citadel.
Frammersbaeh, of Framersbach, marktvlek
in Beieren, kreis Unterfranken, 12 uren gaans benoordw. Wurtzburg ; 2300 inw.
Francais (le Cap-), d. de Fransche kaap,
landtong aan de noordkust van het eiland Haiti ;
was vroeger ook de naam eener stad op dat eiland,
tegenw. Cap-Haitien; zie HAITIEN (Cap).
Frangaise (la), fransche stad, dept. Tarn-enGaronne, 2 rnijlen benoordw. Montauban; 3500 inw.
Fra'n.c-sAlleu,voormalige landstreek in Frankrijk, op de grenzen van Haute-Marche en BasseAuvergne, rnaakte deel uit van het landschap Cornbrailles, en heette F.-A. wegens de vrijdotnmen en
privilegien, die het genoot.
Franc—Archers, de in 1448 in Frankrijk
opgerichte boogschutters-vrijscharen; ze waren gewapend met pip en boog, harnas en degen.
Francavilla, naam van verscheidene steden,
0. a.: 1) in de napolit. prov. Otranto, 8 uren gaans
noordelijk beoosten Taranto; 15,500 inw.; werd in
1734 grootendeels verwoest door eene aardbeving.
— 2) in de napolit. prov. Basilicata, 10 uren gaans
beoosten Lagonegro; 3000 inw. — 3) in de napolit.
prov. Abruzzo Citeriore, aan de Adriatische Zee,
3 uren gaans benoordoosten Chieti; 3200 inw. —
4) stad op Sicilid in de prov. Palermo, aan den Cantara, 4 uren gaans benoordw. Taormina, en ongeveer even ver bezuidw. Castro-Reale ; 4000 inw.
F
France. Ziree .RANKRIJK.
France (lie de), eiland. Zie MAURITIUS.
France (ile de), mule provincie van Frankrijk.
Zie ILE-DE-FRANCE.

Francesca da Rimini, de schoone dochter
van Guido da Polenta, beer van Ravenna, in het
laatst der 13e eeuw tegen haren zin in den eeht
verbonden met den wel dapperen doch tnismaakten
Gianciotto Malatesta da Rimini, trail met diens innemend-uitziendeu stiefbroeder Paolo da Ramini in
verboden liefde-betrekking, werd door haren man
op heeterdaad betrapt, en door hem doodgestoken.
De geschiedenis van F. is vereeuwigd door Dante in
zijn »Her.
Francescas, stadje met 1500 inw. in het
fransche dept. Lot-Garonne, 3 uren gaans bezuidoosten Nerac.
Franche—Comtó, het Sequania der ouden,
het voormalige vrijgraafschap Burgundie, bij de oude
indeeling van Frankrijk eerie provincie, met Besancon tot hoofdplaats, omvat de tegenwoordige departementen Doubs, Haute-Saone en Jura, dat wil zeggen eerie uttgestrektheid van omstr. 286 vierk.
rnijlen. Tijdens de romeinsche heerscbappij vormde
de F.-C. aanvankelijk een gedeelte van Belgica prima;
later was dit landschap gezamenlijk met fransch
Zwitserland de provincie Maxima Leguanorum ;
nadat er verscheidene germaansche bestanddeelen
in opgenomen waren, gaf men er ook wel den naam
aan van Germania tertia. In de 5e eeuw ingelijfd bij
het burgundische rijk, kwam de F.-C. daarmede door
Chlodwig's opvolger aan de frankische monarchic.
Sedert 887 behoorde de F.-C. tot het nieuwgestichte
rijk Burgundia Transjurana, en werd (nadat men
Klein-Burgundie, het westelijk deel van Zwitserland,
er van afgescheiden had) als Franche-Comte, d. i.
vrijgraafschap, door Beatrix aan keizer Frederik
Barbarossa aangebracht (1156). Na langdurige twisten met Otto II van Meranie, kwam het graafschap
Burgundie 1248 aan de graven van Chalons, wier
dynastie dienstbaar was aan de belangen van Frankrijk. Door het huwelijk van koning Filips V verviel
de F.-C. in 1316 aan de fransche kroon, doch werd
na dood 1322 weder aan Burgundie afgestaan.
Na het uitsterven van de oud-burgundische dynastie
(1361) werd het land door de dochter van Margareta van Vlaanderen aangebracht aan den stichter
der nieuw-burgundische dynastie, nl. den franschen
pries Filips den Stoute, en later (1477) werd bet
geerfd door den gemaal van Maria van Burgundie,
Maximiliaan van Oostenr*cjk, die de F.-C. inlijfde
bij het burgundische rijk, ,waarmede dit landschap
na de abdicatie van Karel V aan de spaansche linie
van het huis Habsburg kwam. In 1668 werd de
F.-C. veroverd door Lodewijk XIV, die echter in
datzelfde jaar, bij den vrede van Aken, dit buitgemaakte grondgebied weder moest loslaten ; in
1674 veroverde hij het op nieuw, en bij den vrede
van Nijmegen (1678) werd de F.-C., benevens bet
graafschap Charolais, voor goed aan Frankrijk afgestaan.
Francheville (Dufresne de), schrijver van
ee neHisto ire desprentiéres expeditions de Charlemagne.
Zie ANGILBERT.
Francheville, gefingeerde naam, waaronder
Voltaire den eersten druk in het Licht gaf van zijn
Siz'?cle de Louts XIV.
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Franchi (Francisco Bonavino, genaamd Ausonio-), gewezen italiaansch priester, rationalistisch
philosoof, geb. 1820 te Pegli, prov. Genua, koos
eerst den geestelijken stand ; doch door de nauwgezette beoefening van de wijsbegeerte begreep hij
al spoedig, dat hij geen priester kon blijven tegen
zijne innige overtuiging in, en 1849 legde hij bet
geestelijke kleed en tevens zijn eigen naam af, en
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noemde zich voortaan Ausonio F., d. Vrije ltaliaan.
Hij beschreef de redenen, waarom hij aan de Kerk
vaarwel had gezegd, leverde nog eenige philos. werken, eene latijnsche spraakkunst voor Italianen, eene
italiaansche spraakkunst, enz. Ook was hij van 1854
tot 1858 redacteur van bet te Turijn verschenene
tijdschrift la Ragione, d. i. de Bede.
Francia (Francesco Raibolini, genaamd), italiaansch historie-schilder, geb. te Bologna 1460,
gest. 1533.
Francia (Jose Gaspar Rodriguez de), dictator
van Paraguay, geb. 1763 te Assuncion, de hoofdstad
van Paraguay, uit eene Creool bij een franschen varier,
aanvankelijk advocaat in zijne geboorteplaats, vervolgens alcalde, 1811 secretaris der regeerende junta,
spoedig daarop een der twee consuls, 1814 dictator
voor een tijdvak van drie jaren, 1817 dictator voor
zijn gansche leven, wist zich door eene tirannieke
regeering staande te houden tot aan zijnen dood
10 Sept. 1840. Wreedaardig, kwaaddenkend en
zonderling, zag F. overal en in alles samenzweringen ;
hij had zijn rijk voor vreemdelingen gesloten, en wie
er eenmaal binnengedrongen was liet hij niet meer
vertrekken. In menig opzicht overeenkomst hebbende
met den franschen koning Lodewijk XI, had ook de
dwingeland F. zijn barbier gekozen tot zijn grootsten
vertrouweling.
Franciade, een tijdens de groote fransche
omwenteling ingesteld jub'elfeest, dat om de 4 jaren
gevierd moest worden.
Francisca, naam van twee heiligen: 1) geb.
1384 te Rome, werd tegen haren zin genoodzaakt
de vrouw te worden van Lorenzo de Ponziani, wijdde
zich nagenoeg uitsluitend aan de verpleging van
zieken in de gasthuizen, liet zich 1425 opnemen in
de orde der Olivetanerinnen, en stichtte 1433 de
congregatie der Oblaten, waarvan zij abdis werd. Zij
stierf 1440, en werd 1608 door pans Paulus V gecanoniseerd ; gedenkdag 9 Maart. — 2) zie het art.
CHANTAL (mevrouw de).
Francisca de Rimini. Zie FRANCESCA.
Franciscanen, of, zooals ze nit nederigheid
zich zelven noemden, Fratres minores, d. i. Minderbroeders (Minorieten), ook Seraphische broeders,
en naar hunne kleeding ook wel Grijze broeders
(duitsch Graue Briider) genoemd, en ook bekend
onder den naam van Barrevoeters, beroemde monnik-orde, in 1208 gesticht door Franciscus van
Assisi, te Porticella bij Napels. De F. droegen eene
grijze pij, met een lederen gordelriem ; zij deden
gelofte van armoede, en deden afstand van alle genietingen des levens. Men rangschikte hen onder de
bedel-orden. Zij hadden de bevoegdheid, om in hunne
kerken biecht te hooren en te prediken. Deze orde,
begtinstigd en beschermd door de pausen, aan wie de
F. de blindste gehoorzaamheid bewezen, verhreidde
zich over geheel Europa, en telde al spoedig duizenden kloosters, die rijk gemaakt werden door de
milddadigheid der geloovigen. Maar ook door geleerdheid blonk de orde der F. uit, en verscheidene
beroemde mannen droegen de grijze pij, o. a. de
heilige Bonaventura, Roger Bacon, Alexandre de
Hales, Duns Scotus zijn zoo vele namen, die der orde
tot sieraad strekken ; ook behoorden tot deze orde
de pausen Nicolaas IV, Alexander V, Sixtus IV, Sixtus V en Clemens IV. Vooral was de invloed der F.
ook op den loop der wereldgebeurtenissen groot,
doordien zij schier overal de gewichtige betrekking
bekleedden van biechtvaders der vorsten, en zulks
tot in de 16e eeuw, toen ze als zoodanig verdrongen
werden door de Jezuieten. Als tegenstanders der F.

Franciscaner-klooster
ontmoeten wij de nagenoeg gelijktijdig met hen ontstane orde der Dominicanen. Intusschen ontbrak het
ook niet aan leden van de orde der F. zelve, die in
den staatkundigen luister en invloed hunner orde
eene afwijking zagen van den oorspronkelijken strengen regel, zoodat zich al spoedig afzonderlijke broederschappen in de orde der F. begonnen te vormen,
onder den naam van Spiritualen of Zelatoren, later
genaamd Observanten of Minderbroeders van de Observantie, in tegenstelling van de Conventualen. De
Observanten splitsten zich weder in reguliere, strenge
en strengste Observanten. lie reguliere Observanten
heeten in Frankrijk, naar hun gordelkoord met knoopen, Cordeliers ; in Italie en Zwitserland, alsook in
Amerika, heeten ze Soccolanten, d. Sandalendragers, of ook Observantijnen. Strenge Observanten
zijn de Barrevoeters in Spanje, Portugal en Amerika,
de Reformati (d. Verbeterden), de Collettanen en
Collettanerinnen in Italie, en de Recollecten (d. i.
Ingetogenen) in Frankrijk. Strengste Observanten
zijn de Alcantarijnen (aldus genaamd naar Petrus
van Alcantara) in Spanje en Italie. Een afzonderlijke
tak van deze laatste F. zijn de Capucijnen, in 1528
in het aanzijn geroepen door Mattheus van Bassi ;
zij dragen eene lange, spits toeloopende kap en een
langen baard. De kleeding der overige F. bestaat in
eene donkerbruine (somwijlen ook grijze) pij, toegebonden om hun middel met een gordelkoord,
waaraan een geeseltouw met knoopen hangt, wijders
eene ronde korte kap en sandalen. Behalve deze
mannelijke leden, telt de orde der F. reeds sedert
1212 ook vrouwelijke leden, Clarissen genaamd,
Haar de heilige Clara, die deze orde heeft ingesteld.
Bij deze twee takken van de orde der F. kwam 1221
nog een derde, de Tertiarien, die zich niet van de
wereld afzonderen, maar in het maatschappelijk
verkeer blijven ; nit dezen tak ontstonden de Bagijnen of Fraticeili, en de Picpusen (aldus genoemd
naar het klooster van Picpus, bij Parijs, waar ze zich
vestigden). — De nonnen, die den regel van St. Franciscus volgen, kunnen ingedeeld worden in drie takken : 1 . de Urbanisten, ingesteld in 1260 te Longchamps bij Parijs door de heilige Izabella, en bevestigd door pans Urbanus II ; 2° de Capucijner nonnen;
en 3° de Clarissen of Barrevoeter nonnen. — De
geheele orde der F. telde in de 18e eeuw omstreeks
120,000 monniken en 30,000 nonnen, verspreid in
circa 9000 kloosters ; die cijfers werden met ongeveer verminderd, en dus tot een derde ingekrompen, door de groote fransche omwenteling. Tegenwoordig vindt men leden van de orde der F. in Portugal, Spanje, Frankrijk, Italie, Zwitserland, Oostenrijk, Beieren, alsook in Amerika en in de europ.
kolonien.
Franciscaner–kloosters bestonden voorbeen in ons land in menigte, en wel : 1) te Amsterdam op de Oudezijds-Achterburgwal. — 2) te
Amsterdam in de Oude Hoogstraat, werd ook Pauliannen-klooster genoemd. — 3) te Appingadam,
prov. Groningen, gesticht 1328, na de Reformatie
gesloopt. — 4) te Delft. ---5) te Deventer. --6) te
Biekirch in Luxemburg. — 7) te Dordrecht. — 8) te
Edam. — 9) te Elburg, prov. Gelderland, heette
ook St.-Agnieten- of Grauwezuster-klooster.
10) te Giethoorn, prov. Overijsel ; de monniken van
dit klooster zijn vermoedelijk de eerste geweest, die
turf gegraven hebben. --11) te Grave, prov. N.-Braband ; een nonnenklooster, waaromtrent door de
Algemeene Staten 1731 het besluit werd genomen
het te laten uitsterven. — 12) te Groningen in de
Zwaneristraat ; zie BROEREN (Ten). -- 13) te Haar-
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tern. — 14) te Hoorn, onder flaren, prov. Groningen; zie MARIA-OP-DEN-HOORN. - 15) te Huissen,
prov. Gelderland ; nonnenklooster. — 16) te Leeuwarden; zie GALILE6N. - 17) te Leiden in de Paradijs-steeg ; rijk nonnenklooster, ook genaamd der
Zusteren van Abcoude. 18) buiten de Hoogewoerdspoort te Leiden. — 19) te Luxemburg. —
20) te Maastricht op den Minderbroedersberg, aan de
Tongersche straat. 21) ook Capucijnen-klooster
genaamd, te Maastricht tusschen de Begaerde-straat
en toenmalige Roodestraat, die sedert en nog thans
Capncijnenstraat heet ; gesticht 1609 door antwerpsche monniken. De monniken van dit klooster offerden zich, tijdens de zeer gevaarlijke en besmettetijke ziekte, die 1623 te Maastricht heerschte, letterlijk op in het verplegen van de zieken, zoodat het
klooster geheel nitstierf en van elders weder met
monniken moest btkolkt worden ; 1765 werd dit
klooster bezocht door den adellijken Spanjaard Paulus a Colinders, pater-generaal der Capucijnen. —
22) te Maastricht in de Boschstraat, nabij de Boschpoort ; ook Recollettinen-klooster genaamd. — 23) te
Maastricht in de Witmakersstraat; werd ook genoemd Klooster der Boogaarden of Beggaarden.
24) te Utrecht aan het St.-Jans-kerkhof. — '25) te
Utrecht op de Oude Gracht ; zie REGULIERSHUIS.
26) in Friesland ; zie GROENDIJK. - 27) te Zutphen,
ook genaamd 't klooster het Hospitaal ; werd vernietigd in 1572. — 28) nabij Zutphen ; zie GALILEèN.
— Den naam van Minderbroedersklooster, droegen
de kloosters hierboven vermeld onder de nommers
1, 4, 5, 7, 8, 13, 18 en 24; Recollettenklooster die
onder n e 6 en 19; beide namen droeg dat, vermeld
onder n° 20.
Francisco de la Selva, of CopiapO. Zie
het art. AT ACAMA 1).
Franciscus, naam van 5 heiligen, en van keizers, koningen en andere personen. Wij zullen hier
alleen de heiligen opnoemen, en voor de overigen
verwijzen naar de verschillende artikels FRANS. De
roomsch-katholieke Kerk vereert inzonderheid vier
heiligen van dien naam, en wel : F. van Assisi den
4en October; F. Ivan Paula den Zen April; F. Xaverius
den Zen December; en F. van Sales den 29en Januari.
Hun aangaande moeten wij de volgende hijzonderheden vermelden : 1) F. van Assisi, stichter
van de Franciscaner orde, geb. 1182 te Assisi, bij
Spoleto, in Umbrie, was de zoon van een rijk koopman:en heette eigenlijk Giovanni Bernardone. Aanvankelijk opgeleid voor den handelsstand, had hij de
fransche taal geleerd, en was daarin zoo bedreven,
dat men hem uit dien hoofde Francisco noemde,
onder welken naam hij wereldberoemd is geworden.
Toen hij omstr. 24 jaren oud was, zeide hij aan het
koopmansvak vaarwel, om geheel en al voor de nitbreiding van het Christendom te leven ; al spoedig
had hij een aantal leerlingen en aanhangers, en zoo
stichtte hij 1208 de nionnik-orde der naar hem genoemde Franciscanen, aan welker leden hij echter
nit nederigheid den naam gaf van Minderbroeders;
de regel, door hem voor die geestelijke orde opgesteld, werd 1215 goedgekeurd door den paus (zie
FRANCISCANEN).Hij deed eene bedevaart naarPalestina,
overal gelijk de apostelen het Evangelie verkondigende ; doch niet slechts de apostelen, maar voornamelijk Jezus Christus trachtte hij, zooveel in hem
was, na te volgen ; en de leden zijner orde et kenden
dan ook in hem niet minder dan 40 punten, waarin
hij Christus evenaarde. Hij stierf 1226, en werd gecanoniseerd door paus Gregorius IX. De werken,
door dezen heilige geschreven, verschenen in druk

4623 te Antwerpen. — 2) P. van Paula, stichter van de orde der Minimen, geb. 1416 te Paula in
Calabrie , wijdde zich reeds op jeugdigen leeftijd aan
de strenge orde van St.-Franciscus (zie hierboven),
en leefde als kluizenaar; toen zich eenige andere
vrome mannen bij hem aangesloten hadden stichtte
hij 1454 een klooster, en noemde zich en zijne medekloosterlingen Minimen, d. i. de minste der broederen. De regel van dit klooster was, behalve de gewone geloften, bestendig vasten, onthouding van
vleesch, eieren en melk, uitgenomen in geval van
ziekte. Daar deze F. den naam had, wonderdadige
genezingen te kunnen doen, liet Lodewijk XI hem
naar Frankrijk komen, in de hoop door de voorbeden van F. genezen te zullen worden ; doch de vrome
kluizenaar trachtte hem slechts gelatenheid en onderwerping aan Gods wit in te boezemen, en de koning stierf. Vervolgens in Frankrijk gebleven, genoot
F. de bescherming van Karel VIII en Lodewijk XII,
stichtte eenige kloosters, en stierf 1507 in dat te
Plessis-lés-Tours. Hij werd in 1519 gecanoniseerd.
— 3) F. Xaverius (Francois Xavier), bijgenaamd
Apostel der Indien, geb. 1506 op het kasteel Xavier
aan den voet der Pyreneen, was ten nauwstebevriend
met Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuletenorde, waarvan F. lid werd, en 1534 de gelofte deed
zijn leden te wijden aan de bekeering der Heidenen.
Tot dat einde vertrok hij 1541 naar 0. I., bewerkte
vooral te Goa een aantal bekeeringen, en was op het
punt naar China te vertrekken toen hij 1552 stierf.
— 4) F. van Sales, stichter van de orde der
Visitatie, geb. 1567 op het kasteel Sales, bij Annecy
in Savoje, uit aanzienlijke ouders, omhelsde 1593
den geestelijken stand, predikte ter volharding in de
roomsche Kerkleer en ter bestrijding van het Calviiiismus, werd 1602 bisschop van Geneve, stichtte
1610 de Orde der Visitatie, en stierf 1622. — 5) zie
het eerste art. BORGIA (Francesco).
Franck (Adolphe), geb. 9 October 1809 te
Liocourt, professor aan het College de France te
Parijs, verdienstelijk beoefenaar der geschiedenis
en philosophie. Van zijne vele geschriften verdienen inzonderheid melding: La Kabbale (Parijs 1843);
Le Comm,unisme (Parijs 1849); Le droit chez les
anciennes nations d' Orient (1856); Dictionnaire des
sciences philosophiques (6 din. Parijs 1844-52);
Menioires orientales (Parijs 1861).
Franc-Maconnerie. Zie V RIJMETSELARIJ.
Francofordia, en Francofurtum, latijnsche
namen voor Frankfort.
Francois, de fransche naam voor Frans of
Franciscus.
Francon. Zie BONIFACIUS VII.
Franconia, 1) Frankenland. — 2) gemeente
in den n.-amerik.-uniestaat New-Hampshire, 13 mijlen benoorden Concord ; de rijkste ijzermijnen dier
republiek.
Franconville, of Franconville-la-Garenne,
dorp in het fransche dept. Seine-Oise, in het dal
van Montmorency, anderhalf uur gaans bewesten
Montmorency ; 1200 inw.; fraai kasteel.
Francq van Berkhey (Johannes le). Zie
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Francs-Masons. Zie v RIJMETSELAARS.
Franeker, stall in de nederl. prov. Friesland,
4 uren gaans bewesten Leeuwarden en 2 uren gaans
beoosten Harlingen ; 6000 inw.; eertijds de 1585
opgerichte bloeiende boogeschool, die 1811 door
Napoleon vernietigd, en hij koninklijk besluit van
2 Aug. 1815 door een atheneum vervangen werd.
In 1572 een oogenblik gedeeltelijk, later andermaal
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gubini, enz. vermeld vinden. Zij drongen meer en
door 's Prinsen krijgsvolk aan de Spanjaarden ontmeer voorwaarts over den Rijn; en terwijl de
weldigd, doch beide de keeren weder opgegeven,
Salische F., die zich sedert de 3e eeuw in het land
kwam F. 1576 voor goed aan de zijde der Staten.
der Batavieren nedergezet hadden, in de 5e eeuw
Onder de beroemde personen, te F. geboren, rnerken
door Henegouwen en Artois tot aan de Somme voorwij op: den wijsgeer Frans Hemsterhuis, den staatswaarts drongen, breidden de Ripuarische F. zich op
man Joan Valckenaer, den lat. taalgeleerde Jacobus
den linkeroever van den Rijn tot boven Lauter, en
Terpstra, en vele anderen. Bezienswaardig is te F.
op den rechter Rijnoever tot aan de bronnen van
bet wereldberoemde Planetarium van Eise Eisinga.
den Main uit (oever beteekent ripa); vandaar hunne
Melding verdient ook de Mauritsbrug te F., dus gebenaming. Elk tier twee volksgroepen had hare
noemd nadat de veldmaarschalk graaf Johan Maurits
eigene wetten (Lex Salica en Lex Ripuariorum). De
van Nassau, terugkeerende van de begrafenis van den
Salische F. waren voornamelijk degenen, door wie
frieschen stadhouder Willem Frederik (1665) door
de stichting van het Frankische rijk (zie dat art.)
het instorten van die brug, juist toen hij die over
voorbereid werd, en onder Chlodwig vormden zij den
kwam, in het water geraakte en slechts met moeite
heerschenden volksstam. — In al de landen van de
gered werd.
Franekeradeel, grietenij van Friesland, met Levant verstaat men onder de benaming van F. alle
Europeanen zonder onderscheid. De frankische taal
de stad Franeker ongeveer in het midden, telt bui(langue franque), die in de Levant gesproken wordt,
tendien elf dorpen.
Franeker—Uitburen, voorheen het your- is een koeterwaalsch, dat vooral sterk met Italiaansch
doorspekt is, en dat als middel tot gedachtenwissenaamste dorp van de grietenij Franekeradeel, eene
ling dient tusschen Europeanen en Oosterlingen
uitgestrektheid van 5 kwartier gaans lengte en 1 our
gaans breedte, bestaande nit verscheidene buurtFrankenau, 1) vlek in Hessen-Cassel, provincie Oberhessen, aan de Edder, ligt 12 uren gaans
schappen.
onder
dezen
naam
verbezuidwesten
Cassel, en heeft 1200 inw. — 2) F.,
Franeker—Vijfga,
of Frankenheim, vlek in Beieren, provincie Mittelstand men vroeger vijf dorpen in de grietenij Franekeradeel, nl.: Boer, Schalsum, Ried, Peius en
franken, ligt 6 uren gaans bewesten Anspach, en
heeft 1800 inw.; kasteel, residentie van den prins
Sweins.
van Hohenlohe-Schillingsfiirst .
Franequera, lat. naam van Franeker.
Frankenberg, 1) stad in het koningrijk SakFrangipani, 1) een adellijk romeinsch geslacht, waarvan verscheidene leden tot vermaardheid
sen, 3 uren gaans benoordoosten Chemnitz, aan de
(Crescentio),
consul
te
Rome,
Zschopau ; 8000 inw.; drie kwartier gaans benoorzijn gekomen, o. a.: F.
den F. het kasteel Sachsenburg. Door Karel den
verdedigde 987 de souvereiniteit van het romeinsche
Groote werd F. versterkt, oar het tegen de Saksen
yolk tegen de aanmatigingen van pans Johannes XV.
te beveiligen. — 2) stad in Keurhessen, 7 uren gaans
— F. (Censio), ontzag zich niet pans Gelasius II
benoorden Marsburg, aan de Edder; 3500 inw.
gewelddadig van het outaar te verdrijven, zoodat
de pans zich moest redden door naar Frankrijk te
Frankenfelde, dorp in Pruisen, reg.-distr.
Potsdam, niet ver van Wriczen ; 200 inw.; beroemde
vluchten. — F. (Giovanni), door keizer Frederik
schapenfokkerij.
II en diens zonen met weldaden overladen, verried
na den slag van Tagliacozzo (1268) Conradin, den
Frankenhausen, stad in het prinsdom
Schwartzburg-Rudolstadt, aan den voet van den
laatsten der Hohenstaufen, ontving als loon voor zijn
Schlachtenberg, en aan eenen arm van de Wipper,
verraad aanzienlijke leengoederen, en vestigde zich
7 mijlen benoordoosten Gotha ; 5500 inw.; prinselijk
te Napels, waar hij het hoofd werd van eenen nieupaleis; groote zoutkeet ; slijkbron. In 1523 werden
wen tak der familie F. — F. (Latino), grootbij F. de Anabaptisten van Th. Muntzer in de pan
inquisiteur en kardinaal-bisschop van Ostia en Velgehakt.
letri, bracht eene verzoeninp, tot stand tusschen de
Guelfen en Gibellijuen (4 Aug. 1279). Hijstierf 1294.
Frankenheim. Zie FRANXENAU 2).
FrankenhOhe, bergIteten in bet westelijk
Frangipani, 2) eene croatische familie, ontgedeelte van Beieren, vormt de waterscheiding tusving, voor de door Naar aan Bela II van Hongarije
schen de rivieren, die zich eenerzijds in den Neckar,
bewezene diensten, Fiume als leen. — F. (Johanen andererzijds in den Donau en de Regnitz ontlasten ;
rtes), werd 1390 verheven tot banns van Croatie,
de F. zijn ook de grenslijn tusschen het zwabische
Dalmatia en Slavonia. — F. (Frans), graaf van
en het frankische land.
Szlun, gest. 1572, vereenwigde zijnen naam door
Frankenland, of kortweg Franken, lat.
zijne heldendaden tegen de Turken. — F. (ChrisFranconia, een der tien districten of kreise, wearin
toph), begunstigde Johannes Zapolya in z ij n streven
het mile duitsche keizerrijk ingedeeld was, een deinaar de kroon van Hongarije, en werd bij het beleg
kleinste wat de uitgestrektheid betreft, doch een der
van Warasdin doodgeschoten. — F. (Frans Chrisbloeiendste districten des rijks, lag tusschen de distoph), nam 1667 deal aan de sainenzwering van
tricten Beieren, Zwaben, Beneden-Rijn, Boven-Rijn,
Rakoczy en Zrini tegen Leopold I, en werd 1671
Opper-Saksen en Bohemen. De hoofdstad van F. was
onthoofd. — F. (eene hnie der familie), in Friuli,
Neurenberg ; en nog 4 andere rijkssteden lagen in
heeft verscheidene geleerden under hare leden geteld.
Franjum, voormalig benedictijner nonnen- F., nl.: Rothenburg, Windsheim, Schweinfurt en
Weissenburg. In de 5e eeuw vormde het grondgeklooster in Friesland, een kwartier gaans benoordw.
hied van F. de kern van het koningrijk Thuringen ;
Marssum ; was reeds in 1575 tot den grond geslecht.
n
toen tit rijk in 527 de prooi werd van de Saksen en
.e —ORSSELEN.
Frank van Borsselen. Zie
.e F. RANKENLAND.
Franken, bleven tie laatstgenoemde in het bezit van
Franken. Zie
Franken, lat. Franci, d. i. Vrijen, een groote F. Ze noemden het aanvankelijk fransch Thuringen
(630.-717), doch gaven er toen den naam aan van
germaansche volksstam, die eerst in de 3e eeuw aan
Oost-F., in tegenstelling van West-F. of Rijn-F.; in
den Beneden-Rijn te voorschijn treedt, bestond
de 10e eeuw eindelijk bestempelde men het met den
waarschijnlijk grootendeels uit de volkeren, die wij
in vroegeren tijd als Bructeren, Chamaven, Angrieenvoudigen naam van F. Het vormde toen (sedert
902) een hertogdom, welks bezitters zich reeds
varen, Catten, Chaucen, Tencteren, Sicambren, Dul-

Frankenstein

Frankfort

spoedig onafhankelijk maakten. Fen huriner, Conrad,
werd in 911 tot koning verkoren, en stolid nu het
hertogdom F. of aan zijnen broeder Eberhard, die
939 sneuvelde in den slag van Andernach. Conrad
de Wijze volgde hem op als hertog, en sneuvelde
955 in een gevecht tegen de Hunnen. In 1024 werd
Conrad II, 6e hertog van F., bijgenaamd de Saner,
tot keizer van Duitschland verkoren, en werd dus
het hoofd van het keizerlijke huis van F., dat na hem
nog drie keizers heeft opgeleverd, nl.: Hendrik III
(1039), Hendrik IV (1056), Hendrik V (1106—
1125). Wat het hertogdom F. aangaat, dit was door
Conrad II afgestaan aan zijnen neef Conrad den
Jonge ; maar toen deze prins tegen hem in opstand
kwam, werd hij van zijn rijk vervallen verklaard, en
het hertogdom verviel wederom aan de keizers. Hendrik V vermaakte het bij zijnen dood aan Conrad
van Hohenstaufen, die in 1138 keizer werd. Deze
liet het bij zijnen dood na aan zijnen zoon Frederik
van Rothenburg, nit wiens handen het eerst overging in die van Conrad, zoon van keizer Frederik
Barbarossa, vervolgens aan Filips, die keizer werd in
1198. Deze maakte door zijne milde schenkingen
een einde aan het bestaan van het hertogdom F.,
dat eigenlijk Diet antlers bleef bestaan dan in naam,
daar al de uitgegevene leenbezittingen souvereine
staten werden ; wat nog van F. overbleef, kwam onder het gezag der hurggraven van Neurenberg, maar
de titel verbleef aan de hisschoppen van Wurtzburg.
In 1387 gaf keizer Wenceslas den naam van Thuringen-en-Franken aan een der 4 provincien of
kreise, waarin hij Duitschland indeelde, en in 1512
maakte Maximiliaan er een der 10 kreise van, uit
welke voortaan het keizerrijk bestaan zou. Tijdens
den Dertigjarigen-oorlog deed men een oogenblik
eene poging om het hertogdom F. te herstellen ten
behoeve van Bernard van Weimar. In 1814 kwam
het grootste gedeelte van F. aan Beieren, en de
oude naam F. herleefde in 1837 in de benamingen
Ober-Franken, Mittel-Franken en Unter-Franken ;
een gedeelte van F. ging met de hennebergsche erflanden aan Saksen over, en is tegenw. voornamelijk
coburgsch en meiningsch eigendom.
Frankenstein, 1) stad in pruis. Silezie, aan
de Pause, ruim 7 mijlen beznidw. Breslau ; 6200 inw.
— 2) burgruine in Hessen-Darmstad, prov. Starkenburg, in de middeleeuwen hekend door het
Frankensteiner Ezelsleen ; de heeren van F. moesten
eenen ezel bouden, op welk dier iedere vrouw, die
opzettelijk haren man geslagen had, door Darmstad
werd rondgereden.
Frankenthal, stad in den beierschen palts,
aan de Isenach en een kanaal, dat in den Rijn uitloopt, 6 uren. gaans benoordw. Spiers; 5600 inw.
- 2) kerspel en dorp in den beierschen kreis Oberfranken, aan den Main, 1 uur gaans van Lichtenfels ;
bij F. de beroemde bedevaartplaats Veertienheiligen.
Frankenwald, eene noordwestwaarts loopende vertakking van het Fichtelgebergte, tusschen
den bovenloop van de Saale en de bronnen der
rivieren, die zich rechts in den Main ontlasten. De
hoogste pieken van het F. zijn de Kulm (2298 vt.)
en de Siglitz (2269 Vt.) bij Lobenstein.
Frankford, 1) marktvlek in lerland, prov.
Leinster, circa 4 uren gaans benoordoosten Birr ;
1000 inw. — 2) stad in den n.-amerik. staat NewJersey, graafschap Sussex ; 2000 inw. — 3) stad in
den n.-amerik. staat Pennsylvanie, 2 uren gaans benoordoosten Philadelphia ; 5500 inw. — en 4) nog
eene stad in Pennsylvanie, graafschap Cumberland ;
1300 inw.

Frankfort, naam van verscheidene steden in
Noord-Amerika, en twee (de voornaamste) in Europa.
In N.-Amerika : 1) uniestaat Maine, 10 mijlen benoordoosten Augusta ; 5000 inw. — 2) uniestaat
New-York, aan den Mohawk, 15 mijlen benoordw.
Albany ; 3000 inw. — 3) verscheidene kleinere
plaatsen in de n.-amerik. Unie heeten F.-4) hoofdstad van den staat Kentucky, aan de rivier Kentucky, over welke hier eene kettingbrug ligt, 10 mijlen beoosten Louisville ; 5500 inw.
In Europa : 1) Frankfort aan den Main,
duitsch Frankfurt am Main, lat. Francofurtum of
Francofordia, de eerste der vier vrije steden vas
den duitschen bond, en een der gewichtigste steden
van Duitschland, ligt bekoorlijk in het ruime Maindal, op den rechteroever der rivier, tegenover het
vlek Sachsenhausen, dat als eene voorstad of buitenwijk van F. aan te merken is. Het is de zetel der
duitsche bondsvergadering, en de vaderstad van
GOthe en van de familie Rothschild. Gedeeltelijk
draagt F. nog den stempel der oudheid ; het heeft
vele prachtige kerken en andere merkwaardige gebouwen, o. a. de Romer (Reumer), zijnde het tegenwoordige raadhuis, waar de Gouden bul van keizer
Karel IV van 1356 bewaard wordt, met de keizerszaal ; het paleis van Thurn en Taxis, waar sedert
1851 de duitsche bondsvergadering hare zittingen
houdt, de nieuwe (1833 voltooide) Pauluskerk, vermaard geworden door de zittingen van bet voorloopig parlement en van de duitsche rijksvergadering 1848 en 1849; enz. De bevolking van F.
(67,975 zielen in Dec. 1858) kan tegenwoordig
veilig op 75,000 zielen geschat worden. De stichting
van F. is te zoeken in den tijd van Karel den Groote,
die hier 794 eene plaats liet bouwen, welke hij
Franconofurt noemde, en waar hij zich nederzette
om de heerban tot eenen laatsten beslissenden oorlog tegen de Saksen te verzamelen, terwijl hij vervolgens tegenover F. op den anderen oever der rivier
eene kolonie stichtte van het overwonnene yolk,
welke kolonie uit lien hoofde den naam ontving van
Sachsenhausen. Door Lodewijk den Duitscher werd
F. in 843 verheven tot hoofdstad van het Oostfrankische rijk ; sedert 1254 vrije stad en rijksstad, werd
F. hij de Gouden bul van 1356 geproclameerd als
kroningstad. Verscheidene rijksdagen werden te F.
gehouden, o. a. die van 1142, waarbij Saksen aan
Hendrik den Leeuw werd teruggegeven door Conrad III, en die van 1338, waarbij het Keizerrijk onafhankelijk werd verklaard van den Pauselijken
Stoel. In 1792 ingenomen door den franschen generaal Custine, werd F. in 1806 hoofdstad van het
door Napoleon ten behoeve van den Fins van Dalberg
gestichtte Groothertogdom Frankfort, dat samengesteld was uit de vrije stad F. met haar rechtsgebied, benevens Hanau, Fulda en Aschaffenburg,
beslaande eene uitgestrektheid van 95 vierk. mijlen,
bevolkt met 300,000 zielen. In 1815 werd dit groothertogdom verbrokkeld en F. weder eene vrije stad,
die in het volgende jaar verheven werd tot zetel van
den duitschen bond. De Republiek Frankfort (dat
wil zeggen de vrije stad F. met 2 onderhoorige vlekken en 6 dorpen, te zamen circa 2 vierk. mijlen
groot en bevolkt met omstr. 80,000 zielen) heeft
hare eigene staatsregeling (Constitutions-Erganzungsacte van 18 Oct. 1816 en Organieke wet van
12 Sept. 1853), haar eigen leger (rnim 1100 man),
en als lid van den bond een bondsgarnizoen in F.
van riiim 5000 man, bestaande uit oostenrijksche,
pruisische en beiersche troepen van alle wapenen.
-- 2) Frankfort aan de Oder, hoofdplaats
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Frankfurt

Franklin

van het regeerings-district F. der pruisische prov.
Brandenburg, ligt 12 mijlen bezuidoosten Berlijn,
op den linkeroever van de Oder en aan een kanaal,
dat de rivier in gemeenschap stelt met de Elve en de
Weichsel ; 35,000 inw.; monument van den dichter
Kleist, dito van hertog Leopold van Brunswijk ; gewichtige jaarmarkten ; de 1 506 door keurvorst Joachim I te F. gestichte universiteit is in 1811 verplaatst naar Breslau. Dicht bij dit F. ligt Cannersdorf, waar de Pruisen onder Frederik den Groote
12 Aug. 1 759 verslagen werden door de verbondene
Russen en Oostenrijkers.
Frankfurt, duitsche spelling voor de beide
Frankforten (aan Main en aan Oder).
Frankische Bond, het verdrag, 26 Nov.
1423 voor eenen tijd van 10 jaren aangegaan tusschen bisschop Frederik van Bamberg, bisschop Johan van Wurtzburg, de markgraven Frederik en
Johan van Bamberg met de in hunne landen gevestigde vrije graven en heeren, waarbij, ter handhaving van de openbare rust, bepaald werd, dat alle
tusschen hen ontstaande geschillen langs vreedzamen
weg beslist moesten worden.
Frankische Keizers, de duitsche keizers
van Conrad II tot Hendrik V (1024-1125).
Frankische Rijk (het), ontstaan door de
veroveringen der Franken onder Clovis of Chlodwig,
werd bij zijnen dood (511) door zijne zonen gedeeld.
Zoo ontstonden 4 afzonderlijke rijken, die echter in
558 door Clotarius I op nieuw onder een schepter
werden gebracht; maar reeds 561 had door zijne
zonen andermaal eene deeling plaats, en het F. R.
werd nu het tooneel van eenen afgrijselijken familieoorlog, die aangevuurd werd door Brunehilde en
Fredegonde. Onder Clotarius II kwam 613 het F. R.
nogmaals tot een geheel; het toppunt van macht en
grootheid bereikte het onder Karel den Groote (768
—814); doch onder de zwakke regeering van zijnen
zoon Lodewijk den Vrome begon de macht van het
F. R. reeds te verminderen, en na diens dood (840)
hadden er tusschen Lodewijk's zonen herhaalde
deelingen en verbrokkelingen plaats, waarvan de
voornaamste is de deeling bij het verdrag van Verdun (843); uit dit verdrag werd de feitelijke en
beslissende scheiding tusschen Frankrijk en Duitschland geboren. Vergelijk de artt. DUITSCHLAND en

kingen gedaan op het gebied der electriciteit, en in
1752 den bliksem-afleider of paratonnerre uitgevonden. Reeds in 1757 werd hij afgevaardigd naar
Londen om daar de belangen zijner landgenooten to
bepleiten, en kweet zich met veel bekwaamheid van
verscheidene moeilijke zendingen ; zoo bewerkte hij
o. a. dat 1765 de zegelwet werd ingetrokken, waarbij
aan de arnerik. kolonien het recht was ontnomen tot
hefting van eigene belastingen. Maar nieuwe redenen
tot misnoegen veroorzaakten nieuwe vertoogen aan
het engelsche gouvernement, en de taal, die F. daarbij
voerde, werd zoo vrijmoedig en krachtig, dat men
hem zijn ambt als postmeester-generaal ontnam. In
1775 naar Philadelphia teruggekeerd, ging hij eerst
1776, en andermaal 1778, toen Lodewijk XVI de
onafhankelijkheid der dertien Vereenigde Staten van
Noord-Amerika erkend had, als gevolmachtigd minister van zijn vaderland naar Parijs, onderteekende
20 Jan. 1782 met de engelsche commissarissen te
Parijs de preliminarien tot den vrede, die aan zijn
vaderland de onafhankelijkheid verzekerde. Daarop
bekleedde hij tot 1784 de waardigheid van president
van het congres van Pennsylvania, en stierf 17 April
1790. Onder de vele geschriften van F. verdient inzonderheid genoemd zijne een schat van levenswijsheid bevattende .Spreekwoorden van den ouden
Hendrik, of de wijsheid van den goeden Richard"
(Philadelphia 1757). Al de werken van F. werden
herhaalde malen herdrukt ; het laatst in 10 deelen
(Boston 1843-45).
Franklin (sir John), engelsch zeevaarder, gab.
1786 te Spilsby in Lincolnshire, kommandeerde 1818
de brik Trent bij de noordpool-expeditie van kapitein Buchan, en ondernam 1819 eene landreis naar
de uitwatering van de Kopermiju-rivier, terwijI
Parry die streken zou bezoeken met zijn schip. Nadat hij de kust had opgenomen tot aan kaap Turnagain (68} gr. noorderbr.) en 1832 naar Engeland
teruggekeerd was, deed hij, inmiddels tot kapiteinter-zee bevorderd, 1825 eene tweede reis om de genoemde kusten op te nemen tusschen de Mackenzierivier en de Kopermijn-rivier, was 18 Aug. 1827
doorgedrongen tot 70° 30' n. br. en 150° westerl.,
doch moest wegens het vergevorderde jaargetijde
toen terugkeeren. Nadat hij vervolgens toi 1843
gouverneur van Vandiemensland geweest was, ging
hij 19 Mei 1845 onder zeil met twee schepen, vergezeld van de kapiteins Crozier en Fitzjames, om
eene nieuwe noordpool-expeditie te ondernemen,
bereikte 4 Job de Walvisch-eilanden, en werd 26 Juli
in de Melville-baai voor het laatst gezien. De veelvuldige tochten, sedert ondernomen om F. op te
spores, of althans eenige zekerheid omtrent zijn lot
te erlangen, hebben eindelijk tot het resultaat geleid,
dat F. reeds 11 Juni 1847 aan boord van zijn schip
is gestorven, in de IJszee, nabij de noordwestkust
van het Koning-Willem's-eiland. De schepen waren
sedert 12 Sept. 1846 ingesloten door het ijs, en
werden 25 April 1848 door Crozier en Fitzjames en
de gansche bemanning (te zamen 105 man) verlaten. Zij landden to Point Victory onder 69° 37' 42n. br. en 98° 4' 15" westerl., en vervolgden 26 April
hunnen tocht um de uitwatering der Vischrivier te
bereiken, doch zijn onderweg omgekotnen. De twee
eerste reizen van F. zijn beschreven: Narrative of a
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Frankisch Zwitserland, zoo noemt men
het door zijne natuurschoonheden bekoorlijke bergachtige landschap tusschen de rivieren Pegnitz en
Main, inzonderheid de streek rondom Muggendorf,
in den beierschen kreis Oberfranken.
Franklin, naam van een aantal (wel 48) graafschappen en een paar dozijn (weinig belangrijke)
stedeen in de n.-amerik. Unie.
Franklin (Benjamin), beroemd als natuurkundige en als staatsman, geb. 17 Jan. 1706 in Massachusetts, op het tot Boston behoorende Governor's
Island, waar zijn varier zeepfabrikant was, begon
zijne loopbaan als boekdrukkersjongen, en bracht
het door vlijt en spaarzaamheid zoo ver, dat hij in
1729 een eigene drukkerij kon opzetten te Philadelphia. Van toen of eene eervolle plaats ingenomen
hebbende in den deftigen burgerstand, werd F. al
spoedig (1736) tot openbare betrekkingen geroepen,
en bekleedde die met zooveel bekwaamheid, dat hij
1753 door het engelsche gouvernement werd aangesteld als postmeester-generaal van al de engelschamerikaansche kolonien. Intusschen had F., die al
zijne ledige uren aan de beoefening der wetenschappen wijdde, reeds verscheidene belangrijke ontdek-

journey to the shores of the Polar Sea in the years

1819-22 (2 dln. London 1824; vertaald o. a. in
het Duitsch 2 dln. Weimar 1823-24), en Narrative
of a second expedition to the shores of the Polar Sea

1825- -27 (3 deelen, Londen 1828 ; Duitsch, Weimar 1829).

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk , fransch la France , het oude Galha Transalpina of Fr anco- Gallia, een der groote

(ongerekend circa 91,000 militairen in Algerie , to
Rome, in Syrie, enz.) bijna 371 millioen zielen, waarvan negen tiendegedeelten eigenlijke Franschen zijn,
terwijl het overige tiendegedeelte bestaat uit een
paar millioen Duitschers in den Elzas, Lotharingen en aangrenzende landstreken, ruim een millioen
Bretagners in Bretagne, 170,000 Basken aan de Pyrenean, en ongeveer 400,000 Italianen op Corsica
en in Savoje en Nizza. Sedert 2 Dec.1852 is F. een
keizerrijk. Administratief is F. ingedeeld in 89 departementen, die zich gevoegelijkst in vier groepen
laten splitsen, waarvan wij een overzicht laten volgen in onderstaande Label:

rijken van westelijk Europa, omvat (met inhegrip van
het 1860 aangeworven grondgebied van Savoje en
Nizza) eene uitgestrektheid van bijna 10,035 vierk.
mijlen (zonder genoemde aanwinst ruim 9748 vierk.
mijlen), en wordt begrensd als volgt: ten Z. door de
Middell. Zee, ten W. en N. door den Atlantischen
Oceaan , het Kanaal en de Noordzee ; wijders ten N.
door Belgie, Luxemburg, Pruisen en Rijn-Beieren,
ten 0. door het groothertogdom Baden, Zwitserland
en de Sardische prov. van Italie, en ten Z. door
Spanje. De hoofdstad van F. is Parijs ; en volgens de
officieele telling bedroeg de bevolking op I Jan. 1862
Departementen.
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Oude Provincièn,
tvaaruit die departementen gevormd zijn.

Hooldplaatsen.

In het N. 0.

Seine . ..
Seine-et-Oise .
Seine-et-Marne
(grens-dept.) Aisne .
.
Oise .
.
(kust-dept.) Somme
(do.)
Pas-de-Calais
(do.) Nord. .
Ardennes .
Marne ..
Aube .
.
Haute-Marne
.
.
Yonne.
Vosges (Vogesen)
Meurthe ..
( grens-dept.) Meuse (Maas) .
Moselle (Moezel)
(do.)
Bas-Rhin .
(do.)
Haut-Rhin .
(do.)
.
Doubs .
(do.)
(do.) Jura . . .
Haute-Same .
Saone-et-Loire.
Cote-d'Or ..
In het N. W.
(kust-dept.) Seine-Inferieure
E tire .
.
.
Orne .
(kust-dept.) Calvados ..
Manche (Kanaal)
(to.)
Ille-et-Vilaine .
(do.)
Cotes-du-Nord .
(do.)
(do.) Finisterre ..
Indre-et-Loire .
Eure-et-Loire .
Loire-et-Cher .
Loiret .
.
Niêvre.
Allier .
Cher .
Indre .
(kust-dept.) Morbihan .
Loire-Inferieure
(do.)
Maine-et-Loire .
.
Mayenne .
Sarthe.
.
Creuse.
.
Haute-Vienne .
Deux-Sevres .
.
(kust-dept.) Vendee
.
.
Vienne.
(kust-dept.) Charente-Inferieure .

Parijs
Versailles
Melon
Laon
Beauvais
Amiens .
Arras ..
Lille (Rijssel) .
Meziéres
Chalons
Troyes
Chaumont
Auxerre
Epinal
Nancy
Bar-le-Duc
Metz
Straatsburg
Colmar
Besancon
Lons -le - Saulnier
Vesoul
Macon.
Dijon.
Rouaan
Evreux
Alencon
Caen
Saint-LO
Rennes
Saint-Brieuc
Quimper
Tours .
Chartres
Blois
Orleans
Nevers .
Moulins.
Bourges
Chateauroux
Vannes
Nantes
Angers
Laval
Le Mans
Gueret.
Limoges
Niort
Napoleon-Vendee
Poitiers
.
La Rochelle

i

Ile de France.

Picardie
Artois.
Vlaanderen.
Champagne.

Lotharingen.
Alzace.
(de Elzas.)
Franche-Comte.
Bourgogne.

Normandie.

Bretagne.
Touraine.
Orleanais.
Nivernais.
Bourbonnais.
Berry.

s

Anjou, Maine et
Perche.
Marche.
Limousin.
Poitou.
Aunis.
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In het Z. W.
Gironde .
Dordogne . .
Tarn-et-Garonne
Aveyron .
Charente .
Corréze .
Lot .
..
Lot-et Garonne.
(kust-dept.)
Landes ..
(grens-dept.)
Hautes-Pyrenees
Gers .
..
(grens- en trust-d.) Basses-Pyrenees
(grens-dept.)
Haute-Garonne.
(kust-dept.)
Aude .
.
(trust-dept.)
Herault .
Tarn .
.
Ariege
...
Pyrenees Orientales.
In het Z. 0.
Rhone.
.
Loire .
Puy-de-Dome
Cantal. .
Haute-Loire
Ardêche .
(trust-dept.)
Gard .
.
(grens-dept.)
Lozére
(do.)
Ain .
Isere ..
(do.)
Hautes-A 1pes .
(do.)
.
.
DrOme.
.
(grens-dept.)
Vaucluse .
Bouches-du-Rhone .
(kust-dept).
Basses-Alpes .
(grens-dept.)
(do. en kust-dept.) Var ...
Alpes Maritimes
(do. en do.)
(kust-dept.)

(grens-dept.)
(do.)
(eiland.)

Savoie

.

.

Haute-Savoie .
.
Corsica

Deze tabel wijst aan uit welke provincien de tegenwoordige departementen gevormd zijn. De oude
indeeling van F. (vOOr 1789) was echter met in
provincien, onder welke benaming in de wandeling to
verstaan waren zekere landschappen of landstreken
zooals die oorspronkelijk als leen waren bezeten ;
zulke provincien telde men in F. meer dan 80 ; doch
Groote Gouvernementen.

Fransch Vlaanderen .
Artois ..
.
Picardie
Normandie . . .
Champagne-et-Brie .
Lorraine-et-Barrois
Alsace (Elzas) .
.
Bretagne .
..
Anjou .
Maine-et-Perche.
Touraine .
Poitou .
Aunis ....
Saintonge-et-Angoumois
Ile-de-France .
Orleanais .
Berry .
.
Auvergne .
Limousin .

Hoofdplaatsen.

Lille (Rijssel).
Arras.
Amiens.
Rouaan.
Troyes.
Metz.
Straatsburg.
Rennes.
Angers.
Le Mans.
Tours.
Poitiers.
La Rochelle.
Saintes.
Parijs.
Orleans.
Bourges.
ClermontFerrand.
Limoges.

Bordeaux
Périgueux
Montauban
Rhodez
Angouleme
Tulle .
Cahors
Agen
Mont-de-Marsan
Tarbes
Auch
Pau
Toulouse
Carcassone
Montpellier
A lby
Foix
.
Perpignan
Lyon.
St. Etienne.
Clermond -Ferrand.
Aurillac.
Le Puy.
Privas
Nimes
Mende
Bourg .
Grenoble
Gap
Valence
Avignon.
Marseilles
Digne
Draguignan
Nice (Nizza)
Chambéry
Annecy
Ajaccio

Guyenne.
Angoumois.
Limousin.
Gascogne.
Beare
Languedoc.
.
.

Foix.
Roussillon_
Lyonnais.
Auvergne.
Languedoc.
Bourgogne.
Dauphine.
Venaissin.
Provence.
sedert 1860.
do.
do.

de officieele indeeling was in gouvernementen, welker aantal menige verandering onderging, totdat F.
sedert 1768 ingedeeld was in 40 gouvernementen,
nl. 32 groote en 8 kleine. Die 8 kleine gouvernementen waren alien, Corsica alleen uitgezonderd, geenclaveerd in de groote. De 40 gouvernementen staan
h i eron der vermeld .
Groote Gouvernementen.

Bearn-et-Navarre .
Marche ..
Bourbonnais .
.
Nivernais
Franche-Comte .
Bourgogne-et-Bresse .
Guyenne-et-Gascogne
Languedoc . .
Bearn-et-Navarre .
't Graafschap Foix
Roussillon .
.
Lyonnais-et-Forez
Dauphine
.
.
Provence.

Hoofdplaatsen.

Pau.
Guêret.
Moulins.
Nievre
Besancon.
Dijon.
Bordeaux.
Toulouse.
Pau.
Foix.
Perpignan.
Lyon.
Grenoble.
Aix.

De 8 Kleine Gouvernementen waren :

Parijs .
Boulogne.
Havre
Sedan .

Toul.
Metz-et-Verdun.
Saumier.
Corsica.
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Het oude Frankrijk had nog twee andere gewichtige administratieve indeelingen, van de indeeling in
Gouvernementen zeer verschillend, namelijk : eene
het finantie-wezen betreffende indeeling in 34
generaliteiten of intendantschappen, en eene op het
rechtswezen betrekking hebbende indeeling in 16
ressorten, van Welke er13 elk een parlement tot middelpunt hadden, en 3 elk een souvereinen raad.
Kerkelijk was het oude F. ingedeeld in 135 diocesen ,

nl. 18 aartbisdommen en 117 bisdommen (waarvan 5 op Corsica).
Krachtens het decreet der Nationale vergadering
van 15 Jan. 1790 werd F. in departementen ingedeeld, aanvankelijk 83, welk getal in 1804 op 107
gebracht werd. De zoo even bedoelde 83, waren door
twee splitsingen veranderd in 83 departementen,
waarbij de volgende 22 kwamen :
Hoofdplaatsen.

Departementen.

Vaucluse (1791 gecreeerd door de Nationale Vergadering) .
.
Mont-Blanc
.
Alpes-Maritimes
.
..
.
Dyle .
Escaut (Schelde) .
.
Foréts (Wooden) .
.
Jemmapes ..
Lys ...
Meuse-Inferieure
Deux-Néthes .
.
Ourthe
.
.
Sambre-et-Meuse
Roer .
Sarre ...
Rhin-et-Moselle
Mont-Tonnerre .
Leman
Doire .
.
.
PO
Marengo
Sesia .
Stura ..
In 1812 was het fransche keizerrijk aangegroeid
130 departementen, onder welk getal 23 nieuwe, nl:
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Avignon
Chambery..
Nice (Nizza)
Brussel
Gent
Luxemburg
Mons (Bergen)
Brugge
Maastricht
Antwerpen
Luik
Namen
Aken
Trier
Coblentz
Maintz
Geneve
Ivrea
Turijn
Alexandria
Verceil
Coni

, Landstreken, waaruit
gevormd.

Graafschap Venaissin.
.
Savoje.
. Graafschap Nizza.

i
i

Belie.

Linker Rijn-oever.
Republiek Geneve.

}

Hoofdplaatsen.

Piemont.

Landstreken , waaruit
gevormd.

Departementen.

Schelde-monden
Rijn-monden .
Maas-monden .
IJsel-monden .
Wester-Eems .
Ooster-Eems .
Friesland ..
.
Boven-IJsel
.
Zuiderzee . .
Lippe ...
Elve-monden .
Weser-moneten .
Boven-Eems .
Taro ..
Arno .
.
..
Middellandsche Zee.
Ombrone .
Rome ..
Trasimene .
Genua ..
Montenotte
Apennijnen
Simplon .

Middelburg
's-Hertogenbosch
's-Gravenhage
Zwolle
Groningen
A urich
Leeuwarden
Arnhem
Amsterdam
Munster. .
Hamburg
Bremen
Osnabruck.
Parma
Florence
Livorno
Siena
Rome.
Spoleto
Genua
Savona
Chiavari
Sion .

Na zich tot zulk eenen reusachtigen omvang te
hebben uitgezet, kon het wel niet missen of het keizerrek F. had vele bestanddeelen in zich opgenomen,
die van de eerste gelegenheid de beste gebruik hoopten te maken, om zich uit die fransche handers los
te rukken. Het duurde niet sang [neer of met den
ongelukkigen veldtocht naar Rusland brak het tijd-

perk aan, waarop de heilzon van Napoleon I moest
beginners te tanen, totdat hij eindelijk voor goed zou
worden weggevaagd van het tooneel der wereld, om
zich op St. Helena voor te bereiden tot den overgang in de eeuwigheid. Met Napoleon's val werd de
landkaart van Europa herzien, en F. teruggebracht
binuen zijne natuurlijke greuzen.

de Nederlanden.

Westfalen.
1

Hanze-steden.
Hanover.
Parma en Piacenza.
Toskanen.
Roomsche staten.
Genua.
Walliserland.
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Sedert 1815 telde Frankrijk slechts 86 departementen, welk getal in 1860, gelijk reeds in de eerste
tabel (zie blzz. 1083 en 1084) is aangewezen, tot 89
is aangegroeid.
Tot het grondgebied van Frankrijk zelf, dus deel
uitmakende van de bedoelde 89 departementen, behooren verscheidene langs de kusten gelegene eilanden: Corsica en Hyeres in de Middellandsche Zee ;
de eilanden Re, °Won, Quessant, Belle-Ile en Ile-Dieu
in den A tlantischen Oceaari..
Buitendien heeft Frankrijk eene menigte bezittingen in andere werelddeelen, nl.:
In Afrika : Algerie ; de nederzettingen aan den Senegal ; het eiland Bourbon ; het eiland St.-Marie hij
Madagascar ; Mayotte en onderhoorigheden.
In Azie Pondichery; Carical; Mahe in Voor-Indie,
en sedert 1859 Saigoen in Achter-Indie.
In Amerika:De Kleine Antillen (Martinique, Guadeloupe, St.-Martin, Marie-Galante, Desiderade en LesSaintes); franschGuiana metCayenne; en deVisscherseilandew St.-Pierre en Miquelon bij Newfoundland.
In Australie, : De Marquesas-eilanden ; NieuwCaledonie ; Pomotou ; de Gezelschaps-eilanden.
Wat de geschiedenis van F. aangaat, die vangt
eigenlijk eerst aan met de regeering van Clovis (den
kleinzoon van Meroveiis), die beschouwd moet worden als de stichter der Merovingische dynastie. Nadat het oude Gallia langer dan vier eeuwen onder
de overheersching der Romeinen gestaan had, werd
het in het begin der 5e eeuw overweldigd : in het
zuiden door de West-Gothen, in het oosten door
de Burgundiers, en in het noorden door de Franken.
Aangaande de eerste vier frankische vorsten, waarvan men melding gemaakt vindt (zie de tabel aan
het einde van dit artikel) is niets met historische
gewisheid bekend, zoodat wij dit overzicht kunnen
aanvangen met Clovis.
I. Merovingische dynastic. Toen Clovis in 481 het
bewind aanvaardde, werd om het grondgebied van
Gallia strijd gevoerd tusschen de West-Gothen,
Burgundiers, Romeinen, Alemannen en Franken,
aan welke laatsten echter het overwicht verschaft
werd door Clovis, die de Romeinen versloeg bij
Soissons (486), de Alemannen aan zich onderwierp
na den slag bij Tolbiac (496), door zijne overwinning bij Vouille (507) de West-Gothen beperkte
tot het bezit van Septimanie, en reeds een geweldigen knak toebracht aan de macht der Burgundi e rs,
welke vervolgens geheel werd gefnuikt in 534 door
zijne zonen. Deze hadden na huns vaders dood (511)
de door hem veroverde landen gedeeld, door welke
deeling vier afzonderlijke rijken waren ontstaan, nl.
dat -van Parijs, dat van Metz, dat van Soissons en
dat van Orleans. In 558 kwamen al de frankische
landen weder onder een schepter, nl. van Clotarius I ;
doch 561 begon op nieuw eene deeling, gevolgd
door al de rampen van den burgeroorlog, waarin
Brunehilde en Fredegonde zulk eene belangrijke rol
speelden. Wel kwam het geheele frankische rijk in
613 nogmaals voor een korten tijd onder een hoofd,
nl. Clotarius II, doch het splitste zich weldra in vier
rijken : Austrasie, Neustrie, Burgundie (Bourgogne)
en Aquitanie. Van deze vier rijken speelden Austrasie
en Neustrie de voornaamste rol, en gedurende eenigen tijd stonden die twee in macht nagenoeg gelijk ;
maar van 687 of begon Austrasie, waar de zeden van
voor den tijd der verovering het zuiverst bewaard
waren gebleven, en waar het yolk het minst in aanraking was gekomen met de romeinsche beschaving,
de overhand te nemen op Neustrie. Op genoemd
tijdstip had Austrasie opgehouden eene monarchie

te zijn ; en terwijl de wettige merovingische vorsten
nog in Neustrie regeerden, had Austrasie zich herschapen in eene soort van feodale republiek, die bestuurd werd door de leden van het geslacht Heristal,
met den titel van hertog. Deze hertogen van Austrasie
begonnen zich al spoedig als majordomus (maire du
palais) op te dringen aan de koningen van Neustrie ;
Burgundie werd onderworpen aan hun gezag ; en
Aquitanie, overweldigd door de Arabieren, vond
eenen bevrijder (732) in Karel Martel. Het duurde
niet lang meer of een dier majordomussen, namelijk
Pepijn de Korte, stiet Childerik III, den laatsten
merovingischen koning, van den troon, maakte zich
van de kroon meester, en werd zoodoende de stichter van eene nieuwe dynastie, nl. de Carolingische
(in bet jaar 752).
II. Carolingische dynastie. Pepijn de Korte, de
stichter van deze dynastie (752) onderwierp Aqui-
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tanie en Septimanie aan zijn gezag, en vereenigde
voor het eerst geheel F., alleen Bretagne uitgezonderd ; hij deed zijnen invloed gelden tot in Italie,
noodzaakte Astulphus, koning der Longobarden, pans
Stephanus te eerbied igen, en schonk een territorium
aan de Kerk. Ziju zoon Karel de Groote (768-814)
onderwierp Spanje's noordergedeelte, Italie, saksisch
Germania, Beieren, Avarie, en stichtte een ontzaggelijk groat rijk (800), waaraan hij den naam gaf
van Westersch keizerrijk. Dit groote rijk bleef echter slechts hestaan tot 843, toen het door de deeling
bij het verdrag van Verdun verbrokkeld werd, en
daaruit drie afzonderlijke rijken ontstonden, nl.
Frankrijk, Duitschland en Italia. Wat de keizerskroon betreft, die bleef aan de italiaansche en duitsche linien van het carolingische huis, ging vervolgens aan vreemde leenheeren over, en bleef ten
slotte aan de Duitschers. In F. neemt bet verval
der carolingische dynastie eenen aanvang met het
jaar 843 ; de macht der groote leenheeren breidde
zich hoe langer hoe meer uit, ten koste van het koningschap. De Noormannen kwamen jaarlijks de
kustprovincien brandschatten. Karel de Kale verloor
de spaansche mark, doch maakte zich 872 van het
westerdeel van Lotharingen meester, en werd 876
roomsch keizer. Hij stierf 877; en zijn zoon Lodewijk H, bijgenaamd de Stamelaar, die hem op den
troon volgde, volgde hem reeds 879 in bet graf. Van
diens zonen (Lodewijk III, Carloman en Karel den
Eenvoudige), regeerden eerst de twee oudste gezamenlijk, doch moesten Lotharingen aan Duitschland
a fstaan, en verloren Cisjuraansch Burgundie.Lodewijk
stierf 882, Carloman 884; en met terzijdestelling
van Karel den Eenvoudige, ward de duitsche koning
Karel de Dikke op den troon gebracht, doch reeds
in 887 afgezet, waarop hij in het volgende jaar stierf.
Een der groote leenheeren, Eudes (of Odo), graaf
van Parijs, de eerste der Capets, die zich 887 van
den troop meester gemaakt had, stond dus tegenover Karel den Eenvoudige, totdat deze in 898 alleen regeerde over Frankrijk en Lotharingen. Hij

gaf Normandie als leengoed aan de Noormannen;
doch werd door graaf Robert, Odo's broeder, in 923
bij Soissons verslagen, en stierf in gevangenschap.
Na eene woelige tusschenregeering werd hij 936 opgevolgd door zijnen zoon Lodewijk IV, bijgenaamd
Ultramarin, die 954 stierf, waarna zijn zoon, Lotharius, aan het bewind kwam, onder de bescherming der Capets ; hij :stierf 986 ; en met den dood
(987) van zijnen zoon Lodewijk V, bijgenaamd de
Luie, was bet mannelijk oir der Carolingers uitgestorven, terwijl de troon werd beklommen door
Hugo Capet.
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III. Capetingische dynastie. Hugo Capet, graaf van
Parijs en Orleans, hertog van Francia, opende 987
de rij der Capetingische koningen, wie het slechts
langzaam mocht gelukken de koninklijke macht weder uit te breiden ; krachtdadig werden zij in dat
streven geholpen door den langen duur van ieders
regeering, door de instelling van de gemeenten, en
voornamelijk door de kruistochten, waarvan de doortastende Lodewijk VI, bijgenaamd de Dikke (1108
—37) meesterlijk partij trok. Daarop volgden de
oorlogen met Engeland, om de normandische bezittingen, welke oorlogen eerst door Filips II August
(1180-1223) tot een voor F. gewenscht einde
werden gebracht, doordien (1204-5) Normandie,
Anjou, Maine en Poitou voor goed aan de Engelschen
werden ontweldigd ; nog andere groote leenen werden door hem aan de kroon getrokken, terwijl hij
ook in den oorlog tegen de Albigenzen den machtigen graaf van Toulouse ten val bracht. Het groote
graafschap Guienne, en Gascogne met al zijne aanhoorigheden, waren reeds voor hem op het punt geweest aan de kroon te komen, hetgeen slechts verijdeld was geworden door de echtscheiding van
Lodewijk den Jonge en Eleonore van Aquitanie
(1152). Weinig vergrooting van grondgebied had er
plaats onder Lodewijk IX, bijgenaamd de Heilige
(1226-70); niettemin deed deze koning nog meer
dan zijne voorgangers, daar hij aan de kroon een
zedelijk overwicht wist te verschaffen op de macht
der leenheeren, en door binnenlandsche organisation
bet koninklijk gezag op hechte grondslagen vestigde.
Onder Filips III (1270-84), die Languedoc bij F.
inlijfde, mengde F. zich in al de twisten der spaansche christenrijken, en strekte zijnen invloed uit tot
in Napels. Doch de genadeslag werd aan het toenmalige feudalismus toegebracht door Filips IV, bijgenaamd de Schoone (1285-1314), die zelfs de
pausen deed bukken voor zijnen wil, en hen noodzaakte gedurende geruimen tijd hunnen zetel te
Avignon te houden. Door dezen koning werden
voor het eerst de Staten-generaal bijeengeroepen,
waarbij hij zich van den burgerstand bediende als
een machtigen steun tegenover den adel en de geestelijkheid. Onder de regeering van zijne zonen, die
hem opvolgden (Lodewijk X, 1314-16; Filips V,
1316-21 ; Karel IV, 1321-28), terwijl met den
laatsteh he,t mannelijk oir van Filips IV uitstierf,
zien wij eene groote feodale reactie plaats grijpen,
welke de drie genoemde koningen, als met blind held
geslagen, in de hand werken, en die aanvankelijk
ook bevorderd wordt door den tak Valois.
IV. De Valois. Toen het mannelijk oir van Filips
den Schoone uitgestorven was, beklom de zoos van
Karel van Valois (Filips' booeder) den troon, en
regeerde (1328-50) onder den naam van Filips VI.
Engeland's koning Eduard III, die gehuwd was met
eene dochter van Filips den Schoone, beweerde uit
dien hoofde de naaste gerechtigde tot den troon van
Frankrijk te zijn, en hieruit werden de langdurige
successie-oorlogen geboren, die bekend zijn onder
den naam van Honderdjarigen oorlog (1337-1453).
De Engelschenbevochten de overwinning op Filips VI
(bij Crecy, 1346), op Jan II (bij Poitiers, 1356), die
zelfs door hen gevangen genomen werd en 1360 bij
den vrede van Bretigny geheel het oude Aquitanie
aan Engeland moest afstaan. Hierover ontstonden
binnenlandsche onlusten ; de staten-generaa I trokken
de macht der regeering aan zich, binnen Parijs regeerde het gepeupel ; de provincien werden geteisterd door den boeren-opstand der Jacquerie, met de
benden van uit de dienst ontslagene soldeniers. On-

der Karel V (1364-80) brak op nieuw de oorlog
met Engeland nit, over het bezit van Bretagne, doch
eindigde 1377 ten voordeele van F. Door Karel V
werden plechtige vergaderingen van het parlement
ingesteld in plaats van de staten-generaal. De regeering van Karel VI (1380-1422) was slechts eene
aaneenschakeling van beroeringen. Bij zijne troonsbeklimming minderjarig, werd deze koning vervolgens krankzinnig ; en nu werd het regentschap de
twistappel tusschen de rijksgrooten, voornamelijk.
Lodewijk van Orleans en Jan van Burgundie. De
vermoording van eerstgenoemden door laatstbedoelden (1407) scheurde geheel F. in twee partijen,
Armagnacs en Bourguignons. Van deze binnenlandsche onlusten maakte Hendrik V van Engeland gebruik ; hij deed eenen inval in F., bevocht 1415 de
overwinning bij Azincourt, en deed zich 1420, bij
het verdrag van Troyes, erkennen als naast gerechtigde tot den troon van F. Deze overeenkomst werd
intusschen nietig verklaard door den dauphin, die
het regentschap bekleedde, en die later als koning
Karel VII over F. regeerde (1422-61). Achter de
Loire teruggetrokken, bleef hij weerstand bieden aan
de Engelschen, totdat de Maagd van Orleans, Jeanne
d'Arc, de kansen van den oorlog deed verkeeren
(1429); Karel VII werd gezalfd te Reims, en na lang
en vinnig strijden werden de Engelschen eindelijk
voor goed uit F. verdreven (1453). De opvolger van
Karel VII, nl. Lodewijk XI (1461-83) liet geen
middelen ongehruikt om de groote leenheeren, die
gedurende de burgeroorlogen hunne macht meer en
meer hadden uitgebreid, zooveel doenlijk te kortwieken ; niet minder dan elf groote leenen werden
door hem aan de kroon getrokken; hij werd de
tweede stichter van het koninklijk absolutismus, en
onder zijne regeering begon de strijd met Oostenrijk. Karel VIII (1483-98), die het landschap Bretagne aan de kroon bracht, begon de oorlogen in
Italie, om het bezit van Milaan en Napels ; door Lodewijk XII (1498-1515) werden die met weinig
goed gevolg voortgezet ; en Frans I (1515-47), aanvankelijk zegevierend over de Zwitsers bij Marignano
(1515), dock' vervolgens door de Keizerlijken verslagen bij de Bicoque (1522) en bij Pavia (1525),
waar hij zelf gevangen werd genomen, was niet in
staat eenen dam op te werden tegen de ontzachlijke
machtsuitbreiding van Karel V, zoodat het huis
Habsburg, bij den vrede van Crespy (1544) meester
bleef van Milaan en Napels. Onder dezen Frans I intusschen werd het koningschap in F. meer en meer
het middelpunt van het staatkundig leven. Hendrik II (1547-59), die 1552 in het bezit kwam van
de Brie Bisdommen, verleende uit politieke inzichten pulp aan de Protestanten in Duitschland, doch
verdrukte en vervolgde die in F.; onder zijne drie
zonen (Frans II, 1559-60; Karel IX, 1560-74;
Hendrik III, 1574-89), wier moeder, Catharina de
Medicis, eigenlijk de ziel was van het gansche regeeringsbeleid, werd door die verdrukking van het
Protestantismus het land beroerd met binnenlandsche godsdienst-oorlogen en strijden met de Guises,
in 1572 greep de verfoeienswaardige parijsche bloedbruiloft (Bartholomeusnacht) plaats, de roomschkatholieke Ligue trail op tegenover de Hugenoten ;
doch nadat 1589, m g Hendrik III, de tak der Valois
uitgestorven was, beklom Hendrik IV van Navarre
den troon, en herstelde de rust door de uitvaardiging
van het Edict van Nantes (1598).
V. De Bourbons. Met Hendrik IV nam de dynastie
der Bourbons eenen aanvang. Hij had veel te worstelen met de partijhoofden, betrad met Sully de
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baan der binnenlandsche hervormingeu, bracht in
menig opzicht herstel aan, en leidde F. op den weg
tot grootheid, doch viel 1610 door den moorddolk
van Ravaillac. Gedurende de minderjarigheid van
Lodewijk XIII, wiens moeder, Maria de Medicis,
eenen grooten invloed uitoefende, was de staatkunde der regeering ten speelbal van hof-intrigen ;
doch door den ijzervasten wit van kardinaal Richelieu,
die het Protestantismus fnuikte en den laatsten vernietigenden slag toebracht aan het leenstelsel, werden de grondslagen gelegd tot de absolute heerschappij van Lodewijk XIV, terwijl de buitenlandsche staatkunde van Richelieu door F. de voornaamste rol deed spelen in den Dertigjarigen oorlog
(1618-48), en aan Oostenrijk het overwicht ontwrong, dat het tot dusverre had doen gelden in de
staatkunde van Europa. De staatkunde van Richelieu,
in minder doortastenden vorm, maar daarom niet
minder doordrijvend, voortgezet door kardinaal Mazarin gedurende de jeugd van Lodewijk XIV, verhief F. tot den rang van eerste mogendheid van
Europa. Maar toen Lodewijk XIV zeif de teugels van
het bewind aanvaard had, was het voor zijne eerzucht niet genoeg de eerste, hij wilde de eenige zijn ;
en bijgestaan door ministers als Louvois en Colbert,
vervolgde hij tegenover het buitenland eene staatkunde van verovering, en binnenslands eene politiek
van luister-vertoon en weelde-tentoonspreiding,
waarvan de wedergade in Europa nooit gezien was;
later bezoedelde hij echter zijne glansrijke regeering
door godsdienstige onverdraagzaamheid ; in zijnen
laatsten oorlog, den spaanschen successie-oorlog,
was hij niet gelukkig ; en bij zijnen flood (1715)
liet hij eene ledige schatkist na met eene staatsschuld
van 3500 millioen livres. De minderjarige Lodewijk
XV beklom den troon (1715) onder bet regentschap
van hertog Filips van Orleans; het tijdperk van dit
regentschap kenmerkte zich door den beruchten
action-handel van Law, en door de reactie der onzedelijkheid tegen de geheerscht hebbende huichelarij. Toen begon de eigene regeering van Lodewijk
XV, aanvankelijk onder de leiding van den zachten
en omzichtigen Fleury, in wiens tijd de oorlog over
bet kiezen van een koning voor Polen (1735-37)
en de oostenrijksche successie-oorlog plaats grepen,
beiden voor Frankrijk voordeelig, ofsclioon reeds
toen bij menige gelegenheid bleek, dat F. inwendig
zwakker begon te worden. Vervolgens bracht Choiseul, ondersteund door den invloed van madame de
Pompadour, het verbond met Oostenrijk tot stand,
waardoor F. in den weinig roemrijk gevoerden Zevenjarigen oorlog betrokken werd, en het grootste
gedeelte zijner kolonien verloor. Noch bet Bourbonsche familie-verdrag, noch de onrechtmatige verwerving van Corsica konden tegen de genoemde nadeelen opwegen. Choiseul verdreef nog de Jezuieten
uit Frankrijk, doch werd door gravin Dubarry in
ongenade gestort ; en de verwarring werd nog vergroot door den strijd met het parlement. Zoo stonden de zaken, toen Lodewijk XV in 1774 stierf.
Zijn kleinzoon, Lodewijk XVI, beklom den troon
met de beste bedoelingen, waaraan echter zijne bekwaamheid en geestkracht niet beantwoordden.
Naast den grijzen en onhekwamen Maurepas, hetraden Turgot en Malesherbes den weg der hervormingen, doch door den adel en het parlement werd pun
val bewerkt. Hetzelfde lot wedervoer Necker, zoodra
hij na den engelsch-amerikaanschen oorlog (waarin
F. 1775-1783 eene rol had gespeeld om Engeland
te vernederen) verklaarde, dat de opheffing van het
belastting-privilegie noodzakelijk was. Calonne hield

de zaken eenigen tijd aan den gang door allerlei
kunstmiddeltjes, waardoor de ware stand van zaken
verbloemd werd ; doch zooveel te pijnlijker werd
dan ook het ontwaken nit den Broom der gerustheid,
toen hij aan de vergadering van notabelen , die
22 Fehr. 1787 bijeen was geroepen, de bekentenis
deed, dat er een jaarlijksch to-kart was van 140
millioen livres. Tegen de door bisschop Lomenie
van Brienne te baat genomene maatregelen verklaarde zich het parlement, met Welk lichaam men
daarover in eenen strijd geraakte, waaraan geheel F.
deelnam. Van alle zijden werd luide aangedrongen
op het bijeenroepen van de algemeene staten ; en
nadat Necker teruggeroepen en nog eene nieuwe
vergadering van notabelen gehouden was, vergaderden de staten dan ook werkelijk 25 Mei 1789 te
Versailles, waarbij de derde stand in dubbelen getale
werd verlegenwoordigd.
VI. Fransche onwenteling (1789-1799). Den
17en Juni werd, op voorstel van Sieyes , een besluit
genomen, waarbij de derde stand verklaarde de eenige
ware volksvertegenwoordiging te zijn, blijvende het
den adel en der geestelijkheid vrijgelaten, zich bij
de aldus opgetredene nationale vergadering aan te
sluiten. Hiermede had de ornwenteling eenen aanyang genomen. De eed in de Kaatsbaan (20 Juni),
de verklaring van de onschendbaarheid der afgevaardigden (23 Juni), de bestorming van de Bastille
(14 Juli), waren de eerste handelingen, die volgden.
De koning gaf toe, stelde Necker weder aan, bevestigde Bailly als maire van Parijs en Lafayette als opperbevelhebber over de nationale garde.De koninklijke
prinsen openden intusschen de reeks der etnigranten.
Bij besluit van 4 Aug. werden door de nationale
vergadering de zoogenaamde feodale lasten afgeschaft; en hierop volgde de verklaring van de rechten der menschheid. De beraadslaging over eene
constitutie was niet in staat den storm te hezweren
van de opgewondenheid des yolks, die van verschillende zijden werd aangevuurd ; en 5 Oct. trok een
zwerm razend gepeupel naar Versailles, en richtte
daar tooneelen aan, ten gevolge waarvan de koning
en de nationale vergadering hunnen zetel verlegden
naar Parijs. Het land werd ingedeeld in 83 departemeuten, en deze in arrondissernenten en kantons,
en naar eenheid en centralisatie gestreefd in alle
takken van bestuur. De nood der openbare schatkist
leidde tot het verbeurdverklaren van de kerkelijke
goederen en tot het creeeren van de assignaten
(2 Dec.). Alle geestelijke en wereldlijke orden, genootscbappen en adellijke titels werden afgeschaft;
en de oneenigheid der partijen, wet verre van tot
staan gebracht te worden door de op bet Marsveld
plechtig plaats hebbende aflegging van den eed
(14 Juli 1790) op de nog niet eens voltooide constitutie, begon zich nu eerst duidelijk afgebakend te
vertoonen met de ineestmogelijke wederzijdsche
bitterheid. Met Mirabeau stierf (2 April 1791) de
laatste man, die den troon misschien nog hadde
kunnen redden. De koning deed eene poging om te
vluchten, doch werd 22 Juni te Varennes aangehouden door Drouet, naar Parijs teruggebracht, en in
zijne waardigheid geschorst. De republikeinen verlangden, dat hij voor good zou worden afgezet ; intusschen werd een ter bereiking van dat oogmerk
plaats grijpende opstand (17 Juli) door Lafayette
beteugeld, en de koning mocht 14 Sept. den eed
atleggen op de constitutie van 3 Sept. 1791. Daar de
nationale vergadering besloten had, dat Been parer
leden in de volgende vergadering gekozen rnocht
worden, was de 1 Oct. geopende wetgevende verga-
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Bering geheel samengesteld uit nieuwe mannen,
waarvan de gematigdste, de Girondijnen, nog altijd
tegen het koningschap waren, terwijl de erkende
democraten de club der Jacobijnen achter zich hadden, waar Robespierre de grootste rol speelde. De
emigratie, de weigerachtigheid van een groot aantal
geestelijken om den eed op de constitutie af te leggen, de protesten van het buitenland, royalistische
opstanden in Calvados en in de Vendee, veroorzaakten slechts, dat er telkens strengere decreten uitgevaardigd en strengere maatregelen genomen werden,
terwijl elke poging des konings, om van zijn veto gebruik te makers, de gemoederen nog meer tegen hem
verbitterde. Te vergeefs verklaarde hij 20 April 1792
den oorlog aan Oostenrijk. Het begin van dien oorlog kennierkte zich door tegenheden, die men op
den koning wreekte. Herhaalde tooneclen van yolkswoede tegen de Tuilerien noodzaakten den koning
eindelijk (10 Aug.) de vlucht te komen nemen naar
de vergaderzaal der nationale vergadering, die, terwijl bet gepeupel de trouwe zwitsersche lijfwacht
van kant rnaakte, den koning suspendeerde, aan hare
eigene besluiten kracht van wet toekende, en eene
nationale conventie bijeen riep. Het koninklijk gezin
werd 13 Aug. gevangen gezet in den Temple. De
mare, dat Verdun ingenomen was, lokte de gruwelijkste moordtooneelen nit, die op rekening gesteld
moeten worden van Danton. De machteloos gewordene nationale vergadering ontbond zich 21 Sept.
1792, en de nationale conventie trad dadelijk in
hare plaats. In deze nieuwe vergadering hadden de
Jacobijnen de meerderheid. Op voorstel van Collot
d'Herbois werd 25 Sept. de republiek geproclameerd.
Hetzelfde wilden ook de Girondijnen ; maar deze
hadden gaarne bet leven van den koning willen
redden ; niettemin stemden ook de meesten hunner
voor het doodvonnis, dat 20 Jan. 1793 tegen Lodewijk XVI uitgesproken, en reeds den volgenden dag
aan hem voltrokken werd. Nu keerde zich allereerst
de verbittering der Jacobijnen tegen de gematigder
Girondijnen ; en zoowel door vijandeltjke aanvallen,
tegen F.'s grondgebied ondernomen van buiten af,
als door inwendige beroerten, waaronder de opstand
in de Vendee, die een dreigend aanzien begon aan
te nemen, zagen de heethoofden zich in de hand gewerkt, om het schrikbewind te kunnen doordrijven.
Op voorstel van Danton werd 9 Maart het revolutionaN gerechtshof, 6 April de commissie van algemeen welzijn, 2 Juni de inhechtenisneming der
Girondijnen gedecreteerd. Te midden van al de woelingen werd 10 Aug. 1793 op het Marsveld den eed
afgelegd op eene nieuwe constitutie, die echter buiten werking zou blijven gedurende den oorlog met
het buitenland, en die nooit in werking gekomen is.
Net schrikbewind hield alle verdachte personen uit
openbare ambten verwijderd, of plaatste hen in de
gelederen der armee, die door Carnot met veel talent
georganiseerd werd, en aan bet hoofd waarvan men
generaals stelde, die met warmte de nieuwe orde
van zaken voorstonden. Den ben October werd een
nieuwe kalender ingevoerd. Het Christendom werd
formeel afgeschaft en vervangen door de godsdienst
der Rede. Achter al de decreten der commissie van
algemeen welzijn stond de guillotine, en in die commissie was de hoofdpersoon Robespierre, die ter zijde
werd gestaan door St.-Just en Couthon. Hij offerde
ook de Hebertisten op (24 Maart 1794), omdat deze
hem als al te bnitensporige heethoofden in den weg
stonden ; zelfs Danton en zijne vrienden werden
door Robespierre opgeofferd, zoodra ze slechts blijk
durfden geven van hun vervangen naar het bewan-

delen van eenen meer wettigen weg. Alles werkte
samen, om het dictatorschap van Robespierre te bevorderen, die wel is waar de eeredienst van een
Opperwezen instelde, maar die tevens het ter dood
brengen door beulshanden deed plaats grijpen op
nooit gekende groote schaal ; hij wist het zelfs daarheen te leiden, dat aan de commission de bevoegdheid verleend werd, de afgevaardigden, zonder voorafgaande formaliteiten, in staat van beschuldiging te
stellen. Nu opende de nationale conventie eindelijk
de oogen, en vatte moed, om zulk een dreigend gevaar, waarbij niemands leven meer zeker was, af te
wenden ; 9 Thermidor (27 Juli) werd Robespierre
met zijnen aanhang in hechtenis genomen, en den
volgenden dag beklom hij het schavot. — Nu volgde
eene sterke reactie. De club der Jacobijnen werd
11 Nov. gesloten, en kort daarop werden alle yolksbtieenkomsten verboden. Nadat de opstanden van
17 Germinal (2 April) en 1 Prairial (20 Mei) onderdrukt waren, wend 23 Mei 1795 de ontwapening
der voorsteden gedecreteerd. Een royalistische opstand, beproefd naar aanleiding van de nieuw ontworpene staatsregeling (zie het art. DIRECTOIRE)
werd 15 Venderniaire (4 Oct.) beteugeld door Barras
en Bonaparte. Bij al deze woelingen binnenslands
was F. door Pruisen en Oostenrijk, en spoedig daarna
ook door Engeland, Spanje en Sardinie aangetast,
en aanvankelijk hadden die verschillende vijanden
eenigen voorspoed op hunne onderneming ; doch
sedert den terugtocht der Pruisen uit Champagne
kwam de overwinning aan de zijde der fransche
wapenen Custine was naar Maintz, Dumouriez naar
Belgie, Pichegru naar Holland opgerukt, en na velerlei
wisselingen was 1795 met Pruisen en Spanje vrede
gesloten.
VIl. Het Directoire. De nationale conventie werd
26 Oct. 1795 ontbonden, en 28 Oct. begon de regeering van het vijfhoofdige Directoire, met menige
beperking van het democratische beginsel. De democratische samenzwering van Babeuf werd spoedig
onderdrukt. Moeilijker ging het, bij den benarden
staat waarin de schatkist verkeerde, met de door al
de doorstane staatkundige woelingen gedemoraliseerde legers oorlog te voeren. Zoo stonden de zaken,
toen Bonaparte aan het hoofd werd gesteld van de
italiaansche armee, waarmede hij den beroemden
veldtocht van 1796 maakte, die eindigde met den
vrede van Campo Formio (17 Oct. 1797). Daarentegen noopte het in royalistischen geest uitvallende
resultaat der verkiezingen van Mei 1797 tot den
staatsgreep van 18 Fructidor, waarbij Carnot en
Barthelemy tot deportatie verwezen, en al de koningsgezinde raadsleden uitgesloten werden. Nu ondernam Bonaparte (19 Mei 1798) de expeditie naar
Egypte. Zooals men reeds de Nederlanden en ook
een groot gedeelte van Italie gerepublicaniseerd had,
democratiseerde men sedert Dec. 1797 Zwitserland.
Pans Pius VI werd 1798 naar Frankrijk gebracht.
Nelson vernielde echter de fransche vloot bij Aboekir, en gedurende het congres van Rastadt vormde
zich de tweede coalitie tegen Frankrijk, waaraan
deelnamen Engeland, Oostenrijk, Rusland, Napels en
de Porte. Wel brachten Championnet en Jouhert in
het begin van 1799 geheel Italie in fransche handen ;
doch reeds spoedig daarna zegevierde Suwarow in
Italie, en aartshertog Karel in Duitschland ; en de
zaak der Franschen ware onherroepelijk verloren
geweest, indien niet Massena de overwinning hadde
bevochten bij Zurich (25-27 Sept.), terwijl de
landing der Engelschen in Holland verijdeld werd
door Brune. Intusschen was F. tegenover bet buiten69
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land genoodzaakt zich tot zijne verdedigingslinie te
bepalen, terwijl het Directoire (zie dat art.) binnenslands meer en meer in de achting began te dagen.
Van een en ander trok Bonaparte partij ; hij verliet
Egypte, en landde 9 Oct. 1799 in F. Een der directeuren, Sieyes, die reeds de behoefte erkend had aan
meer eenheid in het bewind, sloot zich aan Bonaparte aan ; en 9 Mei (zie BRUMAIRE) werd het Directoire omvergeworpen, en Bonaparte trad als eerste
consul op, aan het hoofd der nieuwe regeering.
VIII. -Het Consulaat. De staatsregeling van het
Consulaat trad 27 Dec. 1799 in werking, en werd
7 Febr. 1800 verklaard aangenomen te zijn. Bonaparte, die als eerste consul bijgestaan werd door
twee andere consuls, Lebrun en Cambaceres, herstelde de rust in de Vendee, bracht eenige orde in
den staat der finantien, maakte dat de politie zich
beter handhaafde onder Fouche, reikte den uitgewekenen en der Kerk de hand tot verzoening ; en
zijne overwinning bij Marengo ('14 Juni) en Moreau's
overwinning bij Hohenlinden (3 Dec.) leidden tot
den vrede van Luneville (9 Febr. 1801); terwijl nu,
nu de expeditie in Egypte mislukt was, ook met
Engeland de vrede tot stand kwam (te Amiens, 27Mrt.
1802). Door het concordaat van 15 Aug. 1801 werd
de roomsch-katholieke godsdienst in F. hersteld.
Het tribunaat werd tot een kleiner getal leven beperkt, en zoodoende gezuiverd van de ergste beethoofden. Aan de meeste uitgewekenen werd amnestie verleend. Bonaparte werd 2 Aug. 1802 benoemd
tot consul voor zijn geheele leven. Hij vereenigde
Elba, Parma en Piemont met F., was tevens president der Cisalpijnscbe republiek, en gaf aan Zwitserland de Mediatie-acte. Intusschen ging St.-Domingo 1803 voor F. verloren, en met Engeland
kwam het op nieuw tot oorlog. Dit en de samenzwering van Cadoudal waren de voornaamste oorzaken, waardoor Bonaparte 18 Mei 1804, met toestemming der fransche natie, verheven werd tot
erfelijk keizer der Franschen, onder den naam van
Napoleon I.
IX. Het eerste Keizerrijk. De pans zelf zalfde Napoleon, 2 Dec. 1804 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
(Notre-Danze) te Parijs, als keizer ; 18 Maart 1805
werd hij tevens koning van Italie. De oorlog der
derde coalitie, waaraan Oostenrijk, Engeland en
Rusland deelnamen, eindigde 2 Dec. 1805 met den
slag bij Austerlitz, waarop (26 Dec.) de vrede van
Presburg volgde. Daarentegen versloeg Nelson de
fransch-spaansche vloot bij Trafalgar ; maar met des
te grooter volharding zette Napoleon zijn plan door,
om de Engelschen van het geheele vasteland uit te
sluiten. Hij plaatste zijne broeders, Jozef en Lodewijk
Bonaparte, op de tronen van Napels en Holland ;
zijn stiefzoon Eugenius (zie BEAUHARNA1S) werd onderkoning van Italie, Joachim Murat groothertog
van Berg. De nit de verbrokkelde deelen van het
Duitsche rijk ontstane Rijnbond nam den franschen
keizer tot protector. Nu ontblootte ook Pruisen het
zwaard tegen F., doch werd bij Jena en Auerstadt
(14 Oct. 1806) totaal verslagen, waarop Napoleon
ook bij Eylau en Friedland zegevierde, en de vredesvoorwaarden van Tilsit voorschreef (7 en 9 Juli
1807). Tegen Engeland riep hij bet Continentaalsysteem (zie dat art.) in het aanzijn. Vervolgens, na
gemeen overleg met Spanje, hezette hij Portugal,
doch trok dadelijk daarna partij van de twisters in
de spaansche koninklijke famine, om de kroon van
Spanje aan zich te doers afstaan (zie FERDINAND VII),
waarop hij zijnen breeder Jozef op den spaanschen
troon plaatste, terwijl hij Murat verhief tot koning

van Napels. Het in opstand gekomene Spanje werd
tot onderwerping gebracbt door Napoleon, hoezeer
dan ook slechts zoo lang rustig blijvende als de keizer zich persoonlijk op spaansch grondgebied beyond.
Het op nieuw de wapenen opgevat hebbende Oostenrijk werd door Napoleon overwonnen bij Eckmiihl
en, na den onbeslist blijvenden slag van Aspern, bij
Wagram, waarop de vrede van Weenen (14 Oct.
1809) volgde, waardoor de Illyrische provincien aan
F. werden toegevoegd, dat ook reeds den Kerkelijken Staat bij zich had ingelijfd. Na de abdicatie van
koning Lodewijk van Holland, werd geheel Holland,
even als reeds lang te voren bet geval was geweest
met Belgie, ingelijfd bij F. (9 Juli 1810). Hetzelfde
had plaats (12 Nov.) met het zwits. kanton Wallis,
en (10 Dec.) met de Monden van de Eems, Weser
en Elve, met de Hanzesteden en Oldenburg. Over
dit een en ander, en over het Continentaal-Systeem
kwam Napoleon in een onherstelbaren twist met
Rusland, waarmede bij sedert 1807 in bondgenootschap had gestaan. In Juli 1812 toog Napoleon met
eene armee van 500,000 man naar Rusland, en
rukte 14 September Moskau binnen (zie het artikel
RUSSISCH-DUITSCHE OORLOG), stiet echter op de onoverkomelijke bezwaren van het land en het klimaat
en op de onverzettelijkheid van den russischen keizer, en verloor op den terugtocht bijna zijne gansche
armee. In weerwil hiervan bracht hij April 1813
toch weder 300,000 man in het veld, bevocht, nadat
Pruisen zich aan de zijde van Rusland geschaard had,
overwinningen bij Lutzen en Bautzen, doch kon bij
de onderhandelingen te Praag niet voorkomen, dat
Oostenrijk zich bij de verbondene mogendheden aansloot. Wel overwon hij nogmaals bij Dresden; doch
nu verloren zijne generaals eene reeks van veldslagen, en hij zelf den beslissenden slag bij Leipzig.
Nog sloeg hij zich bij Hanau door de Geallieerden
heen, en bond in het voorjaar van 1814 in eenen
wanhopigen worstelstrijd het hoofd aan de van alle
kanten F. binnendringende troepen der geallieerden.
Maar F. zelf begaf hem nu ; Parijs gaf zich aan de
verbondene mogendheden over 30 Maart 1814; Napoleon deed afstand van den troon, en begaf zich
naar het hem als verblijfplaats aangewezene eiland
Elba .
X. De eerste Restauratie. De telg der Bourbons,
koning Lodewijk XVIII, deed 3 Mei 1814 zijnen intocht in Parijs ; 4 Juni 1814 gaf bij eene Charte
(grondwet), zijnde eene gewijzigde navolging van de
engelsche parlementsconstitutie. Bij den parijschen
vrede van 30 Mei 1814 waren de grenzen van F. gelaten zooals ze geweest waren 1 Jan. 1792, en bad
het ook het grootste gedeelte van zijne kolonien
terugbekomen. Doch de gekrenkte nationale trots, en
de reactionaire maatregelen, en al het streven van
den teruggekeerden hof-adel, verwekten algemeene
ontevredenheid. Hierop en op de twistpunten van
het Weener congres rekende Napoleon, toen hij Elba
verliet en 1 Maart 1815 in F. landde bij Frejus.
XI. De Honderd Dagen. Door de armee en de
groote massa des yolks werd Napoleon met gejubel
ontvangen, en 20 Maart deed hij weder zijnen intocht in Parijs. Maar geheel Europa sloeg de handers
ineen tegen hem, terwijl zijne aan de constitutie
toevoegde Additioneele Acte van 22 April 1815 de
liberalen niet tevreden stelde. Nogmaals (16 Juni)
zegevierde hij bij Ligny en Qnatre-Bras ; doch twee
dagen later (18 Juni) werd hij door Blucher en
Wellington totaal verslagen bij Waterloo, vond in
Parijs Been steun meer, en verliet nu den troon voor
altijd (21 Juni). Lodewijk XVIII keerde 9 Juli te
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Parijs terng ; doch bij den tweeden Parijschen vrede
(20 Nov.) werd F., ongerekend nog eenige andere
bezwarende voorwaarden, teruggebracht tot de grenzen van 1790.
XII. De tweede Restauratie. De nogmaals op den
troon herstelde bourbonsche dynastic, die het regeeringsbeleid toevertrouwde aan den hertog van
Richelieu, stond onder den invloed der hevigste
hartstochten van hare aanhangers, en aanvankelijk
hadden er vervolgingen plaats ; doch doordien de rust
nergens moor verstoord werd, mocht het Richelieu
gelukken 1818 op het congres te Aken te bewerken,
dat de vreemde troepen nit F. werden teruggeroepen.
Dit bezette echter niet, dat hij zich genoodzaakt zag
28 Dec. als minister of te treden; het hem opgevolgde liberate ministerie bezweek nog spoediger,
onder de aanvallen der ultraas van beide partijdn.
Het 19 Nov. 1819 optredende gematigde ministerie
Decazes volgde eene balanseer-staatkunde; doch
nadat de hertog van Berri vermoord was, werd het
door de ultra-royalisten ten val gebracht (18 Fehr.
1820), waarop de hertog van Richelieu weder aan
bet hoofd van het bewind trad, en o. a. eene nieuwe
kieswet (29 Juni) tot stand kwam. In Dec. 1821
trad een nieuw, nit nog strenger koningsgezinden
samengesteld ministerie op, waarin Villéle 4 Sept.
1822 president werd. Onder dit ministerie vond de
spaausche expeditie plaats, terwijl in de Kamer de
septennaliteit (d. i. de bepaling dat de kamer van
afgevaardigden eerst in 7 jaren tijds geheel vernieuwd
zou worden) voorgesteld en aangenomen werd. Lodewijk XVIII stierf 16 Sept. 1824 ; Karel X beklom
den troon, en Villele bleef aan het hoofd. In 1827
echter vielen de verkiezingen voor de regeering ongunstig uit ; en terwijl de parijsche nationale garde,
die zich het aanheffen van staatkundige kreten veroorloofd bad, dien ten gevolge opgeheven werd
(30 April 1827), werd de kamer ontbonden maar
de daarop gevolgde nieuwe verkiezingen vielen zOO
in den geest der oppositie nit, dat dien ten gevolge
4 Juni 1828 het nit gematigde royalisten samengestelde ministerie Martignac aan het bewind kwam.
Door dit ministerie werden de fransche troepen nit
Spanje teruggetrokken; aan de Jezuieten werd het
verblijf in F. ontzegd, aan Griekenland werd hulp
verleend om zich vrij te maken, er trad eene minder
knellende wet op de drukpers en eene betere kieswet in werking ; en met dat al bevredigde dit ministerie tan geen van beide de partijen, het teed eene
nederlaag 'met eene communale en departementale
wet, en moest 8 Aug. 1829 aftreden, waarop de
koning het ministerie Polignac aan bet roer van
staat plaatste. Tegen dit ministerie brak dadelijk de
hevigste storm los, die zelfs niet te bezweren was
door de expeditie naar Algerie ; 18 Maart 1830
brachten 221 afgevaardigden een votum van wantrouwen nit, en toen daarop de kamer ontbonden
werd, werden diezelfde 221 alien op nieuw gekozen.
XIII. De Juli-omwenteling (1830). Karel X yeardigde 25 Juli 1830 de noodlottige ordonnantien nit,
waarbij de nog niet bijeengekomene kamer andermaal ontbonden, de vrijheid van de drukpers opgeheven, en eene nieuwe kieswet geoctrojeerd werd.
Die ordonnantidn beantwoordde Parijs met tie Juliomwenteling; 30 Juli werd hertog Lodewijk Filips
van Orleans door de te Parijs aanwezige pairs en
afgevaardigden bekleed met de waardigheid van
luitenant-generaal des rijks, en terwijl hij optrad als
rijksbestuurder, deed Karel X met den dauphin afstand van den troon, ten behoeve van zijnen kleinzoon den hertog van Bordeaux, 3 Augustus vertrok

hij met de gansche koninklijke familie naar Cherbourg, en ging 16 Aug. scheep naar Engeland.
XIV. De Regeering van Lodewijk Filips (1830—
1848). Reeds had Lodewijk Filips 9 Aug. 1830 op
eene herziene charte den eed afgelegd, en den troon
beklommen als koning. Aan het hoofd van zijn eerste
ministerie stond de hertog van Broglie; doch reeds
2 Nov. moest dit ministerie de plaats ruimen voor
het ministerie Lafitte, dat op zijne beurt 13 Maart
1831 vervangen werd door een ministerie Casimir
Perier. Eerst onder dit kabinet nam de openbare
staat van zaken een bestendig karakter aan. Terwijl dit
kabinet zich tegenover het buitenland aansloot aan
het stelsel van den zoogenaamden gewapenden vrede,
zocht het den hoofdsteun van den staat in de middelMasse, in den burgerstand (bourgeoisie). De regeering
van Lodewijk Filips ondervond minder last en moeite
van de legitimisten, dat wil zeggen van de aanhangers der verdrevene dynastic, dan van de versterkt.
republikeinsche partij. Intusschen bezette zij Ancona,
en intervenieerde ten voordeele van de Belgen. Een
vreeselijke opstand te Lyon (Nov. 1831) werd onderdrukt. Met den flood van Pdrier (16 Mei 1832)
ging de leidende invloed geheel op den koning over,
die in Oct. 1832 het ministerie Sault vormde, onder
wiens medeleden Guizot, Broglie en Thiers waren.
Republikeinsche opstanden werden onderdrukt,vooruamelijk 5 Juni 1832 en 13 April 1834; de hertogin
van Berri werd gevangen genomen ; samenzweringen,
zooals die, aan welker hoofd Cavaignac (de oude) en
Marrast stonden, werden verijdeld. De moordaanslag
van Fiescbi gaf 1835 aanleiding, dat het ministerie
beperkende wetten op de drukpers en de gezworenen
tot stand brengen, en ook aan de straffen, bij verstek
uitgesproken, eene grootere uitbreiding geveu kande
(September-wetten). Niettemin werd het kabinet
22 Fehr. 1836 vervangen door een ministerie Thiers,
dat reeds 7 Sept. 1836 de plaats moest ruimen voor
een ministerie Mole. Na herhaalde ministeridele
crises en wisselingen, die gedeeltelijk reeds door
coalition van verschillende oppositie-partijen werden
bewerkt, en nadat het 1 Maart 1840 gevormde ministerie Thiers (onder welks bewind de aanslag van
Lodewijk Napoleon te Boulogne plaats greep) over
de oostersche kwestie was gevallen, vormde zich
eindelijk (29 Oct. 1840) het ministerie Soult-Guizot,
dat zich ten nauwste aan de staatkunde des konings
aansloot, de beslissende meerderheid in de kamers
had, en zijnen steun zocht en vond in de stoffelijke
welvaart des lands, die, in weerwil van het gestadig
aangroeiende te kart op de budgets of jaarlijksche
staatsbegrootingen, onmiskenbaar aanhoudend toenam in bloei.
XV. De Februari-omwenteling (1848) en de tweede
Republiek. Intusschen begon omstreeks 1847 eene
hervormingsbeweging, waaraan al de verschillende
nuances der oppositie deelnamen. Die beweging
scheen zich echter uitsluitend te bepalen tot het
houden van feestmalen (banquets) en redevoeringen,
totdat er 23 Febr. 1848, bij gelegenheid van het
hervormingsfeestmaal (reformbanket) een oproer
uitbrak, waaruit zich de Februari-omwenteling ontwikkelde, die de macht in handen bracht van de
republikeinsche partij. De koning deed 24 Febr. afstand van den troon ten behoeve van zijnen kleinzoon, verliet Parijs, en begaf zich naar Engeland
en de geheele koninklijke familie volgde hem, nadat
de kloekhartige paging der hertogin van Orleans, ow
de rechten van Karen zoon in de kamer van afgevaardigden te doen erkennen, schipbreuk had geleden. Het zegevierende proletariaat stelde eene voor-
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loopige regeering aan, waarvan de hoofdpersoon was
Ledru-Rollin. De wankelende toestand van deze
voorloopige regeering kwam echter helder aan het
Licht, toen de door haar bijeengeroepene, door het
algemeene stemrecht saamgestelde nationale vergadering geopend werd (4 Mei), en deze vergadering
wel is waar de republiek erkende, maar niets wilde
weten van eene roode republiek (d. eene socialistische republiek) der werkende volksklassen. Het
voorloopig bewind werd 10 Mei vervangen door eene
uitvoerende commissie, bestaande nit Francois Arago,
Gamier-Pages, Marie, Lamartine en Ledru-Rollin ;
de aanslag van 15 Mei ten voordeele van de socialisten mislukte ; de vreeselijke opstand van 23—
25 Juni werd beteugeld door Cavaignac, die daarop
(28 Juni) geheel alleen bekleed werd met de uitvoerende macht. De nationale vergadering was 4 Nov.
gereed met de nieuwe constitutie, krachtens welke
een door het algemeene stemrecht voor een tijdvak
van 4 jaren te kiezen president aan het hoofd der
republiek zoo staan, terwijl eene nationale vergadering, sterk 750 leden, voor de richtige naleving der
constitutie en de belangen der bevolking zou waken.
Het werk der verkiezingen stond dus een aanvang
te nemen. Cavaignac had slechts het kleine getal
gematigde republikeinen voor zich, terwijl hij tegen
zich had de socialisten, de legitimisten, de Orleanisten, en de eerst nu overal te voorschijn tredende
Bonapartisten. Laatstgenoemden trokken bij het
aanstaande verkiezingswerk meesterlijk partij van de
nog overal bij den grooten hoop, en inzonderheid
bij de bevolking ten platten lande, bestaande napoleontische sympathien, zoodat dan ook bij de presidentskeuze (10 Dec.) op Cavaignac slechts 1,400,000
stemmen uitgebracht bleken te zijn, terwijl zich op
den inmiddels in F. teruggekeerden Lodewijk Napoleon niet minder dan 6,048,872 stemmen hadden
vereenigd. De nieuwe president bezwoer 20 Dec.
de constitutie, en benoemde een gematigd en gemengd ministerie, met Odilon-Barrot tot voorzitter.
Lodewijk Napoleon volgde reeds dadelijk, zoowel
binnenslands als tegenover het buitenland, eene
anti-revolutionaire staatkunde, en ontnam den italiaanschen revolutionairen in Rome alle hoop ; met de
nationale vergadering, waarvan de meerderheid zijne
regeering slechts scheen aan te merken als eene
soort van overgangstijdperk tot de verkiezing van
Joinville, geraakte hij reeds spoedig in spanning.
Toen zijn streven, om door de vergadering eene herziening van de constitutie te bewerken, ten einde
den tijd van duur zijner macht te verlengen, mislukte, vertoonde hij in zijne regeeringsdaden meer
onverholen zijne zucht om de bonapartistische belangen te bevorderen, totdat de staatsgreep van
2 Dec. 1851, die door iedereen voorzien was, werkelijk ten uitvoer werd gebracht. De voornaamste
leiders der oppositie werken in hechtenis genomen,
de nationale vergadering werd ontbonden, en Parijs
werd in staat van beleg verklaard. Lodewijk Napoleon stelde aan de bevolking eene nieuwe consulaire
staatsregeling voor, geschoeid op de leest van die
der eerste republiek ; en het algemeene stemrecht
zoo over de al of niet aanneming van die constitutie
beslissen. Niet minder dan 7,481,231 stemmen verklaarden zich (14 Jan. 1852) voor de aanneming
en voor het presidentschap van Lodewijk Napoleon
gedurende tiers jaren. De naar rust verlangende
maatschappij sloot zich meer en meer aan den president aan ; het openbaar crediet herleefde, en daarmede de weelde; de arbeidende klassen vonden
werk door het ondernemen van groote werken ; de

armee, het meerendeel der bevolking ten platten
lande, en de geringe standen in het algemeen, waren voor Lodewijk Napoleon. Reeds 4 Nov. 1852
kon hij aan den senaat een wetsontwerp indienen
om de keizerlijke waardigheid te herstellen ; 20 en
21 November stemden 7,839,552 personen voor zijne
verhefling tot keizer ; en als zoodanig proclameerde
hij zich 2 Dec. 1852 onder den naam van Napoleon
XVI. Het tweede Keizerrijk. Door de meeste europeesche gouvernementen, en wel het meest in het
oog loopend door Rusland, werd Napoleon III Met
koelheid bejegend ; doch de zaken in het Oosten
verschaften hem reeds spoedig gelegenheid, om zich
ten nauwste met Engeland te verbinden, en in den
zoogenaamden russisch-oosterschen oorlog (1853—
1856) aan Rusland de gevoeligste slagen toe te
brengen. De tweede Parijsche vrede (30 Maart 1856),
waarmede de oorlog eindigde, bracht wel geen vergrooting van grondgebied aan, doch verhief F. tot
een glanspunt in het europeesche statenstelsel, zooals het sedert het eerste keizerrijk nooit beleefd
had, terwijl er inmiddels niets verzuimd was, om
volgens een stelselmatig plan den troon der napoleontische dynastie op hechte grondslagen te vestigen. Een roemrijke veldtocht 1857 in Algerie, onder
de bevelen van Randon, onderwierp de Kabylen volkomen aan F.'s gezag ; eene fransch-engelsche expeditie opereerde in Decemb. van hetzelfde jaar in
de chineesche wateren, en noodzaakte China, bij het
traktaat van Tien-tsin (26 Juni 1858), zijne havens
open te zetten voor den europeeschen handel. De
aanslag van Orsini (14 Jan. 1858) liet wel is waar
het Leven des keizers ongedeerd, doch had eene
voorbijgaande spanning tusschen F. en Engeland
ten gevolge, en strenge maatregelen ter handhaving
van de rust binnenslands. Nadat de keizer, als eene
demonstratie tegen Engeland, in Aug. 1858, bij gelegenheid van de inwijding der nieuwe werken in
de oorlogshaven van Cherbourg, op de sterkte en
den voortreffelijken staat der fransche zeemacht had
gewezen, wijdde hij zijne grootste aandacht aan de
zaken van Italie, waardoor graaf Cavour, de vaderlandslievende en door en door bekwame minister
van Victor Emmanuel van Sardinie, Napoleon's belangstelling had weten gaande te maken. Nadat Napoleon zich reeds op Nieuwejaarsdag 1859 vrij ondubbelzinnig verklaard had tegen Oostenrijk, Sardinia's tegenpartij, proclameerde hij zich, na het
uitbreken van den oorlog tusschen Oostenrijk en
Sardinie (3 Mei), als bondgenoot van laatstgenoemd
rijk, rukte Piemont binnen 12 Mei, bevocht bij Montebello, Magenta en Solferino, in weinig weken tijds,
bloedige maar schitterende overwinningen, en sloot
10 Nov. 1859, op grond van de 11 Juli bevorens
met Oostenrijk's keizer te Villafranca vastgestelde
preliminarien, den vrede van Zurich. Voor de aan
Victor Emmanuel verleende help deed deze (1860)
ten behoeve van F. afstand van Savoje en Nizza,
waardoor F. eene aanwinst van grondgebied bekwam
van omstr. 278 vierk. mijlen, bevolkt met 1,400,000
zielen. Reeds sedert 1859 had eene spaansch-fransche
expeditie met goed gevolg geopereerd in Oost-Azie
(zie ANNAM), en in het begin van 1862 werd besloten
tot de interventie in Mexico (zie dat art.), gezamenlijk met Spanje, doch vervolgens door F. alleen ten
uitvoer gebracht. Even als in Rome ter bescherming
van den pails, be yond zich ook in Mexico gedurende
geruimen tijd een fransch bezettingsleger; tot de
terugroeping van beiden is echter besloten, hoezeer
die twee zaken, vooral de kwestie van Rome, wel
tot de neteligste punter behooren in de staatkunde
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van den franschen keizer. Niettemin heeft hij aanhoudend de oogen naar bet Oosten gericht, en reeds
bij verscheidene gelegenheden partij getrokken van
zijnen overwegenden invloed te Constantinopel (zoo,
bijv., door het zenden van fransche troepen naar
Syrie). Zie verder NAPOLEON III.

Karel III, de Eenvoudige (als koning
uitgeroepen 892 ; na den flood van
Endes alleen) .......
898-923
Robert I (2e Capetinger koning) . .
922-923
Raoul (bloedverwant der Capetingers)
923-936
Lodewijk IV, Ultramarin .....
936-954
Lotharius .........
954-986
Lodewijk V, .......
986-987
3e Ras. — Capetingers
Hugo Capet .......
987— 996
Robert II
996-1031
Hendrik I
1031-1060
Filips I
1060-1108
Lodewijk VI, de Dikke .
1108-1137
Lodewijk VII, de Jonge .
1137-1180
Filips 11, Augustus . ..
1180-1223
Lodewijk VIII, de Leeuw .
1223-1226
Lodewijk IX, de Heilige . . .
1226-1270
I. Oudste of Filippijnsche L inie.
Filips III, de Stoute .....
1270-1285
1 0 Oudste tak.
1285-1314
Filips IV, de Schoone .
Lodewijk X ..
1314-1316
1316
Jan I, Posthumus ..
1316-1322
Filips V, de Lange .
1322-1328
Karel IV, de Schoone . . . .
2. Op den na oudste tak.

VORSTEN, DIE FRANKRIJK GEREGEERD HERREN.

le Ras. — Merovingers.
Pharamond 9
Clodion . .
Merovee . ...
Childeric I ...
Clovis I . .....
Clodomir (te Orleans) .
Thierry I (Le Metz) .
Theodebert I (te Metz)
Theodebald I (te Metz)
Childebert I (te Parijs)
. . .
Clotarius I (te Soissons, 511-558),
alleen
Sigebert I (in Austrasie) . . .
Childebert II (eerst in Austrasie; sedert 593 in Austrasie en Burgundie)
Theodebert II (in Austrasie) .
Caribert I (te Parijs)
Gontran (Orleans en Burgundie)
Thierry II (1° in Orleans en Burgundie; 2 0 in Austrasie, 612)
Chilperic I (te Soissons, 561), vervolgens te Parijs
Clotarius II (eerst te Soissons; later
alleen). . ......
Caribert II (in Aquitanie) . .
Dagobert I (in Austrasie, 622; te Soissons, 628 ; vervolgens
Sigebert II (in Austrasie) . .
Clovis II (Neustrie en Burgundie) .
Clotarius III (Neustrie en Burgundie)
Childeric II (Austrasie, 656-670),
alleen
Dagobert II (Austrasie) . . .
Thierry I (of III) (Neustrie,673--679),
alleen .......
Clovis III .......
Childebert Ill . .....
• • •
Dagobert II (of III) , .
Clotarius IV. ..
Chilperic II
Thierry II (of IV) . ..... .
Tusschenregeering.

Childeric III.

...... .
2e Ras. — Carolingers.
Pepijn v. Heristal (hertog v. Austrasie)
Theodoald
. ......
Karel Martel ....... .
Carloman (doet afstand). . . .
Pepijn de Korte (met Carloman, 741;
alleen 747), koning van Frankrijk
Carloman . ...... .
Karel de Groote (met Carloman, 768
—.771); alleen .
Lodewijk I, de Vrome.
Karel II, de Kale . . .
Lodewijk II, de Stamelaar
Lodewijk III en Carloman
Carloman alleen . . . . . .
Karel de Dikke of Vette (keizer) .
Eudes of Odo (le Capetinger koning)

420-427
427-448
448-458
458-481
481-511
511--524
511-534
534-548
548-555
511-558
558-561
561-575
575-596
596-612
561-567
561-593
596-613
567-584
584-628
628-631
628-638
638-656
638-656
656-670
670-673
674-679
679-691
691-695
695-711
711-715
717-719
715-720
720-737
737-742
742-752
687-714
714-715
715-741
741-747
752-768
768-771
771-814
814-840
840-877
877-879
879-882
882-884
884-887
888-898
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(de Valois, afstammende van Filips III, door een
broeder van Filips IV, Karel van Valois,
varier van Filips VI.)

Filips VI, van Valois.
Jan II, de Goede . .
Karel V, de Wijze .

1328-1350
1350-1364
1364-1380

a) Oudste staak van den tak der Valois.
•
. 1380-1422
Karel VI, de Welbeminde
..
. 1422-1461
Karel VII, de Zegevierende.
1461-1483
Lodewijk XI
1483-1498
Karel VIII
p) Jongste staak van den tak der Valois,
van
Karel V, door
of Valois-Orleans (afstammende
Lodewijk, hertog van Orleans, zijn

tweeden zoon).
Eerstgeboorte : Orleans- Orleans (afstammende van
Karel, hertog van Orleans,
oudsten zoon van Lodewijk van Orleans).

Lodewijk XII

1498-1515

Tweede-geboorte: Orleans-Angoulême (afstammende
van Jan, graaf van Angouleme,
tweeden zoon van Lodewijk, hertog van Orleans,
en kleinzoon van Karel V).

1515-1547
Frans I
1547-1559.
Hendrik II .
1559-1560
Frans II
1560-1574
Karel IX
. 1574-1589
Hendrik III . . ...
II. Jongste of Robertijnsche Linie,
of Dynastie der Bourbons,
afstammende van Robert van Clermont, zesden zoon
van den heiligen Lodewijk en broeder
van Filips III).

1589-1610
Hendrik IV .
Lodewijk XIII, de Rechtvaardige. . 1610-1643
1 0 Oudste tak van de familie Bourbon.
Lodewijk XIV, de Groote . . . . 1643-1715
Lodewijk XV, de Welbeminde. . . 1715-1774
Lodewijk XVI (van den troon vervallen verklaard 10 Aug. 1792, onthoofd 21 Jan. 1793) . . . . 1774-1793
Lodewijk XVII (in de gevangenis, maar
toch als koning medegeteld) . 1793-1795
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Republiek.

(Geproclameerd 21 Sept. 1792.)
1792-1795
Conventie
1795-1799
Directoire
Consulaat (Bonaparte Eerste Consul,
vervolgens Levenslang Consul). 1799-1804
Keizerrijk.

. . . . . . 1804-1814
.
Napoleon I
Napoleon II (heeft nooit geregeerd,
maar wordt toch als keizer Me1814
degeteld) . . . . . . .
Restauratie der Bourbons.

Lodewijk XVIII (3 Mei 1814 tot
20 Maart 1815)

1814-1815

De Honderd Dagen.

Napoleon I (20 Maart tot 21 Juni) .

1815

Tweede Restauratie der Bourbons

1815--1824
Lodewijk XVIII . .
1824-1830
Karel X
20 Op den na oudste talc der familie Bourbon,
het huffs Orleans
(afstammende van Filips, broeder van Lodewijk XIV).

Lodewijk-Filips,koning derFranschen 1830-1848
Tweede Republiek.

(Geproclameerd 24 Fehr. 1848).
Lodewijk Napoleon, president 10 Dec
1848. . . . . . . . . 1848-1852
Tweede Keizerrijk.

Napoleon III, keizer 2 Dec. 1852. . 1852—
Frankrijk (Nieuw-). Zie CANADA.
Frankstadt, stad in Moravie, aan de Lubina,
7 inijlen beoosten Prerau ; 6000 inw.
Frans, naam van twee fransche koningen, nl.
F. 1, geb. 12 Sept. 1494 te Cognac, gest. op het
kasteel Rambouillet 21 Maart 1547, zoon van Karel
van Orleans, graaf van Angouléme, en van Louise
van Savoje, volgde 1 Jan. 1515 zijnen schoonvader
Lodewijk XII als koning van Frankrijk op. Nauwlijks bad hij den troon behlommen, of, als kindskleinzoon van Valentine van Milaan, stelde hij zich
aan het hoofd van een leger, om zijne rechten te
Moen gelden op het Milaneesche. De Zwitsers, die
den toegang tot het hertogdom Milaan verdedigden,
werden door hem bij Marignano (13 en 14 Sept.
1515) in de pan gehakt, en de verovering van het
hertogdom volgde onmiddellijk op dien gedenkwaardigen slag. Toen Karel V, die reeds koning van
Spanje was, in 1525 de stater' van keizer Maximiliaan
erfde, nadat F. reeds 1519 te vergeefs getracht had
zich tot de keizerlijke waardigheid te verheffen, verklaarde F. aan Karel V den oorlog; doch ditmaal
ondervond hij niets anders dan tegenheden. Na de
nederlaag van Lautrec bij Bicoca (2 April 1522),
den terugtocht van Bonnivet en het verlies van
Bayard .(14 April 1524 bij Romagnano), werd F. I
eindelijk 24 Febr. 1525 bij Pavia zelf verslagen en
gevangen genomen. Gevankelijk naar Spanje gebracht, moest hij, bij den vrede van Madrid (14 Jan.
1526), niet slechts afstand doen van al zijne rechten
op Italic, maar tevens de teruggave beloven van het
door Lodewijk XI in 1477 veroverde Burgundie :
doch zoodra hij op vrijd voeten was, lacbte hij om
de aangegane verbintenissen, sloot 22 Mei 1526 te
Cognac met den pans en de italiaansche vorsten het
zoogenaamde Heilige Verbond, en begon den oorlog
op nieuw (1527), doch met geen beter gevolg, en
was blijde den vrede te kunnen sluiten (5 Augustus
1529) ; andermaal deed hij een vijandelijken inval
in Italic (1536), en deze oorlog eindigde met den
vrede van Nizza (1538); en na nogmaals de kansen
van den oorlog beproefd te hebben, zag hij zich

genoodzaakt den vrede van Crespy te sluiten
(18 Sept. 1544), waarbij hij formeel afstand deed
van al de rechten, die hij had willen doen gelden
op de landen des keizers, terwijl deze daarentegen
afzag van zijne aanspraken op Burgundie. Drie jaren
later stierf hij, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Hendrik II. F. I heeft zijnen naam bezwalkt door
eene losbandige levenswijs, waardoor hij dan ook
ten grave werd gesleept (zie FERRONNIERE), en door
zijne ongehoord strenge vervolgingen tegen de Protestanten en Waldenzen. — F. II, geb. 19 Jan.
1543 te Fontainebleau, zoon van Hendrik II en
Catharina de Medicis, en kleinzoon van Frans I,
sedert 29 April 1558 gehuwd met Maria Stuart,
beklom den troon 10 Juli 1559, en stierf plotseling
5 Dec. 1560, zonder kinderen na te laten. De lotharinger prinsen (Frans, hertog van Guise, en zijn
broeder Karel, kardinaal van Lotharingen), ooms der
koningin, voerden het bewind in 's konings naam,
doch maakten zooveel misbruik van hunne macht,
dat de Hugenoten onder F.'s kortstondige regeering
de eerste gewapende poging beproefden, bekend als
de samenzwering van Amboise, ten doel hebbende
om zich van den persoon des konings meester te
waken, welk opzet echter werd verijdeld(zieAmBoisE).
F. II werd opgevolgd, eerst door zijnen broeder
Karel IX, Wen door zijn broeder Hendrik III.
Frans, twee keizers van Duitschland, nl.:
F. I Stephanus, geb. 8 Dec. 1708, oudste zoon
van hertog Leopold Jozef van Lotharingen en van
Elise Charlotte van Orleans, volgde zijn vader als
hertog van Lotharingen op in 1729, doch stond dit
hertogdom in 1735 of aan Stanislas Leszczynski,
den verdreven koning van Polen. In 1736 (12 Febr.)
trail F. in den echt met Maria Theresia, dochter van
keizer Karel VI; en werd 7 Juli 1737 groothertog
van Toskanen, welks troon vacant was geworden
door den dood van den laatsten der Medicis. Bij
den dood van zijnen schoonvader (1740) betwistte
F. de keizerskroon aan den keurvorst van Beieren,
die door Frankrijk werd geruggesteund, en die den
naam aannam van Karel VII. Intusschen werd F.
eerst 13 Sept. 1745 werkelijk tot roomsch keizer
verkoren, en 4 Oct. van datzelfde jaar als zoodanig
te Frankfort gekroond. Het regeeringsbeleid liet hij
geheel over aan zijne hoogbegaafde gemalin, bij wie
hij 16 kinderen verwekte, o. a. de ongelukkige Marie
Antoinette. Na zich onderscheiden te hebben door
zijne gierigheid, stierf hij te Innsbruck 18 Aug.1765,
en werd opgevolgd door zijnen oudsten zoon Jozef II,
die later als keizer opgevolgd werd door F.'s tweeden zoon Leopold, den toenmaligen groothertog van
Toskanen. — F. II (Jozef Karel), als keizer van
Duitschland (roomsch keizer) van 1792 tot 1806;
en onder den naam van Frans I als keizer van Oostenrijk sedert 1806 tot 1835, was geb. 12 Febr.
1768 te Florence, zoon van keizer Leopold II en
Maria Louise van Spanje. Na zijns vaders dood aanvaardde hij 1 Maart 1792 de regeering in de oostenrijksche erflanden, werd 6 Juni als koning van Hongarije, 14 Juli als roomsch keizer, 5 Aug. als koning
van Bohemen gekroond. In een oorlog tegen Frankrijk gewikkeld, be yond hij zich meestal bij bet leger,
zonder zelf bepaald een kommando te voeren. Overal
de nederlaag lijdende, zag bij zich 1797 genoodzaakt
het traktaat van Campo-Formio te sluiten, waarbij
hij de Nederlanden en Lombardije verloor. Kort
daarna op nieuw de wapenen tegen Frankrijk opgevat hebbende, werd hij geslagen te Marengo, en
verloor bij den vrede van Luneville (1801) al zijne
bezittingen over den Rijn. In eenen derden veldtocht,
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1805 door hem ondernomen, Teed hij de nederlagen
van Elchingen, Ulm, Austerlitz, en teekende den
vrede van Presburg, waarbij zijn grondgebiedalweder
werd ingekrompen. Door de oprichting van den
Rijnbond scheurde geheel Zuid-Duitschland zich van
het Heilige Roornsche Rijk los, en wierp zich in de
armen van Frankrijk. Nu legde F. II den titel van
roomsch keizer, d. keizer van Duitschland, neder
(6 Aug. 1806), en nam den titel aan van keizer van
Oostenrijk, onder den naam van Frans I. Ten vierden
male beproefde hij de kansen van den oorlog in 1809,
werd ook nu weder geslagen, bij Eckmiihl en Wagram, en zag zich genoodzaakt om vrede te verzoeken (vrede van SchOnbrunn) ; en ten einde de duurzaarnheid van dien vrede te verzekeren, gaf hij zijne
dochter Marie Louise ten huwelijk aan keizer Napoleon (1810). Desniettemin stoat hij zich 1813
aan bij de coalitie tegen zijnen schoonzoon, en
werkte in geen geringe mate merle, om hem van den
troon te stooten. De gebeurtenissen van 1814 stelden hem weder in het bezit van het grootste gedeelte
zijner landen, en na den vrede van 1815 liet hij het
gansche regeeringsbeleid nagenoeg uitsluitend over
aan zijnen minister prins Metternich. Hij stierf
2 Maart 1835, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Ferdinand. Viermaal trad F. in den echt, nl.: 6 Jan.
1788 met Elizabeth Wilhelmine Louise van Wurtemberg, die 18 Februari 1790 kinderloos stierf;
19 Sept. 1790 met Maria Theresia van Sicilie, die
13 April 1807 stierf, nadat. zij hem 13 kinderen had
geschonken (waaronder keizerin Marie Louise, gemalin van Napoleon I, keizer Ferdinand I en aartshertog Frans Karel) ; 6 Jan. 1808 met Marie Louise
Beatrix van Modena, die 7 April 1816 stierf; en
10 Nov. 1816 met Caroline Auguste van Beieren,
geb. 8 Febr. 1792, die hem vele jaren overlecfde.
Frans, keizers van Oostenrijk, nl.: F. I, dezelfde die als Frans II verrneld is onder de keizers
van Duitschland ; zie boven. — Frans Jozef I
(Karel), geb. 18 Aug. 1830, oudste zoon van aartshertog Frans Karel , en kleinzoon van keizer
Frans I, werd in April 1848 benoemd tot stadhouder van Bohemen. Nadat prins Schwartzenberg aan
het hoofd was gekomen van het ministerie, werd
Frans Jozef meerderjarig verklaard 1 Dec. 1848, en
2 Dec. als keizer uitgeroepen, nadat keizer Ferdinand
van den troon, en aartshertog Frans Karel van de
troonopvolging, afstand gedaan had. Voor bijzonderden zijner regeering, en de 2 Dec. 1849 door
hem ingestelde Frans-Jozef-orde, zie het artikel

huwelijk met Christine, dochter van Victor Emmanuel I van Sardinie, werd door geestelijken opgevoed, en volgde 22 Mei 1859 zijnen vader op den
troon. Nadat hij, door den 4 April 1860 aangevangen
opstand der Sicilianen onder leiding van Garibaldi,
eerst Sicilie verloren had, en die groote held zegevierend ook op het vasteland voorwaarts rukte, verliet F. II (6 Sept. 1860) Napels, en vluchtte met
zijne gernalin naar Gaeta ; na de capitulatie van die
vesting (13 Febr. 1861) begaf hij zich naar Rome,
waar hij sedert met der woon gevestigd is, zooals
wel is na te gaan beschermd door den paus. In weerwil echter van die bescherming, en in weerwil
van allerlei kuiperijen, en het in soldij nemen van
rooversbenden, is het F. II niet mogen gelukken zijnen troon te herwinnen ; aan hem is op nieuw bevestigd een der Schriftuur-waarheden: de misdaden
der vaderen zullen bezocht warden aan de kinderen;
trouwens, F. H heeft getoond niets beter te zijn dan
zijne voorzaten: overmoedig, onverdraagzaam, bekrompen-denkend en wreedaardig in voorspoed,lafhartig in het gevaar, getuige o. a. zijne handing te
Gaeta, waar zijne gemalin Maria (geb. 4 Oct. 1841,
met hem gehuwd 3 Febr. 1859), dochter van hertog Maximiliaan Jozef van Beieren, zich door haar
heldhaftig gedrag de algemeene achting heeft verworven.
Frans, hertogen van Bretagne, nl.: F. I, van
1442 tot 1450 ; en F. II, van 1458 tot 1488.
Frans, vijf hertogen van Modena, nl.: F. I (gest.
1658), F. II (gest. 1694), F. III (van 1737 tot
1780) en F. IV (van 1815 tot 1846). Zie't art.EsTE.
— F. V, geb. 1 Juni 1819, zoon van Frans IV, en
sedert 30 Maart 1842 gehuwd met Adelgonde van
Beieren (geb. 19 Maart 1823), volgde 21 Jan. 1846
zijnen vader op. Door de woelingen van 1848 uit
zijn rijk verdreven, werd hij reeds spoedig door de
oostenrijksche bajonnetten op den troon hersteld,
doch moest 11 Juni 1859 anderrnaal vluchten; zijn
land werd bij het nieuwe koningrijk Italie ingelijfd,
terwijl F. zich heeft gevestigd te Weenen.
Franschen, die in Frankrijk geboren of genaturaliseerd zijn.
Fransen van de Putten (Isaac Dignus),
geb. te Goes 22 Maart 1822, opgeleicl ter koopvaardij,
maakte fortuin in 0. I.; later als partikulier gevestigd te Rotterdam, werd hij door die stad gekozen tot
lid der Tweede Kamer, nam als indische specialiteit
plaats op de banken der koloniale oppositie , hielp het
ministerie Rochussen omverwerpen, aanvaardde als
lid van het ministerie Thorbecke de portefeuille van
kolonien, en bracht belangrijke hervormingen in het
koloniaal beheer tot stand. Toen Thorbecke 1866 uit
het ministerie trad, werd F. met de vorming van een
nieuw kabinet belast, waarvan hij bet hoofd werd.
Fransum, dorpje in de prov. Groningen, 2
uren gaans benoordw. de stad Groningen ; met onderhoorigen omtrek circa 200 inw.
Frantin (Jean Marie Felicité), fransch letterkundige, geb. te Dijon 10 Juli 1778, schreef o. a.
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Frans, twee koningen der Beide Sicilien, nl.:
F. I (Januarius Jozef), geb. 20 Aug. 1777, oudste
zoon van koning Ferdinand I en aartshertogin Carolina
van Oostenrijk, voerde de teugels van het bewind namens zijn vader, als diens vicaris-generaal (alter ego)
van 1809 tot 1812, werd 1816 onderkoning van Sicilie, 1817 hertog van Calabrie, volgde 4 Jan. 1825
zijnen vader op, en stierf Nov. 1830, zonder als koning veel merkwaardigs te hebben uitgericht. Hij
was eerst gehuwd (sedert 1797) met Clementine,
dochter van keizer Leopold II; en daarna (sedert 1802) met Izabella, dochter van koning Karel
IV van Spanje. Uit zijn eerste huwelijk bad hij eene
dochter, met name Caroline Ferdinande Louise, die
in den echt trad met den hertog van Berri ; ander
de 12 kinderen uit zijn tweede huwelijk was de zoon,
die hem opvolgde (Ferdinand H), en Maria Christina, die 1833—.1840 regentes was van Spank.
— F. II. (Maria Leopold), geb. 16 Jan. 1836,
oudste zoon van koning Ferdinand II, uit diens eerste
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Annales du molten age, comprenant l'histoire des
temps qui se sont ecoules depuis la decadence de l'empire romain jusqu' a la snort de Charlemagne (8 dln.
Dijon 1825 en v.) ; Louis le pieux et son siecle

(2 dln. 1839).

Frantz..... Zie FRANZ .....
Franz, duitsche naam van Frans en Franciscus.
Franzburg, stad met 1500 inw. in het pruis.
reg.-distr. Straalsund, aan het Richtenberger meer.
Franzen (Frans Michael) , zweedsch dichter,
geb. 19 Febr. 1772 te Ulle g borg , gest. 14 Aug. 1847
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als bisschop te Hernbsand. Al zijne gedichten verschenen in 5 din. (Orebro 1824-36), en zijne Predication in 5 din. (Stokholm 1841-45).
Franzensbad, ook Egerbrunnen en KeizerFranzensbrunnen, een der voornaamste badplaatsen
in Bohernen, 1 gaans van Eger, werd 1793 tot badplaats verbeven en naar keizer Frans II genoemd.
Franzenskanaal, of Bacser kanaal, een bevaarbaar kanaal in het zuiden van Hongarije, circa
15 mijlen lang, aangelegd (1793-1801) ter verbinding van den Donau met de Theiss.
Franzini (Marino Miguel), portugeesch generaal en geograaf, geb. omstr. 1790, heeft verscheidene krijgsk. en geogr. werken geschreven. Ook
heeft men van hem eene Kaart der kusten van Portugal (eerst te Londen, daarna 1836 ook te Parijs
gedrukt).
Frascati, bet oude Tusculum, stad in de Comarca-di-Roma, 4 uren gaans bezuidoosten Rome;
6000 inw. ; prachtige villaas (o. a. Borghese , Aldrobrandini, Monti, Bracciano, Falconieri, enz.) ;
vele prachtige ruinen (o. a. Tusculanum, het beroemde buitenverblijf van Cicero).
Fraserburgh, vlek in het schotsche graafschap Aberdeen, aan de Noordzee, ruim 7 mijlen benoorden Aberdeen; 3500 inw.; uitmuntende haven.
Fraser's River, d. i. Fraser's rivier, de sedert
1837 door haren rijkdom aan goud beroemd gewordene voornaamste rivier van Britsch Columbia, in
Noord-Amerika, ontspringt in het Rotsgebergte
(Rocky Mountains), en outlast zich na eenen loop
van 120 mijlen in de golf van Georgie.
Fraserville, vroeger Riviére-du-Loup, stad in
Neder-Canada, 23 mijlen beoosten Quebec; 3000 inw.
.e _F BASSINET°.
Frasineto. Zie
Frasnes, of Frasnes-lés-Buissenal, stad in de
belgische prov. Henegouwen, 8 uren gaans benoordw.
Bergen (Mons) ; 4000 inw.
Frassine, of Frassino, rivier in de venet. prov.
Vicenza, ontspringt aan de grenzen van Tirol, draagt
eerst den naam van Agno (zie dat art.), wordt bij
Cologna bevaarbaar, en neemt daar den naam van F.
aan, ontvangt vervolgens de waterer van den Bisato, en splitst zich bij Este in twee armen, van welke
de eene als kanaal Santa-Cattarina naar het zuiden
loopt, terwijl de andere zich bij Battaglia met het
Cagnola-kanaal vereenigt.
Frassineto, of Frasineto , marktvlek in de
•piernont. prov. Casale, aan den Po; 2100 inw.
V'rasso, napolit. marktvlek, in Terra-di-Lavoro,
5 uren gaans benoordoosten Caserta; 4000 inw.
Frat, de Euphraat.
Fraterhuis, voormalige school van 't klooster
der . Jilerken van het gemeene leven" te Groningen
in de St. Jansstraat. Er waren:ook proven iers in, dock
1836 besloot de regeering die te laten uitsterven.
Fratta, 1) rivier in de venet. prov. Padua, ontspringt in de prov. Vicenza, vormt 't kanaal Gorzone,
en valt bij Brondolo in de Brenta. — 2) stad in
Middel-Italic, ruim 5 uren gaans benoorden Perugia,
aan den Tiber; 1400 inw. — 3) La-Fratta, stad in
Noord-Italic, 3 uren gaans bezuidw. Rovigo; 2500
inw. — 4) Fratta-Maggiore, stad met 8600 inw., 2
uren gaans benoorden Napels.
Fraubrunnen, lat. Fons-Beat.-Virginis, dorp
in Zwitserland, kanton Bern, 4 uren gaans benoordoosten Bern.
Frauenburg, stad in Pruisen , op den oostoever van het Frische Hall, 2 uren gaans bezuidw.
Braunsberg ; 2400 inw. : prachtige kathedraal met
het praalgraf van Copernicus.
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Frauenfeld, hoofdpl. van het zwits. kanton
Thurgau, aan de Murg, 8 uren gaans benoordoosten
Zurich ; 3000 inw.; oud kasteel op eene hoogte.
Frauenkirchen, marktvlek in het bong. comitaat Wieselburg ; 2500 inw. ; kerk, die druk bezocht wordt door bedevaartgangers.
Frauenlob, d. i. Vrouwenlof, deze naam werd
aan den minstreel Hendrik van Meissen gegeven,
waarschijnlijk om zijn lofzang op de moeder van Jezus. Geboren omstr. 1260, hield hij zich lang aan de
hovers op van vorsten in Zuid- en Noord-Duitschland, woonde sedert 1311 te Maintz, stierf 1318, en
werd door vrouwen naar bet graf gedragen. Sedert
1842 is hem in den dom te Maintz een nieuw gedenkteeken opgericht. De volledigste editie zijner
gedichten is die van Ettmuller (Quedlinburg 1843).
Frauenstein, stad in Saksen, 8 uren gaans
westelijk bezuiden Dresden, werd 1727 in tie asch
gelegd, en heeft thans 1300 inw.
Fraugast, voormalige stad in N.-Holland. Zie
FROUWGAST.

Fraustad, poolsch Wszoiva, stad in pruis. Posen, 4 uren gaans benoordoosten Glogau, aan de
grenzen van Silezie ; 6800 inw.; bij F. 1706 overwinning der Zweden op de Saksen en Russen.
Frayles (los), verscheidene groepjes kleine
eilanden in de Carailische zee, aan de zuidkust van
Haiti.
Frazer's River. Zie E RASER ' S RIVER.
Frê, of Phrd, eertijds Pi-rd, egyptische godheid,
de minste der Brie khamefis, zoon van het y our of
van Fta, is het zinnebeeld der zon.
Freehen, dorp in Rijnpruisen, district Keulen ;
2700 inw.; pottebakkerijen (de Frechener kruiken).
Freckenhorst, marktvlek in Pruisen, reg.distr. Munster, kreis Warendorf; 1600 inw.
Fredegarius, fransch kronijkschrijver nit de
7e eeuw, geb. vermoedelijk in Bourgogne, gest. 660.
De kronijk van F. is door Guizot vertaald in de . Collection des Memoires relatifs a l'histoire de France".
Fredegonde, eerst bijzit, later vrouw van Chilperic I, frankisch koning v. Neustrie, geb. te Montdidier omstr. 543 uit geringe ouders. Zie CHILPERIC I.
....e
F REDERIK.
7i F
lli
f
h spelling.
Frederic, fransche
Frederica Sophia Wilhelmina, in de mindere standen door de Oranje-partij , bij wijze van
liefdehulde, kortweg Trinses Willemijntje" genoemd,
gemalin van prins Willem V van Oranje. Zie het art.
WILHELMINA (Frederica Sophia).
Fredericia, of Fridericia, stad en vesting in
Jutland, aan de kleine Belt, is eene veerplaats naar
Funen ; 6300 inw.; gesticht 1650 ; ingenomen en
platgebrand door de Zweden 1651 ; gebombardeerd
1849 door de Duitschers , die 6 Juli, bij den door de
Denen gedanen uitval uit F., de nederlaag leven.
Frederick, twee graafschappen in de n.-amerik.
Unie: 1) in het noordoosten van Maryland. — 2) in
het noordoosten van Virginia. — 3) stad in Maryland,
11 mijlen benoordw. Annapolis; 6000 inw.
Fredericksburg, stad in Virginia , aan den
Rappahannock, 10 mijlen bezuidw. Washington ;
5000 inw. ; in de nahijheid de watervallen van den
Rappahannock.
Frederickton, vroeger St.-Ann genaamd,
stad in N.-Amerika, hoofdstad van Nieuw Brunswijk, aan de St. John-rivier, 11 mijlen benoordw.
St.-John ; 6000 inw.
Fredericktown, I ) dezelfde stad als Fredericktqn. — 2) stad in N.-Amerika, staat Maryland, 9 mijlen benoordw. Baltimore ; 4000 inw.
Fredericus, lat. naam voor Frederik.

Frederik
Frederik, de heilige, achtste bisschop van
Utrecht van 828 tot 838, apostel der Friezen, was
geb. te Sexbierum bij Franeker, gesproten nit het
oude friesche geslacht van Adelen; hij was een achterkleinzoon van koning Radboud I ; in Juli 838 werd
hij in de St. Jans-kapel te Utrecht aan den voet van
het outaar vermoord, door omgekochte booswichten,
waarschijnlijk werktuigen van Judith, tweede gemalin des keizers, die door F. bij haren gemaal was
beticht van verboden omgang met Bernard, graaf
van Barcelona. Kerkelijke gedenkdag 18 Juli.
Frederik, naam van een aantal vorstelijke personen, die hier in tien groepen volgen.
I. Keizers van Duitschland.
Frederik I, bijgenaamd Barbarossa, d. Roodbaard, tweede roomsch-duitsche keizer uit het geslacht der Hohenstaufen, geb. 1121, zoon van hertog Frederik den Eenoog van Zwaben, en neef van
volgde 1147 zijnen
keizer Conrad (Koenraad)
vader als hertog op, en 1152 zijnen oom als keizer.
Als zijn voornaamste levensdoel beschouwde hij de
vestiging van zijne koninklijke macht in Italie ; en
nadat hij aan de twisten in Duitschland met spoed
een einde had gemaakt, maakte hij een begin met de
reeks zijner veldtochten naar Italie (1155, 1158,
1160, 1167, 1174); hij onderwierp de lombardische
steden aan zijn gezag, verwoestte het weerspannige
Milaan, en stelde tegenpausen tegenover pans Alexander III, die hem (1160) in den ban deed; eindelijk
evenwel verloor F., doordien Hendrik de Leeuw hem
afviel, den beslissenden slag bij Legnano (29 Mei
1176), en zag zich genoodzaakt zich voor den pans
(Alexander III) te komen verootmoedigen en diens
voeten te kussen, welke voorwaarde hem werd opgelegd, wilde hij vergiffenis van Rome erlangen; met
de lombardische steden ging F. eenen stilstand van
wapenen aan, die bij het verdrag van Constans
(1183) gevolgd werd door den vrede. Nu fnuikte
hij in Duitschland de geduchte macht van Hendrik
den Leeuw, aan wien hij Beieren en Saksen ontweldigde ; en door zijnen zoon Hendrik in den echt
te laten treden (27 Juni 1186) met Constantia, de
erfdochter van Nape's en Sicilie, won hij Zuid-Italie
voor zijne dynastie. Op de mare, dat Jeruzalem (1187)
in de harden der ongeloovigen was gevallen, nam
hij het Kruis aan, en toog 1189 met 100,000 man
over Griekenland naar Klein-Azie, bevocht de overwinning bij Philomelium en bij Iconium, doch kwam
10 Juni 1190 op treurige wijze om het leven in de
wateren der rivier Calycadnus bij Seleucia. Zijne
armee, die, behalve door den oorlog, reeds aanmerkelijk in getalssterkte verminderd was door ziekten,
ontbond zich nu en ging verstrooid uiteen ; doch
een gedeelte er van toog naar Tyrus, onder aanvoering van F.'s zoon, Frederik van Ztvaben, geb. 1166,
stichter der Duitsche Orde (zie dat art.), die echter
reeds kort daarna (1191) stierf. De volkslegenden
laten F. op verscheidene plaatsen, o. a. in den burg
Kyffhausen op het Kyffhausergebergte in Thuringen,
onder den grond wonen, waar hij betooverd verblijf
moet houden, tot de dag aanbreekt, als hij den bloei
en luister van zijn rijk zal kunnen herstellen. F. Barbarossa werd als keizer opgevolgd door zijnen zoon
Hendrik VI. — F. II, roomsch-duitsch keizer van
1209 tot 1250, geb. 26 Dee. 1194 te Jesi in de
marke Ancona, zoon van keizer Hendrik VI en Constantia, was dus de kleinzoon van F. I. Hij volgde
zijnen vader op in 1197; doch tot 1209 stond hij
onder voogdij van pans Innocentius III, elf aanvaardde toen zelf de regeering als koning over de
Beide Sicilien, terwijl hij eerst na den dood van
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Otto van Brunswijk en van Filips van Zwaben, welke
beiden hem den keizerlijken troon betwist hadden,
in 1212 naar Duitschland kwam, en 1215 te Aken
gekroond werd, waarop hij Duitschland in 1220 weder verliet, en het naderhand nog slechts dens (1235
—1237) met een bezoek vereerde. Terwijl pans
Innocentius III hem bijstand verleende tegen zijne
twee genoemde mededingers, had F. de gelofte gedaan, dat hij eene kruisvaart zou ondernemen tegen
de ongeloovigen ; doch toen hij eenmaal keizer was
vergat hij die gelofte, en niet dan nadat pans Gregorius IX hem met den banvloek bedreigd had
maakte F. zich gereed om te vertrekken. In 1228
toog hij naar het Heilige Land ; deze kruistocht
eindigde zonder bloedvergieten ; tegen eene groote
som gelds kocht hij van sultan Meledin de overgave
van Jeruzalem, en deed zich kronen als koning van
de heilige stad: wegens zijn lafhartig gedrag werd
hij door den pans in den ban gedaan. Zijne overige
levensjaren sleet hij met oorlogen tegen de in opstand gekomene lombardische steden en tegen den
pans. In Duitschland kwam eerst zijn eigen zoon
Hendrik tegen hem in opstand, doch werd door hem
overwonnen en gevangen gezet. In Italie behaalde
F. '26 en 27 Nov. 1237 bij Corte-nuova de groote
overwinning op de Longobarden, die 1240 andermaal
tegen hem in opstand kwamen. Nu verwoestte F. de
stad Milaan ; en terwijl zijn zoon Enzio de genueesche
vloot versloeg 1241, drong F. zelf zegevierend voorwaarts tot voor de poorten van Rome, overal op de
geestelijkheid, die de bevolking tegen hem opruide,
wreede wederwraak nemende, zoodat hij dan ook
1245 op nieuw in den ban werd gedaan door paus
Innocentius IV, die hem door het concilie van Lyon
vervallen liet verklaren van den keizerlijken troon.
Als tegenkeizer trad nu op, eerst Hendrik Raspe,
land graaf van Thuringen (1246) en vervolgens(1247)
Willem, graaf van Holland. Enzio werd voor Parma
gevangen genomen; Peter de Vineis deed eene poging om F. van het leven te berooven door middel
van vergif, en deze veelzijdig begaafde keizer stierf
12 Dec. 1250 te Firenzuolo. Zijn opvolger was zijn
zoon Koenraad IV. — F. III, bijgenaamd de
Schoone, (niet roomsch keizer — zie 18 regels verder hieronder maar) roomsch (duitsch) koning
sedert 1314, tegenkoning van Lodewijk IV, geb.
1286, zoon van keizer Albertus (Albrecht) I, werd
1308 hertog van Oostenrijk, en na den dood van
Hendrik VII tot roomsch koning verkoren, te gelijk
met Lodewijk van Beieren, hetgeen oorzaak werd
van eenen burgeroorlog. Aanvankelijk scheen de
overwinning over te hellen naar de zijne van F.;
doch nadat zijn broeder Leopold eene zware nederlaag had geleden bij Morgarten, werd F. zelf (28 Sept.
1322) verslagen bij Miibldorf (Ampsing), gevangen
genomen, en Brie jaren lang op den burg Trausnitz in
hechtenis gehouden. Eerst in 1325 stelde Lodewijk
hem op vrije voeten, nadat F. plechtig afstand gedaan had van alle aanspraken op den keizerstroon.
Daarna ging F. stil !even, en stierf 13 Jan. 1330.
bijgenaamd de Vreedzame, duitsch koning
—F.IV,
1440-1493 (als roomsch keizer Frederik III; als
aartshertog van Oostenrijk Frederik V), geb. 21 Sept.
1415 te Innsbruck, zoon van hertog Ernst den Dzeren en van Cymburgis van Masovie, aanvaardde 1435,
gezamenlijk met zijnen broeder Albrecht den Verkwister, de regeering van Stiermarken, Karnthen en
de Krain, werd vervolgens, na den dood van Albertus II, tot keizer verkoren (1440) en als zoodanig
1442 te Aken voorloopig gekroond. Eerst had hij
oorlog te voeten tegen zijnen broeder Albrecht, ver-
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volgens tegen de Hongaren, die 1445 en 1452 eenen
vijandelijken inval deden in Oostenrijk ; Milaan liet
hij zich ontweldigen door Sforza ; hij riep de hulp
van de Armagnacs in tegen de Zwitsers ; door hem
ontstond het vorsten-concordaat, en 1448 sloot hij
het voor de wereldlijke macht van den pans zoo
voordeelige Weener concordaat. In 1452 begat hij
zich naar Italid, en was de laatste duitsche keizer,
die te Rome gekroond werd. In 1457 verwierf hij
Neder-Oostenrijk, doch zag daarentegen Hongarije
en Bohemen overgaan in andere handen. Sedert
1490 liet hij het regeeringsbeleid geheel over aan
zijnen zoon en opvolger Maximiliaan, en hield zich
te Lintz uitsluitend bezig met astrologie, goudmakerij
en kruidkunde, totdat hij 19 Aug. 1493 stierf.
II. Koningen van Denemarken en Noorwegen.
Frederik I, geb. 1471, zoon van Christiaan I,
werd op den troon geplaatst, nadat zijn neef Christiaan II als koning was afgezet (1523), en regeerde
tien jaren met veel beleid. Hij voerde de luthersche
Kerkleer in zijn rijk in. — F. II, geb. 1538, volgde
zijnen vader Christiaan III op den troon in 1559, en
stierf 1588. Hij voerde een Zevenjarigen oorlog met
Zweden, orn de kinderachtigste reden, namelijk, om
door de kracht der wapenen te does beslissen wie
der beide koningen het recht zou hebben om de
Brie kronen van Denemarken, Zweden en Noorwegen
in zijn wapen te voeren, welke rijken vroeger vereenigd waren geweest ; er werd in die 7 jaren veel
bloed vergoten, maar het geschilpunt werd door dien
oorlog niet beslecht. Nijverheid en wetenschappen
werden door F. II begunstigd ; aan den beroemden
Tycho Brahe schonk hij het eiland Hven, om daar
het vermaarde observatorium van Uranienburg te
stichten. — F. III, geb. 1609, volgde 1648 zijn
vader Christiaan IV op den troon, werd 1658 in
Kopenhagen belegerd door Zweden's koning Gustaaf
Wasa, doch door den hoed van de bevolking zijner
hoofdstad gered. Na zich den steun te hebben verzekerd van de geestelijkheid en den burgerstand,
herstelde hij 1660 het absolutismus, en het koningschap werd erfelijk verklaard in zijne familie. Deze
F. bield zich ook druk bezig met alchimie. —
F. IV, geb. 1671, volgde 1699 zijnen vader
Christiaan V op, en sloot dadelijk een verbond met
tsaar Peter I tegen Zweden's koning Karel XII,
maar zag zich al spoedig door zijnen vijand genoodzaakt een weinig vereerenden vrede te teekenen. Zoodra de nederlaag door Karel XII bij Pultawa geleden
was, vatte F. weder de wapenen op tegen Zweden,
en veroverde een aantal plaatsen ; doch de flood van
den zweedschen koning had het sluiten van eenen
vrede ten gevolge, die geheel ten voordeele was van
Denemarken. Veel deed deze F. voor het openbaar
onderwijs, o. a. stichtte hij niet minder dan 240
scholen in zijn rijk voor kinderen van behoeftige
lieden. — F. V, geb. 31 Maart 1723, volgde 1746
zijnen vader Christiaan VI op, bevorderde handel
en nijverheid, liet prachtige gebouwen stichten, was
een beschermer van kunsten en wetenschappen, en
de voorbereider van de (eerst onder zijn opvolger
Christiaan VII volkomen tot stand gebrachte) vrijmaking der boeren. F. VI, geb. 28 Jan. 1768,
zoon van Christiaan VII en Caroline Mathilde van
Engeland, sedert 14 April 1784 medebestuurder des
rijks, daar de geestvermogens zijns vaders te verzwakt waren om langer alleen te kunnen regeeren.
beklom 13 Maart 1808 den troon. Reeds als regent
gaf hij doorslaande blijken van bekwaamheid ; was
echter niet bij machte de onzijdigheid van Denemarken te bandhaven tegen Engeland (1801-1815);

in 1807 werd Kopenhagen gebombardeerd door de
Engelschen. De Zweden trachtten hem Noorwegen
te ontweldigen, doch werden door hem geslagen,
zoodat ze blijde waren den vrede te kunnen sluiten
(1809 te JOnktiping). In bondgenootschap getreden
met Frankrijk, dat hij lang als trouw bondgenoot ter
zijne stond, zag hij zich (1814) werkelijk berooven
van Noorwegen, dat aan Zweden werd toegevoegd,
hoewel hij, bij wijze van vergoeding, daarvoor
zweedsch Pommeren en het eiland Rugen ontving.
Sedert 1815 was zijne regeering vreedzaam, rustig
en voorspoedig ; toen de Juli-omwenteling bekend
werd, zag hij zich genoopt de instelling van provinciale states in zijn rijk in te voeren (1830). Hij
stierf 3 Dec. 1839, en werd opgevolgd door Christiaan VIII. — F. geb. 6 Oct. 1808, zoon van
Christiaan VIII en Charlotte Friederike van Mecklenburg-Schwerin, trad 1 Nov. 1828 in den echt met
Wilhelmine Marie van Denemarken, welk huwelijk
echter in 1837 door echtscheiding werd ontbonden.
Nadat hij sedert, tot 1839, te Fredericia gewoond
had, werd hij lid van den staatsraad en gouverneur
van Funen, Hij huwde nu 10 Jan. 1841 Caroline
Charlotte Marianne van Mecklenburg-Strelitz; doch
ook hierop volgde 1846 eene echtscheiding. In een
moeilijk tijdsgewricht beklom hij 20 Jan. 1848 den
deenschen troon ; en 7 Aug. 1850 ging hij een morganatisch huwelijk aan met Louise Rasmusen, die
verheven werd tot gravin (zie BANNER).
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III. Een koning van Zweden.

Frederik I, geb. 1676, gest. 1751, was land-

graaf van Hessen-Cassel, toen hij 1715 in den echt
trad met Ulrica Eleonore, zuster van Karel XII, koning van Zweden. Ulrica volgde 1719 haren broeder
op den troon ; doch twee jaren later deed zij afstand
daarvan ten behoeve van haren gemaal, die toen als
koning werd uitgeroepen, en zich haastte met Denemarken en Rusland vrede te sluiten, ten einde aan
Zweden de gelegenheid te verschaffen om zich te
herstellen van de rampen, die het geleden had door
de oorlogen van Karel XII. Hij stichtte te Stokholm
eene akademie.
IV. Koningen van Pruisen.
Frederik I, geb. 22 Juli 1657 te Koningsbergen, zoon van den Grooten Keurvorst (zie het art.
FREDERIK WILHELM van Brandenburg, blz. 1101),
droeg als keurvorst van Brandenburg en souvereine
hertog van Pruisen den naam van Frederik III sedert
1688, toen hij zijnen vader opgevolgd was als keurvorst. Hij was ijverig werkzaam om den luister van
zijnen troo p te verhooggn, ondersteunde den tocht
van prins Willem van Oranje naar Engeland, verleende den keizer zijnen bijstand aan den Rijn, in
Hongarije, en later vooral in den spaanschen successie-oorlog, wist te bewerken dat zijne souvereiniteit erkend werd in Pruisen, en deed rnenige aanzienlijke aanwinst van grondgebied. Na lange onderhandelingen bracht hij 16 Nov. 1700 het Weener
Kroon-traktaat tot stand, en liet zich 18 Jan. 1701
te Koningsbergen kronen als eerste koning van Pruisen. Laakbaar is zijne ondankbaarheid jegens zijnen
eersten minister Danckelmann. F. I was driemaal gehuwd : eerst 23 Aug. 1679 met Elizabeth
Henriette van Hessen-Cassel, gest. 27 Juni 1683;
toen 8 Oct. 1684 met Charlotte Sophie van Hanover,
de talentvolle vriendin van den grooten Leibnitz ; zij
stierf 1 Febr. 1705 ; eindelijk 28 Nov. 1708 met
Sophie Louise van Mecklenburg-Grabow, die hem
overleefde en 29 Juli 1736 stierf. Toen F. I stierf
(25 Febr. 1713) werd hij opgevolgd door een zoon uit
zijn tweede huwelijk, nl. Frederik Wilhelm I (zie blz.
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1102). — F. II, bijgenaamd de Groote, ook wel
de Eenige, oudste zoon van koning Frederik Wilhelm I (zie blz. 1102), was geb. 24 Jan. 1712 te
Berlijn. Zijne jeugd was tamelijk bewogen. Door
zijnen afkeer van de streng militaire opvoeding, die
zijn vader hem gaf, liet hij zich verleiden tot het
plan om naar Engeland te vluchten, welk plan echter verijdeld werd, en slechts ten gevolge had een
doodvonnis voor zijn vriend Katt, en een jaar gevangenisstraf voor hem zelven. Tegen zijnen zin 1733
in den echt verbonden met Elizabeth Christine van
Brunswijk-Bevern, woonde hij te Rheinsberg, waar
hij zich omringde van groote geleerden en talentvoile kunstenaars. Bij den dood zijns vaders (31 Mei
1740) beklom hij den troon, om weldra de wer gild te
verbazen door zijne bekwaamheden als veldheer en
staatsman. Hij begon met eene verdemoediging van
den prins-bisschop van Luik, en eischte van Maria
Theresia den afstand van Silezie, in het bezit waarvan hij na de twee silezische oorlogen (1741 en 1745)
werd bevestigd. Nu wijdde hij gedurende de tien
volgende jaren al zijne zorgen aan hervormingen
binnenslands, aan de organisatie des legers, en aan
wetenschappelijken arbeid (o. a. riep hij Voltaire,
Diderot, d'Alembert, enz. aan zijn hof), en bracht
Pruisen tot zulk eenen hoogen trap van bloei en
welvaart, dat het de wangunst en het wantrouwen
gaande maakte van de overige mogendheden van
Europa's vasteland, zoodat zich eene coalitie tegen
hem vormde, bestaande uit Frankrijk, Oostenrijk,
Saksen, Zweden en Rusland, welke hij echter voorkwam door eenen inval te doen in Saksen, waarmede
24 Aug. 1756 de Zevenjarige oorlog eenen aanvang
nam, in welken oorlog hij zoo goed als alleen stond
tegen de overmacht, daar bij op zijn bondgenootschap met Engeland weinig vertrouwen kon. In
weerwil van zijne bewonderingwaardige inspanning,
die zelfs bier en daar met eenen gunstigen uitslag
bekroond werd, zag hij zich een oogenblik beroofd
van het grootste gedeelte zijns grondgebieds ; doch
eensklaps gaf hij aan de kansen van den oorlog eenen
keer, door de schitterende overwinning, die hij 1757
bij Rosbach bevocht op de fransch-oostenrijksche
armee onder maarschalk Soubise. Nu heroverde hij
al bet reeds verloren grondgebied, en 1763 kwam
de vrede tot stand, waarbij hij op nieuw in het bezit
van Silezie werd bestendigd. Na dus als overwinnaar
nit dien Jangen strijd te zijn getreden, wijdde hij
zich op nieuw met ijver aan de bevordering van de
welvaart zijns lands. In 1772 nam hij deel aan de
eerste deeling van Polen, waarbij hem poolschPruisen en Groot-Polen tot aan de Netze werd toegewezen, met uitzondering van Dantzig en Thorn.
Om de oostenrijksche oogmerken op Beieren te verijdelen, deed hij Juli 1778 met twee legers eenen
vijandelijken inval in Bohemen ; doch zonder bloedvergieten eindigde deze oorlog reeds 13 Mei 1779
met den vrede van Teschen ; in 1780 bekwam hij
het maagdenburgsche gedeelte van het graafschap
Mansfeld. In 1785 sloot hij, al weder tegen de
plannen van keizer Jozef II, den bond der duitsche
vorsten. Na eene lange en roemrijke regeering stierf
hij te Sans-souci, 17 Aug. 1786, en liet aan zijnen
neef en opvolger Frederik Willem H (zie blz. 1102)
een rijk na, dat door hem met 1325 vierk. mijlen
grondgebieds vergroot was. Als schrijver bediende
hij zich altijd van de fransche taal, en noemde zich
(Ian le Philosophe Sans-Souci. De volledigste editie
van zijne pennevruchten is een prachtwerk, dat op
last van Frederik Wilhelm IV door de akademie van
Berlijn in het licht is gegeven (30 din. Berlijn 1846
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—57). In den gemeenzamen spreektrant des yolks
wordt deze groote koning de oiide Frits genoemd.
V. Keurvorsten van Saksen.
Frederik I, bijgenaamd de Strijdbare of de
Stoute, geb. 29 Maart 1369 te Altenburg, oudste der
Brie zonen van markgraaf Frederik den Strenge,deelde
15 Nov. 1382 de landen buns vaders, doch voerde
feitelijk ook over de aan zijne broeders toegewezene
landen het bewind. In 1409 stichtte hij de universiteit te Leipzig. Ter belooning voor zijne ijverige
deelname aan de Hussieten-oorlogen werd hem 1423
door keizer Sigismund den titel van keurvorst en
het hertogdom Saksen geschonken. Hij werd echter
door de Hussieten 1425 bij Brea, en 1426 bij Aussig
totaal geslagen, en stierf 4 Jan. 1428. — F. II,
bijgenaamd de Zachtmoedige, oudste zoon en opvolger van den vorige, geb. 24 Aug. 1411, regeerde van
1428 af, behalve voor zich zelven, als keurvorst ook
over de landen zijner broeders, met wie hij echter
in oorlog geraakte over de deeling der saksische
landen. Eerst in 1451 kwam op bevel des keizers
een einde aan lien oorlog, die de oorzaak werd van
den Prinsenroof (zie dat art.). F. 11 stierf 7 Sept.
1464. — F. III, bijgenaamd de Wijze, geb. 17 Jan.
1463 te Torgau, zoon van keurvorst Ernst en Elizabeth van Beieren, volgde zijnen vader op in 1486,
stichtte 1502 de universiteit Wittenberg, en wees
de hem, na den dood van Maximiliaan I, aangebodene keizerskroon van de hand. Zonder openlijk de
leer van Luther te omhelzen, was hij toch een der
omzichtigste en daardoor krachtdadigste beschermers der kerkhervorming. Hij stierf ongehuwd 5 Mei
1525, en werd opgevolgd door zijnen broeder Johan
den Bestendige.
VI. Paltsgraven.
Frederik I, bijgenaamd de Zegerijke, door
zijne vijanden de booze Frits genaamd, geb. 1 Aug.
1425, derde zoon van Lodewijk III met den Baard,
nam 1449 als voogd over zijnen pas 13 maanden
oud zijnden neef Filips de teugels van het bewind
in handen. Door de stenden tot levenslang keurvorst
aangesteld, waarbij hij zijnen neef als zoon aannemen en tot opvolger kiezen moest, werd hij als zoodanig door den pans en de overige keurvorsten erkend, maar niet door den keizer. In den Paltzeroorlog behaalde F. eene schitterende overwinning
1462 bij Seckenheim, waarbij hij Ulrich van Wurtemberg, Karel van Baden en bisschop George van
Metz gevangen nam. Hij voerde tot aan zijnen dood
(12 Dec. 1476) het bewind met kracbtige hand, en
werd opgevolgd door zijnen aangenomen zoon en neef
Filips den Edelmoedige. — F. II, regeerde van
1544 tot 1554. — F. III, regeerde van 1557 tot
1576. — F. IV, regeerde van 1583 tot 1610. —
F. V, regeerde van 1610 tot 1632. In 1618 gehuwd met Elizabeth, dochter van koning Jacobus I
van Engeland, stelde hij zich, op verlangen zijner gemalin, aan het hoofd der protestantsche partij in
Duitschland, en nam de kroon van Bohemen aan,
die hem werd aangeboden door de tegen Ferdinand
II, wegens het schenden van hunne privilegièn, in
opstand gekomene Bohemers. In 1619 deed F. V
zijnen intocht in Praag, doch werd reeds het jaar
daarna door de keizerlijke armee verdreven, en stierf,
van zijne landen beroofd, 1632 te Maintz.
VIE. Vorsten van Wurtemberg.
Zie WURTEMBERG. —
Frederik, _er_ogen.
h t
F. I (Wilhelm Karel), koning van Wurtemberg
van 1806 tot 1816, geb. 6 Nov. 1754 te Treptow,
zoon van hertog Frederik Eugenius van Wurtemberg en Sophia Dorothea van Brandenburg-Schwedt,

1100

Frederik

trad even als zijne zeven broeders in pruisische
krijgsdienst, vergezelde later zijne zuster en haren
gemaal, den russischen grootvorst Paul, naar Italie,
en werd vervolgens luitenant-generaal in russische
dienst en gouverneur-generaal van Finland. De regeering van Wurtemberg aanvaardde hij 23 Dec.
1797, ontving 1803 den rang van keurvorst en eene
schadeloosstelling voor het verlies van grondgebied
op den linker Rijn-oever, en door zich ten nauwste
aan Napoleon aan te sluiten, vergrootte hij zijn rijk,
dat sedert 1.Jan. 1806 tot koningrijk werd verheven,
tot eene uitgestrektheid van 368 vierk. mijlen met
eene be volking van circa anderhalf millioen zielen.
Eerst na den slag van Leipzig begon hij de zijne van
Napoleon te verlaten, en sloot zich 6 Nov. 1813 bij
de verbondene mogendheden aan. Op het Weener
congres werkte hij lang het tot stand komen van
den duitschen bond tegen, en onderteekende de
bonds-acte eerst 1 Sept. 1815. Op het punt aan zijn
land eene nieuwe constitutie te geven, stierf hij
30 Oct. 1816. Uit zijn eerste huwelijk liet hij Brie
kinderen na, nI. Wilhelm, die hem opvolgde, en
wiens dochter Sophia later koningin der Nederlanden werd ; Catharina, de gemalin van Jerome Bonaparte ; en Paul, geb. 19 Jan. 1788, gest. 16 April 1852.
VIII. Koningen van Sicilie en van Napels.
Frederik I van Aragonie, koning van Sicilie,
werd eerst met bet bewind over dat eiland belast
door zijn broeder Jacobus, toen deze 1291 bezit ging
nemen van het koningrijk Aragonie, dat hem als
erfdeel toeviel hij den dood van Alfons. Toen Jacobus vervolgens over Sicilie onderhandeld had met
de Franschen, die reeds meester waren van Napels,
gelastte de paus (1296) aan F., dat hij Sicilie moest
overgeven aan het huis van Anjou. Aan dit bevel
echter verkoos de jonge prins niet te gehoorzamen,
en in datzelfde jaar 1296 werd hij door de Sicilianen
als koning uitgeroepen. Na met voordeel krijg gevoerd
te hebben tegen de vereenigde strijdmacht van
Frankrijk, Napels en Aragonie, verkreeg F. in 1302
den vrede, onder belling, dat hij in den echt zou
treden met Eleonore, de derde dochter van koning
Karel II van Napels, en dat hij afstand zou doen van
den titel van koning van Sicilie, in stede waarvan
hij zich voortaan zou noemen koning van Trinacria.
Na 41 jaren roemrijk geregeerd te hebben stierf F. I
in 1337. — F. II van Aragonie, bijgenaamd de
Eenvoudige of de Onnoozele, kleinzoon van den
vorige, volgde 1355 zijn ouderen broeder Lodewijk
op als koning van Sicilie. In 1356 zag hij zich
Messina en Palermo ontweldigen door Johanna, koningin van Napels, en eerst negen jaren later mocht
hij die twee steden herwinnen. In 1372 maakte hij
vrede met Johanna, en verbond zich eene jaarlijksche schatting aan Naar te betalen. Hij stierf 1377.
— F. van Aragonie, koning van Napels, volgde
1496 zijnen neef Ferdinand II op ; loch nauwlijks
had hij den troon beklommen of hij werd van zijn
rijk beroofd door de krijgsmacht van Lodewijk XII
en de trouweloosheid van zijnen bloedverwant Ferdinand, koning van Aragonie en Castilie. Als schadevergoeding ontving F. van Lodewijk XII het hertogdom Anjou en 30,000 dukaten. Hij stierf 1504
in Frankrijk. Na hem werd het koningrijk Napels
vereenigd met Spanje.
IX. Bisschoppen van Utrecht.
z_e
ht tbisschop;
bi h
i FREDERiK
Frederik I,a c htste
de heilige (blz. 1097). — F. II, Brie-en-veertigste
bisschop sedert 1317, was gesproten nit het lotharingsche geslacht Van Zyrik. Kort voor zijnen dood
ward door den domproost, Jacobus van Outshoorn,
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de eerste steen gelegd van den (1382 voltooiden)
toren der domkerk te Utrecht. Hij stierf op het
huis Ter Horst onder Amersfoort, 20 Juli 1322. —
F. III, Frederik van Blankenheirn, een-en-vijftigste
bisschop sedert 1393, was voor dien tijd bisschop
van Straatsburg ; zie BLANKENHEIM (F. v.). —F. IV,
Frederik van Baden, zes-en-vijftigste bisschop sedert
1496, was een zoon van markgraaf Karel van Baden
en van eene zuster van keizer Frederik III. Zijne
vorstelijke afkomst en zijn heldhaftige aard zouden
hem meer geschikt hebben gemaakt om een wereldlijk bewind, dan wel can geestelijk bestuur te voeren. Aanhoudend in oorlog, verwaarloosde hij dan
ook de kerkelijke zaken, en hij was blijde 1516 zijnen bisschoppelijken zetel tegen een vast jaargeld
te kunnen afstaan aan Filips van Burgundie. Zich
daarop te Lier in Braband met der woon nedergezet
hebbende, stierf F. reeds binnen het jaar (24 September 1517).
X. Verschillende vorstelijke personen.
Frederik (Willem F. Karel), prins der Nederlanden, tweede zoon van koning Willem I, in de
ballingschap geb. 28 Febr. 1797, tijdens de stormen
der omwenteling, studeerde geschiedenis onder Niebuhr, die hem eene bijzondere genegenheid toedroeg.
In het laatst van 1813 in Holland teruggekeerd,
ward hem door de conventie van 4 April 1814 het
uitzicht geopend, zijnen varier als souverein te zullen
opvolgen in het erfland Nassau-Oranje. Doch toen
dit prinsdom in 1816 aan den koning der Nederlanden ontnomen was, ontving F., als schadeloosstelling, den titel van Prins der Nederlanden, en
aanzienlijke domeingoederen in de prov. NoordBraband, die een jaarlijksch inkomen opleverden
van ruim 200,000 gulden. Hij trad 21 Mei 1825 in
den echt met prinses Louise van Pruisen, en werd
benoemd tot commissaris-generaal van het departement van oorlog en (1829) tot admiraal der vloot.
In den opstand der Belgen stand F. als veldmaarschalk aan het hoofd der nederlandsche armee, en
streed 23-26 Sept. 1830 in Brussel. Gedurende
eene reeks van jaren grootmeester-nationaal der
Vrijmetselaars-orde, is hij niet alleen als zoodanig,
maar ook als mensch in het algemeen, bij geheel de
natie bemind en geacht om zijne uitstekende hoedanigheden en deugden. Uit zijn gelukkig huwelijk
leven nog twee dochters (Louise, geb. 5 Aug. 1828;
en Marie, geb. 5 Juli 1841), waarvan de oudste,
19 Juni 1850 met den toenmaligen kroonprins van
Zweden gehuwd, thans koningin is van Zweden en
Noorwegen. Als de eenige uit die dagen overgeblevene prins der vorstelijke familie, was F. in 1863
de hoofdpersoon bij het 50-jarig herinneringsfeest
van Oranje's terugkeer nit Engeland ; en Scheveningen en 's-Gravenhage zijn bij die gelegenheid op
nieuw getuige geweest hoe bij edele karakters weergalooze minzaamheid gepaard kan gaan met vorstelijke waardigheid.
Frederik (Emilius August), prins van Noer,
broeder van prins Christiaan August van Augustenburg. Zie AUGUSTRNBURG.
Frederik de Gebetene, of F. met de gebetene wang, markgraaf van Meissen en landgraaf
van Thuringen, geb. 1256, zoon van Albrecht den
Lastige en van Margareta, keizer Frederik II's dochter, die hem, in de overmaat van hare droefheid, bij
het afscheid nemen in zijne wang gebeten moat hebben, erfde 1291 met zijnen broeder Dietzmann de
mark Meissen en de Nederlausitz. Ze hadden echter
te kampen tegen de keizers Adolf en Albrecht I, die
de landen der beide broeders, als vacant gevallene
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rijksleenen, aan zich wilden trekken : een strijd,
waaruit F. en zijn broeder eindelijk, door den slag
bij Lucka (31 Mei 1307), zegevierend te voorschijn
traden. Na zijns broeders dood (1307) regeerde F.
alleen, in Meissen, de Lausitz en Thuringen, en verwierf tevens Altenburg, Chemnitz en Zwickau. In
eenen oorlog met Waldemar van Brandenburg werd
F. bij Grossenhain gevangen genomen, en moest,
om zijne vrijheid te erlangen, 32,000 mark zilver
betalen en afstand doen van de Nederlausitz. In
1322 werd hij eensklaps in zijne geestvermogens
gekrenkt, en stierf 17 Nov. 1324 te Eisenach. Hij
werd opgevolgd door zijnen zoon F. den Ernstige
(geb. 1309, gest. 1349); deze werd opgevolgd door
zijne zonen F. den Strenge (geb. 1331, gest. 1389),
Balthazar (geb. 1336, gest. 1406) en Willem (geb.
1343, gest. 1407); en op deze volgde Frederik I,
keurvorst van Saksen (zie biz. 1099).
Frederik August I, bijgenaamd de Rechtvaardige, koning van Saksen, geb. 23 Dec. 1750 te
Dresden, volgde 17 Dec. 1763 als keurvorst zijnen
vader Frederik Christiaan op, doch stond tot 15 Sept.
1768 onder het regentschap van zijnen oom prins
Xaverius. De eerste tiers jaren van F.-A.'szelfstandige
regeering kenmerkten zich door de loffelijkste hervormingen ; in 1791 bedankte hij voor de hem aangebodene kroon van Polen, nam slechts gedwongen
Heel aan de eerste coalitie tegen de fransche republiek, evenzoo aan den pruisischen oorlog tegen Napoleon 1806, in welk jaar hij tot koning van Saksen
verheven werd, vervolgens aan den oorlog van Napoleon tegen Oostenrijk (1809), en tegen Rusland
(1812). Gedwongen om in 1813 de zijde van Napoleon te houden, geraakte hij dien ten gevolge na
den slag bij Leipzig gevangen, bleef dat tot 1815,
en bij den Weener vrede kostte het hem de grootste
heift van zijn land. Binnen Dresden teruggekeerd
Juli 1815, vierde hij in den zomer van 1818 den
vijftigsten verjaardag van zijne troonsbeklimming, en
in 1819 zijne 50-jarige echtvereeniging met Maria
Amalia van Palts-Tweebruggen (geb. 11 Mei 1752,
gehuwd 29 Jan. 1769, gest. 15 Nov. 1828). Hij
stierf 5 Mei 1827 ; en uit zijn huwelijk slechts eene
dochter nalatende, werd hij opgevolgd door zijn
broeder Anton. — F.—A. II, geb. 18 Mei 1797,
oudste zoon van prins Maximiliaan, die een broeder
was van den vorige, werd 30 Sept. 1830, nadat zijn
vader afstand had gedaan van de troon-opvolging,
door koning Anton benoemd tot medebestuurder
des rijks, en beklom 6 Juni 1836 als koning den
troon. In weerwil dat hij gemoedelijk regeerde,
bracht het omwentelingsjaar 1848 ook in Saksen
den geest van woeling aan, en 1849 kwam Dresden
in vollen opstand, die met geweld van wapenen onderdrukt moest worden. F.-A. was een minnaar van
kunsten en wetenschappen; vooral de kruidkunde
beoefende hij ijverig, en deed daarvoor menig uitstapje, o. a. ook weder 1854, bij welke gelegenheid
hij 9 Aug. ongelukkig om het leven kwam in de
nabijheid van Brennbiichel bij Imst in Tirol. Tweemaal gehuwd, had hij echter geen kinderen, en werd
opgevolgd door zijn broeder Johan.
Frederik August, koningen van Polen. Zie
AUGUST H en III (blz. 359, kolom 1).
Frederik Hendrik, prins van Oranje, geb.
in 't begin van 1584 te Delft, en aldaar gedoopt
12 Juni, was de jongste zoon van prins Willem I
(uit diens vierde huwelijk, met Louise de Coligny);
hij ontving de namen F.-H. naar zijne twee peters
(Hendrik IV, koning van Frankrijk, en Frederik III,
koning van Denemarken). Onder de leiding van
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zijnen broeder, prins Maurits, werd F.-H. een bekwaam en dapper veldheer; en toen het twaalfjarig
bestand met Spanje voorloopig een einde gemaakt
had am zijne reeds roemrijke loopbaan, trok F.-H.
in 1615 met een Leger naar Brunswijk, herstelde den
vrede tusschen die stad en Karen hertog, en handhaafde wijders den keurvorst van Brandenburg in
zijne bezittingen. Na het eindigen van het bestand
werd hij . 1621 tot generaal der ruiterij benoemd,
nam deal aan al de krijgsbedrijven zijns broeders,
en werd kort voor diens dood door de staten benoemd tot opperbevelhebber over de legers der Vereenigde Nederlanden ; bij Maurits' dood werd F.-H.
door Holland tot stadhouder gekozen, reeds spoedig
ook door Zeeland, Gelderland, Utrecht en Overijsel,
terwijl Groningen, de Ommelanden en Drenthe als
zoodanig hunne keus gaven aan graaf Ernst Casimir
van Nassau, stadhouder van Friesland ; doch bij diens
dood (1639) werd F.-H. ook in die gewesten als
stadhouder aangesteld. Na nog een aantal schitterende wapenfeiten (zoo o. a. de inflame 1644 van
Sas-van-Gent en 1645 van Hulst) stierf F.-H.
14 Maart 1647, zoodat hij het einde niet mocht beleven van dien 80-j. oorlog, waarin hij bijna eene
halve eeuw (eerste wapenfeit 1599 in den Bommelerwaard) voor de onafhankelijkheid van ons vaderland gestreden had. In het godsdienstige gematigd
en verdraagzaam, was hij een voorzichtig staatsman,
een beleidvol tacticus en een onverscbrokken krijgsman.
Frederik—Hendrik (Straat), zeeengte in
nederl. 0. I., tusschen de eilanden Sumatra en
Banca. — F.—H. (eiland), eiland in Australia,
bezuidw. Nieuw-Guinea, waarvan bet gescheiden is
door de Prinses-Marianne-straat.
Frederik Josias, prins van Coburg Saalfeld, veldmaarschalk van bet Heilige Roomsche Rijk,
geb. 26 Dec. 1737 te Coburg, streed als oostenrijksch officier in den Zevenjarigen oorlog, kommandeerde eene brigade in den beierschen successieoorlog, doch onderscheidde zich inzonderheid als
bevelhebber in den oorlog tegen de Turken 1788
—90 ; vervolgens bestuurde hij als opperbevelhebber
de operation der armee in de Nederlanden 1793 en
1794, doch nam 1 Sept. van laatstgenoemd jaar zijn
ontslag uit de dienst, ging stil leven te Coburg,
en stierf aldaar 28 Febr. 1815.
Frederik Willem, Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg (1640-88), genaamd de
Groote Keurvorst, geb. 6 Febr. 1620 te Berlijn,
zoon van keurvorst George Wilhelm en Elizabeth
Charlotte van de Palts, aanvaardde 1 Dec. 1640 de
regeering, en trad 16 Jan. 1647 in den ecbt met
Louise Henriette, prinses van Oranje (geb. 17 Nov.
1627, gest. 8 Juni 166'7). Bij den Westfaalschen
vrede bekwam hij slechts een klein gedeelte van
Achter-Pommeren, doch daarentegen het graafschap
Hohenstein, de bisdommen Halberstadt, Minden en
Camin, en het uitzicht op Maagdenburg. Hij beliaalde verscheidene voordeelen op de Polen, en
sloot met hen den vrede van Braunsberg 1657. In
1674 verbond hij zich met Spanje en de Nederlanden tegen Lodewijk XIV, en deed eenen inval in
den Elzas ; doch toen de Zweden, op aanstoken van
Frankrijk, zijn grondgebied overweldigden, keerde
hij zijne wapenen tegen hen 1675, viel hen onverhoeds in de Marken op het lijf, nam 15 Juni stormenderhand Rathenau in, bevocht 18 Juni eene
overwinning bij Fehrbellin, veroverde Pommeren,
en was herhaalde males overwinnaar in den winterveldtocht van 1679. Desniettemin zag hij zich
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door Frankrijk genoodzaakt, bij den vrede van
St.-Germain (29 Juni 1679), al zijne veroyeringen,
op het kleine zweedsche gedeelte van Achter-Pommeren na, tegen eene schadeloosstelling terug te
geven. Hij liet een kanaal aanleggen ter verbinding
van de Spree met de Oder, en stierf 29 April 1688.
Zijn opvolger was Frederik III, later, als koning van
Pruisen, Frederik I (zie blz. 1098).
Frederik Willem, Friedrich Wilhelm, koningen van Pruisen, nl.: F.—W. I, geb. 2 Aug.
1688, zoon van Frederik I en Charlotte Sophie van
Hanover, volgde zijn vader op den troon 1713, en
was in menig opzicht joist diens tegenbeeld, want
hij was verregaand zuinig (om niet te zeggen gierig),
eenvoudig in het overdrevene, stroef en streng, en
krijgsman van top tot teen, minachting voedende
voor alles wat niet militair was. In 1713 erfde hij
Gelderland en Limburg. In 1715 verbond hij zich
met Frederik IV van Denemarken tegen de Zweden,
en belong bij den vrede van 1720 een gedeelte van
Pommeren voor zich. In 1725 verbond hij zich met
Engeland en de Nederlanden tegen Oostenrijk, doch
sloot zich reeds 12 Oct. 1726 te Wusterhausen weder aan Oostenrijk aan, dat hij van 1733 tot 1735
bijstond met een hulpkorps. Hij stierf, weinig betreurd door zijne onderdanen, 31 Mei 1740, en liet
een goed gedisciplineerd leger en eene goedgevulde
schatkist na, terwijI hij als koning werd opgevolgd
door zijnen oudsten zoon Frederik, die beroemd werd
als Frederik de Groote, — F.—W. II, geb. 25 Sept.
1744, zoon van prins August Wilhelm van Pruisen
en Louise Amalie van Brunswijk, werd 12 Juni 1758
door zijnen oom Frederik den Groote tot troonopvolger gekozen, maakte den Zevenjarigen oorlog
en den Beierschen successie-oorlog mede, en zond,
nadat hij 1786 den troon had beklommen, 1787 den
hertog van Brunswijk met eene armee naar Holland,
om daar den stadhouder, wiens zwager hij was, in
zijn gezag te handhaven. In 1791 verwierf F.-W. II
Ansbach en Beireuth, en sloot 1792 de conventie te
Pilnitz, ten gevolge waarvan hij betrokken werd in
den oorlog tegen Frankrijk, en met eene armee van
80,000 man voorwaarts drong tot in de vlakten van
Champagne, doch toen eensklaps terugtrok naar den
Rijn. Ten aanzien van Polen maakte hij gemeene
zatik met Rusland en Oostenrijk, en bekwam (1793)
bij de tweede, en (1795) hij de derde deeling van
Polen eene aanzienlijke aanwinst van grondgebied.
Met Frankrijk sloot hij 1795 den vrede te Bazel. In
1794 voerde hij het reeds onder Frederik II voltooide pruisische Landrecht in ; doch door de censuur- edicten van 19 Dec. 1788 en 5 Maart 1792,
en vooral door het religie-edict van 9 Juli 1788,
had bij veler ontevredenheid gaande gemaakt. Hij
werd geregeerd door Bischofswerder, Wollner,
Lucchesini, en een aantal bijzitten, zooals gravin
Lichtenau, gravin Ingenheim (geb. von Voss), gravin DOnhoff (moeder van den graaf van Brandenburg). Van zijne eerste vrouw Elizabeth Christiane
Ulrike van Brunswijk, met wie hij 14 Juli 1765 in
den echt was getreden, was hij reeds 1769 gescheiden ; in datzelfde jaar huwde hij Louise van HessenDarmstadt (geb. 16 Oct. 1751, gest. 25 Fehr. 1805),
die hem vijf zonen en vier dochters schonk. Hij
stierf 16 Nov. 1797. — F.—W. III, oudste zoon
uit het tweede huwelijk van F.-W. II, geb. 3 Aug.
1770, sloot 24 Dec. 1793 een uit wederzijdsche
liefde geboren huwelijk met Louise van MecklenburgStrelitz (die hij innig bleef beminnen tot aan haren
dood 1810). In 1797 volgde hij zijnen vader op den
troon, en bleef zoo lang mogelijk onzijdig 14 de

verschillende coalition, die zich tegen Frankrijk
vormden ; in 1805 liet bij zich echter door Rusland
overhalen om aan Frankrijk den oorlog te verklaren,
waarop voor :hem de nederlagen van Saalfeld, Jena,
Austerlitz en het verlies van de voornaamste vestingen volgde. Intusschen leidden de veldslagen van
Eylau en Friedland tot den vrede van Tilsit (9 Juli
1807), waarbij koning F.-W., de helft van zijn land
verloor, o. a. ook de hoofdstad Berlijn. Eerst 23 Dec.
1809 keerde F.-W., die tot zoo lang te Koningsbergen geresideerd had, weder in Berlijn terug, doch
verloor in het volgende jaar (19 Juli) zijne hem
zoo dierbare gemalin. In 1812 was hij gedwongen
deel te nemen aan den oorlog tegen Rusland; doch
na den gedenkwaardigen terugtocht viel generaal
York op eigen gezag van Frankrijk af, en koning
F.-W. (die 22 Jan. 1813 zijne residentie verlegde
naar Breslau) maakte uit die stad de verklaring
openbaar, dat hij het gedrag van generaal York goedkeurde, waarop hij (Febr. en Maart 1813) eene oproeping deed aan de geheele pruisische natie, om
de wapenen op te vatten tegen Frankrijk. In de
oorlogen van 1813 tot 1815 trad Pruisen op als
groote mogendheid ; F.-W. III rukte mede Parijs
binnen, en erlangde bij den Parijschen vrede (1815)
niet slechts zijn verloren grondgebied terug, maar
nog eene aanzienlijke vergrooting van grondgebied
bovendien. De overige tijd zijuer regeering was
vreedzaam. In 1834 (9 Nov.) sloot hij een morganatisch huwelijk met Augusta von Harrach, die door
hem verheven werd tot prinses van Liegnitz en
gravin van Hohenzollern. Hij stierf 7 Juni 1840. —
F.—W. IV, geb. 15 Oct. 1795, oudste zoon nit
het eerste huwelijk van F.-W. III, beklom 7 Juni
1840 den troon. Zijne regeering werd bewogen door
de gebeurtenissen van 1848; hij deed den eed op
de pruisische constitutie van 31 Jan. 1850, en werd
8 Oct. 1857 door een aanval van beroerte getroffen,
die zulk eene verzwakking van geestvermogens naliet, dat hij 1858 tot herstel van gezondheid eene
reis moest doen naar Zuid-Duitschland en Italie ;
toen dit niet baatte, aanvaardde zijn broeder Willem
(Wilhelm) het regentschap (9 Oct. 1858), en bleef
dat bekleeden totdat F.-W. IV 2 Jan. 1861 kinderloos stierf, toen hij hem opvolgde als Willem I.
Tweemaal had het leven van F.-W. blootgestaan
aan eenen moordaanslag, nl. 26 Juli 1837 aan dien
van Tschech, en 22 Mei 1850 aan dien van Sefeloge.
Frederiksberg, kerspel en dorp op het deensche eiland Seeland, I uur gaans van Kopenhagen;
4400 inw.; koninklijk buitenverblijf.
Frederiksborg, I) kasteel en zetel van. het
circa 25 vierk. mijlen groote, met 79,000 zielen bevolkte amt F. op het deensche eiland Seeland, nabij
de stad HillerOd ; te F..de prachtige kerk, waar de
deensche koningen gekroond plachten te worden ;
nabij F. eene beroemde koninklijke stoeterij. —
2) zweedsche citadel in bet Ian Stokholm, op eene
ver vooruit springende landtong, verdedigt een der
toegangen tot de haven van Stokholm. — 3) eiland
in nederl. 0. I., in de zee van Java, benoorden Java,
hehoort tot de residentie Djapara.
Frederikshaab, d. i. F.'s-hoop, zuidelijkste
deensche kolonie in Groenland ; 700 inw.; haven.
Frederikshald, of Frederikshall, vroeger
Halden genaamd, stad in Noorwegen, aan den Tistedals-elf, 9 uren gaans bezuidoosten Christiania,
dicht bij de zweedsche grenzen ; 7400 inw.; beoosten
F. de rots-citadel Frederikssteen. In 1665 doorstonden de Zweden bier een beleg. Karel XII sneuvelde bier 1718, toen hij op zijne beurt F. belegerde.
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F rederikshamn
Frederikshamn, d. i. Frederikshaven, finsch
Hamina, russische vesting en havenstad in Finland,

gouv. Wiborg, aan de Finsche golf, 10 mijlen bezuidw. Wiborg; 3400 inw.; bij bet vredesverdrag
van F. (17 Sept. 1809) stond Zweden geheel
Finland of aan Rusland.
Frederikshaven. Zie den zweedschen naam
FREDERIKSHAMN, het deensche FREDER1KSHAVN, en
den duitschen naam FRIEDRICHSHAFEN.
Frederikshamn, voorheen Fladstrand, havenstad in Jutland, aan het Kattegat, 7 mijlen benoordoosten Aalborg; 1850 inw.
Frederiks-oord, de eerstopgerichte der drie
vrije kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid, die onder bescherming van pries Frederik der
Nederlanden staat, naar wien deze kolonie haren naam
draagt; zij ligt in de prov.Drenthe, 8 uren gaans bezuidw. Assen, 4 uren gaans benoorden Meppel, anderhalf uur gaans benoordoosten Steen wijk en een
half uur gaans bewesten Vledder; zij is 430 bunders
groot, thans meerendeels bebouwd, doch tijdens de
oprichting (1818 en 1819) nog onontgonnen.
Frederiks-orde, eene wurtembergsche ridderorde, waaraan verbonden is, dat elk, die daarin
worth opgenomen, te gelijk lid wordt (persoonlijk,
niet erfelijk) van 's lands adel. Deze orde werd ingesteld in 1830 door koning Willem I, ter gedachtenis van zijnen varier koning Frederik I.
Frederiks-stad, 1) havenstad met 3000
inw. op het deensch-westindische eiland SainteCroix, een der Antillen. —2) havenstad in het sleeswijksche landschap Stapelholm,8 uren gaans bezuidw.
Sleeswijk, aan de Eider efi de Treene; 2400 inw. ;
gesticht 16'21 door Hollanders, die de leer van
Jacobus Arminius aankleefden , en bun land verlaten
hadden ten gevolge van de uitspraak der Dordtsche
synode. — 3) stad en vesting in het noorweegsche
amt Smaalenen, aan de uitwatering van den Glommen in den Christianiafjord; 3500 inw.
Fraderiks-sand, deensch havenstadje met
800 inw. op het eiland Seeland, ruim 4 mijlen benoordw. Kopenhagen, aan den Roeskildefjord.
Frederiksted, deensch-westindische havenstad; dezelfde als Frederiks-stad.
Frederiksvaern, vesting en havenplaat s in
Noorwegen, amt Jarlsberg en Laurvig, aan den
ingang,van den Laurvigfjord, met het stranddorpje
Stavaern 1200 inw.
Fredewalda, landstreek in de prov. Groningen, zijnde een gedeelte van het Westerkwartier
Zie VREDEWOLD.
Free Church, d. i. Vrije Kerk, protestantsch
kerkgenootschap in Schotland , heeft zich onder de
leiding van Chalmers 18 Mei 1843 afgescheiden van
de Established Church, d. i. de bestaande Schotsche Kerk.
Freense, oude naam van het friesche dorp
Friens.
Freetown, d. i. Vrije Stad, hoofdplaats van
het district Sierra-Leone, op de westkust van Afrika;
16,000 inw.; zetel van den gouverneur over al de
britsche hezittingen in West-Afrika.
Fregellee, tegenw. Ceprano of Pontecorvo,
stad in Latium, bij de Volscen, bewesten Anagnia,
werd in den oorlog der Romeinen tegen de Volscen
(495-370 v. Chr.) aan Rome onderworpen, kwam
herhaaldelijk (329 en 314) in opstand, doch werd
telkens op nieuw bedwongen. Nadat het 329 eene
romeinsche kolonie ontvangen had, werd het in 125
v. Chr. tot den grond geslecht door Opimius, omdat
het op nieuw in opstand was gekomen.
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Fregenal de la Sierra, stad in Spanje, prov.
Badajoz, aan den Ardila, 4 uren gaans bezuidoosten
Xeres-de-los-Caballeros; 4600 inw.
Fregoso, beroemde genueesche familie, van plebejische afkomst, koos de partij der Gibellijnen , en
was tang in twist met de familie Adorni. De eerste
F., van wien de geschiedenis spreekt, is Dominicus
F., tot doge verkoren 1371, nadat hij krachtdadig
had bijgedragen tot het verdrijven van Gabriel
Adorno. Hij werd zelf afgezet in 1 378, ten gevolge van
eenen opstand, aangestookt door Antonius Adorno
en Nicolaas Guarco. — F. (Jacobus), zoon van den
vorige, werd als doge aangesteld 1390, na de abdicatie van Antonius Adorno, die echter zeer spoedig
berouw gevoelde afstand van de regeering gedaan te hebben, en reeds in het volgende jaar zijnen
opvolger noodzaakte hem den troon weder in
te ruimen. — F. (Thomas), zoon van den vorige,
werd tot doge verkoren 1415, en deed afstand in
bet jaar 1421, tijdens het beleg van Genua door
Carmagnola, veldheer van Filips-Maria, hertog van
Milaan, aan wien de Genueezen zich wilden onderwerpen, in weerwil dat hun zulks door F. ontraden
werd. In 1435 op nieuw verkoren, werd hij 1442
afgezet, ten gevolge van eene samenzwering van
Jan Anton Fiesko. Na eenige omwentelingen, bekleedde Jan F., en na dezen Lodewijk F., de waardigheid van doge (1447-1450). Laatstgenoemde
werd 1450 afgezet, en opgevolgd door Petrus F.,
neef van Thomas. In 1458 overreedde Petrus F. de
Genueezen om zich te onderwerpen aan Karel VII,
koning van Frankrijk; doch 1459 trachtte hij de Franschen uit Genua te verdrijven, en verloor, bij de poging daartoe, het Leven.—F. ( Paulus), was eerst aartsbisschop van Genua, zette het streven van Petrus
voort, en hielp werkelijk de Franscben wegjagen ,
waarop hij tot doge verkoren werd (1463); doch
reeds kort daarna zag hij zich genoodzaakt te zwichten voor de troepen van Frans Sforza, hertog van
Milaan , aan wien Lodewijk XI zijne rechten op
Genoa afgestaan had. — F. (Baptist), neef van den
vorige, tot doge verkoren 1478, werd 1483 verdreven door zijn oom, die kardinaal was geworden, en
die, na eenige jaren geregeerd te hebben, Genua teruggaf aan den hertog van Milaan. — F. (Octavianus)
1514 als doge erkend, onderhandelde 1515 met
Frans I, en bleef stadhouder van Genua. In 1522
zag hij zich genoodzaakt Genua over te geven aan
den markies van Pescara, keizerlijk generaal, en stierf
eenige maanden daarna. — F. (de familie) werd in
1528 door Andreas Doria ingelijfd bij de familie
Fornari,ten einde den naam F. te doen verdwijnen,
en zoo doende een einde te maken aan de gedurig
op nieuw ontbrandende twister] , die de republiek
beroerden.
Freher (Marquard) , duitsch rechtsgeleerde,
geb. 26 Juli 1565 te Augsburg, werd professor te
Heidelberg, waar hij, na verscheidene malen zeer belangrijke diplomatieke zendingen vervuld te hebben,
13 Mei 1614 stierf. Onder de vele werken van zijne
pen verdienen vooral melding: Germanicarum rerun)
scriptores aliquot insignes (3 dln. Frankfort
1600-1611; nieuwe druk 3 dln. Straatsburg 1717);
Rerum Bohenticarum sciptores aliquot antiqui (Frankfort 1602): Directorium in omnes fere chronologos
Romano- Germanici imperii (nienwe editie Altdorf
1729); De .Re monetaria veterum Romanorum (Leiden
1605); enz.
7i r
Pre..a.
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. REV en FREYA.
Frei, of Freir, en _
Freiberg, 1) stad in bet koningrijk Saksen,
is een der beroemdste bergsteden van Europa, ligt
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nagenoeg aan de naar haar genoemde rivier Freiberger-Mulde, 8 uren gaans bezuidw. Dresden, heeft
17,500 in w., verscheidene industrieele inrichtingen,
de 1765 gestichte (geheel de wereld door beroemde)
akademie voor het mijnwezen , en is dan ook het
middelpunt van het mijnwezen in Saksen. Deze stad
heeft haar ontstaan te danken aan de ontdekking
van eene zilvermijn, waardoor mijnwerkers van den
Harts zich hier omstr. 1190 kwamen nederzetten.
Het door hen aangelegde plaatsje ontwikkelde zich
spoedig tot eene, stad, die 1294 met aanzienlijke privilegien werd beschonken door Frederik den Gebetene. Hendrik de Vrome koos F. tot residentie, en
deed o. a. de Domkerk vernieuwen, in Welke zijn
gebeente en dat zijner opvolgers tot op Johan-George
IV rust; de zoogenaamde Gouden Poort daarvan is
een fraai gedenkstuk van byzantijnsche kunst. Nabij
F. werden 1762 de Keizerlijken verslagen door de
Pruisen. — 2) stad in Moravie , aan de Lubina, 8
uren gaans beoosten Weisskirchen; 4400 inw.
Freiburg, kanton van Zwitserland (westelijk gedeelte), tusschen de kantons Waadt ten Z. en
W., Bern ten N. en 0., en het meer van Neufchatel
ten N. W., is circa 30 vierk. mijlen groot en bevolkt
met 106,000 zielen. Sedert 1481 behoort F. tot den
zwitserschen bond ; 1798 werd F. een gedeelte van
de Helvetische republiek, en later, onder de mediatie,
een der 13 kantons en een der 6 Vororte. Door de omwenteling van 1830 kwam de constitutie van Jan.
1831 tot stand, waarbij de roomsch-katholieke godsdienst de eenig erkende openbare eeredienst werd
verklaard, uitgenomen het district Muter], waar de
protestantsche kerkleer geduld wordt. De aristocratische partij heeft in de laatste 30 jaren nagenoeg
uitsluitend de overhand in F. weten te behouden.
Nadat eene krachtige poging der liberalen, om aan het
bewind te komen, mislukt was, werd in Nov. 1847
met behulp der bondstroepen de (jeznitisch) aristocratische partij nit de regeering gestooten , en
dien ten gevolge kwam de tamelijk liberate constitutie
van 1848 tot stand. Doch verscheidene misslagen,
door de toen bovendrijvende liberate partij begaan,
hadden herhaalde opstanden ten gevolge (23 en 24
Oct. 1848; Oct. 1850; 22 Maart 1851; 22 April
1853); en toen bij de nieuwe verkiezingen voor den
Grooten Raad (Dec. 1856) de conservatieven gezegevierd hadden, werd de constitutie 27 Mei 1857
veranderd, en o. a. de wet teropheffing van de kloostees ingetrokken. De hoofdplaats van het kanton F.
is de stad F. (zie het volgende art.).
Freiburg, het oude Friburgum Nuithonum
of Friburgum in pago Aventicensi, hoofdplaats van
het zwits. kanton Freiburg, aan de Saane, over Welke
sedert 1833 en 1834 eene hangbrug ligt, die 818 vt.
lang en 157 vt. hoog is; F. ligt op eene rots, en heeft
10,000 inw. In 1178 gesticht door den markgraaf
van Baden. Berthold IV, hertog van Zahringen, kwam
F.1264 onder het gezag der Habsburgsche dynastie,
onderwierp zich 1452 aan den hertog van Savoje,
werd 1477 eerie vrije stad, en trad 1481 toe tot den
zwitserschen bond; in 1803 werd te F. de Mediatieacte geteekend.
Freiburg, Brie andere steden van dien naam:
1) F. aan de Unstrut, stad met 2600 inw. in het
pruis. reg-distr. Merseburg, kreis Querfurt; standbeeld van hertog Christiaan van Saksen-VVeissenfels,
lang was F. de verblijfplaats van den schepper der
gymnastiek Jahn.— 2) F. unterm FÜrstenstein,stad
met 4800 inw. in het pruis. reg.-district Breslau,
kreis Schweidnitz, aan de Polsnitz. — 3) F. in de
Breisgau, voormalige hoofdstad van de Breisgau,

Frejus
thans hoofdplaats van den badener Bovenrijnkreis
aan de Treisam-rivier en aan den voet van het Zwarte
woad, 14 mijlen bezuidw. Carlsruhe; 17,000 inw.;
eene 1457 door aartshertog Albertus van Oostenrijk
gestichte roomsch-kath. universiteit. Bij dit F. werden de Keizerlijken 1644 geslagen door Conde; het
werd door de Franschen ingenomen 1677 en 1744.
Freienwalde, stad in Pruisen , reg.-district
Potsdam, kreis Oberbarnim, aan de Oder; 4400 inw.;
een door den Grooten Keurvorst gebouvvd paleis;
gezondheidsbron.
Freiligrath (Ferdinand), duitsch dichter,
geb. 17 Juni 1810 te Detmold, was tot 1839 koopmanskantoorbediende, wijdde zich van toen of geheel aan de dichtkunst, en schaarde zich in zijne
staatkundige gedichten hepaald aan de zijde der
democratische partij. Sedert 1844 hield hij verblijf
in Zwitserland en in London, sedert Maart 1848
weder in Duitschland, waar men hem tot yolksvertegenwoordiger had gekozen. Doch bij den spoedig gevolgden ommekeer van zaken moest hij, om
aan inhechtenisneming te ontkomen, de vlucht nemen, en begaf zich weder naar Londen, waar hij sedert verblijf houdt als staatkundig vluchteling. Zijne
in 1838 in het licht verschenene gedichten beleefden een twintigsten druk (Stutgart 1862);
daarop volgden verscheidene andere poetische pennevruchten ; zijne staatkundige podzièn begon hij met
zijne Geloofsbelijdenis ( Maintz 1844); daarop volgden
zes gedichten, getiteld Ca ira (Herisau 1846), en
meer andere. Eene complete editie zijner werken
verscheen te New-York (6 din. 1858-9).
Freinsheim, marktvlek in den beierschen.
Palts, kanton Durkheim; 2300 inw.; minerale bron.
Freinsheim (Johannes) , lat. Freinshemius,
duitsch geleerde, geb. 1608 te Ulm, werd 1642 als
professor naar Upsal in Zweden beroepen , en 1647
door koningin Christina aangesteld als bibliothecaris
en historiograaf, doch nam 1656 het professoraat te
Heidelberg aan, en stierf aldaar 30 Aug. 1660. Behalve eenige edition van lat. klassieken, leverde hij
gelukkig geslaagde aanvullingen der verloren gegane
boeken van Curtius en Livius.
Freire, spaansch generaal. Zie FREYRE.
Freising, of Freisingen, stad in Beieren, aan
de Isar, 8 uren gaans benoordoosten Munchen; 6000
inw.; gesticht door den heiligen Corbinianus omstr.
718; eene basilica met twee torens, gesticht 1159;
hisdom sedert 724.
Freisingen (Otto von), duitsch kronijkschrijver. Zie OTTO.
Freistadt, 1) stad in het pruis. reg.-distr. Liegnitz , aan de Sieger, 10 uren gaans benoordw. Glogan,
3800 inw. — 2) stad in het pruis.reg.-distr. Marienwerder, 6 uren gaans bezuidoosten Marienwerder;
2000 inw. — 3) vlek in den beierschen Opperpalts,
aan de Schwartzach; 850 inw. — 4) stad in oostenrijksch Silezie, aan de (Asa en aan de pruis. grenzen; 1200 inw.; stoeterij en schapenfokkerij. —
5) stad in den oostenr. Miihlkreis; 2400 inw.
Freistadtl , marktvlek in het bong. comitaat
Unterneutra, aan de Waag , tegenover de vesting
Leopoldstadt; 6000 inw.; paleis van graaf Erdody.
Freiwaldau, 1) stad in oostenrijksch Silezie ,
aan den voet van de Goldkoppe; 3700 inw. —
2) vlek in het pruis. reg-distr. Liegnitz, kreis Sagan; 1200 inw.
Frejus, het oude Forum Julii, stad in het fransche depart. Var, aan de uitwatering van den Reyran
in (le Middellandsche Zee, 6 urea gaans bezuidoosten
Draguignan; 2700 inwoners; in de nabijheid van

Fremont
F. de haven St.-Rafael, waar Napoleon landde bij
zijne terugkomst uit Egypte , en waar hij 27 April
1814 scheep ging naar Elba. Gesticht in 49 v. Chr.
door een der veldheeren van Julius Cesar, diende Forum Julii sedert Augustus' tijd als tutghuis der marine. In de 9e eeuw werd de plaats verwoest door de
Sarraceenen; vervolgens werd F. door Willem, graaf
van Arles, aan btsschop Riculfus geschonken. F. is de
geboorteplaats van den romeinschen veldheer Agricola, van Cornelius Gallus, van Julius Gmeinus, van
den abbe Sieyes, van Desaugiers, enz.
Fremont9 1) vroeger Lower -Sandusky,hoofdpl.
van het graafschap Sandusky in den noord-amerik.
staat Ohio, aan den Sandusky; 2000 inw. —
2) hoofdpl. van het graafschap Yolo in Californie,
aan den Sacramento; 1100 inw.
Fremont (John Charles), geb. 21 Jan. 1813
te Savannah in Georgie, sedert 1840 luitenant-ingenieur, maakte zich hoogstverdienstelijk door zijne
tochten naar de Rocky Mountains (Rotsgebergten)
1842 en 1843, waardoor het westen van N.-Amerika,
en vooral ook Californie, weer bekend werd, welk
goudland 1845 op F.'s aandrang door de Unie in bezit genomen werd; F., die tot gouverneur van Californie beroemd was, werd echter weldra , ten gevolge van eene intrige tegen hem, bij vortnis van
eenen krijgsraad afgezet, doch 1850-51 door de
Californiers als hun eerste senator naar het Congres
gezonden, 1856 door de republikeinsche partij candidaat gesteld voor het presidentschap der Unie;
doch Buchanan werd gekozen. In den burgeroorlog,
1861-2 was F. een der bevelvoerende generaals.
Fremont d'Ablancourt (Nicolaas) ,
fransch diplomaat en letterkunclige, geb. ornstr. 1625
te Parijs, gest. 1693 te 's-Gravenhage, was door zijne
moeder een neef van Perrot d'Ablancourt, en behoorde tot de protestantsche Kerk. Zijn beschertnbeer Turenne bezorgde hem eene aanstelling als
fransch ambassadeurin Portugal, later als resident te
Straatsburg. Bij de herroeping van het edict van
Nantes zag ook F. zich genoodzaakt Frankrijk te
verlaten. Behalve verscheidene andere werken heeft
men van hem een Memoire concornant l'histoire de

Freudenstadt

1105

Pronto, tegenw. Fortore, rivier in Italie, tusschen Latium en Apulie,ontlastte zich in de Adriat.
Zee tegenover de Diomedische eilanden; deze rivier
gaf haren naam aan de Frentanen.
Freres Plymouth, eene in 1850 door
Darby uit Plymouth gestichte sekte der Evangelische
Kerk in het zwitsersche kanton Waadt. Zij verwerpen de openbare eeredienst in kerkgebouwen, daar ,
volgens hen, ieder Christen priester is; ze houden dus
hunnegodsdienst-oefeningen in den huiselijken kring.
Freret (Nicolas), beroemd fransch geleerde en
oudheidkundige, geb. 15 Febr. 1688 te Parijs, gest.
aldaar 8 Maart 1749 als secretaris der akademie van
opschriften; heeft zich 'vooral verdienstelijk gemaakt
door zijne talrijke verhandelingen over de chronologie der oude volken , opgenomen in zijne Oeuvres
completes (20 din. Parijs 1796), en in de nieuwe
verzameling door Champollion-Figeac (dl. I, 1825).
Ofschoon sommigen het tegendeel hebben willen beweren, was de geleerde F. een volbloed-atheist.
Freron (Elie Catherine), fransch criticus, geb.
1719 te Quitnper, gest. 16 Maart 1776 te Parijs,
vooral bekend door zijn Journal Annee litteraire
(1746 en v.), waardoor hij zich vele vervolgingen, en
inzonderheid van Voltaire vinnige satieren op den
hats haalde. —F. (Louis Stanislas), noon van den
vorige, geb. 1765 te Parijs, zette zijns vaders Annee
litteraire voort tot 1790 (te zarnen 290 dln.), gaf
1789 den Orateur du peuple
maakte gemeene
zaak met Robespierre, liet dies echter later los, ging
1802 als onder-prefect naar St.-Domingo, waar hij
nog in datzelfde jaar stierf.
Fresia, dezen naam vindt men bij sommige oude
schrijvers voor Friesland.
Fresiones,

Fresonici, Fresienses , Fresicences

en Fresingensis, onder deze namen vindt men bij
sornmige oude schrijvers melding gemaakt van de
Friezen.
Fresnel (Augustin Jean), fransch natunrkundige, geb. 10 Mei 1788 te Broglie, dept. Eure, laatst
hoofd-ingenieur in 's lands dienst, gest. 14 Juli1827
te Ville-d'Avray bij Parijs, heeft veelgeachte werken
geschreven, o. a. over de diffractie, de polarisatie en
--F. (Fulgence)
Portugaldepuis le traite des Pyrenees (1659) jusqu'en de dubbele refractie van bet Licht.broeder van den vorige, geb. 1796 te Parijs, woonde
1668, enz. (Parijs 1701).
French (Benjamin F.), atnerikaansch schrijver, lang te Cairo, werd toen fransch consul te Djedda,
cram 1851 deal aan de nasporingen betreffende bet
geb. 8 Juni 1799 in Virginia, studeerde de rechten,
oude Babylon, en stierf 30 Nov.-1855 te Bagdad.
werd Coen, publicist, en gaf vervolgens 1825 een
Belangrijke mededeelingen aangaande het arabische
eerste werk in het licht,getiteld Biographia Americana,
en moslemitische Oosten zijn van hem opgenomen in
dat weldra gevolgd werd door Memoirs of emsbet ), Journal asiatique ".
nent female writers. In 1830 begaf hij zich, om hanFresnes, 1) dorp in hot fransche dept. Orne,
del te drijven, naarde gematigderluchtstreek van het
3 uren gaans bezuidw. Conde-sur-Noireau, 2000
zuidwesten, verzamelde daar een aantal fransche en
inw. —2) fransche stad aan de Apance, dept. Hautespaansche documenten betreffende deeerste geschieMarne, 10 uren gaans benoordoosten Langres; 1300
denis van Louisiana, en bracht die tot een geheel in
mow. — 3) fransche stad aan de Schelde, Noorderzijne Historical collections of Louisiana, enz. (5 dln.
dept., ruim 2 uren gaans benoorden Valenciennes;
New-York 1846-53).
French—Town, stad in Michigan, 11 mijlen 50 0 inw.
bezuidoosten Detroit, aan de ttitwatering van den
Fresse, 1) vlek in het fransche dept. HauteSaone, 3 uren gaans benoordoosten Lure; 2500
Raisin in de Erie; gesticht in het begin der 19e eeuw
inw. — 2) fransch dorp, dept. der Vogesen, nabij de
door Franschen uit Canada; door de Engelschen beMaas , 6 uren gaans bezuidoosten Remiremont;
rnachtigd 1815.
Frentanen, lat. Frentani, y olk in Zuid-Italie, '1200 inw.
aan de Adriatische Zee, tusschen den Aterno en den
Freteval, fransch dorp, dept. Loire-Cher, aan
de Loire, 4 uren gaans benoordoosten Vendome;
Tiferno , benoorden den Frento, naar welke rivier
800 inw.; nabij F. werd de achterhoede van Filipszij hunnen naam droegen, terwijl hunne landstreek
August 1194 totaal verslagen door de Engelschen,
daarnaar ages Frenlanus heette (tegenw. Abruzzo
die daarbij meester werken van het archief der kroon.
Citeriore). Zij waren bondgenooten van de Samnieten, en namen deel aan den oorlog tegen de RomeiFretum Gallicum. Zie BONIFACIO (Bocca di).
nen, door wie ze 305 v. Chr. tot onderwerping weeFreudenstadt,stad in Wurtemberg, Zwartewoudskreis,9 (wen gaans benoordw. Revel; 4800 inw.
den gebracht.
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Freudenthal

Fridolin

Freudenthal, I) F., of Brunthal, stad in
oostenrijksch Silezie, 8 urea gaans benoordwesten
Troppau; 5500 inw. 2) dorp in Wurtemberg,
Neckarkreis, 2 uren gaans benoordw. Besigheim:
850 inw.
Prevent, marktvlek in bet fransche dept. Pasde-Calais, aan den Canche, 3 uren gaans bezuiden
St.-Poi; 3850 inw.
Frey, godheid. Zie FREYR.
Frey..... De namen, die men niet hieronder
vindt, zoeke men op FREI. . . .
Freya (of Freyja) en Frigg, twee godinnen der
oudnoordsche mythologie. Ze staan in beteekenis
nagenoeg gelijk, en zijn dan ook in de mythen menigmaal met elkander verward. Intusschen was
Frigg,als vrouw van Odin de opperste godin, beschermgodin van het hnwelijksleven; Freya, dochter
van Niord en zuster van Freyr, was de godin der
schoonheid en der liefde. Aan Freya was de vrijdag
toegewijd.
Freyberg. Zie FREIBERG.
Freyberg (Maximiliaan Procopius, vrijheer
van), geb. 5 Jan. 1789, gest. 21 Jan. 1851 als beiersch staatsraad , gaf als verdienstelijk letterkundige
een aantal werden in het Licht, o. a. Ueber das altdeutsche iiffentliche Gerichtsverfahren (Landshut
1824); Grundlinien einer Geschichte der bairischen
Landsteinde (Munchen 1832). Ook gaf hij met vrijbeer von Hormayr bet vervolg der Regesta, sive rerun

een gedeelte der anglo-spaansche arinee in den slag
van Toulouse (1814). In 1820 door Ferdinand VII
nitgezonden om den opstand op bet eiland Leon te
dempen, voldeed hij niet aan de verwachtingen van
het hof, en viel in ongenade. In 1833 verklaarde
hij zich voor Izabella, werd hoofdkommandant der
garde en kapitein-generaal van Madrid, doch stierf
reeds in het begin van 1834. F. (Aug. Jos.),
broeder van den vorige, kolonel der genie in Portugal. werd minister van clom Pedro, doch werd vermoord bij een oproer te Lissabon in 1836.
Freytag, naam van verscheidene duitsche geleerden, o. a.: F. (Georg Wilhelm Friedrich), geb.
19 Sept. 1788 te Luneburg, sedert 1819 prof. der
oostersche talen te Bonn, gest. 16 Nov. 1861 op zijn
landgoed Dettendorf in Rijnpruisen, heeft zich door
zijn Lexicon Arabico-Latinum (4 din. Halle 1830—
37) eenen eervollen naam verzekerd. Een uittreksel
daarvan verscbeen 1837 te Halle. Van zijne vele
overige pennevruchten noemen wij de Hameisa
(2 dln. Bonn 1828-52) en de Arabum proverbia
van Meidani (3 dln. Bonn 1838-43); de Darstellung
der arabischen Verskunst (Bonn 1838); enz.
Frezier (Amedee Francois), fransch ingenieur
en reiziger, geb. 1682 te Chambery, gest. 1773 te
Brest, werd 1711 uitgezonden om de spaansche kolonien op to nemen, 1719 om eene kaart van
St.-Domingo te waken, en werd 1740 benoemd tot
directeur der fortification van Bretagne. Men heeft
van hem: Traite des feux d'arti/ice (Parijs 1706);
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Bozcarum autographa.

Freyeinet (Claude Louis Desaulses de), fransch
zeevaarder, geb. 7 Aug. 1779 te Montelimart, ging
1793 in dienst bij de marine, vergezelde 1800 Battdin op eene reis rondom de wereld, ondernam
daarna als fregatkapitein zelfeenen tocbt (1817-20)
naar den Grooten Oceaan, en stierf 18 Aug. 1842
op zijn landgoed bij Loriol, dept. DrOme. De wetenschappelijke vruchten van zijne reizen decide hij
merle in zijn Voyage autour du monde (13 din. Parijs
1824-44, waarbij 4 din. atlas met 350 plate,).
Preyeinet, eiland in den Gevaarlijken archipel, in den Grooten Oceaan ; onder 143 gr. westerl.
en 170 43' zuiderbr. ligt de noordoostelijkste nithoek van dit eiland, dat 1823 ontdekt werd door
Duperray. —F. (land van), eerst gedurende eenigen
tijd Napoleon's-land genaamd, op de zuidkust van
Nieuw-Holland, tusschen 136 en 138 gr. oosterl.;
,ontdekt 1802 door Baudin. Eiland en landstreek
beiden F. genoemd ter eere van kapitein Freycinet.
Preyja. Zie FREYA.
Freyr, of Frey, in de oudnoordsche mythologie
de god van vrede en vruchtbaarheid, uitdeeler van
regen .en zonneschijn, zoon van Niord, en broeder
van Freya. In Zweden en op IJsland als landsgod
vereerd, had F. zijn voornaamsten tempel te Upsal.
In dien tempel werden hem op grooten verzoendag
(het Jul-feest, omstreeks (len tijd van den winterzonnekeer) als offerande menschen en dieren geslacht. Werd het beeld van F. bij gelegenheid van
dat feest door het land rondgereden, dan moest
ieder, die in staat was de wapenen. te dragen, zich
ten strijde toerusten.
Freyre (don Manoel), spaansch generaal, geb.
omstr. 1765 te Osui-la in Andalusie, was reeds 1798
majoor, werd 1808 tot kolonei bevorderd, en onderscheidde zich in den in dat jaar aanvangenden
onafhankelijkheidsoorlog der Spanjaarden tegen de
Franschen, nam roemrijk deel aan den slag van
Ocana (1809), aan dien van Salamanca (1813), en
deed wonderen van onverschrokken heldenmoed bij
den overtocht van de Bidassoa. Hij kommandeerde

Relation du voyage de la finer du Sud aux cotes du
Chili et du Pdrou, enz. (Parijs 1716); enz.

Friant (Lodewijk, graaf), fransch generaal,
geb. 28 Sept. 1758, trail 1781 in dienst bij de fransche garden. In 1793 was hij luitenant-kolonel bij
de Moezel-armee, werd 1795 bevorderd tot brigadegeneraal, vervolgens gouverneur van het Luxemburg ; hij nam deel aan den veldtocht in Italie, aan de
expeditie naar Egypte, waar hij den rang van divisiegeneraal verwierf, kwam als zoodanig 1805 in
Duitschland, en woonde de veldslagen bij van Austerlitz, Eylau, Eckm-iihl, Wagram, overal wonderen
doende van dapperheid ; 1808 tot den gravenstand
verheven en tot kommandeur van de IJzeren kroon,
werd hij 1812 kommandant van de grenadiers der
garde, was bij Dresden, Leipzig, Hanau en 1814
overal in de nabijheid des keizers, en ook 1815 bij
Waterloo, waar hij gekwetst werd. Sedert de tweede
restauratie der Bourbons niet meer in dienst, stierf
hij 29 Juli 1829 op zijn landgoed Gaillonet bij Meulan.
Frias, spaansche stad, prov. Burgos, aan den
Ebro, 5 uren gaans bezuidw. Vittoria ; 1900 inw.:
naar F. dragen de Hertogen van Frias hitnnen titel.
Friaul, duitsche naam van Friuli.
zi
Frick, twee zwits. dorpeu.
en.
Zie F RICKTHAL.
Frickenhausen, marktvlek in Beieren, kreis
Unterfranken, bezuidoosten Wurtzburg ; 1100 inw.
Frickthal, een naar de dorpen Ober-Frick en
Unter-Frick genoemd dal in bet zwits. kanton Aargau, 52 vierk. mi.)! groat, en bevolkt met circa
20,000 zielen, ingedeeld in de landschappen Mohlibach, Frickthal en de heerlijkheid Lanffenburg, was
eene oude bezitting van het huis Habsburg, behoorde tins tot 1802 aan Oostenrijk, en kwam hij
den vrede van Luneville aan het kanton Aargau.
Fridericia. Zie F:REDERICIA.
Fridingen,stad in den wurtemb.Zwartewoudskreis, oberamt Tuttlingen, aan den Donau ;1100 inw.:
een oude burg, die in de rniddeleeuwen benoemd was.
Fridolin, de heilige, kwam in de 6e eeuw als
apostel uit Schotland naar Gallic, ging vervolgens

Friebus
naar Austrasie, Rhetie en Zwitserland, en daarna aan
den Rijn, waar hij, op een eilandje in den Rijn, tusschen Lauffenburg en Rheinfelden een klooster
stichtte ter eere van den heiligen Hilarius. Hij
stierf na 511; gedenkdag 6 Mei.
Friebus, stad in Bohemen, kreis Eger, 5 uren
gaans benoordwesten Elnbogen, op den rug van het
Ertsgebergte ; 1400 inw.
Friedberg, 1) ook F. in de Wetterau genaamd.
stad in Hessen-Darmstad, 7 uren gaans oostelijk
bezuiden Giessen ; 5200 inw.; eene afzonderlijke
wijk der stad vomit de versterkte burg,Burg friedberg,
eertijdszetel der burggraven van de wetterauer rijksridderschap, thans met twee seminarian en een instituut voor doofstommen; door keizer Frederik II
werd F. in 1211 tot vriy rijksstad verheven.
2) stad in den beierschen kreis Oherbaiern, 2 uren
gaans zuidelijk beoosteu Augsburg ; 2600 inw. —
3) steden in Pruisen ; zie FRIEDEBERG.
Friedeberg, 1) stad in bet pruis. reg.-distr.
Frankfort, aan de Peza, 11 mijlen benoordoosten
Frankfort, en nagenoeg even ver bezuidoosten Stettin; 5500 inw. — 2) stad in pruis. aan den
Queiss, 18 uren gaans bezuidw. Liegnitz ; '2300 inw.
— 3) Hohen[riedberg, stad in Silezie, 8 uren gaans
bezuiden Liegnitz, op de helling van eenen berg.,
800 inw.; in 1745 behaalde Frederik ii hier eene
overwinning op de Oostenrijkers.
Friedeck, I ) stad in oostenrijksch Silezie.
aan de Ostrovitza, 6 uren gaans bezuidw. Teschen ;
4000 inw.; middelpunt der oostenr.-silezische katoenspinnerij. — 2) stad in Pruisen ; zie BRIESEN.
Friedersdorf, grensdorp in pruis. Silezie, aan
len Queiss, 8 uren gaans bezuidoosten Gbrlitz:
1500 inw.
Friedewald, tnarktvlek in Hessen-Cassel.
10 nren gaans benoordoosten Fulda, aan het groote
Sillingswald ; 1600 inw. Hier werd 5 Oct. 1551 't
verbond gesloten tusschen Frankrijk, Hessen en
keurvorst Maurits van Saksen tegen keizer Karel V.
Friedland, 1) voormalig hertogdom in Bohemen, hestaande nit, 9 steden (nl. Friedland, Reichenberg, Arnau, Weisswasser, Munchengratz. Boheemsch-Leippa, Turnau, Gitschin, Aicha) en 57
kasteelen en dorpen. Nadat Wallenstein, die hertog
van F. was, vermoord was geworden, werd het hertogdnm verbrokkeld en verdeeld onder de aanstokers
en handlangers tot dien moord. — 2) stad in Bohemen, kreis Buntzlan, eertijds hoofdstad van het
hertogdom F., benoorden het Lausnitz-gebergte,
14 mijlen benoordoosten Praag. aan den Wittigbach
4300 inw.; ,dicht bij de stad ligt, op eene bazaltrots,
het in tnenig opzicht merkwaardige kasteel met
wapenkamer, vele oudheden, ridderzaal en een echt
portret van Wallenstein. stad in bet grouthertogdom Mecklenburg-Strelitz ; 5000 inw.; ligt
12 wren gaans benoordoosten Neu-Strelitz. —4) eene
heerlijkheid in het pruisische reg.-district Potsdam,
kreis Oberbarnitn. — 5) pruisische stad, reg.-distr.
Frankfort, kreis Liibben ; 1200 inw. — 6) pruis.
stad, reg.-distr. Breslau, kreis Waldenburg, aan de
Steinau ; 1400 inw. — 7) pruis. marktvlek, 10 tiro)
gaans bezuidoosten Koningsbergen ; 2600 inw.; bekend door de overwinning van Napoleon 14 Juni
1807 op de Pruisen en Russen onder Benuigsen,
welke overwinning den vrede van Tilsit ten gevolge
had. — 8) F., of Meirkisch-F., pruis. stad, reg.distr. Marienwerder, 24 mijlen ten W. Z. W. van
Marienwerder; 2300 inw. — 9) F., of Pruisisch-F.,
pruis. stad, reg.-distr. Marienwerder, 14 mijlen bezuidw. Marienwerder, aan de Dobbrinka ; 2400 inw.
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Friedlingen (slag van). Zie v ILLARS.
Friedrich, duitsche naam voor Frederik.
Friedrichroda, stad in het hertogdom Gotha,
in 't Thuringer woud, 4 uren gaans bezuidw. Gotha;
2200 inw.; om de bekoorlijke ligging des zomers
druk bezocht door vreemdelingen ; in de nabijheid
het hertogelijk zomerpaleis Reinhardsbrunn.
Friedrichsfelde, kerspel en dorp in de nabijheid van Berlijn; 1400 inw.; kasteel en park ;
plaats van uitspanning voor de Berlijners.

Friedrichshafen,vroegerBuchhorngenaamd,

stad in den wurtembergschen Donaukreis, aan bet
meer van Constans, ruin 2 uren gaans bewesten Tettnang; 1200 inw.; twee havens; F. is de voornaamste koopstad aan het meer. Het heerlijk gelegen kasteel (eertijds klooster Hofen) wordt des zomers
dikwijls door de koninklijke familie bezocht. Oorspronkelijk had Buchhorn eigene graven, werd vervolgens vriyi rijksstad, kwam 1803 aan Beieren,
1810 aan Wurtemberg, waarop het 1811 van koning
Frederik I den naam van F. ontving.
Friedrichstadt, stad in het russ. gouvernement Koerland, aan de Duna; 2200 inw., meerendeels Joden.
Friendly—Islands, of Tonga-eilanden. Zie
VRIENDSCHAPS-EILANDEN.

Friens, dorp in Friesland, derdhalf our gaans
hezuiden Leeuwarden ; 160 inw.
Friesach, stad in het oostenrijksche hertogdom Karnthen ; 1300 inw.
Friesack, stad in Pruisen, 13 uren gaans benoordw. Potsdam, met een station van den spoorweg
Berlijn-Hamhurg ; 3200 inw.
Friesche, aanvangswoord in ettelijke namen.
under andere:
't Friesche Doolhof wordt het vlek Molkwerum in
Friesland dikwijls genoemd, wegens de zonderlinge
en verwarde bouworde.
'1 Friesche Haagje placht men het vlek Heerenveen in Friesland to noemen, wegens de weelde
placht in de levenswijze aldaar.
Friesche Lon, dorp in Friesland. Zie het art.
VRIESCHE-LOO.

't Friesche Lustoord, dezen naam geeft men dikwijls aan de grietenij Gaasterland in de provincie
Friesland.
de Friesche Wadden, zoo noemt men dat gedeelte
der Noordzee, dat zich ten noorden van de provincien
Friesland en Groningen uitstrekt.
Friesland, ook wel Vriesland gespeld, de
noordwestelijkste provincie van bet koningrijk der
Nederlanden, grout bijna 60 vierk. mijlen, bevolkl
met 275,000 zielen, die meerendeels in 11 steden
en 336 dorpen, en gedeeltelijk in gehuchten wonen.
De hoofdplaats is Leeuwarden ; voornaamste zeestad
der prov. is Harlingen. De prov. F. grenst ten N. aan
de Noordzee, ten 0. aan de Lauwerzee en aan de
provv. Groningen en Drenthe, ten Z. 0. aan de
provv. Drenthe en Overijsel, ten Z. en W. aan de Z uiderzee ; van het N. naar het Z. heeft zij eene lengte
van 14, van het W. naar het 0. eene breedte van
13 uren gaans, en wordt ingedeeld in 11 steden,
30 grietenijen en 2 eilanden. De steden zijn Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dockum, Harlingen, Stavoren, Slooten, Workum, IJlst en Hindeloopen. Ontelbare mien is F. door watervloeden
geteisterd ; bij den zoogenaamden Allerheiligenvloed
in 1572 vonden alleen in F. over de 20,000 menschen hunnen flood in de golven. Men rekent van
het jaar 333 onzerjaartelling, tot het jaar 1825, niet
minder clan 88 overstroomingen of watervloeden in
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Friezen

F., ziinde daardoor verslonden de steden Ilitgong
(nu Berlicurn), Grebbe, Gonfeind, Esonstad, WestWorkum, Wartena (nu een dorp), en Grind (nu eene
droogte), benevens de dorpen Lammoer, Lione l'' ,
Groot-Keins, Schulphorn, Terdorp, Leeuwenhorn,
Westerbieruin, Dijkshorn, Waldrichew (nu Workow), Oosthuizen en Sier (de beide laatste op Arneland). De bewoners van F. heeten Friezen. Zie het
art. FRIEZEN .
Friezen, in hunne eigene taal Frisan, lat. Fristi,
nieuw-lat. Frisiones en Frisones, een gertnaansch
yolk, dat de Romeinen onder Drusus in bet ttiterste
noordwesten van Duitschland Yonder'. Bij het voorwaarts dringen der Franken verbreidden zij zich ook
over tie eilanden, die door de monde'' van Rijn, Maas
en Schelde gevormd worden. Ook werd hun naam
op hunne oude naburen, de Chaucen tusschen Eems
en Elve, overgebracht. Zij splitsten zich in Frtsti
majores en Frisii minores, eerstgenoemde bewesten,
laatstgenoernde beoosten de Zuiderzee, en waren its
de I ie eeuw tangs de kusten der Noordzee, van
Vlaanderen tot Jutland, verspreid. Van de NoordFriezen of Strand-Friezen, in het westen van Sleeswijk en de aldaar tangs de kust liggende eilandjes,
gelooft men, dat ze den naarn van F. slechts hadden
aangenomen, zonder het werkelijk tozijn. De zuidwestelijke F. warden door Pepijn van Heristal, die
(689) hunnen koning Radboud overwon, en door
hare! Martel, die (734) hunnen hertog Poppo versloeg, aan de Franken onderworpen, en van !leverlede tot het Christendom bekeerd. Karel de Groote
liet 80'2 in de Lex Frisionam hun volksrecht te
boek stetter'. Reeds destijds was Friesland in Brie
deelen gesplitst, waarvan het bewesten de Zuiderzee
gelegene derdedeel, (1. i. West-Friesland, bij de deehog aan Karel den Kale werd toegewezen, terwijl de
twee andere deelen aan Lodewijk den Duitscher
kwamen, en van toen of den naam droegen van
Oost-Friesland. ln West-Friesland versmolt de taal
der F. zich met de frankische en nedersaksische
tales tot de hollandsehe, en bier vorinde zich sedert
de 10e en lie eeuw in enkele graafschappen eene
erfelijke regeering. Van tieverlede werd de naam van
West-Friesland beperkt tot het land tusschen de
Zuiderzee en Lanwerzee, terwijl de naam van OostFriesland beperkt werd tot de tegenwoordige hanoversche landdrostij Aurich. Vroeger hadden de
West-Friezen, Elie zich de Vrije Friezen noerndeu,
tot den bond der zoogenaatnde Zeven Zeelanden behoord, welke bond echter te Met ging door binnenlandsche twisters en aanvallen van buiten-af. In
1457 onderwierpen de F. zich aan het Duitsche
rijk ; Karel V voegde hen 1523 toe aan Burgundiè.
— In Oost-Friesland regeerden afzonderlijke hoofden over vrije boeren ; langzamerhand echter outwikkelde zich het oppergezag der Cirksena, w i er
geslacht in 1744 met graaf Karel Edzard van Oost-

Frische Half
Friezen (Groote), zoo noemt Tacitus de Friezen, die beoosten den noordermond van den Rijn of
het Vlie woonden, in het tegenwoordige Friesland,
Groningen, Drenthe, Overijsel en Oost-Friesland.
— F. (Kleine), zoo noemt Tacitus de Friezen. die
tusschen den tniddelsten Rijnmond en het Vlie
woonden, in het tegenwoordige Noord-Holland, en
in een gedeelte van Zuid-Holland. Bij sommige
schrijvers komen zij onder den naarn van Frisiabonen
voor. — F. (Oost-), bewoners van een gedeelte van
het oude Friesland ; ze strekten zich uit tangs de
kusten van de Noordzee, van de Ems tot aan den
Weser ; ze bewoonden dus bet tegenwoordige OostFriesland, Kniphattsen, Varel en het noordelijk gedeelte van Oldenburg en Budjadingerland. Verkeerdelijk heeft men den warn van Oost-F. oak wel
eens gegeven aan de bewoners van Friesland en
Groningen, in tegenstelling van de West-Friezen. —
F. (West-), bewoonden de kusten van ons land,
van de monden der Maas tot aan het Vlie, derhalve
de tegenwoordige provincien Zuid- en Noord-Holland; volgens anderen evenwel bewoonden ze slechts
dat gedeelte van Noord-Holland, dat benoorden Alkmaar, de Schermer- en Beemster-mere'', Oudendijk
en Schardam ligt.
Friezeveen dory in Overijsel. Zit! het art.
Friezeveen,
VRIESENVEEN.

Frigento, het oude Ecolattant, stad in de
napolit. prov. Principato ulteriore, 7 mijlen benoordoosten Avellino; 3000 inw.
Frigg, of Frigga. Zie FREYA.
Frigiliana, stad in Spanje, derdhalf our gaan,i
beoosten Velez-Malaga, nahij delliditellandsche Zee ;
3000 inw.
Frigiones, oude imam der Friezen.
Frignano, landscliap in Italiè, het middelste
gedeelte van het voormalige hertogdom Modena, beousters de Apennijnen, was voor 1860 eene provincie, groat 19 vierk. mijlen, met 38,500 zielen.
Frimaire, in den voormaligen nieuw-franschen
kalender de Rijpinaand, van 21 Nov. tot 20 Dec.
Frimont (Jean Philippe, graaf van), prins van
Antrodocco, generaal in oostenrijksche dienst, get).
1756 in Lotharingen, etnigreerde 1791, en trad in
dienst bij het korps van Conde; nadat dit korps
ontbonden was, kwam F., als kolonel der jagers van
Hussy, met deze in oostenrijksche dienst, waar bij
opklom tot den rang van luitenant-veldmaarschalk ;
1812 had hij het opperbevel over het oostenrijksche
hulpkorps tegen Rusland in Poles. In 1813 en 1814
kommandeerde hij een gedeelte der kavallerie, bestuurde 1815 in Halle den veldtocht tegen Murat,
rukte vervolgens op naar het zuiden van Frankrijk,
waar hij met zijne troepen, na het traktaat van Parijs,
deel uitmaakte van het bezettingsleger. In 1821

werd hij naar Napels gezonden ons bet Carbonarismus te onderdrukken; hij herstelde daar Ferdi-

Friesland uitgestorven is (zie OosT-FalEsLANn). De
taal der F., het Friesch, staat tusschen het Angelsaksisch en het Oudnoordsch. Het Oud-Friesch

nand I op den troon, die hem als belooning den

vindt men voornamelijk in de friesche rechtsbronnen, zooals: het .Asega-boek", dal omstreeks 1200
opgesteld; den .Brokmerhrief", insgelijks nit de
13e eeuw ; de .Einsiger Domen" vats 1300 of 1312;
het »Recht der Rustringer" nit de 14e eeuw. Tegenwoordig wordt nog slechts in weinige streken, en

dragen ; vervolgens werd hij benoeind tot president
van den hofkrijgsraad te Weenen, waar hij 26 Dec.
1831 stierf.
Frioul, fransche imam van Friuli.
Frisange, oude naant van het luxeinh. dorp

titel verleende van prins van Antrodocco. In 1825
went aan F. het opperbevel in Lombardij opge-

Frisingen.

alleen door de landlieden, een Friesch gesproken,
dat men Nieuw-Friesch of Boeren-Friesch noemt, en
dat zich wetter in vijf tongvalten splitst. Een

Frische Half, een strandineer in Pruisen,
strekt zich nit -Nan Elbing tot Fischhausen en Koningsbergen, is 14 a 15 mijlen grout, neemt de ri-

hofen geleverd (Gottingen 1840`,.

vieren Oude-Weichsel, Nogat, Elbing, Passarge,
frisehing en Pregel
zich op,
wurdt door de

muntend »Oud-Friesch Woordenboek" heeft Richt-

Frisching

Frobisher

Frische Nehrunq (zijnde eene, nit zandduinen bestaande landtong, tang tiendhalve mij1 hij Pen a drie
kwart mijl breedte) gescheiden van de Oostzee,
waarmede bet in gemeenschap staat door de smile
zeeengte, die den naam (lraagt van PiHauer Diep.
Frisching, rivier in het Twins. reg.-district
Koningsbergen, ontlast zich na eenen loop van 9
mijlen in het Frische Hail'.
FrisChlin(Nicodernus),lat. Frischhulls, Ini tsch
philoloog, geb. 22 Sept. 1547 te Balingen in bet
hertogdom Wurtemberg, was reeds op zijn 20e jaar
professor der fraaie letteren te Tubingen, werd 1575
tot clichter gekroond met den titel van ridder, en
ontving eenige jaren later den titel van paltsgraaf,
omdat hij drie lordichten gemaakt had op keizers
nit het hills van Oostenrijk. Ten gevolge van de
kuiperijen zijner benijders werd hij tweemaal nit
Tubingen weggejaagd. De wijk genomen hebbende
naar Maintz, schreef hij aan den hertog van Wurtemherg, een zijner voormalige hescherrners, eenen
dringenden brief om ondersteuning. Toen hij niets
daarop ontving werd hij zoo verholgen, dat hij in
een nieuwen brief aan den hertog zelfs beleedigende
taal voerde. Dadelijk in hechtenis genomen, werd hij
gevankelijk naar de citadel Hohenurach gehracht,
waar hij, bij eene poging om te ontvluchten, in den
nacht van 29 op 30 Nov. 1590 het leven verloor.
Prise (la), fransche naam van Friesland.
Frisia, de latijnsche naam van Friesland. —
F.—Benedicta, landschap in Indie. Zie ADEL 1).
Frisiabonen, bij sommige onde schrijvers de
Kleine Friezen.
naam der Friezen.
Frisii,
Frisingen, of Frizingen, dorp in het groothertogdom Luxemburg, derdhalf unr gaans bezuidoosten Luxemburg ; schermutselingen tusschen de
Pruisen en Franschen in Oct. 1792.
Prisiones, middeleeuwsche naam der Friezen.
Friso, de stamvader der Friezen. Zie ADEL.
Friso (Johan Willem), prins van Ora nje-Nassau,
Loon van Friesland's stadhouder Hendrik Casimir II,
geb. 14 Aug. 1687 te Dessau, studeerde eerst te
Franeker, daarna te Utrecht, werd bij zijns vaders
dood (1696) stadhouder van Friesland onder het
regentschap zijner moeder Amalia van Anhalt-Dessau,
nam reeds 1702 deel aan den veldtocht tegen Frankrijk, en woonde den slag van Eekeren hij, kweet zich
drie laren later schitterend bij (le verovering van
Dendermonde, Ostende, Meenen, Ath, en aanvaardde
1707 als stadhouder van Friesland zelf de regeering.
Als veldheer onderscheidde hij zich nog, bij een aantal gelegenheden, door beleid, moed en dapperheid:
zoo 1708 in den slag bij Oudenaarde en de daarop
gevolgde belegering en inname van Rijssel (Lille).
In datzelfde jaar werd F. ook stadhouder van Groningen en Drenthe. Na nieuwe blijken van heldengrootheid te hebben gegeven, maakte hij zich meer
clan ooit door onverschrokkenheid beroemd in den
hloedigen slag van Malplaquet (1709); in Oct. 1709
hielp hij prins Eugenius de stad Bergen in Henegouwen bemachtigen ; in 1710 Douai en St.-Venant ;
en hij stolid gereed om nieuwe lauweren te gam
plukken, toen hij Juli 1711 naar 's-Rage werd onthoden, om de geschillen met den koning van Pruisen
over de erfenis van koning Willem III te helpen vet.etrenen. Den 14en Juli met zijn gevolg aan den
Moerdijk aankomende, moest hij zich naar het Sas
van Strijen laten overzetten; het was onstuimig
wetter; de pont, bijna den oever bereikt hebbende,
werd door een rukwind omgeslagen, en F. vond in
(le golven den dood, die hem zoo honderdmaal op het

slagveld als door een wonder had vrijgelaten. Zoo
stied hij 14 Jul' 1711.
Prisons, fransche naam voor Friezen.
Frith, zooveel als Firth.
Frithj ofssaga, eene vermoedelijk in het laatst
^ ler 13e eeuw opgeschrevene, doch stellig veel oudere,
ijslandsche legende van den iloorweegschen held
Frithjof en zijne liefde voor IngehjOrg, in de 8e eenw
na Chr. De zweedsche dichter Tegner heeft daarvan
Pen uitt-nuntend dichtstnk vervaardigd; de F. zelve
is het best uitgegeven in de ,,Fornaldar S6gur Nordhrlanda“ (2 dln. Kopenhagen 1829).
Frits, of Fritz, verkorle benaming voor Frederik.
Fritzlar, ontle stad in Keurhessen, aan de Eder,
6 uren gaans bezuidw. Cassel; 3100 inw.; vormde
vroeger met onderhoorig rechtsgebied een prinsdom,
dat tot 1802 tot het aartshisdom Maintz behoorde.
Friuli, duitsch Friaul, fransch Frioul, voormalige zuidelijke provincie van Oostenrijk, aan de
Adriatische Zee, F. genoemd naar de oudro,meinsehe
stad Forum Julii, werd oorspronkelijk bewoond door
de Carniers, en in de 6e eeuw veroverd door de
Longobarden, die er een onafhankelijk hertogdom
van maakten. Onder den tweeden hertog,
deden de Awaren eenen inval in F. (614) en verwoestten het land. Karel de Groote stelde later, wegens oproerigheid van hertog Rotgaud, graven over
F. aan. Doch Lotharius stichtte (820) ten behoeve
van Eberhard (den varier van Berengarius) het
markgraafschap F., als een bolwerk tegen de invallen der Slawen ; en 827 werd dit markgraafschap
ingedeeld in 4 groote graafschappen. Onder de volgentle markgraven en hertogen van F. was Berengarins I (naderhand keizer), die zich (888) als koning
van Italie proclarneerde, en zich als zoodanig staande
hield tot 924. Na zijnen dood went F. verbrokkeld, en
als rijksleen weder een eenvondig graafschap. In de
Ile eenw kwam het land onder het gezag van Poppo,
patriarch van Aquileja, Wiens nakomelingen zich in
het hezit handhaafden tot 1385; in 1420 moesten
zij het afstaan aan Venetie. Doch in de 16e eenw
werd het oostelijk gedeelte van F. door Oostenrijk
veroverd, zoodat F. van toen of gesplitst was in
Oostenrijksch F. (met Triest tot hoofdplaats) en
Venetiaansch F. (met de hoofdpl. Udine); bij den
vrede van Campo-Formio (1797) kwam ook Venetiaansch F. (met Venetie) aan Oostenrijk ; doch in
1806 werd geheel F. bij bet toenmalige koningrijk
Italie ingelijfd. In 1814 kwam geheel F. weder aan
Oostenrijk, doch de naam F. kwam niet weder te
voorschijn.
Friuli (lilertog van), deze titel werd 1807 door
Napoleon 1 aan maarschalk Duroc geschonken. Zie
het art. Dunoc.
Frizingen, luxemb. dorp. Zie FRISINGEN.
Froben (Johannes), lat. Frobenius, beroond
boekdrukker te Bazel, geb. omstr. 1460 te Hammelburg in Franken, werd o. a. de uitgever van at de
werken van zijnen vriend Erasmus. Hij stierf Oct.
1527. Zijne zaak werd voortgezet door zijne zonen
Jeronimus (geb. 1501, Best. 1565) en Johannes,
zijnen schoonzoon Nicolaas Episcopius (gest. 1564),
en later door zijne kleinzonen Arnbrosius en Anrelius F.
Frobisher (sir Martin), ook wel Forbisher gespeld, beroeind engelsch zeevaarder uit de 16e eenw,
geh. te Doncaster in het graafschap York. In 1576
eene eerste reis ondernotnen hebbende om eene
noordwestelijke doorvaart naar China te zoeken,
hetgeen hem niet gelukte, ontdekte hij intusschen
(11 Aug.) f I e zeeengte, die naar hem Forbisher-straat
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Froda

Fronde

genoemd werd. Ook zijne tochten in 1577 en 1578
bleven vruchteloos. In 1594 met 10 schepen naar
Frankrijk gezonden om koning Hendrik IV huip te
verleenen, werd hij bij eenen aanval op het fort
Croyzari nabij Brest (7 Nov. 1594) zwaar gekwetst,
en stierf reeds kort daarna aan zijne wooden,
Froda (Arcs), noordsch geschiedschriker. Zie
het art. ALIAS.
Frodesham, engelsch marktvlek, graafschap
Chester, aan den Weaver; 2000 inw.; zoutgroeven
en zoutkeet.
Frodewolda, tandstreek in Groningen. Zit.

last zich in de Poole-baai. — 3) de Boven-F.
( Upper-F.), valt in den Severn, en 4) de Beneden-F.
(Lower-F.), valt in den Avon, beiden in het graafschap Gloucester. — 5) in 't graafschap Hereford,
valt in den iugg.
Frommann (Georg Karl), geb. 31 Dec. 1814
te Coburg, heeft zich vooral verdienstelijk gernaakt
door zijn tijdschrift Die deutschen Mundarten (6 din.
Neurenberg 1855-61).
Fronde (oorlog der). Zoo noemt men een burgeroorlog, die Frankrijk teisterde gedurende de
minderjarigheid van Lodewijk XIV (1648-1653).
De regentes Anna van Oostenrijk en haar voornaamste
minister Mazarin hadden reeds lang den adel en het
parlement tegen zich ; dit was niets antlers dan hetgeen overal en altijd plaats viudt, de zucht van de
eene partij on! de andere uit het bewind te stooten
en zich daarvan meester te waken; doch in 1648.
toen het parlement door het befaamde arra d'union
besliste, dat het gezamenlijk met de andere groote
lichamen van staat over de daden der hooge regeering zou beraadslagen, deed Mazarin deswege twee
leder' van het parlement (den president Blancrnenii
en het lid Broussel) in hechtenis nemen, wider beschuldiging van majesteitschennis ; hierop kwam het
yolk van Parijs in openbaren opstand, bevrijdde de
twee gevangenen, en noodzaakte de regentes de wijk
te nemen naar St.-Germain; Mazarin maakte zich
insgelijks uit de voeten. Nu deed de regentes Parijs
belegeren door den prins van Conde, die zich voor
haar verklaard had. Aan het hoefd der tegenprtij,
die den naam ontving van Fronde, stonden de coadjutor van Parijs, Paul de Gondi (later kardinaal van
Retz), de prins van Conti, broeder van Conde, de
maarschalk Turenne, en de hertogen van Beaufort
en van La Rochefoucauld. III 1649 (11 Maart) word
te Rueil eene eerste schikking getrolfen ter schorsing van de vijandelijkheden; doch het duurde niet
tang of die werden hervat. Ditmaal had Conde, misnoegd over het haf, zich aan de zijne der Frondeurs
geschaard ; hij werd bij verrassing in hechtenis genomen met Conti en Longueville (18 Jan. 1650),
en opgesloten to Vincennes. Nu stelde Gaston van
Orleans, broeder van den overleden koning, zich aan
het hoofd der ontevredenen ; de opstand sloeg over
tot de provincien, en nam weldra :sulk een dreigend
aanzien, dat de regentes zich genoodzaakt zag het
regentschap neder te leggen : zij stelde de gevangene
prinsen in vrijheid, en offerde Mazarin op, die nu
de wijk nam naar Keulen (1651). Doch tusschen de
hoofden van den opstand, Conde en Gondi, brak
tweedracht nit, en hiervan trok Anna van Oostenrijk
behendiglijk partij orn haar gezag to herstellen.en
Mazarin terug to roepen (1651). Conde, door het
parlement van Parijs gebannen, bracht Guienne en
Poitou in opstand; Turenne daarentegen verliet de
partij der Fronde en hood aan het haf zijne diensten
aan, zooals hij het dart ook van dat oogenblik al
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Frodoart, kronijkschrijver. Zie FLODOALIT.
Frodo Silva, lat. naam der groninger landstreek Vredevvold.

Frodsham, marktvlek in het engelsehe goalschap Chester, 4 uren gaans benoordoosten Chester,
aan de rivieren Mersey en Weever ; 6000 inw.
Frogmore, eene plaats bij Windsor ; de koninklijke moes- en oofttuinen, sedert 1841 beperkt
tot eene ruimte van circa 51 morgen gronds, hehooren tot de voornaamste van Europa.
Prohburg, stad in Saksen, 8 urea gaans hezuidoosten Leipzig ; 3000 inw.
Frohnau, dorp in Saksen, district Zwickau,
gerechtsamt Annaberg; 1000 inw.; de must van F.
is sedert lang verlegd naar Annaberg.
Frohnleiten, dorp en spoorwegstation
Stiermarken, 3 mijlen benoorden Gratz.
Frohsdorf, eigenlijk Froschdorf, Burp in den
oostenrijkschen kreis onder het Weener wood, distr.
Neustadt, aan het groote Keizerswoud, met fraai
kasteel en park, dat vroeger toebehoorde aan de
weduwe Murat, en waar van 1844 tot 1851 de hertogin van Angoulême, en na Karen doocl de graaf
van Chambord gewoond heeft.
Froila I, regeerde van 757 tot 768 overOviedo,
de Asturien en Leon, en verdedigde zijne stater)
tegen de Mooren. Hij werd 768 vermoord door zijnen
broeder Aurelius, die zoodoende den flood wreekte
van eenen anderen broeder, lien F. Om het leven
had laten brengen nit jaloezij. — F. II, koning
van Leon, volgde 923 zijnen broeder Ordogno op
den troon, en had al diens ondeugden, doch niet
een zijner uitstekende hoedanigheden. Door zijne
wreedheden dreef hij zijne onderdanen tot het uiterste, zoodat ze hem na verloop van eenige maanden
nvegjoegen. Hij stierf 924 aan rnelaatschheid.
Froissart (Jean), fransch kronijkschrijver
dichter, geb. 1333 te Valenciennes, gest. 1410 ala
kanunnik te Chimay. Zijne kronijken lvopen over het
tijdvak van 1322 tot 1400, en verschenen onder den
titel .Chronique de France, d' Angleterre, d'Ecosse,
d'Espagne, de Bretagne (beste edition die van Buchon
15 din. Parijs 1824-6; en die in het Pantheon
litteraire”, 3 din. Parijs 1836). Ook de gedichten
van F. werden door Buchon uitgegeven (Parijs 1829).
Fromantine, zeeengte tusschen het eilandje
Noirmoutier en het vasteland der westkust van
Frankrijk.
Promo, of Frome Selwood, stad in het engelsche graafschap Somerset, aan de rivier F., 4 uren
gaans bezuiden Bath; met umliggend rechtsgebied
11,000 zieien. — F., verscheidene rivieren in Engeland : 1) graafschap Somerset, ontspringt op de
Mendip Hills, loopt noordwaarts fangs Frome, en
valt na eenen loop van 4 mijlen in den Avon, tusschen Bradford en Bath. — 2) graafschap Dorset,
ontspringt in de nabijheid van Beaminster, loopt
znidwestelijk laws Frarnptorr en Doreester, eri ont-

zijnen trouwsten steun verieende. Tusschen Conde

en Turenne kwam het 16 Juni 1652 voor de poorten
van Parijs, in de voorstad St.-Antoine, tot eett blocdig gevecht, waardoor evenwel niets beslist werd.
Conde Liam de wijk naar Spanje ; Mazarin giug
‘ erblijf louden to Luik; de koningin-regentes deed
toenadering tot den coadjutor, en doze Darn op
zich to trachten ow eene verzoening tot stand to
brengen. Werkelijk kon dan ook de regentes reeds

eenige dagen daarna (21 Oct. 1652) ongehinderd
hare intrede doen in Parijs met den jongen koning
Lodewijk XIV. die inrniddels tneerderjarig was
geworden. Nanwlijks eater had de regentes de

Frondeurs
macht weder in handen, of zij liet den coadjutor
in hechtenis neaten, en riep Mazarin terug. Deze,
weder alvermogend geworden, deed door het parlewent het doodvonnis uitspreken over den prins van
Conde (die eerst in 1659 weder in de gratie kwam);
Gaston van Orleans werd naar Blois gebannen ; al
de overige hoofdleiders van den opstand werden in
hechtenis genomen, en zoodoende was er een einde
gemaakt aan lien burger-oorlog (1653), terwijl zich
het absolutismus van dat oogenblik of nog strenger
deed gevoelen dan te voren. De oorlog der Fronde
had dit opmerkelijks, dat cerscheidene vrouwen de
grootste rol daarin speelden, o. a. voornatnelijk:
mademoiselle van Montpensier, dochter van Gaston
en nicht van Lodewijk XIII; de hertogin van Montbazon, bijzit van den hertog van Beaufort; de herlogin van Longueville, door vie Turenne zich bad
laten verleiden om de partij der Frondeurs te kiezen ; enz.
Frondeurs, partijgangers der Fronde.
Fronsac, lat. Franciacum, viek in het franscbe
dept. Gironde, cell half uur gaans benoordw. Libourne ; 1500 inw.; in den otutrek de Fronsac-wijn,
een der voornaamste Bordeaux-soorten. Eertijds was
F. een hertogdorn, waartoe het verheven was door
Hendrik IV, ten behoeve van den graaf van St.-Paul.
uit het geslacht Orleans-Longueville. Later kwam
flat hertogdom aan de familie Richelieu; zoo lang de
varier leefde, droeg de oudste zoon den titel vau
Hertog van F.
Fronteira, stad in Portugal, prov. Alemtejo,
6 mijlen benoordw. Elvas; 2500 inw.; de Portugeezen onder Schonberg versloegen bier 1663 de Spanjaarden.
Frontignan, fra tische stad, dept. Hera tilt ,
aan den vijver Maguellone, nabij de Middell. Zee,
5 uren gaans bezuidw. Montpellier ; 2200 inw.:
heerlijke witte muskaatwijn.
Frontinus (Sextus Julius), latijnsch schrijver,
in 71 na Chr. pretor te Rome, bekleedde later nog
verscheidene hooge ambten, en stierf 106 na Chr.
Van zijne tot het gebied der wiskunde behoorende
geschriften zijn tot ons gekomen De aquceductibus
urbis &nue (laatsteeditieLpz.1858) en Strategenzatican libri IV (Leipzig 1855).
Pronto (Marcus Cornelius), latijnsch redenaar,
geboortig nit Cirta in Numidie, gest. omstr. 170 na
Chr, leeraar der welsprekendheid onder Adriaan,
had 0. a.'tot leerling Marcus Aurelius, die hem steeds
zeer genegen bleef en hem in 161 tot consul benoemde. Behalve fragrnenten van F.'s werk De
vocabuloruin differentiis, heeft men zijne eerst veal
later teruggevondene hriefwisseling met Marcus
Aurelius (bet best uitgegeven Rome 1823 en Celle
1832). — F., geboortig nit Emesa, was de ooin
van den beroetnden Longinus.
Fronton, fransch dorp, dept. Haute-Garonne,
7 uren gaans benoordeu Toulouse: 2400 inv'.
Froschdorf. Zi.e
Frosinone, het nude Frusino, stad met 8000
inw. aan den Cosa, nabij de napolitaansche grenzeu,
circa 10 tnijlen bezuidoosten Rome, is de hoofdpl.
der pauseliike delegatie F., circa 35 vierk. mijlen
;root, bevolkt met 155,000 zielen; in deze delegatie
de vermaarde Pontijnsche moerassen.
Frosolone, napolitaansche stad. 5 Wren gaans
beoosten Isernia ; 5600 inw.
Frossay, fransch dorp, dept. Loire-Inferieure,
Ben half uur gaans hezuidoo,ten Pairnboeuf: 2800
inwoners.
Frouwgast, of Fronwgeest, voormalige stad

Fryxell
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in de tegenw. prov. Noord-Holland, was gesticht
omstr. 120 v. Chr., en moet gestaan hebben ter
plaatse van bet tegenwoordige Alkmaar.
Fruohtbringende Gesellschaft, of
Palmen-orde, noemde zich het door Caspar van
Teutleben 24 Aug. 1617 te Weimar opgerichte genootschap om de zuiverheid der duitsche taal te
herstellen en te handhaven. Later hield dit genootschap zijne vergaderingen in bet kasteel te Cóthen
totdat het 1680 te niet ging.
Fructidor, d. Vruchtmaand, in den franschrepublikeinschen kalender het tijdperk van 18 Aug.
tot 16 Sept. Historisch vermaard is de dag van
18 Fructidor jaar V (4 Sept. 1797) door den staatsgreep van de meerderheid in het Directoire (Barras,
Lareveillére-Lepaux en Rewbell) tegen de koningsgezinden (Barthelemy en Carnot); de twee laatstgenoemde directeurs werden dientengevolge wegens
royalistische denkwijze tot deportatie veroordeeld,
en te gelijk met hen 11 leden van den Raad der
Oudsten en 42 laden van den Raad der Vijfhonderd.
Fruges, marktvlek in het fransehe dept. Pasde-Calais, 6 uren gaans benoordoosten Montreuil
3000 inw.; minerale bron.
Frugoni (Carlo Innocenzo), ital. dichter, geb.
21 Nov. 1692 te Genua, gest. 20 Dec. 1768; voiledigste editie zijner werken te Lucca (15 deeten
1779-80).
Frumentius, de heilige, apostel van Ethiopie
in de 4e eeuw, ward opgevoed door zijnen oom Meropius, een koopman, die hem rnedenam naar Abyssinie, waar F. de genegenbeid wist te winnen van
den koning, en daarvan partij trok oat het Christendorn te verbreiden. In 331 deed hij eene reis
Haar Egypte, word door den heiligen Athanasius,
patriarch van Alexandria, tot bisschop gewijd, keerde
toen terug tot zijne bekeerlingen, en bestuurde zijne
kerk tot aan zijnen flood in 360. Gedenkdag 27 Oct.
Frundsberg (Georg von), ook Fronsperg of
Freundsberg, geb. 24 Sept. 1475 te Mindelheirn,
keizerlijk veldoverste, met keizer Maximiliaan I oprichter van het nieuwe voetvolk (de landsknechten),
stond sedert 1512 aan bet hoofd der keizerlijke
troepen in Italie, waar hij Karel V in den slag van
Pavia (1525) wezenlijk van nut was; het jaar daarna
hielp hij hem Rome veroveren. Later kommandeerde
F. bet voetvolk van den zwahischen bond tegen
Ulrik van Wurtemberg, en diende in den oorlog
tegen Frankrijk onder Philibert van Oranje. Hij
stied te Mindelheim 20 Oct. 1528, en liet zijne hezittingen na met groote schulden bezwaard, ten gevolge van geldleeningen ow de soldij der door hem
aangeworvene troepen te kunnen betalen.
Frusino, stad der Hernicen in Latium ; tegenw.
Frosinone.
Frutigen, marktviek in het twits. kanton
Bern, in het dal der Cander, 4 uren gaans bezuiden
Thun ; 5000 inw.
Fryke-Dal, bekourlijk dal in het zweedsche
lan Caristad, met verscheidene meren; aan het zuideinde van het dal de kleine koopstad Fryksladen.
Frysenborg (Jernit), graafschap in Jutland,
amt Skanderborg, is 8 vierk. mijlen grout, bevat 34
kerken, en is de grootste particultere bezitting in
Denemarken, toebehoorende aan graaf Friis.
Fryxell (Anders), zweedsch geschiedschrijver,
geb. 1795 in Dalsland (Dalecarlie), aanvankelijk
geestelijke, sedert 1847 geheel aan de wetenschap
gewijd. Zijit voornaamste werk zip de Bereittelser
ur Svenska histories (dl. 1—'24, Stokholm 1832-60). Wijders heeft men o. a. van F.: Handlingar
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riirande Sveriges hisloria (4 dln. Stokh. 1836-43);
Om aristokrat- fOrdiimandet i Svenska historien (4 dln.
Upsal 1845-50). Van zijne Svensk spra kldra (Stok-

holm 1824) verscheen in 1848 reeds de tiende drnk.
Fta, of Phtha, egyptische godheid, de tweede
der Brie Khamdis (Knef, Fta, Fre). Fta is het vtrur,
het scheppend, voortbrengend, bezielend beginsel.
Fucecchio, stad in de toskaansche prov. Florence, 10 uren gaans bewesten Florence; 4800 inw.
Fueino—Meer, het oude Fucinus lacus. Zie
het art. CELANO.
Fuego,een der Kaapverdische eilanden.Zie Foco.
Fuen, verkort hetzelfde als Fuente, d. i. fontein, bron ; aanvangswoord in den naam van vele
spaansche plaatsen.
Fuencaliente, prov. Ciudad-Real, 9 mijlen bezuidw.
Ciudad-Real; 1800 inw.; warme zwavelbron.
Fuencarral, prov. Madrid, 2 uren gaans benoorden
Madrid ; 2200 inw.
Fuenlabrada, 1) dorp in Nieuw-Castilie, 4 uren
gaans bezuid. Madrid.— 2) F. de los Montes, stad in
Estremadura, 4 uren gaans beoost. Badajoz ; 1100 inw.
Fuenmayor, ruim 2 uren gaans bewesten Logrolio ;
2000 inw.
Fuensagrada, prov. Lugo (Galicie); 11,000 inw.
Fuensalida, prov. Toledo, 6 uren gaans benoordw.
Toledo ; 2800 inw.
Fuensanta, 12 mijlen bezuiden Cuenca ; 1800 inw.
Puente, d. i. Fontein of Bron, en Fuentes, d. i.
fonteinen of bronnen, met eenigerlei achtervoeging
de naam van een aantal plaatsen in Spanje, o. a.:
Fuente-Alamo, 7 uren gaans bezuiden Murcia ;
3600 inw.
Fuente-de-Cantos, 19 wren gaans bezuidoosten
Badajoz en 4 uren gaans benoordw. Llerena ; 4500
inw.; gehoorteplaats van den schilder Zurbaran. De
Spanjaarden werden hier verslagen door maarschalk
Mortier.
Fuente-de-la-Piedra, in de prov. Malaga ; geneeskrachtige bron, inzonderheid voor lijders aan de
blaas (vandaar ook de naam).
Fuente-del-Maestro, prov. Badajoz, 6 mijlen bezuidoosten Badajoz, 5 mijlen bezuidw. Villa-Franca ;
6000 inw.
Fuente-de-Leon, prov. Badajoz, 10 mijlen bezuiden Badajoz; 3400 inw.; in de nahijheid eene zilvermijn.
Fuente-el-Sauco, 9 uren gaans bezuidoosten Zamora; 2600 inw.
Fuente-la-Higuera, prov. Valencia, 10 uren gaans
bezuidw. San-Felipe ; 2700 inw.
Fuente-la-Pena, 10 uren gaans bezuidoosten Zamora; 2200 inw.
Fuente-Ovejuna, oudtijds Mellaira, prov. Cordova.
15 uren gaans benoordw. Cordova ; 2300 inw.
Fuente-Pelago, ruim 6 uren gaans benoorden Segovia ; 1500 inw.
Fuente-Ilabia, prov. Guipuzcoa, aan de uitwatering,
Van de Bidassoa in de Biskaaische Zee; 2200 inw.
Fuentes-de-Don-Bermuda, 5 uren gaans benoordw.
Palencia ; 3000 inw.
Fuentes-de-la-Campana, prov. Sevilla, 5 uren
gaans bewesten Ecija ; 9000 inw.
Fuentes-de-Onore, prov. Salamanca, 6 uren gaans
bewesten Ciudad-Rodrigo; nabij F. het tooneel van
verscheidene gevechten (1811) tusschen de fransche
en anglo-spaansche troepen.
Fuentes (don Pedro Henriquez d'Azevedo,
graaf van), spaansch veldheer en staatsman, geb.
1560 te Valladolid, sneuvelde 1643 in den slag van
Rocroy, waar hij, ofschoon aan podagra lijdencle, in
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een draagstoel op het slagveld gebracht, de spaansche armee aanvoerde tegen den hertog van Enghien.
Stoutmoedigheid, onbuigzaamheid en nooit verflauwende ijver maakten F. een toonbeeld van een
held van het toenmalige Spanje. In de Nederlanden
heeft hij zich (1581--95) gehaat gemaakt door zijne
verregaande strengheid.
Fuerte (Rio del), rivier in Mexico, ontspringt
op de bergen van Chihuahua, is in Karen benedenloop de grensrivier tusschen Cinaloa en Zacatecas,
en ontlast zich in de golf van California. Aan deze
rivier ligt het vlek Villa del F. (3000 inw.) 15 mijlen benoorden Cinaloa.
Fuerteventura, of Fortaventura, een der
grootste van de Canarische eilanden, 26 a 27 vierk.
mijlen ; 14,000 zielen ; hoofdstad Santa-Maria-deBetancuria.
Fuessli, zwitsersche familie. Zie Ftissu.
Fufidius, een romeinsch plebejisch geslacht,
waarschijnlijk uit Arpinum: 1) Lucius F., vriend
van Marcus IEmilius Scaurus, werd geroemd als een
bekwaam rechtsgeleerde. — 2) F., van geringe afkomst, kwam door Sylla tot hooge waardigheden,
streed later in Spanje tegen Sertorius, doch werd
door hem verslagen. — 3) Quintus F., in het jaar
46 Eedil te Arpinum, wordt vermeld door Cicero. —
4) F., een rechtsgeleerde ten tijde van Vespasianus.
Fufius, verkeerdelijk Fusius, de naam van een
romeinsch plebejisch geslacht, waarschijnlijk nit
Cales in Campanie, en nit dien hoofde den toenaarn
voerende van Calenus. De eerste, die nit dit geslacht
geroemd wordt, is: 1) Quintus F. Calenus, een bestrijder van Tiberius Gracchus, wiens vermoording
hij Scipio Nasica aanrekende als eene zeer verdienstelijke daad. — 2) Quintus F. C'alenus, anno 61 v.
Chr. volkstribuun, bewerkte door zijn voorstel,
den beruchten Clodius niet aan zijnen gewonen
rechter te onttrekken, flat hij (Clodius), tegen de
verwachting van vele zijnen tegenstanders, vrijgesproken werd. Daarop koos F. de partij van Cesar
(59 v. Chr.) en bewees dezen groote diensten, streed
ook onder zijne bevelen als legaat in den gallischen
oorlog. Hetzelfde deed F. in den strijd van Cesar
tegen Pompejus, allereerst in Spanje. Bij zijnen
terugkeer nit dat land verloor hij een gedeelte der
hem toevertrouwde vloot, en bracht vervolgens een
gedeelte van Griekenland tot onderwerping, doch
woonde den slag van Pharsalus Diet bij. In 47 v.
werd F. door Cesar tot consul benoemd. Na
Cesar's dood sloot F. zich aan bij de partij van Antonius, en was voornamelijk tegen Cicero, dien hij
reeds van vroeger haatte. In 41 v. Chr. stierf F. —
3) F. Geminus, was stadhouder in Pannonia °wider
Augustus. — 4) Cajus F. Geminus, consul in 29 na
Chr., een gunsteling van Livia, werd later op bevel
van Tiberius ter dood gebracht.
Fugger, rijke en aanzienlijke zwabische familie,
afstammende van eenen wever te Graben nabij Augsburg omstr. 1500. Deze familie won eerst veal geld
met den linnenhandel, vervolgens ook met het mijnwezen, en eindelijk met den groothandel. De meest
hekende leden dezer familie zijn de drie gebroeders
Ulrich, Georg en Jacob, zonen van Jacob, die een
der zonen was van Johannes, den zoon van Johannes den wever. Ulrich F. leende aan keizer Maxirniliaan I de son) van 70,000 goudguldens, waarvoor
hem het graafschap Kirchberg en de heerlijkheid
Weissenhorn verpand ward, welke beide bezittingen
tot op den huidigen dag in handen der famine F.
gebleven zijn. Later schoot Ulrich nog 170,000 dukaten aan Maximiliaan 1, om hem te helpen in zijne

Fiihnen
onderneming tegen Venetie. Ulrich's zonen stierven
kinderloos; Ulrich's broeder Jacob liet ook geen
kinderen na ; zoodat de roem der familie bleef voortleven in de twee zonen van Georg, nl.: Raimund F.
(geb. 14 Oct. 1489, gest. 3 Dec. 1535) en Anton
F. (geb. 10 Jan. 1493, gest. 14 Sept. 1560). Door
keizer Karel V werden beiden in den rijksgravenstand opgenomen, terwijl bun het aan hunnen voorzaat verpande Kirchberg en Weissenhorn erfelijk in
eigendom werd afgestaan. Deze twee broeders betaalden grootendeels de kosten der geheele expeditie
van Karel V tegen Algiers. Op zekeren dag een bezoek van den keizer ontvangende, Wilde Anton den
vorst op vorstelijke wijze onthalen: hij verraste hem
des met een klein vuurwerk, door al de schuldbekentenissen te verbranden, die hij ten taste van
den keizer in handen had. De familie F. heeft zich
sedert in verscheidene takken gesplitst. De tak
Fugger-Babenhausen werd 1803 door keizer Frans
II opgenomen in den rijksprinsenstand.
Fiihnen. Zie FUNEN.
Fulah, afrik. volksstam. Zie FELLATA.
Fulbert, de heilige, een geleerde nit de middeleeuwen, was van italiaansche afkomst, ontving
zijne opleiding te Rheims van Gerbert (die later
pans werd), opende 990 zelf eene school te Chartres,
werd 1007 hisschop van Chartres, en stierf 1029.
Ilij heeft brieven, predicatien en geestelijke liederen
nagelaten (gedrukt 1595 te Parijs door Papire 'Masson), en wordt om zijne geleerdheid de Socrates der
F., kanunnik te Parijs, oom
Franken genoemd.
der schoone Heloise, niet antlers bekend dan om
zijne afschuwelijke wreedheid jegens Abelard.
Pule°, fransch Foulques, verscheidene graven
van Anjou; de voornaatnste zijn : F. III, bijgenaamd
Nerra, d. i. de Zwarte, werd graaf van Anjou 987,
en stierf te Metz 1040. Om zijne zonden en ongerechtigheden good to maken stichtte hij kloosters, en
deed eene bedevaart naar Palestina. Op eene teenen
horde zittende, liet hij zich door de straten van Jeruzalem slepen, outlet het aanhoudend geroep : ),Heere!
ontferm u over den verrader en eedbreker Fulcor
F. IV, bijgenaamd le Rabin, tl. i. (le Pruttelaar,
kleinzoon van den vorige, geb. 1043, graaf 1060, gest.
1109, heeft eene geschiedenis der graven van Anjou
geschreven, waarvan een fragment opgenomen is in
het »Spicilegium" van d'Achery. — F. V, noon van
den vorige, voerde eerst oorlog tegen Lodewijk den
Dikke, ging toer, naar Palestina, trouwde daar met
Melisente, dochter van Bondewijn HI, dies hij 1131
opvolgde als koning van Jeruzaletn. Bij zijnen flood
(1144) werd hij te Jeruzalem opgevolgd door zijn
oudsten zoon,Boudewijn, en als graaf van Anjou door
zijn tweeden zoon Geoffroy Plantagenet.
Fulda, 1) provincie van het keurvorstendom
Hessen, is ruim 351 vierk. mijl groot en bevolkt met
omstr. 123,000 zielen. De prov. F. bestaat uit de
beide nederhessische amteu Friedewald en Landeck,
het prinsdom Hersfeld, de heerlijkheid Schmalkalden en ongeveer twee derden van bet voormalige
Bisdont F., dat 1752 ontstaan was nit (le reeds in
744 door Bonifacius gestichte Abdij van F. Dat hisdom werd 1803 geseculariseerd en als prinsdom
eerst aan Nassau toegevoegd, dock reeds kort daarna
hij het groothertogdom Frankfort getrokken. In
1815 door Pruisen in bezit genomen, werd het
eenigen tijd later aan Keurhessen afgestaan (op de
amten Hammelburg, Bruckenau, Hitters en Weyhers
na, die aan Beieren kwamen). — 2) fraaie stad met
11,000 inw. in Keurhessen, aan de Fulda, 14 mijlen
bezniden Cassel. -- 3) rivier, ontspringt in den
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beierschen kreis Unterfranken, op het Rhongehergte
nahij Gersfeld, wordt bij Hersfeld bevaarbaar, en
valt, na eenen loop van 25 mijlen, bij hanoversch
Munden in tie Werra, die dan den naam aanneemt
van Weser. — 4) Departenzent der Fulda heette een
departement van het voormalige koningrijk Westfalen, en had tot hoofdpl. Cassel.
marktvlek in het hongaarsche comitaat
Neograd ; 1600 inw.; rninerale bronnen; in de nabijheid de ruiners van het kasteel F., beroemd geworden in de oorlogeu der Turken.
Fulginium, lat. naam van Foligno.
Fulham, vlek in Engeland, graafschap Middlesex, aan den Teems, ruim 2 uren gaans beznidw.
Londen ; 17,000 inw.
Fuligno, stad in Italie. Zie FOLIGNO.
Fullenho, oudt. de overijs. stad Voltenhoven.
Fulnek, stad in den moravischen kreis Neutitschein, in het Koe-landje; 3300 inw. Hier ontstood de sekte der Moravische Broeders.
Fulton, plants in den n.-amerik. staat Ohio,
graafschap Hamilton, aan den Ohio ; 3300 inw.; is
een der voorsteden van Cincinnati.
Fulton (Robert), uitvinder van de stoonaschepen, geb. 1765 te Little-Britain in het graafschap Lancaster in Pennsylvanie, eerst goudsmid,
vervolgens sorting van den schilder West te Londen, word daarna werktuigkundige, hracht to Parijs
de Panoratnaas in twang, en deed nog verscheidene
andere uitvindingen. Reeds daar (1802) had hij het
lenkbeeld opgevat eene stoomboot te vervaardigen;
loch het fransche gouvernement ontving zijne desbetreffende voorstellen met onverschilligheid. Zijn
eerste stoomschip bonwde hij 1807 to New-York ;
daarop erlangde hij een octrooi, dat er geen andere
stootnschepen, dan de door hem vervaardigde, op de
voornaamste rivieren van Noord-Arnerika mochten
varen ; (loch door geldverlegenheid zag hij zich genoodzaakt (lit octrooi grootendeels to verkoopen,
betrekkelijk voor eenen spotprijs. De voltooiing van
een stoomfregat niocht hij niet beleven; want hij
stierf 24 Febr. 1815 to New-York, met veel schulden. Attu zijne kinderen werden door het congres
verscheidene geldeltjke toelagen toegekend.
Fulvia yens, beroemd romeinsch plebejisch
geslacht, splitste zich in vijf takken, nl.: F.-Curvus,
F.-Nobilior, F.-Flaccus, F.-Pletinus en F.-CentumaIns. geslacht leverde aan de republiek verscheidone consuls en verscheidene pretoren. Zie FuLvms.
Fulvia, ) romeinsche lichtekooi, had tot begunstigden minnaar den ridder Quintus Curius, den
medeplichtige van Catilina. Zij wist hem het geheim
tier samenzwering to ontlokken, decide hare ontdekking aan Cicero merle, en redde zoodoende de
republiek. — 2) dochter van Marcus Fulvius Barnhallo, gehuwd root den tribunn P. Clodius, was de
gezworen vijandin van Cicero. Toen haar man vermoord was, stelde zij zijn lijk voor haar huffs ten
toon, en vuurde toen door hare welsprekendheid
het saamgeschoolde yolk aan tot den opstand. Later
gehuvvd met den triumvir M. Antonius, hielp zij
hem in het beramen van wreedaardige maatregelen,
en overtrof hetn zelfs in wreedheid : zij liet zich het
hoofd van Cicero brengen, en doorstak de tong
met een gouden priem. Terwijl Octavius en Antonius oorlog voerdeti tegen de moordenaars van
Cesar, oefende zij to Rome het oppergezag nit. Vervolgens in verbond getreden met L. Antonius, broeder van den triumvir, vormde zij eene zeer machtige partij tegen Octavius, en noodzaakte hem tot
den strijd. Zich verplicht ziende Borne to verlaten,
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sloot zij zich met L. Antonius binnen de wuren ear]
1843). — F. (Karl With. Ferd. von), geb. 13 Dec.
1761 te Brunswijk, sedert 1780 in saksische krijgsPerug ia op, waar zij een langdurig beleg doorstond ;
slechts de hongersnood was eindelijk in staat haat .dienst, klom op tot luit.-generaal der kavallerie;
sedert 1815 gepensioneerd, geheel voor historische
te dwingen de stad over te geven (41 v. Chr.). Nu
studien levende te Wurtzen, waar hij 7 Aug. 1828
begat zij zich naar barer] echtgenoot in Azie; doch
stied. Onder zijne werken onderscheiden zich vooral
zijn hartstocht voor Cleopatra veroorzaakte hair
zooveel verdriet, dat zij begot-) te kwijnen, en reeds
de Genie',lde aus dent Zeitalter der Kreuzziige (4 din.
Leipzig 1820-24) en de na zijnen dood in 't licht
spoedig stierf (40 v. Chr.).
Fulvius Nobilior (M.), van de Fuivitt gees, verschenene Erinnerungen aus dent Feldzuye des
saehsisehen Corps unter Reynier1812 (Dresden 1829).
pretor in Spanje 196 v. Chr., waakte daar te lande
groote veroveringen, en beinachtigde Toledo, welke
Fundania, dochter van Cajus Fundanius, was
de vrouw van den beroemden geleerde Marcus Testad tot dusverre voor onneembaar was gehouden.
Consul in 189 v. Chr. voerde hij den oorlog in
rentius Varro.
Griekenland, bracht de-Etoliers tot onderwerping,
Fundanius, row. plebejisch geslacht: 1) Cajus F. Fundulus, vervolgde als tribunn anno 249 v.
en maakte zich meester van Ambracia en van het
eiland Cephalonia. Tien jaren later tot censor be(Ir. consul Claudius Pulcher met eene geldboete.
noemd met Emilius Lepidus, zijn geslagen vijand.
hi den strijd tegen Hamilcar Barcas beantwoordde
hij Miens verzoek mil de dooden te mogen bepraven
bracht hij een grootmoedig offer aan het welzijn der
met eene trotsche weigering, waarop hem eene gerepubliek, doordien hij zijn ouden wrok tegen Em.
2) Cajus F.,
voelige nederlaag toegebracht werd.
Lepidus uit zijn hart roeide.
Fulvius Flaccus (M.), van de Fulvia yens eerst aanhanger van Powpejns, daarna van Cesar.
—3) Marcus F., waarschijnlijk questor in Aziè, werd
",kleinzoon van Quintus Fulvius Flaccus, die in
den gevaarvollen tijd van den tweeden punischen
in een proses verdedigd door Cicero.
oorlog het consulschap bekleedde), was als consul
Fundao, stad in de portug. pros. Beira ; 2600
In 125 v. Chr. den Gracchen bevorderlijk in bun
inw.; bekoorlijke
streven, deed uitvoering geven aan de akkerwet, en
Fundi, tegenw. Fondi, stad in Latium, bij de
Volscen, aan eene baai, genaaind . Meer van F.
deed het voorstel, om aan al de bondgenooten het
burgerrecht te verleenen ; hij werd om die reden door
Fundy—baai, eene groote baai van den Atlantischen Oceaan, in N.-Ainerika. tusschen de britden senaat Rome uitgezonden naar Gatlin, om de
sche pros. Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotland,
Massiliers te helpers. Door consul Opimius gedagontvangt de rivieren St.-John en St.-Croix, en is
vaard om met Cajus Gracchus voor het yolk te verinerkwaardig om de plotseling opkomende vloeden.
schijnen, ten einde rekenschap te geven van hull
gedrag (121 v. Chr.) weigerde F. te antwoorden, en
Funen, of Fatten, deensch Igen, lat. Fionia,
op Seeland na het grootste eiland van Denemarken,
rnaakte zich meester van den Aventijnschen berg ;
in de Oostzee, door den Kleinen Belt van Sleeswijk
doch hij werd achtervolgd, en met twee zijner zone''
en door den Grooten Belt van Seeland gescheiden,
op last van den consul om hals gebracht.
Fumay, stad in het fransche dept. der Arclen- is 53 vierk. mijlen groot, bevolkt met 175,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Odense, dat tevens de
nen, aan de Maas, circa anderhalf uur gaans benoorden Rocroy ; 2700 inw.; leigroeven.
hoofdpl. is van bet stiff, F., bestaande uit het eiland
schrijver F., het eiland Langeland en 16 kleinere eilandjes,
Fumee (Martin), beer van
samen ruins 61 vierk. tnijl. met circa 197,000 zielen.
van eenige werken, o. a.: Histoiregenerale des troubles
de Hongrie et de Transylvanie, enz. (Parijs 1594).
Fiinfhaus, fabriekdorp bij Weenen ; 11,000
Fumel, vlek in bet fransche dept. Lot-Garonne, inw.; vele druk bezochte lokalen van uitspanning.
5 uren gaans ben.-oost. Villeneuve d'Agen ; 2000 inw.
Ftinfkirchen. Zie V IJFKERKEN.
Funtzig, ook wel Kuntzig, fransch Clemency,
Fumone, stad in Italie, 3 uren gaans benoordw.
dorp in het grootherlogdom Luxemburg, 2 uren
Frosinone; 2000 inw.; kasteel, waar pans Celestinus
gaans bezuidoosten Arlon, ‘ierdhalf uur gaans beV gevangen heeft gezeten na zijne abdicatie.
Funchal, I) hoofdstad van het eiland Madera; wester' Luxemburg, in een smal dal, aan de Eischen,
20k00 inw.; haven, wegens het heerlijke klimaat die een weinig ten zuiden van dit dorp ontspringt.
veelbezocht gezondheids-station.— 2) riv. irr Brazilie,
Furca, een berg der Berner Alper], 3 uren gaans
bewesten den St.-Gothard, op de grens der kantous
25 mijlen lang, outlast zich in den Andayo.
Uri en Wallis, loopt uit in twee pieken alstene vork
Funck, naam van een aantal duitsche geleer(vandaar de naam F). Hier ontspringt de Rhyne,
den, o. a.: F. (Johann Nicolas), geb. 1693 te Mar5400 vt. boven den spiegel der zee. Over den berg
but**, gest. 1777, heeft over de latijnsche taal eene
loopt de 7716 (8038) vt. hooge, bijna altijd met
reeks van werken geschreven, die te zamen eerie
volledige geschiedenis die' taal geven, nl.: De Origine sneeuw bedekte Furca-pas.
linguce latince (Giessen 1720); De Piteritia ling. lat.
Furculw Caudinw, de bergpas, genaamd
Caudijnsche vorken. Zie CAUDIUM.
(Marburg 1720; 2e druk 1735); De Adoleseentia
ling. lat. (Marb. 1723); De Virili "State ling. lat.
Fared, I) marktvlek in bet hongaarsche co'Mutat Szala, aan het Plattenmeer; '1150 inw.; is om
(1737); De Senectute ling. lat. (3 stukken 1736,
zijne minerale bronnen een der drukst bezochte bad1744 en 1750). Hij doet het Latijn afstammen van
2) F., of Tisza-Fared,
plaatsen in Hongarije.
de oude taal der Germanen. — F. (Johann Friedmarktvlek in het hong.comitaat Heves, aan de Theiss;
rich), geb. 10 Febr. 1804 te Frankfort aan den
6000 inw.; was in den jongsten hongaarschen oorlog,
Main, eerst predikant bij de nederl. gerneente alals eenig punt van overtocht over de Boven-Theiss,
daar, sedert 1830 staatkundig schrijver, als zooeen gewichtig strategisch punt.
danig herhaaldelijk tot gevangenis, het laatst tot 3j.
vestingstraf op den Hardenberg bij Maintz, veroorFureedabad, stad in de noordwestelijke provincien van het anglo-indische rijk ; 5000 inw.
deeld (1834-37). Zeer verclienstelijk zijn twee
zijner pennevruchten : Ludwig der Fromme (Frankf.
Fureedkote, prinsdom in het britsch-ind.
landschap Sirkind, groot 14 vierk. mijlen, bevolking
1832) en Das Jahr 1793. Beilrag zur geheirnen
46,000 zielen, hoofdstad F.
Geschiehte der französisehe» Revolution (Mannheim

Fureedpore
Fureedpore, stad met 5000 inw. op den
rechteroever van den Ganges, hoofdpl. van het district F. (97 vierk. mijlen ; 855,000 zielen) iii 't
britsch-ind. presidentschap Bengalen.
Furitin, helsche godheden, dochters van den
Nacht en Acheron, straiten de inisdaden der menschen
in de onderwereld, en zelfs reeds op de garde. Gewoonlijk noernt men er drie: Tisiphone, Alecto en
Megera. Ze worden voorgesteld in huiveringwekkende
gedaante, met singer] in het haar, eerie brandende
toorts in de eene, en een ponjaard in de andere
hand. Ze werden ook wel Eumenieden genoemd.
Oorspronkelijk hadden de Grieken slechts eerie Eerie.
die zij Erinnys noemden.
Purina, eene godin der homeitten, wier Wan,'
beteekenis reeds in Varro's tijd onbekend was. In
het aan haar gewijde boschje aan de overzijde van
den Tiber, verloor Cajus Gracchus het Leven. Zij
had een bijzonderen priester, en eenfeest (Furinalia).
Furius, oorspronkelijk Fusius, een oud, nit
Tusculum herkomstig patricisch geslacht te Rome,
waartoe de Camilli behoordert, o. a. ,le overwinnaar
der Galliers, nl. Marcus Furies Camillus.
Furlanen, de bewoners van Friuli.
Purneaux, het voornaamste eiland eerier gruel)
in de Bass-straat, tusschen Australia en Vandiemensland ; de F.-eilanden werden 1773 ontdekt door den
engelschen kapitein Furneaux.
Fumes, fransche naam van 't vlaamsche Veuriie.
Furness, landschap iii Engeland, graafschap
Lancaster, behoort tot het Curnbrische bergland.
Purnius, rom. plebejisch geslacht: 1) Cajus
F., anno 50 v. Chr. volkstribuun, vriend van Cicero,
49 v. Chr. aanhanger van Cesar, door wien hij met
een brief naar Cicero gezonden werd ; na Cesar's
dood werd F. een aanhanger van Antonius, in weerwil dat Cicero hem zuiks ten sterkste ontried. Antonics gebruikte F. in den perusinischen oorlog als
bemiddelaar met Octavianus, nam hem vervolgens
mede op den parthischen veldtocht (39 v. Chr.), en
benoemde hem daarna (35 v. Chr.) tot stadhouder
in Azie, in welke hoedanigheid hij strijd had te
voeren tegen den voortvluchtigen Sextus Potnpejus.
Toen Antonius overwonnen was, schonk Octavianus
kwijtschelding van straf aan F., die 29 v. Chr. benoemd werd tot constrlaris (zijude een titel, die
zooveel beteekende als tegenwoordig minister van
staat)2Hij wordt ook als redenaar met lot* vermekl.
— 2) Cajus F., zoon van den vorige, streed anno
25 v. Chr. als legaat onder Augustus tegen de Celtiberiers, die hij drie jaren later als stadhouder van
Spanje geheel tot onderwerping bracht. Hij stierf
kort nadat hij consul was geworden, anno 17 v. Chr.
— 3) F., vermoedelijk een zoon van laatstgenoentden, werd, in 26 na Chr., op bevel van Tiberius ter
dood gebracht wegens overspel wet Claudia Mehra.
ALL
ELLen MELCEITHAL.
Furst (Walter). Zie 'C
Furst (Julius), geleerde Jood, geb. 12 Mci 1805
te Zerkowa in het Posensche, sedert 1833 lector aan
de universiteit Leipzig, is een der voornaamste
orientalisten van onze eeuw, en heeft zich inzonderheld verdienstelijk gemaakt ten aanzien van 't Arameisch en Hebreeuwsch. Zijne voornaamste wet.ken zijn Concordantice librorum saerorum l'eteris
Testamenti hebraicte et ehaldaicce (Leipzig 1837—
40); Bibliotheca Judaica (4 dln. Leipzig 1849-54);
Gesehichte der Juden in Asian (dl. I Leipzig 1849):
het nitmuntend Hebreeuwsch en Chaldeesch Handwoordenboek (Leipzig 1851-60); enz.
Fiirstenau, I) dorp in Saksen, distr. Dresden,
geriehtsamt Lanenstein; 450 inw.: in de protestant-
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sche kerk een Maria-beeld, drek bezoclit door bedevaartgangers nit Bohemen. —2) dorp in Silezie, distr.
Breslau, kreis Neumarkt ; 1000 inw. — 3) stad in
de hanoversche landdrostij Osnabriick ; 1300 inw.
Ftirstenberg, 1) stad iii Pruisen, district
Frankfort, kreis Guben ; 2200 inw. 2) stad in
't groothertogdorn Mecklenburg-Strelitz, aan de Ha set; '2500 inw. — 3) dory in het hertogdom Brunswtik, kreis Holtzminden, aan de Weser; 600 inw.
— 4) dorp of stadje met 350 inw. in Baden, 7 rnijlen
benoordw. Constans; rumen van den beroemdeu burg
van het adellijk geslacht F.
Fiirstenberg, een gemed iatiseerd prinsd out
in het zuidelijk gedeelte van Zwaben, groot 36} vierk.
inijl met 110,000 zielen, staat sedert 1800 onder
gezag van Baden, Wurtemberg en HohenzollernSigmaringen (Pruisen). De familie P., die haar geslachtregister duet opklimmen tot de graven van
Urach, in de 13e eeuw, heeft zich in een aantal
en takken gesplitst. Tegenwoordig bestaan er slechts
twee linieu, til. de prinsen van F., die -de nude
familie-bezittingen in Zwabeu (benevens Purglitz
in Bohemen) behouden hebben, en de landgraven
Ian F. ( heeren van Weitra itt Neder-Oostenrijk).
Op eene binnenplaats van het kasteel der prinsen
Van F., te Donaueschingen, ontspringt de Donau.
Ftirstenfeld, stad in Stiermarken, kreis Gratz,
aan den Feistritz ; 3000 inw.
Fiirstenfelde, stall in Pruisen, distr. Frankfort, kreis Konigsberg; 2200 inw.
Fiirstenwalde, stad iii Pruisen, distr. Frankfort, kreis Lebus, aan de Spree; 5900 inw.
Ftirstenwerder, marktvlek in Pruisen, distr.
Potsdam, kreis Prentzlau ; 1700 inw.
Furth, 1; stad in den beierschen kreis Upperh alts, aan de Charn ; 3200 inw. — 2) dorp in het
saksische district Zwickau; '1000 inw.

Furth, I) stad in den beierschen kreis Mittelfranken, 2 uren gaans benoordw. Neurenberg, waarrnede bet in getneenschap staat door den oudsten duitschen spoorweg, aan de samenvloeiing van de PegRitz en Regnitz, heeft 19,000 inw. (waaronder 3000
Joden), en is de bedrijvigste fabriekstad van Beieren.
In 1632 bij F. veldslag tusschen Wallenstein en
Gustaaf-Adolf. — 3) F. am Walde, stadje in Beieren,
15 uren gaans benoordoosten Straubing, werd in
Juli 1863 geheel vernield door brand.
Furtwangen, marktvlek in den badener 13oNenrijn-kreis, amt Triberg ; '2100 inw.
Fury—en—Heela—straat, zeeengte in den
Baffin-Parry-archipel, tusschen het eiland Cockburn
en het schiereiland Melville. Ontdekt 1821 door
kapitein Parry, en genoemd naar zijne twee schepen.
Fusaro, de mule Acherusia pales, meertje in
het Napelsche, 5 uren gaans zuidelijk bewesten Napels. Op de oevers van dit meer werden eertijds de
dooden nit de omliggende steden begraven, waarotn
men het vergeleek bij de rivier der Onderwereld.
Fusignano, stad in Italie, aan den Senio,
4 uren gaans bezuidw. Ravenna ; 2500 inw.
Ftissen, stad in Beieren, kreis Zwaben, 8 uren
gaans bezuidoosten Kempten, aan den voet der Alpen en op den linkeroever van de Lech ; 2000 inw.;
bier werd 22 April 1745 de vrede gesloten tusschen
Oostenrijk en Beieren.
Piissli, beroernde zsvitsersche schilders-familie.
— F. (Johan Caspar), geb. 1706 te Zurich, gest.
1782, was de zoon van een schilder, en tnuntte nit
in portretten en landschappen, dock is vooral ook
bekend als schrijver. Hij leverde eene ).Geschiedenis
van de Neste schilders van Zwitserland" (4 din.
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Zurich 1769-79); een ,,Catalogus der voornaamste
kopergraveurs en hunne werken" (Zurich 1771);
eene Nerzameling van Winckelmann's Brieven aan
zijne vrienden in Zwitserland" (Zurich 1778); en
,Mengs' Gedachten over het schoone en den smaak
in de schilderkunst" (Zurich 1762). Hij had verscheidene zonen, die alien met gelukkigen aanleg de
schilderkunst beoefenden ; de voornaamste is : F.
(Johan Hendrik), tweede zoon van J. C., historieschilder, geb. 7 Fehr. 1741 te Zurich, gest. 16 April
1825 te Puttney-Hill bij Londen. Na te Rome zijne
studie gemaakt te hebben van Michel Angelo, vestigde hij zich 1776 in Engeland, en werd weldra de
opvolger van West als leeraar aan de koninkl. schilder-akademie te Londen, waarvan hij vervolgens
directeur werd. In Engeland noemt men hem rusely.
— F. (Johan Rudolf), broeder van Johan Casper,
geb. 1709 te Zurich, gest. 1793, miniatuurschilder,
rs vooral bekend door zijn ,,Algerneen biogr. woordenboek der Schilders" (3e druk Zurich 1799).
(Hans Hendrik), zoon van Joh. Rod., geb. 8 Dec.
—F.
1744 te Zurich, gest. 26 Dec. 1832, was staatsman
en leeraar der vaderlandsche geschiedenis, en werd
eindelijk lid van den Grooten Raad. Onder meer
leverde hij een vervolg op het Biogr. Woordenboek
(1806-1821). — F. (Willem), geb. 1803, tot
1839 opperrechter van zijn kanton, een liberaal
staatsman, gest. 10 Sept. 1845, schreef o. a.: Zurich
en de voornaamste steden aan den Rijn (2 din. Zurich 1842-43; 2e druk Leipzig 1846).
Fust, goudsmid te Maintz, verbond zich in 1450
met Guttenberg, met wien hij de Biblia sacra latina
in het licht gaf, in folio, 637 bladen groat, Zijne
compagnieschap met Guttenberg verhroken hebbende
ging F. er eene aan met Schaffer, aan wien hij zijne
kleindochter ten huwelijk gaf, en met wien hij o. a.
den Psaltnorum codex 1457 in het licht zond, zijnde
hat eerste bock, dat met vermelding van het jaartal
gedrukt is. In 1466 kwam F. naar Parijs, en stierf
daar aan de pest.
Fuxum, lat. naam der stad Foix.
Fuyen, of Phu-jen, havenstad op de oostkust
van Annam; 10,000 inw.
Fines—Gyarmath, marktvlek in bet hongaarsche comitaat Bekés, omringd van moerassen,
vol reigers en schildpadden; 4800 inw.

Fya, stad in Afrika, in het rijk Akim, op de
Goudkust, 8 mijlen henoordw. Bannason en 13 mijlen bezuidoosten Corimassi.
Fyen, deensche naam van het eiland Funen.
Fijenoord, of Feijenoord, gemeenlijk de Noord
genoemd, eilandje in Zuid-Holland, tegenover Rotterdam, begrensd ten N. en 0. door de Maas, ten
Z. en W. door het Zwanengat, een vroegeren arm
der Maas, sedert lang afgedamd, waardoor F. aan
den vasten wal met IJselmonde en Charlois verbonden is. In 1591 werden twee derdegedeelten van F.
gekocht door de stad Rotterdam, die er een pesthuis
liet houwen, later militair hospitaal, onder koning Lodewijk kweekschool voor de Marine (tot
1808); in 1658 is het andere derde aangekocht door
dijkgraaf en hoogheemraden van Oost-IJselmonde;
1795 is F. door de stad Rotterdam bedijkt geworden; sedert 1825 is op F. de fabriek der Nederlandsche stoombootmaatschappij gevestigd ; sedert 1841
aan 't begin van het Zwanengat eene reeds Avereldberoemd gewordene scheephelling. I)aar F. dus als
werkplaats een der gewichtigste industrieele punters
in ons land is geworden, bestaat sedert lang het
plan urn het, door middel van eene kolossale vaste
brug over de Maas, met Rotterdam te verhinden,
daar de drukke gemeenschap tot dusverre onderhouden moet warden door stoombooten.
Fykepoel, meertje in Friesland, in de grietenij
Wymbritseradeel,een kwartier gaans benoord w. Heeg.
Fijmar, voorrnalig dorp in het noordoostelijk
gedeelte der prov. Groningen, lag bewesten de Ee
en de rjamme, en werd 1277 door den Dollart verzwolgen.
Fijnaart, of Finaart, door de landlieden de
Feindert of de Fendert genoemd, dorp in de nederl.
prov. Noord-Braband, 5 uren gaansbenoordw.Breda,
en 2 uren gaans bewesten Zevenbergen ; circa 600
inw.; in 1575 werd F. overvallen door de Spanjaar.;
den onder Mondragon, die zich bier verschanste.
Fyroez, arsacidisch koning, van het jaar 90 tot
107; zie PACOBUS. - F., sassanidisch koning van
457 tot 488; zie PEROSES.
Fytelighelande, oude naam van Fivelgo.
Fyzabad, oostindische stad. Zie FIZABAD.
Fyzepoor, stad met 7000 inw. in het kitsch
0. I. presidentschap Bombay.

G.

G. als romeinsch getalmerk = 400 ; met een
streepje er boven ((7) = 400,000.
G. op muntstukken beteekent:
geslagen te Poitiers;
op fransche,
>, Geneve ;
op zwitsersche
Nagybanya in
op oostenrijksche
Hongarije.
), Stettin.
op pruisische
G. als naamsverkorting beteekent Gellius, ouk
wel Gajus (Cajus); Gl, staat, in plaats van Gallus;

Gn. beduidt Gneus (Cnens); Gr. wil zeggen Gracchits ; enz.
Gee....Lie GE. . . .
Gaal, werd met zijne broeders nit Sichem verdreven, nadat zij in hunnen opstand tegen Abimelech
door G.'s toedoen de nederlaag hadden geleden ;
Richt. 9: 26-41.
Gaalen (Jan van), zeeheld. Zie GALEN (J. v.).
Gabs, een berg hezuiden den berg waar Jozua
begraven werd; Joz. 24 : 30 ; Richt. 2: 9; 11 Sam.
23: 30; 1 Chron. 11: 32.

Gaaspaern
Gaaspaern, en Gaasperen, oude narnen van
Hagestein onder Viauen.
Gaast, dorpen in Friesland, ni.: 1) G., ook wel
Olde-Gaast of Oude-Gaast, 4 uren gaans bewesteti
Sneek en 2 uren gaansbeznidw.Bolsward; 300 inw.
— '2) zie voor Kleine-G. en voor Nye-G. het art.
ROTSTERGAAST. - 3) zie voor Groote en Kleine G.
het art. TJERKGAAST.-4) hoogte in de prov. Groningen. Zie GAST (de).
Gaasterland, grietenij in Friesland, arrondissement Sneek, kanton Lemmer, paalt ten N. aau
Wymbritseradeel, Slooten en het Slootermeer, ten
N. 0. aan Denlawarstal, ten 0. aan Lemsterland, ten
Z. aaa de Zuiderzee, ten W. en N. W. aan Ilenieluiner-Oldephaert-en-Noordwolde. Het G. bevat de 9
dorpea Bakhuizen, Balk, Harich, Mims, Nyemird nut,
Oudeiiiirdurn, Ruigahuizen, Sondel en Wykel, en
telt eerie bevolking van omstr. 3600 zielen. Oudtijds
was het G. sterker bevolkt dan thans; het was ook
(in den tijd der Schieringers en Vetkoopers) de
woonplaats van vele edelen, die hier hunne sterkten
en stinzen hadden. In weerwil van zijne hooge Jigging, Nverd zelfs G. door den watervloed van Fehr.
1825 zwaar geteisterd.
Gaastmeer, oudtijds Gasmeer, of Gasman,
dorp in Friesland, aan het Piel, derdhalf our gaans
bezuidw. Sneek. Bewesten het dorp G. het meer, genaamd Groote Gaastmeer.
Gaba, stad in den stain Benjamin ; Jozua 18:
24 ; Ezra '2: 26 ; Neh. 7 : 30.
Gabaa, in fransche boeken your Gibea. Zie het
art. GIBEA.
Gabalen, lat. Gabalt, yolk in Aquitania 1a,
tusschen de Arvernen ten N. W. en de arecoinische
Volscen ten Z. 0.; ze bewoonden het tegenw. landschap Gevaudan, waaraan ze hunnen naam hebben
gegeven, en hadden tot hoofdpl. Anderitum (tegenw.
Javoulx, of Anterieux).
Gabaon, in fransche boeken voor Gibeon. Zie
GIBEON.

Gabardan, of Gavardan, klein landschap iii
Gascogrie, is tegenwoordig begrepen in het oostelijk
gedeelte van het dept. Landes en in het zuidwestelijk gedeelte van het dept. Lot-Garonue. Sedert
1050 had G. eigene vicomtes naderhand heeft het
toebehoord aan de heeren van Beam.
Gabaret, stadje met 1000 inw. in het fransche
dept. Landes, 7 omen gaans bezuidoosten Roquefort ;
was eertijds hoofdplaats van Gabardan.
Gabbai, een dergenen nit den stain Benjamin,
11: 8.
die te Jeruzalern woonden;
Gabbatha, de plaats waar rechtspraak gehouden werd door Pilatus; Joh. 19: 13.
Gabbiano, of Gabiano, marktvlek in de
piemont. prov. Casale, aan de Po; 4200 inw.
Gabel, czechisch Jablona, stad in Bohemen,
aan den Jungferbach, 10 uren gaans benoordw. JungBuntzlau, aan den aitgang van eene eertijds gewichtige bergengte; 2400 inw.
Gabelentz (Hans Conon von der), altenburgsch
staatsman en taalgeleerde, geb. 13 Oct. 1807 te
Altenburg. Zijne voornaainste linguistische werken
zijn : Elements de la grammaire Mandschou (Altenb.
1833); Grundziige einer syrjdnischen Grammatik ( Altenb. 1841); Beitröge zur Sprachkunde (3 dln. Leipzig
1852); Die melanesischen Sprachen (Leipzig 1860).
Gabelus, een Israeliet, aan wien Tobias tien
talenten geleend bail. Zie TOBIAS.
Gabes, O.
[di.n1:unis. Zie CABES.
Gabia–la–Grande, stad in Spanje, aan den
Xentl, 2 uren gaans bezuidw. Granada ; 4 00 inw.

Gabriel
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Gabian, vlek in het fransche dept. Wraith, bij
Veziers en 3 omen gaans benoordw. Pezenas; 1000
inw. In de nabijheid van G. eene rots, van welke
eene soort van steen-olie afdroppelt, bekend under
den naam van Gabian-olie.
Gabiers, lat. Gabii, de bevolking van Gabii.
Gabii, stad in Latium, bij de Volscen, was eene
kolonie van Alba. Na eene langdurige belegering
werd G. aan Tarquinitis Superbus overgeleverd door
eene list van zijnen zoon Sextus, die, onder voorgeven dat hij met zijnen vader in onmin was, het
medelijden der Gabiers had ingeroepen, welwillend
door hen was opgenomen, en zich dos verraderNk
ineester maakte van het geheim hunner verdediging.
Te G. werd Juno vereerd, die daarnaar den bijnaarn
droeg van Gabina. Ten tijde van Augustus lag deze
stad reeds in ruiner.
Gabinius , een plebej isch geslacht te Rome,
waarvan verscheidene leden eene wel niet schitterende, maar toch eervolle rol gespeeld hebben in de
mom. geschiedenis, behalve G. (Aulus), volkstribuuti
in 67 v. Chr.; hij deed eene wet aannemen, waarbij
Pompejus met buitengewone macht werd bekleed out
de zeeroovers te beteugelen. Consul in 58 v. Chr.
bewerkte G., gezamenlijk met Clodius, dat Cicero
gebannen werd. In 57 v. Chr. werd hij stadhouder
van Syrie, en overwon Aristobulus, den koning der
Joden, in eenen grooten veldslag in de nabijheid van
Jeruzalem. In weerwil dat hij van den senaat bevel
ontving om tern te keeren naar Rome, bleef hij
aan het hoofd zijner armee, en tong zelfs naar Egypte,
om Ptolemeiis XI op zijnen troon te herstellen (55
v. Chr.). Eindelijk in Rome teruggekeerd, werd hij
wegens majesteitschennis en knevelarij in staat van
beschuldiging gesteld; op dringend verzoek van Pornpejus, Wiens ijverende aanhanger G. was, belastte
Cicero zich met zijne verdediging, dock vermocht
slechts hem van het eerste punt der beschuldiging
vrij te pleiten. Op eenen veldtocht tegen de Illyriers
(46 v. Chr.) stierf G. te Salona.
Gabinus lacus, een meer in Latium, benoordoosten Gabii; tegenw. het meer van Castiglione.
Gablentz, fabriekdorp in het saksische district
Zwickau , gerichtsamt Chemnitz, aau de beck G.,
die zich in den Cheinnitz outlast; 2000 inw.
Gablentz, gewichtige fabriekstad in den boheemschen kreis Buntzlau, aan de Neisse; 4600 inw.
Gaboek, dorp op Java, res. Kadoe, regentschap Magelang ; nederlaag der muitelingen 23
Aug. 1828.
Gabon (kust van), een gedeelte van OpperGuinea, besproeid door verscheidene rivieren, waarvan de voornaarnste zijn: de Danger en de G.; aan
de uitwatering van laatstgenoemde rivier woont het
verstandige volk der Mpongwe, onder welk yolk het
noord-arnerik. zendelinggenootschap een station en
eene drukkerij heeft. De Franschen hebben bier in
1843 eene factorij gevestigd.
Gaboon, engelsche spelling van Gabon.
Gabordan, landschap in Gascogne; hetzelfde
als Gabardan.
Gabourd (Arnedee), fransch historie-schrijver
in ultramontaanschen geest, geb. omstr. 1805,
schreef: Histoire de Louis XIV (1844); Hist. de Napoleon (1845); Hist. de la Revolution et de l'Enzpire
(10 dhn.1846-51); Histoire de France (3 din. 1839
--40; 5e druk 1854; nieuwe omgewerkte en uitgebreidereditie in 20 din. 1855 en v.).
Zie R
_ABRIUS.
I
I
Gabrias,
Gabriel, d. i. de Man Gods, een der zeven

engelen, volgens den Bijbel der Christenen (Dan.
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Gabrielle

8: 16; 9: 21; Lucas!: 19, 26), kondigde hij eerst aatt
Daniel het tijdstip aan, wanneer de Messias op aarde
zou verschijnen, daarna aan Zacharias, dat Johannes
de Dooper geboren zou werden, en eindelijk aan Maria. dat zij uitverkoren was om de moeder te worden van den Zaligmaker der wereld. Ook volgens den
Talmud is hij een der bedrijvigste dienaren van
Jehovah. En volgens de mahomedaansche legende
is hij een der lievelingen van Allah. en door dezen
in der tijd aan Mahomed gezonden, om den Profeet
behulpzaam te zijn bij het opstellen van den Koran.
.e F—STREES.
Gabrielle d'Estrêes. Zie
Gabrielle de Vergy. Zie Colley en V
Gabrielli (prins Marco) , gehuwd met Charlotte, dochter van Lucien Bonaparte. — G. (prins
Placido), gehuwd met Auguste, dochter van Charles
Lucien Jules Laurent Bonaparte, prins van Canino.
Gabs, stad in Tunis. Zie CABES.
Gabun, duitsche spelling van Gabon.
Gaby, eiland. Zie GEBEll.
Gacê, fransch dorp, dept. Orne, aan de Tongue.
6 urea gaans beoosten Argentan; 1500 inw.
Gachard (Louis Prosper), geb.1800 in Frankrijk, nam 1830 deel aan den opstand der Belgen,
werd 1831 in Belgie genaturaliseerd. Reeds spoedig
daarna als archivaris aangestcld, is G. een ijverig
heoefenaar der geschiedkundige bronnen van Belgie
en heeft een aantal daarvan getuigende werken in
het licht gegeven; inzonderheid melding verdienen:
Retraite et wort de Charles V (Brussel 1854), alsmede
de Relations des troubles de Grind sons Charles 1.
'Brussel 1856).
G-acs, marktvlek in Hongariie,comitaat Neograd,
Jan den Tugar. tiren gaans benoordw. Lesones:
1200 inw.; kasteel.
Gad, d. geluk, 1) zoon van Jacob en Zilpa,
het hoofd van den stam der mar hem genoemde
Gadieten, bekwam bij de verdeeling van het veroverde
land Canaan de landstreek benoorden de Jabbokrivier tot aan de westelijk liggende Jordaan-streek ;
Gen. 30, 35, 46 en 49; Dent. 33: Jozua 13 en 22:
2) een profeet van David:
1 Chron. 5 ; ()pull). 7.
I Sam. 22: 5; H Chron. 29: 25. — 3) eene godheid
der Chaldeers. werd in het laatst der habylonisehe
ballingschap ook door de Israelieten vereerd.
Gadames, of Ghadames, oasis in het zuidwesten van Tripoli, bevat 92 steden en gehochten,
vormt eene soort van republiek, die schatplichtig is
aan den pacha van Tripoli; de hoofdpl. is G., koopstad
met 10,000 inw., 50 mijlen beznidw. Tripoli; bij G.
de ruinen eener onde stad, die anno 19 onzer jaaronderworpen werd door de Romeinen.
Gadara, machtige stad in Palestina, over den
Jordaan, in den stam van Manasse, werd als W0011plaats aangewezen aan de Ephraimieten, die er met
de Canaanieten samen gingen wonen. Door de Egyptenaren platgebrand, werd G. door Salomon weder
opgebouwd. G. was de hoofdstad van Perea, en
maakte deel nit van de Decapolis. In het 0. T. wordt
deze stad vermeld onder den naam van Gazer (Joz.
16: 3, 10; I Chron.14: 16; 20: 4) en onder lien van
Gezer (Joz. 10: 33; 12: 12; 21: 21; Richt. 1: 29; II
Sam. 5 : 25: 1 Eon. 9: 15, 16,17; 1 Chron. 6: 67:
7: 28).
Gadareenen (het land der), d. het omliggende rechtsgebied der stad Gadara, vermeld in het
N. T. (Marcus 5:1; Lucas 8: 26, 37).
Gaddada, riv. in Hindostan, doorstroomt Boetan onder den naam van Tsintsjeoe , en valt na eenen
loop van 35 mijlen bij Rangamotty in den 13rahmapoetra.

Gadsdens-traktaat
Gaddi, 1) een der verspieders, die door Mozes
uitgezonden werden nit de woestijn Paran, om
het beloofde land op te nemen; Num. 13: 11. —
2) beroemde florentijnsche schilders, nl. de vader
Gaddo G. (gest. 1312), de zoon Taddeo G. (gest.
omstr. 1370), an de kleinzoon Angiolo G.
Gaddiel, een der verspieders (Num. 13: 10)
door Mozes uitgezonden.
Gaddieten. Zie G—ADIETEN.
Gade (Niels Willem), beroemd deensch compottist, geb. 1817 te Kopenhagen, worth gerangschikt
onder de voornaamste toonzetters onzer eeuw.
Gadebu.sch, stad in het groothertogdom
Mecklenburg-Schwerin; 2400 inw.; overwinning
1712 door de Zweden op de Denen bevochten.
Gader, of Beth-Gader, een kleinzoon van Kaleb:
1Chron. 2: 51.
Gades, oude naam der stad Cadix. De straat van
Gibraltar droeg den naam van fret= Gaditanwn
naar G. De danseressen van G. waren beroemd.
Gadi, vader van Menahem, die koning der Israelieten te Samaria werd: II Kon. 15: 14, 17.
Gadiatch. Zie GADJATSJ.
Gadieten, het yolk van den stam Gad, 'week
vuldig vermeld in het 0. T.
Gading, naam van een aantal dorpen op Java,
0. a. een in de res. Soerakarta, ruim 2 mijlen bewesten den berg Merapi; werd 13 Jan. 1827 doer de
troepen ingenomen en verbrand.
Gaditanum fretum, onde naam der straat
van Gibraltar. Zie

GADES.

Gadhelisch. Zie Gaelisch.
een der hoogste pieken van het
Gadjah.
Goentoer-gebergte op Java. — 2) rots of berg op

Java, in het zuidoostelijk gedeelte der res. Tagal.
5) eiland in nederl. 0. I., bij de noordoostkust van
Borneo. — 4) klip in de Indische Zee, aan de zuidwestkust der Preanger-Regentschappen (Java).

Gadjahan, dorp op Java. res. Kadoe, regent.;chap Magelang; werd Mei 1827. als een schuilnest
der muitelingen, door de nederl. troepen vernield.
Gadjatsj, stad in het russische gouvernement
Poltawa, aan de rivieren Psiol en Groenja; 6000 inw.
Gadmen, dorp met 800 inw. in het zwits.
kanton Bern, amt Oberbasli, aan den voet van den
9970 vt. hoog loodrecht opgaanden Gadmengiih,
van welken berg of zich het Gadmen-dal uitstrekt,

dat tusschen hooge bergenbeslotenligt, en door hetwelk een weg loopt van Titlis naar Mayen.
Gado (Cabo del), omit. Prasurn promontorium.
landtong van Afrika's oostkust (Mozambique).

Gadoe, of Gadoei, dorp ter westkust van Su-

matra, res. Padang, landschap Alaban, dicht hij de
rivier Ariang; in den omtrek kalkheuvels, waarin
holen, uit welke de inlanders salpeter zamelen. In

het laatst van Oct. 1832 werd G. door de nederl.
troepen veroverd.
Gador, stad in de spaansche prow. Almeria, 4

itren gaans bewesten Almeria; 2000 inw.; rijke loodmijnen in de naburige Sierra de Gador, van Welk
gebergte de hoogste piek 7150 vt. is.

Gadsden, graafschap in den n.-amerik. , staat

Florida, street zich nit van Georgie tot de golf van
Mexico.
Gadsdens—traktaat,een verd rag, s aarbij aan

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, tegen betaling van20 millioen piasters, 40 millioen acres land
in Neder-California werden afgestaan door Mexico.
Dit traktaat werd tot stand gebracht in Dec. 1858

door generaal James
rezant in Mexico.

Gadsden, destijds n,-amerik.

Gadshill
Gads—hill, heuvel in het engelsche graafschap
Kent , benoordw. Rochester, bekend door een tooneel in Shakespeare's Hendrik IV ".
Gee . . . . Alle woorden, die met Gm gespeld
kunnen voorkomen, zoeke men op Ge . .
Gael, vlek in het fransche dept. Ille-Vilaine,
den 'Wen, 5 nren gaans bewesten Montfort:
2400 inw.
Gaelisch, of Gadhelisch, noemen de Bergschotten hunne taal, die door de oude Celten of Gallen
(Gaels) gesproken weal. In de werken van duitsche
taalgeleerden wordt onder den naam Gaelisch nit.luitend de taal der Bergschotten hedoeld, terwiji
onder de benaming Gadhelisch te verstaan is het
Iersch (Erse) en het Mank, zijnde de tongval, die
gesproken wordt op het eiland Man; alle Brie behooren tot dezelfde celtische groep der indo-germaansche talen.
Gaesper. Zie GAASPAERN.
Gaeta,het Cajeta der ouden, stad en gewichtige
vesting in de napolit. prov. Terra-di-Lavoro, op eene
in de Middell. Zee nitstekende landtong, 9 mijlen
henoordwesten Napels; met inbegrip van Borgo
15,000 inw.; ruime en goed beschutte haven, aangelegd door Antoninus Pius ; geboorteplaats van pans
Gelasins. Door de Lestrygonen gesticht, vervolgens
in handen der Grieken van Samos, daarna in die der
Romeinen. Na den ondergang van het romeinsche
rijk, werd G. geregeerd door hertogen, die vasallen
waren van de Kerk. Alfons van Aragonie bemachtigde G. (1435) en trok het aan Napels. Sedert heeft
G. aan verscheidene merkwaardige belegeringen
blootgestaan; 1702 werd het ingenomen floor de
Oostenrijkers; 1734 door eene sardo-spaansche arwee; 1799, en nogmaals 1806, door de Franschen.
1848 vluchtte pans Pius IX naar G., en hield daar verblijf van 25 Nov. 1848 tot 4 Sept. 1849. Koning
Frans H vluchtte 6 Sept. 1860 met zijne gemalin
naar G., dat daarop door de troepen van koning Victor Emmanuel belegerd, en door een vreeselijk bornbardement 13 Febr. 1861 genoodzaakt werd zich hij
capitulatie over te geven.
Gaeta (hertog van). Zie GAUDIN.
Gaetam, kleinzoon van Ezau, was een der zonen van Eliphaz ; Gen. 36: 11, 16; I Chron. 1: 36.
Gaetan, fransche naam voor Caietantis (zie
dat art).,
GaOte, fransche naam van Gaeta.
Gaffarelli, fransch generaal ; zie CAFFARELLI.
— G., beroemd ital. sopraanzanger, geb. 1703 te
Bari, zoon van arme boerenlieden, leerde zingen bij
zekeren Gaffaro, en nam diens naain aan verkleind,
toen hij 1724 'voor het eerst in het openhaar optrad
te Rome; hij tong in de voornaamste schouwburgen
van Italie, Frankrijk en Engeland, keerde met een
kolossaal vermogen naar zijn land terug, kocht daar
het hertogdom Santo-Dorato, en noemde zich
hertog van Santo-Dorato. Hij stied 1783. Zijn
mededinger, die hem zijnen roem waardiglijk hetwistte, was Farinelli.
_.e C&FZA.
_.
kFZA
7i
T i _
Gfifsa, stall in Tunis,
Gage (Thomas),opperbevelhebber der engelsche
troepen in N. -Amerika en laatste stadhouder van
Massachusetts, pleegde gruwelijke wreedheden tegen
de opstandelingen. Na den verloren veldslag van
Lexington verschanste hij zich in Boston; en terwiji
het provinciaal congres van Massachusetts hem tot
vijand des lands verklaard had, verklaarde G. het
geheeln land in staat van heleg. Na den slag van
Bunker's Hill zag hij zich genoodzaakt scheep te
gaan naar Engeland, waar hij 1787 stierf.

Gainas
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Gagern (Hans Christoph Ernst, vrijheer von).
geb. 25 Jan. 1766 bij Worms, kwam in 1814 naar
Weenen, loch werd spoedig verwijderd, omdat hij
een opstand in Tirol trachtte te bewerken ; vervolgens 1814 als minister van staat belast met het beheer over de Oranje-prinsdommen, werd hij als nederlandsch gezant geaccrediteerd bij het Weener congres en bij den Bondsdag; in 1820 gepensioneerd,
leefde hij stil op zijn landgoed Hornan bij Ildchst in
het groothertogdom Hessen, en stierf 22 Oct. 1852.
Van zijne vele geschriften zijn de voornaamste : Die
&sulfate der Sittengeschichte (6 din., nl.: dl. I Die
Fiirsten, Frankfort 1808 ; Aristokratie, Weenen 1812; deel III Demokratie, Frankf. 1816; dl. IV
Politik, Stutgart 1818; dl. V en VI Freundschaft and
Liebe, Stutg. 1822; van dl. I—IV een 2e druk, Stutg.
1835-37); Die Nationalgeschichte der Deutschen (2e
druk,2 din., Frankf. 1825-26), en Mein Antheil an
der Politik (dl. I—IV Stutg. 1823-33; dl. V Leipz.
1844).--- G. (Frederik Balduin, vrijheer von), zoon
van den vorige, geb. 24 Oct. 1794 te Weilburg, eerst
in oostenrijksche, vervolgens in nederlandsche dienst,
Mom op tot generaal, werdl 847 provinciaal kommandant van Holland, nam in het voorjaar van 1848 verlof, om eene reis naar Duitschland te doen, waar hij
joist aankwam, toen in den badener meerkreis de opstand van Hecker uitgebarsten was.Het door Baden aan
G. aangeboden opperbevel nam hij aan, rukte tegen
de vrijscharen van Hecker op, en sneuvelde bij Kandern, aan de zoogenaamde Scheideck, '20 April 1848.
Gagho, stad in het westen van Soedan, aan den
Niger, eertijds hoofdstad van het koningrijk Sonray ;
heeft thans nog 20,000 inw.
Gaham, een der zonen, door Abraham's broeder
Nahor verwekt bij
bijwijf Reiima; Gen. 32: 24.
Gahar, een in de habylonische gevangenschap;
Ezra 2: 47; Neh. 7: 49.
Gaillac, I ) G. lat. Galliacum, stad in het
fransche dept. Tarn, aan den Tarn, 6 uren gaans bewestenAlby; 8000 inw.; geboortepl. van Vaissette en
van Portal. Reeds in de 8e eeuw bestond G.; in
960 stichtte Raimond er eene benedictijner abdij; het
koninklijk gerechtshof voor het land der Albigenzen
zetelde te G. — 2) dorp in 't fransche dept. Aveyron, 3 uren gaans bezuidoosten Laissac; 800 inw.—
3) Galliac-Toulza, vlek in het fransche dept. HauteGaronne, aan den Caters, ruim 2 nren gaans benoordw. Saverdun; 1600 inw.
Gaillan, fransche stad, dept. Gironde, een half
our gaans benoordw. Lesparre; 2400 inw.
Gaillard (Gabriel Henri), fransch letterkundige en geschiedschrijver, geb. 26 Maart 1726 te
Ostel, een dorpje in Picardie, bij Soissons, gest. 13
Febr. 1806, heeft veel geschreven; zijn beste geschiedk. werk is: Hisloire de la rivaltte de la France
et de l' Angleterre (11 din. 1771-77). Wijders:
Mstoire de la ricalite de la Prance et de l'Espagne
(8 dln. 1801-1807); Hist. de Marie de Bourgogne,
/isle de Charles-le-Te'meraire (1757) ; Hist. de Francois ter (7 dln. 1766-69; 2e druk 4 dln.'1819);
Hist. de Charlemagne (4 dln. 1782).

GainOn, marktvlek in het fransche dept. Eure,
aan de Seine, ruim 3 tiren gaans bezuidoosten Louviers ; 1500 inw.
Gainas, gothisch veldheer in dienst van Arcadius, keizer van het oostersche rijk, deed, op aanhitten van Stilico , in 395 Rufinus ombrengen , wilt
zich te doen benoemen tot kommandant der romeinsche ruiterij en infanterie, en beheerschte gedurende eenigen tijd den zwakken Arcadius. Eindelijk verklaard voor een vijand des rijks, kwam hij ge-
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wapenderhand in verzet,doch werd verslagen; hij werd
om het leven gebracht (400) door de Hunnen, bij
wie hij eene wijkplaats gezocht had.
Gainsborough, stad in het engelsche graafschap Lincoln, aan den Trent, 6 uren gaans benoordw.
Lincoln; 7300 inw.; is sedert 1840 eene bavenstad;
G. is zeer oud, eu draagt zijne,n naam naar een saksisch krijgsoverste, wiens dochter in 869 de vrouw
werd van Alfred den Groote. In 1013 werd bier de
deensche koning Sueno vermoord ; generaal Cavendish suenvelde hier in een gevecht tegen Cromwell.
Gairloch, kerspel in 't schots. graafschap Ross,
aan eene golf der Caledonische Zee; 5600 inw.
Gairsa, een der Orkney-eilanden, aan de Lust
van het schotsche kerspel Rendal.
Gais, dorp in het zwits. kanton Appenzell, ruim
uur gaans benoordoosten Appenzell; 2600 inw.:
druk bezochte melkkuur-inrichting; overwinning
der Zwitsers op de Oostenrijkers in 1405.
Gaissin, stad met 6000 inw. in het russische
gouvernement Podolia, aan de Soba.
Gajus, 1) een geloovige Macedonier; Hand. 19:
29; 20: 4; Rom. 16: 23;1 Cor. 1: 14. -- 2) nog een
geloovige; Ill Joh. vs. 1.-3) eeu romeinsch rechtsgeleerde uit de 2e eeuw na Chr., is schrijver van de
Institutionum commentarii IV, het best uitgegeven door Bocking (Bonn 1855), ook door Huschke
(Leipzig 1861). — 4) Zie CAMS.
Galaad, in Iransche boeken voor Gilead.
Galabat, of Gallabat, hoofdplaats van het landschap Metarnmeh in het westen van Abyssinte, dicht
bij de grenzen van Nubie, aan eene rivier, die zich
in den Atbara outlast; 4000 inw.; het belangrijkste
tusscheu-station voor het nubisch-abyssinische
handelsverkeer.
Galacz, moldavische stad. Zie GALATZ.
Galadzjuk, stad in aziat. Turkije, 8 mijlen
benoordoosten Angoeri; 10,000 inw.
Galal, 1) een der wedergekeerden nit Babel;
I Chr. 9: 15. — 2) een leviet, zoon van Jeduthun;
I Chron. 9: 16; Neh. 11: 17.
Galam, of Fort-St.-Jozef, hoofdstad van het
koningrijk Kajaga of Kadzjaaga in Senegambia, aan
den Senegal, eene voorname koopstad, was eertijds
eerie hoofdmarkt van den slavenhaudel.
Galama, aanzienlijk en heldhaftig friesch geslacht, dat eene voor ons vaderland belangrijke rol
heeft gespeeld in de 16e eeuw.
'Galan, kantonshoofdpl. in het fransche dept.
Hautes Pyrenees, 7 uren gaans beoosten Tarbes;
1000 inw,
Galantha, marktvlek in het hongaarsche comitaat, Presburg, 6 mijlen beoosten Presburg, tusschen
de armen van de Waag; 2000 inw.; 2 kasteelen, naar
een dier kasteelen voert een tak der familie Esterhazy den toenaam G.
Galanthis, ninif van Alcmene, verijdelde de
treken van Lucina, die de bevalling van Alcmene
trachtte te vertragen ingevolge de hevelen van
Juno; welke godin deswege zoo verbolgen werd, dat
zij G. veranderde in een wezel.
Galapagos, of Schildpad-eilanden ,1 ) eene tot
de zuid-amerik. republiek Ecuador behoorende groep
eilanden, aan weerszijden van de evennachtslijn, bestaat uit 10 groote en een aantal kleinere eilanden,
zeer vulcanisch, en samen 210 vierk. mijlen groot.
Ilet voornaamste deter G. is Albemarle.— '2) eene onbeduidende groep der Bahamas, benoorden Abaco.
Galashiels, stad in bet schotsche graafschap
Selkirk, 2 uren gaans benoordwesten Melrose ; 6000
inw.; voorheen koninklijke jachtplaav,

Galaxidi
Galata, een der voornaamste wijken van Constantinopel, in 1446 gebouwd door de Genueezen
thans de wijk der europ. kooplieden, werd 26 Maart
1866 geteisterd door brand, doch de vlammen werden gelukkig spoediger bedwongen dan die in de
wijk Ypsomathea , hoofdzakelijk bewoond door
armenische Christenen ; bier werden meer dan 1000
huizen eene prooi der vlammen.
Galatea, I) dochter van Nereus en Doris, werd
met liefde-voorstellen vervolgd door Polyphemus,
doch gaf de voorkeur aan een cycloop, met name
Acis. Zie Acts. — 2) dochter van eenen koning in
Celtica, was trotsch op hare schoonheid, en vond
niet een barer vele vereerders waardig, om met wederliefde door haar beloond te worden; doch toen zij
Hercules zag, ontvlamde zij in eenen onwederstaanbaren hartstocht voor dien held, waarvan bet gevolg
werd, dat zij hem eenen zoon haarde. Volgens Hero(lotus en Theodorus van Sicilia droegen de Gallen
of Galliers naar deze G. hunnen naam.
Galaten, de bewoners van Galatie. Ten zendbrief van Paulus aan de G.. bestaande uit 6 hoofdstukken, is opgenomen in het N. T.
Galatie, lat. Galatia of Gallo- Grwcia, in de
oudheid een vruchtbaar landschap in Klein-Azle, ten
N. begrensd door Bithynie en Paphlagonie, ten W.
door Phrygie, ten 0. door Cappadocie, oorspronkelijk
hewoond door Grieken, die later versmolten met de
scharen Galliers, welke omstr. 278 v. Chr. het land
overstroomden, en aan wie Nicomedus I, koning
van Bithynie, eene groote uitgestrektheid lands afstond. Die Gallo-Grieken vergrootten hun grondgebied nog door verscheidene veroveringen in KleinAzie; (loch na de nederlaag van Antiochus den Groote
(190 v. Chr.) werd G. aangetast door den romeinschen
consul Manlius Vulso (189) en aan Rome schatplichtig gemaakt. De bevolking van G. bestond nit drie
onderscheidene stammer, nl. de Trocmen in het
oosten, de Tolistobojen in het zuidwesten, de Tectosagen in bet noordwesten. De regeering in G. was
sedert lang eene vierhoofdige; door de ondersteuning
van Pornpcjus ecliter wist een der tetrarchen, met
name Dejotarus (zie dat art.) zich tot koning te
verheffen; doch het duurde niet lang of G. werd een
romeinsch wingewest, en als zoodanig gesplitst in
Galatia prima of Galatia proconsularis (hoofdplaats
Ancyra) en Galatia secunda of Galatia salutaris
(hookipl. Pessinus). Het Christendom won in G.
reeds in den aanvang veld; Paulus had er gemeenten
gesticht; een zendbrief van hem aan de Galaten is
opgenomen in het N. T., waarin wij ook nog van G.
gewag gemaakt vinden Hand. 16: 6; 18: 23; I Cur.
16: 1; II Tim. 4: 10; I Petr. 1: 1.
Galatina, of San-Pietro-in-Galatina, stad in de
napolit. prov. Otranto, ruim 5 uren gaans bezuidw.
Lecce; 8400 inw.
Galatone, stad in de napolit. prov. Otranto, 7
uren gaans bezuidw. Lecce; 5500 inw.
Galatz, of Galacz, stad in Moldavie, op den
liokeroever van den Donau, nabij de uitwatering van
den Proeth, 8 mijlen bewesten Ismail; 40,000 inw.;
is de stapelplaats voor den handel van Walachije
en Moldavie met Constantinopel ; veldslag der
Turken tegen de Russen 1789, eerstgenoemden
leven de nederlaag,en laatstgenoemden hemachtigden de stad.
Galaxidi, havenstad in hedendaagsch Griekenland, aan de golf van Salona, 3 uren gaans bezuiden
Salona of Amphissa, heeft 2 havens, en was een der
bloeiendste koopsteden in West-Hellas. toen het
1821 verwoest werd door de Turken.

Galba
Galba (Sergius of Servius Sulpitius), pretor in
Lusitanie 161 v. Chr. Na de nederlaag geleden te
hebben, wreekte hij zich op de overwinnaars door
den schijn aan te nemen alsof hij met hen onderhandelen wilde over den vrede, doch liet de tot hem
gezondene onderhandelaars verraderlijk oin het leven
brengen. Deze schandelijke handeling werd de aanleiding tot den oorlog van Viriathus. Wegens dat
verraderlijk gedrag te Rome in staat van beschuldiging gesteld, wendde hij eene veroordeeling of door
zijne welsprekendheid. Later (144 v. Chr.) werd G.
tot consul benoemd. Cicero noemt hem den besten
redenaar van zijnen tijd.
Galba, romeinsch keizer (voluit Servius Sulpitius G.), geb. 4 jaren voor Chr., was consul in het
jaar 30 onder Tiberius, opperbevelhebber over de
legers in Germanie, onder Claudius stadhouder van
Afrika, en eindelijk, onder Nero, stadhouder van
Hispanic. Beducht voor den invloed, dien G. zich verschaft had door zijne dapperheid en zijne deugden,
had Nero juist het voornemen opgevat om hem als een
slachtoffer zijner herseuschimmige bezorgdheid te
doen vallen, toen G. in opstand kwam (68 na Chr.),
en zich in Spanje als keizer liet uitroepen. Reeds
kort daarna, bij Nero's dood, werd G. door de pretorianen als keizer erkend. Hij beantwoordde echter
niet aan de verwachtingen, die men van hem gekoesterd had, en maakte zich algemeen gehaat door
zijne strengheid en hebzucht, zoodat Otto, stadhouder va Lusitaniè, die zijn mededinger was geweest
naar den keizerlijken troon, van het algemeene inisnoegen partij trok om eenen opstand te bewerken,
waarin G. en zijn zoon Piso werden oingebracht.
Galba had slechts acht maanden geregeerd. Hij was
een vorst met groote begaafdheden, van Wien men
gezegd heeft, dat men hem steeds waardig gedacht
zou hebben keizer te indien hij dien titel nooit
gedragen had.
Galder, of Gardel, dorp in de nederl. prov.
N.-Braband, anderhalf uur gaans bezuidw. Breda;
felle brand 28 Maart 1832.
Gale (Thomas), engelsch geleerde, geb. 1636
in het graafschap York, gest. 1702 als deken van
York, was professor voor het Grieksch aan de universiteit van Cambridge, en heeft een aantal werken
geschreven, 0. a.: Historic anglicancf scriptores quinque (Oxford 1687, in fol.); Historiw britannicx, sax°niece, anglo-danicce scriptores XV (1691, in fol.).
Eene editie van het Iter brilannicum, door G. gereed
gemaakt voor de 'pers, is na zijnen dood uitgegeven
door zijnen zoon Roger G.
Galeazzo Visconti. Zie v. ISCONTI.
Galela, landschap aan de baai G. (met een
dorp G), vormt het noordelijk gedeelte van bet nederl. O. I. eiland Gilolo.
Galen, stad in den n.-amerik. uniestaat NewYork, tusschen Geneva en Prattsburg; 5000 inw.
Galen (Jan van), nederlandsch zeeheld, geb.
1604 te Elzen in Westfalen uit adellijke ouders, trail
op zijn 13e jaar als matroos in hollandsche dienst,
klom spoedig op tot kapitein, nam 1639 roemrijk
deel aan den zeeslag bij Duins, en deed na 1648
wonderen van dapperheid ter beteugeling van de
moorsche en andere zeeroovers. In den oorlog met
Engeland werd hij opperbevelhebber over het eskader
in de Middellandsche Zee, en in den slag van Livorno
14 Maart 1653) gekwetst , stied hij 9 dagen later
aan de bekomene wond.
Galena, stad in den n.-amerik. uniestaat Illinois, derdhalf uur gaans boven de uitvvatering van de
rivier G. (of Féve-river) in den Mississippi, die
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hier bevaarbaar is voor de grootste stoomschepen.
Omringd door koper- en inzonderheid loodmijnen,
werd G. in 4819 gesticht, en telde in 1860 reeds
15,000 maw.
Galenisten, 1) aanhangers der school van den
geneeskundige Galenus. 2) eene partij in de sekte
der Doopsgezinden, ontstaan door Galenus Abrahamsz de Haan.
Galenus, hoogleeraar der Doopsgezinden. Zie
ABRAHAMSZ.

Galenus (Claudius), een der beroemdste geneeskundigen d er oudheid, geb. 131 na te Pergamus, was werkzaam te Pergamus, Aquileja, sedert
164 meest te Rome, was ten laatste lijfarts van keizer
Commodus, en stierf omstr. bet jaar 200. Van zijne
500 geschriften zijn er 181 bewaard gebleven; de
beste editie is die van Kuhn (20 dln. Leipzig 1 821
—32); later ontdekte werden in 't licht gegeven door
Minas(Parijs 1844)en door D'Aremberg (Parijs 1848).
Galere, fransche naam voor Galerius.
Galerius, romeinsch keizer, voluit Cajus Galerius Maximianus, geb. in Dacie, eerst veehoeder,
vervolgens soldaat, klom door zijne dapperheid op
tot de hoogste rangen in het leger, trouwde de dochter van keizer Diocletiaan, en werd met Constantins (Chlorus) tot cesar verheven, overwon de Perzen, en noodzaakte (305) Diocletiaan en Maximianus afstand van den troon te doen ten behoeve van
hem 1;',.) en Constantius Morns; G. behield het
oosten en Italie voor zich. Een jaar daarna stierf
Constantius, wiens zoon Constantinus toen de ambtgenoot van G. werd, die hem echter slechts als cesar
en niet als augustus wilde erkennen; doch Constantius liet zich als augustus uitroepen door zijne
armee. Middelerwijl wierp Maxentius zich als keizer
op in Italie; G. rukte tegen hem op, doch Iced de
nederlaag. Kort daarna ward G. door een vreeselijken kankeraangetast (een gevolg van zijne losbandigheden), en stierf anno 311 te Sardica in Dacie.
Hij is vooral bekend als de laatste geweldige vervolger van het Christendom.
Galeso, de oude Galesus, riviertje in de napolit. prov. Terra d'Otranto, komt nit de Martinabergen, en valt na eenen loop van derdhalve mijl
in de golf van Tarentum. Deze riv. stroomde door
het oude Calabrie; zij is bezongen door Virgilins
(Georg. IV, 126) en door Horatins (Od.
vi, 10).
Galesville, eene plaats in den n.-amerik.
staat Wisconsin, graafschap Trempelean, aan de
Beaver-Creek; 600 inw.; de 1854 gestichte Galesville- uni versiteit.
Galetti, duitsch geschiedschrijver. Zie het art.
GALLETTI.

Galgacus, aanvoercler der Caledoniers, hood
tang kloeken wederstand aan de Romeinen onder
Agricola, en sneuvelde eindelijk met bijna al zijne
dapperen in eenen grooten veldslag anno 84 na Chr.
Tacitus laat G. eene schoone aanspraak doen aan zijne
troepen voor denaanvang van den strijd.
Galiani (Fernando), napolitaansch staatsman,
geb. te Chieti 2 Dec 1728, gest. 30 Oct. 1786, onderscheidde zich evenzeer als schrijver. Onder zijne
werken munten uit: Dialogues sur le commerce des
bleds (Louden 1770) en Correspondance inédite de
Galiani 1765 a 1783 avec Mad. d'Epinay, le baron
d'Holbach, Grimm, Diderot (2 din. Parijs 1818).
Galicie, 1) voormalig koningrijk in Spanje.
2) oostenrijksch kroonland. — 3) Nieuw-Galicie,
voormalig koningrijk in Mexico; denzelfden naam
draagt ook een gedeelte van het oostenrijksche
kroonland G. (Zie volgende hladzijde).
71

1122

Galicia

1) Spaansch koningrijk.
in fransche boeken Galice, in duitsche Galicien
gespeld, ligt het voormalige koningrijk G. in den
noordwestelijken hoek van 't spaansche schiereiland,
grenst ten N. en W. aan den Atl. Oceaan, ten Z.
aan Portugal, en ten 0. aan de spaansche provv. Valladolid, Leon en Asturie, is 533 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 1,777,000'zielen, en vormt van het tegenwoordige Spanje de provincien Coruna, Lugo,
Orense en Pon teved ra . De bewoners, Gallegos genaamd,
zijn sterk en werkzaam, maar over het algemeen arm,
dam en onbeschaafd ; jaarlijks gaan er duizenden naar
de andere provincien; de waterdragers en sjouwers
te Madrid, Lissabon, enz. komen meerendeels uit G.
De landbouw in G. is zeer achterlijk, de vischvangst
overvloedig. Zeer bergachtig, is G. ook rijk aan mijnen ; reeds de Romeinen hadden hier verscheidene
goud- ea zilvermijnen ontgonnen. De oorspronkelijke
bewoners van G. waren de Callaici, die aan het
land zijnen naam hebben gegeven, als die ten minste
niet moet worden afgeleid van dien der Gallen, die,
door de Kymren vervolgd, zich kwamen nederzetten
in Spanje en Portugal. Vervolgens ward G. in bezit
genomen door de Sueven, die er in het begin der
5e eeuw een groot rijk stichtten, dat gedurende
eenen korten tijd zelfs Lusitanie en Betica in zich
sloot. Daarna kwamen (585) de West-Gothen, die
manmoedigen weerstand boden aan de invallen der
Mooren. Door Ferdinand den Groote, koning van
Leon en Castilie, werd G., ten behoeve van een zijner zonen, nl. Garcia, tot een afzonderlijk koningrijk
verheven (1065), doch reeds kart daarna bij Castitle ingelijfd ; de landsgrooten in G. bleven desniettemin zoo goad als onafhankelijk tot aan de regeering
van Ferdinand V, den Katholieke (1474), door wien
de macht der leenheeren gefnuikt werd. Sedert dien
tijd is G. eene provincie van Spanje, ofschoon het
nog altijd zijnen naam van koningrijk heeft hehouden.
2) Oostenrijksch kroonland.
In fransche boeken Galicie, in duitsche Galizien
gespeld, ligt tusschen de voormalige republiek Crakau en russisch Polen ten N., Rusland en Moldavia
ten 0., Moravia en Silezic ten W., Hongarije en
Zevenbergen ten Z., is circa 1426 vierk. mijlen groot,
bevolkt met omstr. 5 millioen zielen, en vormt van
de oostenrijksche monarchic een kroonland, waarvan
de zooeven genoemde voormalige republiek Crakau
sedert 1846 deal uitmaakt (zie verder hieronder).
Tegenwoordig is het kroonland G. ingedeeld in de
twee regeerings-departementen Crakau en Lemberg,
bestaande het eerste nit I stadsdistrict (Crakau) en
4 kreise (Crakau, Sandec, Tarnow, Rzeszow), terwijl
het andere bestaat uit 1 stadsdistrict (Lemberg) en
12 kreise (Lemberg, Przemysl, Sanok, Sambor, Stry,
Stanislav, Colome3, Czortkow, Tarnopol, Brzczan,
Zloczow, Zolkiew). De naam G. is nog van verschen datum, en dagteekent pas van 1773. Eertijds
maakte G. onder den naam van Rood-Chrobatie of
Czar niensk (d. i. Rood land) deel uit van RoodRusland. In de 10e eeuw behoorde het tot het rijk
van Miecislas I, koning van Palen, aan wien het in
het laatst Bier eeuw ontweldigd werd door den hertog van Kiew, met name Wladimir of Wlodimir de
Groote. Van dien tijd of began G. naar dien overweldiger den naam te dragen van Lodomirie; en allengs ontstonden er toen, door de toenemende macht
der leenheeren, verscheidene onafhankelijke prinsdommen, a. a. dat van den hertog van Halicz of
Galicz, eene stall met ouden burg (waarnaar het land
zijn tegenwoordigen naam draagt). In 1198 bracht
Roman, een afstarnmeling van \Vladimir, geheel Loo-
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domirie onder zijn gezag , doch hij sneuvelde 1206
in den veldslag van Zawichost. Van de burgeroorlogen, die op zijnen dood volgden, trok Hongarip's
koning Andreas II partij, en liet 1214 zijnen tweeden zoon, Coloman. kronen als koning van Halicz
en Wlodimir (d. Galicie en Lodomirie); het mocht
hem echter niet gelukken zijnen zoon in het werkei-ijk bezit van dat koningschap te brengen. Daniel,
de opvolger van Coloman, ontdeed zich van zijne
mededingers (1246), en droeg de kroon over op
zijnen zoon Leo, die Leopol (het tegenwoordige
Lemberg) stichtte, en 1301 stierf. In 1311 ward
Halicz met Wlodimir aan Moskau getrokken, doch
1340 in bezit genomen door koning Casimir III van
Polen, met walk rijk het vereenigd bleef tot aan de
eerste dealing van Palen (1773), toen het onder
den naam van koningrijk Galicie en Lodomirie aan
Oostenrijk toegewezen ward. Toen bij de laatste
dealing van Polen (1795) op nieuw eenige landen
aan Oostenrijk toegevoegd warden, ontvingen die
den naam van West-G. of Nieuw-G., terwijl het
reeds vroeger verworvene gedeelte toen bestempeld
werd met den naam van Oost-G. of Oud-G. Bij den
Weener vrede van 1809 moest West-G. aan Napoleon afgestaan worden, en bij den Parijschen vrede
bleef dat bij Polen gevoegd. Een gedeelte van het
van Oost-G. aan Palen afgestane gebied ward op het
Weener congres (1815), waarbij het koningrijk G.
aan Oostenrijk teruggegeven ward, tot genneenebest
verheven onder den naam van republiek Crakau.
Doch de gedurige woelingen, die van daze kleine
republiek uitgingen, noopten de drie beschermende
mogendheden (Oostenrijk, Pruisen en Rusland) tot
de overeenkomst van 6 Nov. 1846, waarbij Crakan
met zijn gebied wader ward ingelijfd bij Oostenrijk.
In 1849 werd het onder den naam van groothertogdom Crakau formeel aan het kroonland G. getrokken, waarvan toen de Bukowina werd afgescheiden.
3) Nieuw-Galicia.
1) Een gedeelte van het oostenrijksche kroonland ; zie hierboven. — 2) Nueva Galicia, voormalig
koningrijk in Mexico, tijdens de oude indeeling onder de spaansche overheersching; later vormde dit
zoogenaamde koningrijk het intendantschap Guadalaxara, en gedeelten van de intendantschappen Zacatecas en San-Luis de Potosi.
Galion (Claude), verfranschte naam van Galenus (Claudius).
Galigai, of Galligai, eene aanzienlijke vrouw,
als tooverheks ter dood gebracht 1617 te Parijs.
Zie ANCRE (maarschalk d').
Galilea, aanvankelijk een district in het land
van den joodschen stam Naphtali, later eene provincie van het oude Judea, en toen ingedeeld in
Opper-G. ( G alilwa superior, G alilcea populosa,
Gentium), bewoond door eene gemengde heidensche
bevolking van Egyptenaren, Arabieren en Pheniciers
(Jez. 8: 23), en Neder-G. ( Galikvainferior) random
het nicer van G. of meer Tiberias, grootendeels bewoond door visschers. De hoofdstad van G. was
Diocesarea of Sepphoris. Ms grensnaburen der Syriers, hadden de Galilee-1's veal van de kwade kansen
des oorlogs te lijden ; ze onderscheidden zich door
eene plattere uitspraak, en warden door de Joden
geminacht ; de Christenen warden spottenderwijs
Galileers genoemd, omdat Jezus te Nazareth in G.
opgevoed was, en oak het eerst in G. optrad als
wonderdoener. De oosterlingen noemen G. veelal
Beled-el-Boekra, d. i. Land van 't Evangelic. Tegenwoordig behoort G. tot het pachalik Damase,u4. in
de aziatisch-turksche prove Syrie (Soristan).
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Galilean, of Galilea, voormalige kloosters in
de Nederlanden : 1) premonstrat. nonnenklooster in
Friesland, een kwartier gaans bezuiden Burum.
2) francisc. monnikenkl. in Friesland, even benoorden Leeuwarden, gesticht 1475, werd omstr. 1498
binnen de stad gebracht. — 3) cisterc. nonnenkl. in
N.-Holland, bewesten Monnikendam, ter plaatse waar
thans het gehucht Overleek ligt ; gesticht 1465. —
4) franciscaner monnikenkl. in Gelderland, even
buiten Zutphen, gesticht 1455, werd afgebroken
door de soldaten van graaf Van den Berg 1572, dadelijk na de inname van Zutphen. — 5) Zie het art.

Galitz, 1) G., of Halicz, stad in Oostenrijk ;
zie HALICZ. - 2) G., of Galitsj, stad in enrop. Rusland, aan het meer van G., 6 mijlen van Tsjoekloma,
en 12 mijlen benoordoosten Kostroma; 4000 inw.;
in 1152 gesticht door den grootvorst George Dolgoroeki. Volgens sommige schrijvers draagt de familie
Galitzin naar deze stad haren naam.
Galitzin, aanzienlijk russisch geslacht, waarvan de stamheer is Michael Iwanowitsj Boelgakoff
(einde 15e eeuw), die zelf afstamde van de
grootvorsten van Litthauen. Boelgakoff ontving den
bijnaam van Galitza (d. handschoen), omdat hij
altijd een lederen handschoen aan zijne rechterhand
placht te dragen. Anderen willen den familie-naam
G. afleiden van den naam eener stad (zie GALITZ).
De familie G. heeft aan Rusland een aantal verdienstelijke geueraals, diplomaten en hooge ambtenaren
geleverd tot in onzen tijd. Inzonderheid verdient
genoemd te worden : G. (Wasili, of Basilius), bijgenaamd de Groote, geb. 1633 ; hij werd 1680 minister van tsaar Fedor Alexiewitsj, en overreedde
dezen tot den maatregel alle adellijke titels af te
schaffen en voortaan bij benoemingen alleen te letten
op persoonitike verdiensten. Alvermogend onder het
regentschap van Sophia, wier begunstigde minnaar
hij was, bedwong G. eene muiterij der Strelitz (1682),
sloot een vredestraktaat met Polen (1686), zond
eene ambassade naar Frankrijk, maakte een einde
aan de strooptochten der Tartaren in de Krim (1688),
en werkte krachtdadig aan de grondslagen ter beschaving van het russische Yolk. In 1689 beschuldigd van samenzwering met de regentes tegen het
leven van den jongen vorst (Peter I), werd G. in
ballingschap gezonden, en stierf 1713.
Gall (Saint), een heilige der roomsch-kath.
Kerk, geb. in lerland in de 6e eeuw, was een leerling van den heiligen Colombanns, met wien hij 585
naar Frankrijk kwam ; later begaf hij zich naar Zwitserland, en stichtte daar, op 2 uren gaans afstands
van het rneer van Constans, een later beroemd geworden klooster, dat naar hem genoemd werd (zie
GALLEN), werd bisschop van Constans, en stierf 646.
Gedenkdag 16 Oct.
Gall (Saint-), fransche naam van St.-Gallen.
Zie GALLEN (St.-).
Gall (Frans Jozef), hersenschedelleerkundige,
geb. 9 Maart 1758 te Tiefenhrunn in Baden, eerst
practiseerend geneesheer te Weenen, waar hij zich
reeds door zijne voorlezingen over de craniologie
groote vermaardheid verschafte, doch zich weldra
deswege genoodzaakt zag de stad te verlaten. In
1807 kwam hij zich te Parijs nederzetten, en stierf
22 Aug. 1828 te Montrouge bij Parijs. Zijn stelsel
der phrenologie heeft hij inzonderheid met Spurtzheim on twikkeld in Anatomie et physiologie du systeme
nerveux en general et du cerveau en particulier, enz.
(2e druk, 6 dln., Parijs 1822-25, benevens atlas
van 100 pl. in fol.).
Zie GALICIe.
Gallais (Jean Pierre), geb. 18 Jan. 1756 te
Done bij Saumur, gest. 26 Oct. 1820 als prof. aan
de rechtsgeleerde school te Parijs, was leeraar in
een benedictijner collegie bij het uitbarsten van de
fransche omwenteling, die hij eerst in vlugschriften,
later als journalist en geschiedschrijver bestreed.
Van zijne hist. werken zijn de voornaamste: Histoire
de la revolution du 18 Fructidor ; Hist. de la revolution du 18 Brumaire et de Bonaparte (4 din. Parijs
1814-15); de Hist. de la revolution du 20 Mars, en
de Hist. de France depuis la mart de Louis XVI
jusqu'au traite de paix du 20 Nov. 1825 (2 dln.
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Galileesehe Zee. Zie TIBERIAS.
Galilei (Galileo), geb. 18 Febr. 1564 te Pisa,

professor der wiskunde, eerst (1589-92) te Pisa,
vervolgens te Padua (tot 1609), toen weder te Pisa,
1610 eerste mathematicus en philosoof van Cosimo
(Cosmos) II, en later ook van diens opvolger Ferdinand II, werd door beiden beschermd tegen de vijandelijkheden der geestelijkheid, waaraan hij blootstond wegens zijn ijveren voor het Copernicaansche
stelsel. Eindelijk verscheen zijn werk Dialog() sopra i
due messiah sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano

(Florence 1632) in het licht, waarin hij, op het
voetspoor van Copernicus, de stelling ontwikkelde,
dat de aarde draait en dat de zon stil stoat. Zulk
eene leering, zoo lijnrecht in strijd met de Heilige
Schrift, waarin ieder oogenblik van het opgaan en
ondergaan der zon wordt gesproken, en vooral met
het machtwoord van Jozua (Jozua 10: 12), werd
als godslastering beschouwd door de Inquisitie, en
G. in hechtenis genomen. In hoeverre hij nu met
zachtheid of met strengheid werd behandeld, ligt in
het duister; wij zijn echter geneigd te gelooven, dat
G. niet al de verschrikkelijkheden van de kerkerholen der zoogenaamde Heilige Vierschaarondergaan
heeft, hetgeen hij natuurlijk te danken zal gehad
hebben aan den invloed zijner hooge beschermers;
maar zooveel is zeker, dat hij tot 20 Juni 1633 beroofd bleef van zijne vrijheid, en toen de pijnbank
en den flood slechts ontging door te Rome openlijk
zijne overtuiging af te zweren en te verklaren, dat
de aarde niet draait. Nauwlijks echter had hij die
verklaring met luider stemme met eenen eed bevestigd, of hij liet er, met den voet gemelijk op den
grond stampende, half binnensmonds op volgen
E pur si muove, d. i. En toch draait zij. Daar de Inquisitoren echter, waarschijnlijk op hoog bevel, joist
deden alsof zij dit niet hoorden, werd G. op vrije
voeten gesteld. Hij woonde vervolgens te Siena, later
te Florence:en eindelijk op de villa Giojello bij Arcetri, waar hij 8 Jan. 1642 stierf. Zijne nasporingen
en ontdekkingen op het gebied van natuur- en
sterrekunde hebben zijnen naam onsterfelijk gemaakt. De volledigste editie zijner werken verscheen
te Florence (16 dln. 1842-56).
Galinara, lat. Gallinaria, eilandje in de Middell.
Zee, eene halve mijl bezuidoosten Albenga in Sardinia.
Galinden, lat. Galindce, y olk in Sarmatie,
woonde bij de Sudini, ten zuidwesten van de Venedische golf (tegenw. Golf van Dantzig).
Galingen, lat. Galingte of Calingce, eertijds
een volksstam op de kust van Coromandel.
Galissin, eilandje in de straat der Molukkos
(nederl. 0. I.), beoosten Celebes.
Galisson, of Glisong, ook Gelisson, stad met
haven in het landschap G. op de zuidelijke landtong
van het nederl, 0. I. eiland Celebes ; werd 20 Juli
1677 door de Nederlanders stormenderhand bemachtigd.
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Parijs 1820 ; 3 dln. 1821). In zijn werk Moeurs et
caractéres du 19me sikle (2 dln. Parijs 1817) velt
hij een scherp oordeel over zijnen tijd.
Gallait (Louis), historie-schilder te Brussel,
geb. 1810 te Doornik, behoort tot de voornaamste
en beroemdste vertegenwoordigers van de nieuwe
belgische schilderschool ; van zijne meesterstukken
noemen wij: Tasso in de gevangenis ; de abdicatie
van Karel V; de laatste oogenblikken van Egmond;
de lijken van Egmond en Hoorn ten toon gesteld ; enz.
Galland (Antoine), fransch orientalist en oudheidkenner, geb. 1646 te Rollot in Picardie, prof.
der arab. taal aan het College de France te Parijs,
gest. 17 Febr. 1715, heeft vooral naam gemaakt door
zijne nit het Arabisch vertaalde Mille et une suits
(12 dln. Parijs 1704; dikwijls herdrukt).
Gallarate, stad in het Milaneesche, 9 uren
gaans benoordw. Milaan ; 6000 inw.; bloeide in de
10e eeuw, doch de vestingwerken waren in de 13e
eeuw reeds geslecht.
Gallas, negervolk in bet noordoostelijk gedeelte van het groote tafelland der zuiderheift van
Afrika, bezuiden Abyssinie. De G. vormen den overgang tot het caucasische ras, en onderscbeiden zich
door schoonheid van vormen, gespierdheid en kracht,
zoomede door een krijgshaftigen en vluggen geest.
In de 16e eeuw traden de G. verwoestend op in het
binnenland van Afrika, namen allengs een groot gedeelte van Abyssinie in bezit, en drongen voorwaarts
tot aan de Roode Zee en de golf van Aden. Eerst in
den jongsten tijd vonden zij eenigen ernstigen wederstand bij den koning van Sjoa, die niet slechts
hun verder-voorwaarts-dringen belette, maar zelfs
verscheidene hunner stammen onderwierp en tot
het Christendom bekeerde. De G. splitsen zich in
stammen, die elk alzonderlijk bestuurd worden, en
die elkander beoorlogen. De meeste Bier stammen
leiden een nomaden-leven ; landbouw wordt weinig
of bijna in het geheel niet door hen beoefend ; de
stammen, die eene vaste woonplaats hebben, leven
van de jacht en van den slavenhandel. Een spraakkunst en een woordenboek . van de bijzondere taal
der G. is geleverd door Tutschek (Munchen 1845).
Gallego, rivier in Spanje, ontspringt in de
Pyrenean, en valt na eenen loop van 18 mijlen tegenover Saragossa in den Ebro.
Gallegos, de bewoners van bet spaansche landschap Galicia.
Gallen, I) priesters van Cybele, dusgenoemd
naar zekeren Gallus, door wien deze priesterschap
ingesteld werd, en die identiek schijnt te zijn met
Attis (zie dat art.). Bij /mine inwijding in de priesterlijke mysterien verminkten zij zich zelven. Deze
dweepzieke en ronddolende priesters, die bunnen
oorsprong namen in Phrygie en Galatia, verspreidden
zich door het gansche romeinsche rijk ; zij trokken
van de eene stad naar de andere, overal het beeld
hunner godin met zich voerende, op cimbalen spelende, en liederen zingende, die den naam droegen
van galliamben. Zij voorspelden de toekomst, en ontvingen daarvoor milde aalmoezen. Hun opperste
droeg den titel van archigallus. — 2) Zie GALL1èRS.
Gallen (St.-), engelsch en fransch St.- Gall ,
duitsch Sanct-Gallen, 1) een der 14 kantons van
den Zwitserscben bond, grout bijna 37 vierk. mijlen, bevolkt met ruim 180,000 zielen, grenst ten 0.
aan het kanton Grauwbunderland, het prinsdom
Liechtenstein en Tirol, ten N. aan het meer van
Constans en bet kanton Thurgau, ten W. aan de
kantons Zurich, Glarus en Schwytz, en ten Z. aan
het kanton Grauwbunderland. Het kanton St.-G.

Gallie
omsluit geheel het kanton Appenzell. De eenige stad
van beteekenis in het kanton St.-G., dat eerst in
1798 gevormd werd, is de hoofdplaats. — 2) sedert
1798 hoofdplaats van het kanton St.-G., aan den
Steinach, ruim 8 mijlen beoosten Zurich, en bijna
even ver oostelijk bezuiden Constans ; omstr. 15,000
low.; gebouwen der oude abdij, die gesticht werd
omstr. het jaar 700, en waar condom reeds in de
10e eeuw de stad zich is beginnen te ontwikkelen.
De inwoners der stad hadden gedurige twisten met
de abten van het klooster; het duurde intusschen
tot de 17e eeuw eer ze van die abten geheel en al
onafhankelijk werden. De stad St.-G. had zich reeds
in 1454 aangesloten bij de overige kantons van den
bond. De abdij werd ontruimd in 1805.
Galles, fransche naam voor Wallis.
Galletti (Joh. Georg.Aug.), verdienstelijk historie-schrijver, geb. 19 Aug. 1750 te Altenburg, van
1783 tot 1819 professor aan bet gymnasium te
Gotha, gest. 16 Maart 1828. Benevens een aantal
leesboeken, die dikwijls herdrukt zijn, heeft hij ook
verscheidene groote werden geschreven, o. a. :
Geschichte Thiiringens (6 dln. Gotha 1782-85);
Geschichte lieutschlands (10 dln. Halle 1785-96);
een gedeelte der groote .Wereldgeschiedenis" van
Halle ; Kleine Weltgeschichte (27 dln. Gotha 1787
—1819); Allgemeine Weltkunde (Leipzig 1807 ; 12e
druk van Brachelli, Pesth 1860 en v.).
Gallia, latijnsche naam van Gallie. Zie GALL16.
Galliate, stad in Piemont, 2 uren gaans noordelijk beoosten Novara; 6000 inw.
Gallicaansche Kerk. Onder dezen naam
verstaat men de roomsch-katholieke Kerk in Frankrijk, die, hoezeer even als alle Roomsch-katholieken
den Pans erkennende als opperhoofd der Kerk, nogtans tegenover den Stoel van Petrus eene zekere
mate van onafhankelijkheid bezit, welke men haar
reeds menigmaal heeft trachten te ontnemen of te
ontfutselen. Die onafhankelijkheid tegenover den
Pans erlangde Frankrijk under Lodewijk IX (1269),
onder Karel VII (1438), en eindelijk (1682) onder
Lodewijk XIV, die de Quatuor propositiones cleri
Gallicani tot rijkswetten verhief. Die 4 Propositiones luiden : 1) de Paus heeft in wereldsche zaken
geen recht over vorsten en koningen, en mag ook
hunne onderdanen niet ontslaan van de geboorzaambeid aan hen ; 2) hij is onderworpen aan de
besluiten van een algemeen concilie; 3) zijne macht
wordt bepaald door de in Frankrijk algemeen aangenomene Canones en geldige rijks- en kerkelijke
voorschriften ; 4) ook in geloofszaken is zijn oordeel
niet onveranderlijk (irreformabile). Nadat de omwenteling alle kerkelijke banden had losgeschenrd,
werden die 1801 door Napoleon hersteld ; doch
eenigen tijd daarna ontstond er tweespalt tusscben
Napoleon en den Pans, welke eerst eindigde, toen
(1811) de Paus de door den Keizer aangestelde bisschoppen in hunne waardigheid bevestigde. De herstelling der Bourbons bracht eene groote toenadering tot den pauselijken Stoel te weeg, inzonderheid
door het concordaat van 1817 ; niettemin vorderde
het gouvernement 1824 van de bestuurderen en
professoren der bisschoppelijke seminarian, en 1826
ook van de bisschoppen, de erkenning en handhaving van de Propositiones van 1682. Bij de Charte
constitutionnelle van 7 Aug, 1830 werd daaraan toegevoegd de vrijheid en gelijkstelling der verschillende kerkgenootschappen.
Gallie, lat. Gallia, duitsch Gallien, engelsch
Gaul, fransch Gaule, het land dat bewoond werd
door de Galliers, (of Gallen, gelijk ze ook wel ge-
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noemd worden), zijnde het voornaamste celtische
y olk der oudheid. Dat land bestond aanvankelijk uit
het tegenwoordige Frankrijk en Belgie, waaraan sedert de 4e eeuw v. Chr. ook nog was toegevoegd het
noorden van Italie tot aan de Etsch. Laatstgenoemde
landstreek, nl. Italiaansch G., hevolkt door de derwaarts verhuisde Cenomanen, Insubren, Bojen, Lingonen en Sennonen, werd door de Romeinen ook
Gallia Cisalpina (Cisalpijnsch G.) genoemd, ter onderscheiding van het eigenlijke G., dat aan de andere
zijde der Alpen lag, en hetwelk nit lien hoofde
Gallia Transalpina(Transalpijnsch G.)genoemd werd.
I. Transalpijnsch G. grensde ten N. en ten 0. aan
den Rijn en de Alpen, ten Z. aan de Middellandsche
Zee en de Pyreneen, ten W. aan den Oceaan. VOOr
de koinst der Romeinen was Transalpijnsch G. bewoond door volkeren van vier verschillende rassen,
nl. 1 ° Celten of Gaels (Galls, Gallen); 2° Germanen
(Kyrnri of Cimbren, Belgen en Volken, Volea); 3°
lberen of Liguren ; 4° Grieken (de Massilianen of
Massilioten en hunne kolonien). l'OOr de verovering
van Cesar had G. geen algemeenen naam, en ook
geen geographische indeeling. De Grieken bestempelden het met den onbestemden naam van Celtica.
De Romeinen, die er sedert 121 v. Chr. een gedeelte
in het zuidoosten van in bezit hadden, noemden het
eenvoudig Wingewest, lat. Provincia (het tegenwoordige Provence), doch kenden er noch de grenzen,
noch de nitgestrektheid van. Tijdens de verovering
van Cesar (59 v. Chr.) onderscheidde men in G.
twee gedeelten, nl.: de romeinsche provincie, die
ook genoemd werd Gallia liraccala, nithoofde van
de wijde broeken, die er door de bewoners gedragen
werden (en zulks in tegenstelling van Gallia Togata,
zooals Cisalpijnsch G. wel Bens genoemd werd naar
de kleederdracht der Romeinen), en het vrije G., bestempeld met den naam van Gallia Comata, wegens
het lange hoofdhaar der vrije Galliers. Het vrije G.
splitste zich in : 1° Belgica, destijds begrensd ten
N. en ten 0. door den Rijn (Rhenus), ten N. W. door
de Germaansche Zee, ten Z. W. door de Marne
(Matrona) en de Seine (Sequana); 2° Aquitania,
tusschen den Oceaan, de Garonne en de Pyreneen ;
3° Celtica of het eigenlijke G. tusschen de Rhone,
de Garonne, den Oceaan, de Seine, de Marne en den
benedenloop van den Rijn. Destijds, zegt men, telde
G. niet minder dan 400 volkeren in 800 steden, die
bondgenootschappen gevormd hadden, waarin de
min-machtigen order verschillende bedingen deelhadden als onderdanen of als clienten der meermachtigen. Laatstgenoemden waren : 1) in Belgica
de Bellovaci, Suessiones, Remi, Treviri, Nervii;
2) in Celtica de Helvetii, Sequani, iEdui, Arverni,
Aremorici, Carnutes, Senones; 3) in Aquitania de
Tarbelli en Ausci. Hierbij te voegen zijn nog : in
de romeinsche provincie de Allobrogen, de Cavaren,
de Tolosaten. Door Augustus werd G. ingedeeld in
4 groote departementen : Narbonnensis, Aquitania,
Lugdunensis en Belgica. In Gallia Belgica werd onder Tiberius de door Germanen bewoonde linkeroever van den Rijn gesplitst in de twee deelen, waarin
die door de Moezel gescheiden is, en deze werden
genoemd Germania superior en Germania inferior
(later Germanica la en 2a). Aquitania strekte zich
in het noorden nit tot aan de Loire. Bij de organisatie des rijks onder Constantijn werd het eigenlijke
G. met rorneinsch Britannia, Hispania en Mauritania
Tingitana begrepen in de Prefectuur der Gallien,
welke prefectuur ingedeeld was in drie diocesen ; een
dier diocesen was het eigenlijke G., en dit was weder ingedeeld in 1 7 provincien, als volgt :

Gallic
Provincien.

Germania superior
of
Germanica prima
Germania inferior
of
Germanica secunda
Belgica prima .
Belgica secunda .
Lugdunensis Ia .
Lngdunensis 2a .
Lugdunensis 3a .
Lngdunensis 4a .
Sequania Granda
Aquitania Ia
.
Aquitania 2a
.
Novempopulania
Narbonnensis 1 a
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Moguntiacum (Maintz).

Colonia Agrippina
(Kenlen).
Treviri (Trier).
Remi (Reims).
Lugdunum (Lyon).
Rotomagus (Rouaan).
Cwsarodunum (Tours).
Senones (Sens).
Vesontio (Besancon).
Avaricum (Bourges).
Burdigala (Bordeaux).
Ausci (Auch).
Narbo Martins
(Narbonne).
Narbonnensis 2a
Aquae Sextim (Aix).
Viennensis . .
Vienna (Vienne).
Alpes Maritimze .
Ebrodunum (Embrun).
Alpes Graix ..
Darantasia (Moutiersen-Tarantaise).
In de 5e eeuw werd Viennensis gesplitst in prima
en secunda, zoodat G. toen ingedeeld was in achttien provincien.
De voornaamste steden der Gathers v6Or de verovering waren (behalve Massilia, Tolosa, Narbo) Gergohia, Uxellodunum, Avaricum, Genabum, Bibracte,
Vesontio, Aventicum, Alesia, Durocortorum, Agendicum, Autricum, Bratuspantium, Treviri. Onder de
Romeinen werden verscheidene andere steden, waaronder sommige door hen gestichte (zooals AquteSextim of Aix, Lugdunum of Lyon, Colonia Agrippina
of Kenlen) zeer belangrijk, o. a. Arelate, Avenio,
Arausio, Vienna, Cularo of Gratianopolis, Noiodunum (Nyons), Nemansus (Nimes),Cossio of Vasates,
Elusa, Aquae Tarbellicw, Burdigala, Divona of Cadurci, Limonum of Pictavi, Nemetum of Arverni,
Nevirnum, Turones, Suindinum of Cenomani, Lutetia of Parisii, Nemetacum of Atrebates, Samarobriva
of Ambiani, Tungri, Argentoratum, Moguntiacum.
Te Treviri (d. Trier) resideerde de prefect der
Gallien.
De Gathers beginnen eerst in de 6e eeuw v. Chr.
in de geschiedenis op te treden. Omstr. 587 v. Chr.
gingen gallisehe volksscharen zich in Germanic
nederzetten onder Sigovesus, en in Italie onder Bellovesus ; en 67 jaren lang bleef deze volksverhuizing
aanhouden naar Noord-Italie, waar de etruscische
heerschappij dientengevolge geheel verdween, zoodat
Opper-Italle dan ook den naam ontving van Cisalpijnsch G. Die Galliers deden ook strooptochten in
Middel-ltalie (390-348 v. Chr.), waar ze zelfs een
oogenblik meester waren van Rome (389 v. Chr.) ;
in Griekenland (279 en 278), waar slechts de woede
der elementen in staat was hen te verdelgen; in
Azle, waar zij een federatief rijk stichtten (Galatie).
Door een en ander maakten zij zich vermaard als
een dapper yolk, en werden zij den schrik van de
landen, die zij overweldigd hadden. Na langdurige
oorlogen (310-163 v. Chr.) ward Cisalpijnsch G. tot
onderwerping gebracht door de Romeinen, die vervolgens het eigenlijke G. gingen aantasten, het G.
benoordwesten de Alpen. Hier onderwierpen zij de
Deciaten of Deceaten en de Oxybiers; in verscheidene gevechten (125-118 v. Chr.) versloegen 71j
de Salluven, de Liguren, de Voconcen, de Allobrogen, de Arvernen, en vormden toen reeds (121 v.
Chr.) de Bomeinsche Provincie, die aanvankelijk
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slechts de beoosten de Rhone liggende landen bebevatte, maar die sedert het jaar 106 v. Chr. tevens
de Helviers en de Arecomieken, de Tectosagen, de
Tolosaten en de Sardonen in zich begreep. Van 58
tot 50 v. Chr. onderwierp Cesar het overige G.; en
ongerekend eenige opstanden, die spoedig werden
bedwongen, bleef G. van dat tijdstip af, tot op de
overweldiging in 406, onderworpen aan de Romeinen, Wier heerschappij eerst geheel ophield in 486
(het tijdstip van de vestiging der Franken, en 10 jaren na den ondergang van het Westersch-romeinsae rijk). De godsdienst der Galliers was het Druidismus (zie DRUIDEN) hunne taal was het Celtisch
of Gaelisch (zie GAeLISCH); hunne beschaving was
nog weinig ontwikkeld ; machtige vereenigingen
van priesters, oorlogzuchtige edelen, om wie zich
zoogenaamde clans schaarden, eene rtivve bevolking
van lijfeigenen, ziedaar de bestanddeelen der gallische natie. De rationale kleeding bestond in een
wapenrok (sagum) en wijde broek (bracca); de gewone wapenen waren eene soort van werpspies
de gtesum (eene soort van stok of paal); de zwaarden der Gathers waren van koper vervaardigd, en
slecht gehard.
II. Cisalpijnsch G., naar de kleederdracht der Romeinen ook wel genoemd Gallia Togata, was ingedeeld in 4 groote provincien, waarvan de twee eerste
gescheiden werden door den Paths (tegenw. Po),
naar welke rivier ze genoemd werden Cispadaansch
en Transpadaansch G.; de derde prov. was Ligurie,
de vierde Venetie en Istrie. Cispadaansch G. (thans
het gebied van Parma, Modena, Bologna, Ferrara en
de Romagna) had tot voornaamste steden Placentia
en Ravenna. Transpadaansch G. (thans het noorden
van Piemont, benevens het Milaneesche) had tot
voornaamste steden Augusta Prwtoria, Augusta Taurinoruw, Segusio. Ligurie ('t hertogdom Genua) in
het zuidwesten had de steden Genua, Albiuin Intemelium, enz. Venetie en Istrie in het noordoosten
had de steden Adria, Patavium, enz. Onder Constantijn werd Cisalpijnsch G. eenvoudig ingedeeld in
1) Cispadaansch G. (dat weder ingedeeld was in
Flaminia, Picenum) en 2) Transjuraansch
G. (dat weder ingedeeld was in Venetie en Istrie,
en Ligurie); hierbij voegde men de Cottische Alpen,
nabij de bronnen van den Po, en de beide Rhetien,
die tot Germanie behoord hadden. Odder den naam
van Cisalpijnsch G. werd echter gemeenlijk slechts
Cispadana en Transpadana verstaan ; want die twee
landstreken werden voornamelijk bewoond door
Gathers, terwijl de Ligurien hoofdzakelijk bewoond
werden door therm en de Veneten schenen een
yolk van slavische afstamming. Het Cisalpijnsche
land; oorspronkelijk bevolkt door Pelasgen, werd
vervolgens ten deele onderworpen door de Etrusken,
die ten N. en ten Z. van den Po een twaalfstedenbond stichtten, doch die (587-520 v. Chr.) onderworpen of verdreven werden door de Galliers. Uit
dit aldus gallisch gewordene Cisalpina kwamen de
legerscharen, die van 390 tot 348 v. Chr. het trotsche Rome deden sidderen. In 312 v. Chr. verbonden de Senonen zich met de Etrusken, om de aanvallen der Romeinen af te slaan; maar ze werden
overwonnen. Zij vatteden op nieuw de wapenen op
in 299 v. Chr., bijgestaan door de Umbriers en andere Galliers; maar ze werden andermaal overwonnen, voornamelijk in 283 v. Chr. Hetzelfde lot ondergingen de Bojen en de Insubren (238-232 en
225-222 v. Chr.). In den tweeden punischen oorlog verklaarden zij zich voor Hannibal, en deden
veel kwaad aan de Romeinen, vooral 215 v. Chr. in

den slag van Litana-Sylva. Na Carthago overwonnen te hebben kwatnen de Romeinen wraak nemen
op de cisalpijnsche Galliers: ze onderwierpen eerst
de Cenomanen (197), toen de Insubren (194), de
Bojen (192), de Liguriers (189-163), het kustland van Venetie (183), de Euganeers (117), de
Carnen (115 v. Chr.); door Augustus eindelijk werden de Salassen overwonnen, en zoodoende was geheel Cisalpijnsch G. onder het gezag van Rome gebracht.
Gallienus (Publius Licinius), romeinscb keizer, zoon van Valerianus, werd eerst door zijn varier
aangesteld als medebestuurder des rijks (253); doch
toen Valerianus in perzische krijgsgevangenschap
geraakt was, deed G. zich dadelijk als keizer erkennen (260). Zijn keizerschap bepaalde zich echter tot
Italie ; want in de wingewesten hadden de legioenen
elk hun aanvoerder als keizer uitgeroepen dit was
het geval met niet minder dan dertig verschillende
veldheeren (onder den naam van de Dertig Tirannen
bekend). Na zich aan allerlei wreedheden en losbandigheden overgegeven te hebben, werd G. op 35 j.
leeftijd vermoord (268), terwijl hij den usurpator
Aureolus belegerde in Med iolanum (Milaan). Hij werd
opgevolgd door Claudius II en Aurelianus.
Galliers, of Gallen, de bevolking van Gallie.

Galligai.

Zie GALIGAI.

eene plaats verrneld in het 0. T. als
geboorteplaats van Palti, aan wien Saul zijne dochter Michal tot vrouw gaf, nadat hare liefde voor David veranderd was in verachting ; I Sam. 25 : 44;
Jez. 10 : 30.
Gallinas, bet noordelijkste punt van ZuidAmerika, aan de hust der Carathische Zee en de grens
tusschen de staten Venezuela en Nieuw-Granada.
Galli° (Lucius Junius), rhetor in den keizerstijd, vriend van den rhetor Seneca, adopteerde diens
oudsten zoon, den broeder van den philosoof Seneca.
— G. (Junius Annoeus), aangenomen zoon van den
vorige, heette eerst Animus Novatus, en was ook
een voornaam rhetor. Als proconsul (stadhouder)
aangesteld in Achaia, nam hij den apostel Paulus in
bescherming tegen de Joden (Hand.18: 12, 14,17),
daar Heidendom, Jodendom en Christendom hem,
als echt liberaal, geheel onverschillig waren. Vandaar
ook de naam van Galliomanismus voor onverschilligheid omtrent het geloof van anderen, terwijl zij,
die daarorntrent volmaakt onverschillig zijn, naar G.
Galliomanisten genoemd worden. Ofschoon een even
zachtzinnig als verdraagzaam man, viel G. in ongenade bij Nero, die aan hem en aan zijnen broeder
Seneca bevel zond om zich te dooden ; G. doorstak
zich met zijn zwaard.
Gallipoli, lat. Callipolis, 1) versterkte havenstad in de napolit. prov. Terra d'Otranto, aan de
golf van Taranto, 11 uren gaans beoosten Otranto,
op een eilandje, met het vasteland verbonden door
eene brug ; 6600 inw. — 2) turksch Geliboly, het
oude Anxa, stall in europ. Turkije, op de oostkust
van het schiereiland van G. (den thracischen
Chersonesus der ouden), aan de straat der Dardanellen (Hellespont), ook genaamdstraat van G., 18 mijlen bezuiden Adrianopel, is de voornaamste koopstad aan den Hellespont, met twee versterkte havens en 30,000 inw.; G. is de eerste europ. star, die
in de macht der Turken is gekomen (1356).
Gallissonibre. Zie LA GALLISSONIERE.
Gallo, I rivier in de spaansche prov. Guadalaxara, outlast zich in het bovengedeelte van den.
Taag. — '2) kaap G., oudtijds Acritas, aan de noordkust van Sicilie, westeinde der baai van Palermo.

Gallowa

Gama

Gallowa, zeeengte in nederl. 0. I., tusschen
Nieuw-Guinea en het eel. Salwati ; is rijk aan eilanden ; wordt ook Revenge genoemd, of ook Watson,
omvat Watson in 1764 deze straat doorgevaren is
met het fregat Revenge.
Galloway, I) stad en graafschap in Ierland ;
zie GALWAY. - 2) landschap in het zuidwesten van
Schotland, omvat bet tegenw. graafschap Wigton en
de stewardry Kirkcudbright. — 3) stad in den n.amerik.staat New-Jersey,graafsch.Atlantic;2500 inw.
Galloway (Nieuw-), vlek in het schotsche
landschap G., aan de Ken, 10 uren gaans bezuidoosten Ayr, 8 uren gaans benoordw. Kirkcudbright;
500 inw. Dit vlek was lang onafhankelijk, en bood
ruenigmaal wederstand aan de schotsche koningen,
voornamelijk 1160, onder Malcolm.
Galls, of Gaels, oud yolk in Gallie. Zie de artt.
GAëLISCH, GALLIe en CELTEN.
Gallus (1Elius), romeinsch rechtsgeleerde,
leefde in den laatsten tijd der republiek, schreef De

Galsuinde, of Galsuinte, dochter van Athanagild, koning der West-Gothen, geb. omstr. 540,
werd op aandrang van hare zuster Brunehilde
gehuwelijkt aan Chilperik, lien zij zoodoende hoopte
of te trekken van zijnen omgang met Fredegonde.
Doch de zwak van karakter zijnde Chilperik ollerde
reeds spoedig zijne jonge gemalin voor zijne bijzit
op, en liet G. ter dood brengen. Om hierover wraak
te nemen begon Brunehilde den bloedigen worstelstrijd, waarin zij eindelijk zelve bezweek (zie het
art. BRUNEHILDE).
Galt (John), geb. 2 Mei 1779 te Irvine in het
schotsche graafschap Ayr, eerst koopman, later
letterkundige, gest. 11 April 1839 te Greenock,
schreef goede werken over zijne reizen in Italie en
Turkije (1809-11), biographien, en verscheidene
historische romans ; als degelijk humorist heeft hij
zich doer kennen in zijne 5 verhalen The annals of

verborum quw ad jus civile pertinent, significatione,

waarvan slechts eenige fragmenten tot ons gekomen
zijn (uitgegeven door Heimbach, Leipzig 1823).
—G.
(Cajus Cornelius), geb. 69 v. Chr. te ForumJulii (d. Frejus), romeinsch dochter en krijgsman,
was bevriend met Ovidius en Virgilius, bewees gewichtige diensten aan Octavius in den Alexandrijnschen oorlog (zie blz 127) en werd door hem benoemd tot prefect van Egypte; doch wegens wanbeheer van die waardigheid ontzet en gebannen, gaf
hij zichzelven den dood (26 v. Chr.). — G. (G. Sulp.);
zie SULPIC1US. - G. (C. Vibius Trebonianus), rom.
veldheer in Mesie, deed keizer Decius verraderlijk
omkomen op een veldtocht tegen de Gothen, en liet
zich toen als keizer uitroepen (251 na Chr.). Hij nam
tot medekeizer eerst Hostilianus, vervolgens zijn
Moon Yolusianus, onderhandelde met de Gothen en
de de Christenen. Hij trok ten strijde tegen
den usurpator Emilianus (253), doch werd in de
nabijheid van Rome door zijne eigene soldaten vermoord. -- G. (Flavius•Constantinus), neef van Constantijn en broeder van Julianus, werd in 351 tot
.cesar" verheven door Constantius II, en op den
troon van het oostersche keizerrijk geplaatst. Hij
behaalde vele voordeelen op de Perzen, doch leidde
een liederlijk leven, en maakte verregaand misbruik
van zijne macht : de voornaamste personen in Syrie
en Antiochie lint hij ter dood brengen. Door den
keizer ter verantwoording geroepen, werd hij in
staat van beschuldiging gesteld, ter dood veroordeeld
en onthoofd (354). Zijn 24-j. broeder Julianus werd
slechts op voorspraak van keizerin Eusebia van de
doodstraf vrijgesteld.
Galmis, zwitsersch dorp. Zie CHARMEY.
Galna, stad in britsch Indie. Zie GAULNA.
Galoe, regentschap op Java, met eene stad G.,
in de residentie Cheribon.
Galoengoeng, district op Java, res. PreangerRegentschappen, met eene bergketen G., waarvan
een der hoogste pieken de vuurspuwende berg G.,
die, na bij menschengeheugen niet gebrand te hebben, 8 Oct. 1822 tot eene uitbarsting kwam, welke
met tusschenpoozen tot 12 Oct. duurde ; 4011 menschen kwamen daarbij om het leven, en, behalve
onnoemelijk vent schade aan rijst- en koffie-velden,
gaf de uitbarsting den dood aan 105 paarden, 140
koeien, 713 builds, en werden er 114 dorpen door
vernield.
Galoppe, fransche naam van het limburgsche
dorp Gulpen. — La G. heet het limb. riviertje de
Gulp.
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the parish, Ayrshire legatees, Sir Andrew Wylie, The
provost en Lawrie Todd.

Galtelli, stad in de sard. prov. Cagliari, nabij
de uitwatering van den Orosci in de Tyrrheensche
Zee ; 2000 inw.
Galvani (Aloisio), geb. 9 Sept. 1737 te Bologna, sedert 1762 prof. der anatomie aldaar, gest.
4 Dec. 1798, heeft zijnen naam onsterfelijk gemaakt
door zijne ontdekking (1789) van die eigenschappen der electriciteit, welke naar hem den naam van
Galvanismus hebben ontvangen. Zijne desbetreffende
hasporingen heeft hij beschreven in De viribus
electricitatis in ntotu musculari commentaries (2e dr.
Bologna 1792). G.'s werken compleet (Bol. 1841).
Galveston, 1) voornaamste koopstad van den
n.-amerik. staat Texas, met goede haven, op het
eiland G. (Galveston Island), dat ook San-Luis
beet, dicht bij het vasteland ligt, aan de uitwatering
van den Rio de la Trinidad in de baai van G.
(Galveston Bay) der golf van Mexico. In 1835 gesticbt, bad G. reeds 1854 eene universiteit, telde
1860 reeds meer dan 10,000 inw., en is als middelpunt van de gemeenschap met Nieuw-Orleans en
als haven van uitvoer naar Europa gestadig toenemende in bloei. — 2) stad in den n.-amerik. staat
Louisiana, op den rechteroever van de rivier Amite,
nabij den linkeroever van den Mississippi, benoordw.
Nieuw-Orleans.
Galvez, stad in Spanje, 6 uren gaans bezuidw.
Toledo ; 2400 inw.
Galway, 1) graafschap in lerland, prov. Connaught, ruim 115 vierk. mijlen groot, bevolkt met
255,000 zielen, ten W. hegrensd door den Atlantischen Oceaan, ten Z. door de baai van G. en het
graafschap Clare, ten N. door de graafschappen
Mayo en Roscommon, heeft slechts in het noorden
eenen vruchtbaren grond. — 2) oudtijds Ausoba,
ook wel Gallovidia, hoofdpl. van het graafschap G.,
ligt '23 mijlen bewesten Dublin, heeft eene groote
haven en 25,000 inw., is als militair station en
markt voor inheemsche produkten belangrijk, en ook
vooral als haven voor de landverbuizers gewichtig.
Eertijds was G. eene sterke stad ; in 1641 weigerde
zij de engelsche troepen te ontvangen, en nam de
rebellen in bescherming door zich aan den hertog
van Ormond te geven ; in 1651 werd G. ingenomen ;
in 1690 verklaarde G. zich voor Jacobus II, en wederstond lang de troepen van Willem III.
Galyzin, of Golyzin, dezelfde naam als Galitzin.
Gama (Vasco de), graaf van Vidiguey
roemd portugeesch zeevaarder, geb. omstr. 1450 te
Sines in Portugal, werd 9 Juli 1497 door koning
Emmanuel uitgezonden om den zeeweg naar Indie
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Gamaches

Gameliin

vender te vervolgen (de kaap de Goede Hoop was
reeds tien jaren vroeger ontdekt door Bart. Dias).
In Dec. 1497 zeilde G. de Kaap om, en kwam in
Mei 1498 ten anker voor Calicut, ter kuste van
Malabar. Bij zijne terugkomst in Portugal (1499) werd
hij me, de grootste onderscheiding ontvangen door
koning Emmanuel, die hem tot grande van Spanje verhief met den titel van admiraal der Indien. In 1502
vertrok G. op nieuw met eene talrijke scheepsmacht,
onderwierp een gedeelte der kusten van Oost-Afrika,
vestigde de spaansche kolonien Mozambique en Sofala,sloot een traktaat met den koning van Cananore,
en drong door tot Cochin. Met 13 rijk beladene
schepen keerde hij reeds 20 Dec. 1503 in Portugal
terug, waar men hem nu gedurende 21 jaren werkeloos liet, totdat koning Johannes III hem 1524
als onderkoning naar Indie uitzond, waar hij met
vastheid en beleid het gezag van Portugal herstelde;
doch midden in deze zijne task stierf hij, reeds kort
na zijne aankotnst te Cochin, 24 Dec. 1524.Zijne zonen
Stephanus en Christophorus onderscheidden zich
insgelijks als zeevaarders; laatstgenoemde stierf
1541 in Aibyssinie. De ontdekkingen van G. zijn beschreven door Barros, en in de 'Lusiados" bezongen
door Carnoens, terwijl de door Meyerbeer nagelatene
opera »L'Africaine" den naani van Vasco de Gama
op nieuw de geheele beschaafde wereld heeft rondgedragen sedert 1865.
Gamaches, lat. Gamachiunt of Gamapium,
fransche stad, dept. Somme, aan de Bresle, 6 uren
gaans bezuidw. Abbeville; 1200 inw.; eertijds sterke
stad; rumen eener citadel, die in 1500 vernield werd
door de Engelschen ; geboorteplaats van Vatable.
Gamaches (Joachim Rouault de), maarschalk
van Frankrijk, nit eene oude famine uit Poitou,
diende onder Karel VII en onder Lodewijk XI, werd
tot maarschalk verheven 1461, en verdedigde Parijs
tegen den graaf van Charolais in den oorlog der
Ligue du Bien public (1465). In weerwil van de
diensten, door G. bewezen, werd hij door Lodewijk XI verdacht van verraad, in hechtenis genomen (1476), en veroordeeld tot 5 jaren gevangenis
en 20,000 francs boete aan den koning; dit vonnis
werd echter niet ten uitvoer gelegd ; G. stierf 1478.
Gamain (Francois), smid van Lodewijk XVI,
werd door lien koning belast met de vervaardiging
van de befaamde ijzeren kast. Later betichtte hij
den koning en de koningin, dat ze hem om het leven
Madden willen laten brengen door middel van vergif,
en Was een der ergste heethoofden, die de stem tegen
het koningschap verhieven.
Gamal, dorp op Java, adsist.-res. Magaiang ;
nederlaag der muiters 6 Juli 1828.
Gamaleno (Rodriguez), geb. 1797, gest. Dec.
1863: was reeds op zijn 21e jaar buitengewoon
hoogleeraar in de rechten te Valladolid ; werd vier
jaren later benoemd tot burgerlijk gouverneur van
Lugo, kenmerlite zich daar door geestkracht en
rechtvaardigheid en door eene voorbeeldige strengheid tegen de rooverbenden, die overal de liberate')
vervolgden en het land beroerden. Bij de fransche
interventie werd aan G. het bestuur over Galicia
aangeboden, doch, nit overtuiging tegen de interventie
gestenid, weigerde bij dat, en ging zich te Valladolid
vestige') als advocaat, verdedigde daar de liberate
bladen tegen de maatregelen der politic van Ferdinand VII, en werd deswege in de gevangenis geworpen ; aan de tusschenkomst van den franschen
gezant had hij te danken, dat hij niet naar eene afrikaansche vesting werd gezonden. In 1834 werd hij
burgemeester van Valladolid, en daar, met zijnestrikte

onpartijdigheid, belette hij de moorden, die overal
elders in Spanje gepleegd werden op de uit hunne
kloosters verdrevene monniken. In 1837 werd hij
tot lid van den senaat benoemd; in 1858 andertnaal.
Zoo in den senaat als in de Cortes heeft hij steeds
geijverd tegen het misbruik, dat de geestelijkheid
maakt van hare macht.
Gamali61, 1) een Pharizeer ten tijde van Jezus,
lid van het synedrium, leermeester van Paulus en
Stephanus, een verstandig en bezadigd man, die het
doodvonnis, dat de hooge raad over de apostelen
meende uit te spreken, afwendde; hij is waarschijnlijk dezelfde als Simeon's zoon en Hillel's kleinzoon,
van wien in den Talmud met grooten lof melding
gemaakt wordt. Men wil, dat hij zich in bet geheim
had laten doopen door Petrus of door Johannes;
althans de roomsch-kath. Kerk vereert hem als
heilige 3 Aug. Hij wordt in het N. T. vermeld
Hand. 5: 34 en 22: 3. — 2) werd door Mozes op
Gods bevel aangesteld als hoofdman over den stam
Manasse ; Num. 1: 10; 2: 20; 7: 54, 59; 10: 23.
G-aman, koningrijk in Opper-Guinea, benoordw.
bet rijk der Ashantijnen, en bezuiden het rijk Kong ;
hoofdstad Buntoekoe of Bontekoe.
Gamba, rijkje op de Goudkust, behoort tot
het rijk der Ashantijnen, en heeft tot hoofd-tad G.,
welke stad 45 mijlen benoorden Dahomey ligt.
Gamba (Bartolommeo), ital. bibliograaf, geb.
16 Mei 1766 te Bassano, als onderbibliothecaris van
S.-Marco te Venetie gest. 3 Mei 1841. Van zijne vele
verdienstelijke werken noemen wij Serie dei testi di
lingua (4e druk Venetie 1839).
Gambara (Vittoria), ital. dichteres, geb. bij
Brescia 1485, gest. 1550 als wednwe van Giberto X,
beer van Correggio ; zij leefde op vertrouwelijken
voet met Bembo. Hare Rime e lettere zijn uitgegeven
door Rizzardi (Venetie 1759).
Gamble, lat. Gambia, de Stachir van Pt
rivier in Nigritie, ontspringt onder den naam van
Dinian in het rijk Fouta-Toro, loopt van het oosten
naar het westen, besproeit Tenda, Bondoe, Jani,
Saloem, Badiboe en Barra, neemt een aantal rivieren
in zich op (o. a. de Cassamanza, de Cacheo), besproeit de engelsche factorij (thans stad) Bathurst
en de fransche factorij Albreda, en valt, na eenen
loop van 400 mijlen, met verscheidene monden in
den Atl. Oceaan ; de hoofdmond bezuiden de Groene
kaap, hij kaap St.-Mary, is 3 mijlen wijd. De landstreek, door den Senegal en de G. besproeid, draagt
naar die beide rivieren den naam van Senegarnbie.
— Het britsche gouvernement G., in West-Afrika,
bestaande uit het eiland St.-Mary met de stad
Bathurst, aan den mond der rivier G., is 5 a 6 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 6000 zielen.
Gambier (John), engelsch admiraal (17561833), bombardeerde Kopenhagen 1807, vernielde
met behulp van branders de fransche vloot bij het
eiland Aix, bezuiden la Rochelle, in 1809, en heeft
zijnen naam gegeven aan twee archipels G., nl.: een
in den Stillen Oceaan (door hem ontdekt 1797),
zijnde 5 groote en verscheidene kleinere eilanden ;
en een in de Spencer-golf, Zuid-Australia.
Gambles, vaarwater. Zie GAMLES.
Gambrinus, een vlaamsch koning nit den
tijd der legenden ; wordt voor den uitvinder van het
bier gehouden.
Gamelien, feesten ter eere van Juno, als beschermgodin van het huwelijk (grieksch genius). De
maand Jannari droeg bij de Atheners den naam van
gamelion, omdat de huwelijken, in die maand gesloten, your gelnkkiger werden gehouden dan andere.
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Gameren

Gangra

Gameren, dorp in Gelderland, aan den Waaldijk, een half uur gaans bewesten Zalt-Bommel ;
1000 inw.; ruinen van een oud kasteel (het Slotvan-G.).
Gamertingen, stad in het pruis. prinsdom
Hohenzollern-Sigmaringen, ruim 4 uren gaans benoorden de stad 11.-S.; 1200 inw.
Gamla, d. Ond, komt dikwijls voor in zweedsche geograph. namen.
Gamles, of Gambles, vaarwater in de Zuiderzee,
tusschen Medemblik en het eiland Wieringen ; bezuiden tie bakens een steenachtige rug, lang omstr.
1 130 el, op sommige plaatsen breed 6 el, genaamd

Indra's hemel met de uitvoering van zang en dans
en meer andere vermakelijkheden belast zijn. Een
Gandharva-huwelijk beteekent een huwelijk, dat
zonder de gebruikelijke godsdienst-formaliteiten, en
zonder getuigen, gesloten wordt nit loutere liefde
door de beide belanghebbenden.
Gandia, stad in de spaansche prov. Valencia,
aan den Alcoy, nabij de Middell. Zee, 6 uren gaans
benoordw. Denia ; 6000 inw.; kleine haven; had
vroeger eene universiteit ; was eertijds een hertogdom, dat 1485 door Ferdinand den Katholieke aan
de familie Borgia geschonken werd.
Gandia (Frans Borgia, hertog van). Zie BORGIA.
Gandino, marktvlek in 't Lombard. Val-Seriana,
5 uren gaans benoordoosten Bergamo; 3000 inw.
Gando, rijk der Fellatas in het westen van
Soedan, aan beide zijden van den Niger, zuidwaarts
tot aan de nitwatering van den Benue, beslaat circa
4000 vierk. mijlen gronds, en bestaat nit verscheidene provincien ; de koning of vorst van G. resideert
in de stad G. in de prov. Kebbi.
Gandwana. Zie GONDWANA.
Ganeca, in de latere indische mythologie de
god der wijsheid en der kunsten, die o. a. aan het
begin van ieder indiaansch boek aangeroepen wordt,
ook bij het aanvangen van eene refs, eene onderneming, enz.
Ganganelli, de familienaam van pans Clemens XIV.
Ganges, stall in het fransche dept. Hdrault, aan
den Hdrault, 10 uren gaans noordelijk bewesten
Montpellier; 4800 inw.
Ganges, fransch Gange, sanskriet Ganga, de
beroemde rivier van Hindostan, welks noordelijk
gedeelte de G. doorstroomt in de ricbting van het
westen naar het oosten, midden door de britsch
0. 1. presidentschappen Bengalen en Agra. De G.
ontspringt op de zuidhelling van den Himalaya, in
Tibet, uit de twee bronstroomen Bhagirathi en
Alakananda, komt bij Hurdwar nit het bergland in
de groote, rijkgezegende Ganges-vlakte, doorstroomt
de provincien Delhi, Agra, Oude, Allahabad, Berar
en Bengalen, en ontlast zich met verscheidene monden, na eenen loop van 420 mijlen, in de Bengaalsche golf, to gelijk met den Brahmapoetra, met welke
rivier, die eerst een der vele armen van den G. opgenomen heeft, de G. een groat delta-land heeft gevormd, waar de Brahmapoetra zich met den G. vereenigd heeft. De drie voornaamste armen van den
G. zip]: de Hoogli, aan welken arm Calcutta ligt, is
de westelijkste ; de middelste beet de Hoeringotta,
de oosttelijkste de Padna. Even als de Nijl, veroorzaakt de G. periodieke overstroomingen. Onder de
schier ontelbare menigte rivieren, die zich in den G.
komen ontlasten, zijn twaalf groote, vvaarvan de
voornaamste de Jumna of Dzjumna is. Het stroomgebied van den G. bedraagt 27,030 vierk. mijlen.
De G. wordt door de Hindoes vereerd als eene heilige rivier, die als godheid Ganga beet en identiek
is met Bhawani, de vrouw van Siwa; ieder, die een
bad neemt in den G , is daardoor gereinigd van al
zijne zonder; vooral naar de bronnen van den G.
worden veelvuldige bedevaarten gedaan.
Ganges—eilanden. Zie NATOENAS (Noord-).
Gangi, stad in de sicil. prov. Palermo, 8 uren
gaans oostelijk bezuiden Cefalu ; 1 0,000 inw.
Gangotri, bedevaartplaats in het noorden van
Hindostan, in het landschap
nabij de bron
van den Ganges.
Gangra. tegenw. Kiangari, stad in Paphlagonie, was de residentie van koning Dejotarus,

Gamlesbank.

Gammadieten, een yolk vertneld in het 0. T.;

Ezech. 27: 11.

Gamma-Knorra, of Gamma-Canorre, ook
wel Gamma-Nacore, vuurspuwende berg op het moluksche eiland Gilolo (nederl. 0. 1.), heeft eene onderaardsche gemeenschap met den Piek van Ternate,
die bijna van onder tot boven scheurcle, bij de vreeselijke uitbarsting van den G. 20 Mei 1673; vroegere uitbarstingen zijn 1608, 1635 en 1653. Op
dezen berg hadden de Hollanders een fort, dat 1616
geslecht is.
Gamma—Lama, stall op het nederl. 0. 1.
eiland Ternate, 3 mijlen bezuidoost. het fort Orange.
Eertijds bij G.-L. eene vesting, die de sterkste was
van het geheele eiland ; die vesting werd door de
Portugeezen aaugelegd 1522, voltooid 1540, door
hen verlaten 1663, en door de Hollanders geslecht
1669.
Gammelsdorf, dorp in den beierschen kreis
Oberbaiern, landgericht Moosburg ; in 1313 overwinning van Lodewijk den Beier op Frederik van
Oostenrijk.
Gamonal, dorp ill Spanje, nabij Burgos; overwinning 10 Nov. 1808 door de Franschen onder
Soult bevochten op de Spanjaarden.
Gamping, verscheidene dorpen op Java, o. a.:
het voormalige dorp G. in de adsist.-res. Magelang,
waar de muiters in 1829 tweemaal door de nederl.
troepen werden verslagen ; het schoone dorp werd
door de onzen, als schuilnest der muiters, platgebrand.
Gamrun, stad in Perzie. Zie GOMBROEN.
Gamul, een overste der priesters ten tijde van
David ;I Chron. 24: 17.
Gan, fransche stad, dept. Neder-Pyreneen, aan
de Nees, 2 uren gaans bezuiden Pau ; 3000 inw.;
minerale bronnen.
Gana, lat. naam der voormalige stad 't Gein in
de prov. Utrecht. Zie GEIN.
Gand, fransche naam der stad Gent.
Gandaria, • verscheidene dorpen op Java ; ook
een landschap G., resid. Batavia.
Gandasoeli, of Gandasoli, verscheidene dorpen op Java; het district G. ligt in de PreangerRegentschappen.
Gandersheim, stad in het hertogdom Brunswijk, aan de Gande (een riviertje, dat zich in de
Leine ontlast), 15 uren gaans bezuidw. Brunswijk ;
2700 inw., eertijds eene in de 9e eeuw door hertog
Ludolf van Saksen gestichte rijksprinselijke andij,
die 1568 protestantsch werd, en Welk prinsdom
1803 door den hertog van Brunswijk werd opgeheven.
Gandesa, marktvlek in Spanje, 17 uren gaans
zuidelijk bewesten Tarragona ; 2500 inw.
Gandharvas, in de indische mythologie eene
ontelbare menigte halfgoden en halfgodinnen, die in
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Ganipa

Ganipa, lat. naam van het limburgsche vlek

Garcia

Garachico, stad ter noordkust van het
Teneriffe; 2500 inw.; eertijds veel gewichtiger, doch
Ganipa, en Gannite-Marta, oude Damen (793) 1705 grootendeels verwoest door eene vulcanische
van het geldersche dorp Gent.
uitbarsting.
Gannat, het oude Gannatum of Gannapum,
Garakpoer. Zie GORUCKPORE.
stad in het fransche dept. Allier, aan den Andelot,
Garama, tegenw. Gherma, stad in Afrika, be7 mijlen bezuiden Moulins ; 5500 inw.
zuiden de Groote Syrte en beoosten Thabudis, was
Gannim, 2 joodsche steden. Zie EN-GANNIM.
ow handel te drijven de plaats van samenkomst tusGannite-Marta. Zie GANITA.
schen de inboorlingen nit het binnenland van Libye
Gannodurum, lat. naam van Laufenburg.
en de bewoners der kuststreek (meerendeels GrieG-ansfort (Joh. Wessel), geb. te Groningen in ken, Pheniciers of Carthagers). Naar deze stad droehet begin der 15e envy, studeerde in het fraterhuis
gen de Garamanten hunnen naam.
te Zwolle, was reeds vroeg bevriend met den beGaramanten, oudtijds een zeer uitgebreid
roemden Thomas a Kempis, werd 1475 professor te
yolk in het binnenland van Afrika, bezuiden den
Heidelberg, stierf 9 Oct. 1489 te Groningen, is als
Atlas, waardoor hun land van Numidie werd geeen der voorloopers te beschouwen van de Kerkgescheiden ; ze bewoonden het tegenwoordige Fezzan
hervormers, en werd bijgenaamd Lux mundi, d. i.
en het laud der Tibbos (zie GARAMA). In 21 v. Chr.
het Licht der wereld. Zijne werken verschenen het
deed C. Balbus eenen vermaarden veldtocht in bet
volledigst in druk te Groningen 1614.
land der G., het zuidelijkste yolk, dat de Romeinen
Gansojen, gehucht in de nederl. prov. Noord- kenden in Afrika ; door Quirinus werden de C. verBraband, aan de Oude Maas; drie kwartier gaans
slagen onder de regeering van Augustus.
bewesten Heusden stond bet oude kasteel (SlotGaramond (Claude), graveur en lettergieter,
te-G.), gesticht in het laatst der 13e eeuw, afgegeb. te Parijs in het laatst der 15e eeuw, ontving van
broken 1829. De heeren van dit kasteel hadden
Frans I de opdracht om, voor het drukken van de
eertijds het recht om geld te munten; vandaar de
grieksche schrijvers, naar de teekeningen van Angelo
Gansojensche munten.
Vergen de drie soorten van grieksche letters te graGantel, 1) riviertje in Delfland, prov. Zuid- veeren, sedert bekend onder den naam van garamoncl.
Holland. — 2) riviertje in het land van Altena, prov.
Garaphi montes, tegenw. Gdib-el-Zickar,
N.-Braband.
gebergte in Mauritanie, in 'het koningrijk Fez ; in de
Gantois, fransche naam voor Gentenaars.
G. ontspringt de Sjelif.
Ganum, lat. naam der voormalige stad 't Gein
Garay (Juan de), spaansch generaal, geb.1541
in de prov. Utrecht. Zie GEIN.
te Badajoz, ging naar Amerika ; na den Parana opGanymedes, jonge pries van uitnemende gevaren te zijn ontdekte hij een groot binnenland,
schoonheid, zoon van den trojaanschen koning Tros
en stichtte daar eene kolonie, waaraan hij den naam
en van Calirrhoe, werd door den adelaar van Jupigaf van Santa-Fe-de-Vera-Cruz. Ter belooning werd
ter opgenomen van den berg Ida, en naar den hemel
hij door Filips II benoemd tot luitenant-generaal en
gebracht, om daar schenker der godeii te warden.
stadhonder van Assuncion (1576). In 1580 liet hij
Gap, het oude Vapincum, zeer oude stad in bet de stad Buenos-Ayres weder opbouwen, die de Infransche dept. Hautes-Alpes, 9 mijlen oostelijk bedianen verwoest hadden ; door een hunner werd hij
zuiden Grenoble; 11,000 inw.; kathedraal met praalverrnoord (1592).
graaf van den hertog van Lesdiguieres; eertijds was
Garb (el), d. de ondergang der zon, dezen
G. de hoofdplaats van het landschap Gapencais (zie
naam- gaven de Arabieren aan liet zuidwesten van
dat art.); veel leed G. van de invallen der SarraceePortugal, dat dien naam behouden heeft in Algarvie.—
nen, behoorde vervolgens aan de graven van ForMen noemt ook aldus den noordwestelijken uithoek
van Marokko, in het koningrijk Fez, aan de straat
calquier, die het afstonden aan den bisschop van G.;
in 1692 werd G. ingenomen en verwoest door Vicvan Gibraltar. Zie RABAT.
tor-Amadeus, hertog van Savoje.
Garbieh, prov. van Neder-Egypte, in de Delta,
Gapencais, de oude Vapincensis tractus, land- aan de Middell. Zee, ten W. begrensd door de provv.
Menoef, Rosette, Bahyreh, ten 0. door de provv.
Schap in Opper-Dauphine, maakte onder de RomeiDamiette en Mansoerah ; de hoofdplaats van G. is
nen deel uit van Narbonnensis 2a, en werd bewoond
door de Caturigen en de Tricoriers. AchtereenvolMehallet-el-Kebir.
gend behoorde G. aan de Burgundiers, aan de FranGarcia, of Garcias, naam van verscheidene graken, aan de koningen van Arles, en na de verbrokyen van Castilie en van eenige koningen van , Navarra in de middeleeuwen. Slechts een paar hunner
kelihg van bet koningrijk Arles aan de markiezen van
moeten wij bier opzettelijk vermelden, nl. G. I,
Provence, aan de graven van Forcalquier, door wie
graaf van Castilie, geb. 938, gest. 990, volgdezijnen
een gedeelte werd afgestaan aan den bisschop van
vader Fernand-Gonzales op in 970, onderdrukte den
Gap. In 1448 maakte Karel Karel VII zich van G.
opstand der graven van Vela, behaalde verscheidene
meester, doch gaf het terug aan Rene, graaf van
voordeelen op de Mooren, doch werd eindelijk dooProvence ; door Lodewijk XI werd het eindelijk voor
delijk gekwetst en door hen gevangen genomen. —
goed aan de kroon getrokken ; tegenwoordig maakt
G. III, bijgenaamd de Bever, koning van Navarra,
het landschap G. deel uit van het departement der
zoon van Sancho 1II, dien hij opvolgde in 994. Ook
Opper-Alpen.
Gapinge, dorp met ruim 200 inw. op het G. III beoorloogde de Arabieren, verbond zich
met Bermudes, koning van Leon, tegen Almanzor,
zeeuwsche eiland Walcheren, 3 kwartier gaans bedie 998 door G. verslagen werd in den veldslag van
westen Veere, 5 kwartier benoorden Middelburg ;
Calatanazor. G. was 43 j. oud toen hij 1001 stierf.
wordt veelal Der-Gapinge of Ter-Gapinge genoemd.
Gara, 1) stad in Hongarije, Donaukreis, 18 uren Men heeft hem den bijnaani van Bever gegeven, omdat hij altijd onwillekeurig begon te beven als hij
gaans benoordw. Bacs; 3700 inw. — 2) meer in
zijne wapenrusting aandeed ; en eens zeide hij bij
lerland, graafschap Connaught, 5 a 6 uren gaans
die gelegenheid: nMijn lichaam beeft voor het gevaar,
bewesten Carrick.
waaraan mijn moed het weder zal gaan blootstellen."
ABUSA.
Garabusa. Zie GRABUSA,
Gerinep.
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Garcilasso de la Vega

Gardiner

Garcilasso de la Vega, eigenlijk Garcias
Laso de la Vega, 1) beroemd spaansch dichter, gel).
omstreeks 1503 te Toledo, nam deel aan al de oorlogen van Karel V, onderscheidde zich vooral in den
slag van Pavia (1525), en sneuvelde 1536 op het
fort Muy in het fransche dept. Var, bij gelegenheid
van den inval der Keizerlijken in Frankrijk. Zijne
landgenooten noemden hem den Spaanschen Petrarca. De beste editien zijner werken zijn die van Madrid 1765 en 1788; ze zijn 1813 in het Engelsch
vertaald uitgegeven door Wiffen. — 2) spaansch geschiedschrijver, bijgenaamd de Inca, omdat hij van
moederszijde afstamde van de koninklijke familie
van Peru. Geboren 1530 te Cuzco, verzamelde hij
al de bouwstoffen, die hij vinden kon, am de geschiedenis van zijn land te schrijven; doch Filips 11, die
bang was dat G.'s invloed in zijn geboorteland te
vreezen konde zijn, zond hem bevel om naar Spanje
te komen, waarop G. zich kwam vestigen te Valladolid, waar hij zijne werken schreef, en 1568 stied'.
Men heeft van hem .Koninklijke commentarien,
deleade over den oorsprong der Incas, hunne wetten
en hunne regeering" (2 dln. Lissabon 1609-16);
eene vAlgetneene geschiedenis van Peru" (Cordova
1616); eene »Geschiedenis van Florida" (Lissabon
1605). Al die werken zijn in 't Fransch vertaald, het
eerste 1744, het tweede 1633, het laatste 1670.
Garcin de Tassy (Joseph Heliodore Sagesse
Vertu), fransch orientalist, geb. 20 Jan. 1794 te
Marseille, prof. aan de school voor oostersche tales
te Parijs, is wat de Hindoe-taal betreft eene autoriteit ; behalve vele andere werken heeft men van hem
eene Histoire de la littdrature hindoustani et hindoui
(dl. 1 en 2, Parijs 1839-47), welk werk zelfs in
India in het Hindostansch vertaald is geworden.
Gard, lat. Vardo, rivier in Frankrijk, ontstaat
op de plateaux van het dept. Lozere, nit de vereeniging van den Gardon d'Anduze en den Gardon
d'Alais, doorstroomt het departement Gard in eene
oostzuidoostelijke richting, komt tot op 2 uren alstands benoorden Nimes, en valt na eenen loop van
ruim 8 mijlen in de Rhone, tusschen Aramon en
Beaucaire. De zoogenaamde Pont-du-Gard, 4 uren
gaans benoordoosten Nimes, is een kolossaal bouwgewrocht der Romeinen, lang 269 nederlandsche
ellen en circa 49 nederlandsche ellen hoog. Deze
brug bestaat uit drie ripen bogen boven elkander ; de
bovenste bogenrij droeg eene waterleiding,waartnede
het water nit de bronnen van Aire en Airan naar
Nimes geleid wend: die waterleiding is bij den inval
der Barbaren vernield. De rivier G. geeft haren
naam aan een dept. van Frankrijk, het department
G., groot' ruim 109 vierk. bevolkt met
420,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen
(Nimes, Alais, Uzes, le Vigan); dit dept. grenst ten
Z. aan de Middell. Zee, ten 0. aan de Rhone, ten
N. aan bet dept. Ardeche ; de hoofdplaats is Nimes.
Garda, zeer and dorp, prachtig gelegen aan de
oostzijde van het meer van G., ruim 3 mijlen benoordw. Verona, met 3000 inw. en eene kleine haven. Bonaparte versloeg in de nabijbeid van G. de
Oostenrijkers onder Wurmser in 1796 (slag van
Rivoli).
Garda (bet Meer van), it. Lago di Garda, bij
de Romeinen Benacus laces, een der grootste meren
in Opper-Italie, half tot lombardisch, half tot venetiaansch gebied, en slechts met het noordelijk gedeelte tot Tirol bchoorende, is ruim 7 mijlen lang,
I a 2 mijlen breed, op de diepsteplaats 892 vt. diep,
vischrijk, 213 vt. boven den spiegel der zee gelegen,
en omringd door heerlijke oeverlandschappen. Aan

het noordeinde ontvangt dit meer den Sarca ; aan 't
zuideinde, bij Peschiera, komt de Mincio uit dit meer,
om zich te gaan ontlasten in den Po. Op de oevers
van dit meer werden in 268 de Alemannen totaal
verslagen door den romeinschen keizer Claudius.
ZIP, GUARDAFUI.
Gardafui,
Zie GHARDEIA.
Gardaia, stall i Al i Zi
Gardanne, stad in Frankrijk, dept. Monden
van. de Rhone, ruin] twee uren gaans bezuiden Aix ;
3000 inw.
Gardarike, in de oudnoordsche geschiedkundige werken het westelijk gedeelte van Rusland, inzonderheid de Oostzee-provincien Li thauen, Koerland
en Esthland.
Gardarsholm, Gardar's eiland, oude
naam van IJsland, naar Gardar, een Zweed, die bet
in de 9e eeuw ontdekte.
Garde—Presnet, vlek in het fransche dept.
Var, ruim 6 mijlen benoordoosten Toulon en 6 uren
gaans hezuidw. Draguignan ; 3000 inw.; vermoedelijk het oude Fraxinet, dat de Sarraceenen versterkten in de 9e eeuw, en van waar zij hunne strooptochten deden in Provence (889-975).
Garder. Zie CALDER.
Gardelegen, ook wel Gardeleben, stad in de
pruis. prov. Saksen, aan de Milde, 6 mijlen benoordw.
Maagdenburg ; 5400 inw.; ecrtijds vrije rijksstad.
Op de Gardelegener heide bevocht markgraaf Lodewijk I in 1343 eene overwinning op Otto van
Brunswijk.
Gardelsweer. Zie GARRELSWEER.
Garderen, dorp in Gelderland, op de NederVeluwe, 3 uren gaans bewesten Nijkerk ; omstr.280
ittw.; bijna geheel afgebra»d 1811, is het herbouwd
en verfraaid.
Gardie (graven de la). Zie LA GARDIE.
Gardiki, stad in europ. Turkije, 5 uren gaans
benoorden Delvino, op eene steile hoogte, nabij de
Belitza ; was v645r 1812 eene bloeiende stad, doch
wend toen door Ali Pacha veroverd en grootendeels
verwoest.
Gardiner, i stall in den n.-amerik. staat
Maine, aan den Kennebec, 8 mijlen benoordoosten
Portland en 5 uren gaans bezuiden Augusta ; 6500
inw. 2) eene baai aan den oosthoek van LongIsland (n.-arnerik. staat New-York) ; in die baai
3) het eilandje G. ( Gardiner Island).
Gardiner (Stephanus), bisschop van Winchester, natuurlijke noon van Woodwill, aartsbisschop
van Salisbury, was geb. 1483 te St.-Edmundsbury
in het graafschap Suffolk ; G. was secretaris van kardinaal Wolsey, en een der afgevaardigden, die Hendrik VIII naar Rome zond om de ontbinding te bewerken van zijn huwelijk met Catharina van Aragonie. Hij verdedigde die echtscheiding en de koninklijkeoppermacht in eon verhandelingDeveraobedientia
(Londen 1534), die te Rome op den Index geplaatst
wend; en niettemin heulde hij met Rome om de
plannen van Hendrik VIII, die hem tot staatsraad
verheven had, tegen te werken. Zoodra de koning
dit bespeurde, verwijderde hij G. uit den staatsraad.
Onder Eduard VI trad G. openlijk op tegen Thomas
Cranmer, den anglicaanschen aartsbisschop van
Canterbury, en werd nu, als verklaard tegenstander
van de Hervorming, gevangen gezet. Zoodra Maria
den troon beklommen had, kwam G. in hooge gunst
en wend aangesteld als opperkanselier. Op zijn aanraden werden de Hervormden nu vervolgd met de
uiterste gestrengheid; bij liet er zelfs velen doodwartelen op de pijnbank. Deze intrigant stierf
12 Nov. 1555.
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Garding

Garnerin

Carding, stad in Sleeswijk, landschap Eiderstedt ; 1700 inw.
Gardner, een der Vriendschaps-eilanden. Zie
AMARCOERA.
Gardon, twee rivieren. Zie GARD.
Gareb, een heuvel nabij Jeruzalem; Jerem.31: 39.
Gareb, een der helden van David ; H Sam. 23:
38; I Citron. 11 : 40.
Garemie, voormalig dorp aan de oostzijde der
Ee, in het noordoosten der prov. Groningen, werd
bij den watervloed 1277 door den Dollart verzwolgen.
Garessio, stad in de piemont. prov. Mondovi,
aan den Tanaro, 7 uren gaans bezuidoosten Mondovi ; 6000 inw.
Garfagnana, landschap in Italie, gevormd
uit gedeelten der voormalige rijken Modena, Lucca
en Toskanen, bestaat hoofdzakelijk nit het romantische dal van den Boven-Serchio. De vroegere modeneesche pray . G. was bijna 10 vierk. tnijlen groot,
en telde ruim 50,000 bewoners.
Gargano, of San-Angelo, 't Garganumpromont.
der ouden, eene geisoleerde bergengroep in de
napolit. prov. Capitanata, vormt het in de Adriatische Zee vooruitspringende schiereiland benoorden
de golf van Manfredonia, en is in den Monte-Calvo
4620 Vt. hoog.
Gargettus, vlek in Attica, aan den Hymettus:
geboorteplaats van Epicurus.
Gargnano, stad in de lombard. prov. Brescia,
aan de westzijde van het Garda-meer ; 4000 inw.
Garianonum, stad in romeinsch Britannia,
bij de Iceni ; tegenw. Yarmouth.
Garibaldi (Giuseppe), geb. 4 Juli 1807 te
Nizza, sedert zijne vroege jeugd zeevarende, eerst
op koopvaardijschepen, vervolgens in dienst der
sardische marine, nam als een hartstochtetijk aanhanger der ideen van het »Jonge Halle" deel aan
den opstand van 1834 te Genua, inoest dientengevolge de vlucht nemen, en kwam, na velerlei romantische lotgevallen, in dienst der zuid-anteriliaansche
republiek Uruguay. Door den aanvankelijken hervormingsgeest van Pius IX werd G. verlokt om naar
Italie terug te keeren, kommandeerde 1848 een
ital. vrijkorps tegen :de zegevierende Oostenrijkers,
doch kon zich eindelijk slechts met moeite eenen
uitweg banes naar Zwitserland. Hierop verleende
bij zijne beste diensten (1 849) aan de te Rome uitgeroepene republiek, doordien hij de stad clapper
ver.dedigde tegen de aanvallen der Franschen en
Napolitanen. Toen hij echter eindelijk (3 Juli) voor
de overmacht zwichten en Rome verlaten moest,
redde hij zich op piemonteesch grondgebied, en ging
te Genua scheep naar Amerika, waar hij in zijn onderhoud voorzag met de kustvaart. Nadat hij ook
nog eenigen -tijd in Peru had doorgebracht, keerde
hij 1854 naar Sardinie terug, en woonde, steeds den
loop der gebeurtenissen volgende, tot 1858 op het
eilandje Caprera, waar bij een stuk land in eigendom bezat. Hij verwijderde zich meer en meer van
de mazzinistische partij, en begreep, dat de vrijmaking van Italie moest uitgaan van den koning van
Sardinie. Victor Emmanuel en Cavour waren niet
ongezind zich van G. tot hunne doeleinden te bedienen. In het voorjaar van 1859 benoemd tot sat.disch generaal, vormde G. het korps der Alpenjagers,
waarmede hij (Mei 1859), op zijnen tocht door Lombardije, het oostenrijksche legerkorps van Urban terugdrong. Na den vrede van Villafranca aanvaardde
hij (in Aug.) eerst het kommando over de toskaansche divisie in de Romagna, vervolgens (in Sept.)
het opperbevel over de aldaar geconcentreerde divi-

sien der liga ; de beoogde veldtocht tegen de panselijke rnarken (Nov. 1859) werd echter verhinderd.
Als afgevaardigde in bet parlement te Turijn protesteerde G. tegen het afstaan van Savoje en Nizza,
en nam daarop als piemonteesch generaal zijn ontslag. Kort daarop stelde hij zich aan het hoofd van
een leger vrijscharen, waarmede hij te Genua scheep
ging om naar Sicilie te stevenen, en 11 Mei 1860
landde hij te Marsala ; Brie dagen later aanvaardde
hij namens Victor Emmanuel het dictatorschap over
het eiland, rukte zegevierend op naar Palermo, \velke
stad hij 27 Mei innam; 19 Aug. landde hij bij Melito
op het vasteland, waarop Reggio capituleerde 21 Aug.
Nu proclameerde G. zich als dictator der Beide Sicilien, rukte 7 Sept. zonder tegenstand te ontmoeten
Napels binnen, en proclameerde Victor Emmanuel
als koning van Italie. Nadat hij hierop, allerwege
als bevrijder van Italie gevierd, eenigen tijd in de
stitste afzoudering verblijf had gehouden op Caprera,
ondernam hij in den zomer van 1862 eene reis door
Opper-Italie, en verzamelde Aug. 1862 op het eiland
Sicilie andermaal vrijscharen om zich heel), met
oogmerk, daarmede op Rome aan te rukken, welke
aanslag echter ors zwaarwichtige staatkundige redenen door het italiaansche gouveruement moest
worden belet ; 29 Aug. werd G. dan ook, met zijne
gansche bende, in het gehergte benoordoosten Reggio, op den Aspromonte, door generaal Pallavicini
gevangen genomen. Bij die gelegenheid werd G. door
een kogel in den voet gekwetst, welke wond de belangstelling heeft gaande gemaakt van geheel de
wereld ; nit Engeland werd een beroemd hoogleeraar
in de heelkunde naar Caprera gezonden mu de wond
to onderzoeken, later is de kogel daaruit gehaald
door den beroemden franschen practicus Nelaton ;
en na een langdurig lijdert was G. eindelijk in 1864
zoover hersteld, dat hij een bezoek kon gaan brengen aan Engeland, waar hij overal met vorstelijke
eerhewijzen werd ontvangen, waarna hij naar zijn
eilandje terngkeerde. G. kan met recht genoemd
worden de Cincinnatus der 19e eeuw: belangloos
trekt hij zich terug, zoodra hij bet Vaderland niet
van nut kan zijn ; in 1866 aanvaardt hij andermaal
het kommando over de opgerichte vrijkorpsen.
Garigliano, de Liris der ouden, rivier in
Neder-Italie, ontspringt op den Monte-Passero, benoordoosten San-Germano, vormt zich door de vereeniging van den Sacco met den Liri, en valt 2 mijlen beoosten Gaeta in de golf van Gaeta ; aan de
boorden van den G. bloedige veldslag 1503 tusschen
de troepen van Lodewijk XII en die van Ferdinand
den Katholieke.
Garizim, berg. Zie GERIZ1M.
Garlin, stadje in het fransche dept. ederPyreneen, 7 uren gaans ben.-oost. Pau ; 15'0 inw.
Garmerwolde, oudtijds Germerwald, dorp
met ruim 500 inw. in de prov. Groningen, vierdhalf
uur gaans bezuidw. Appingedarn ; heeft veel geleden
bij den watervloed 1284, alsook bij den vloed na
den storm van 31 Dec. 1836.
Garmieten, vermeld I Chron. 4: 1 9.
Garmisch, vlek in Beieren, kreis Oberbaieru,
aan de Loisach, 10 mijl. bezuidw. Munchen; 1500 inw.
Garmouth, kleine haven- en visschersplaats
in 't schots. graafsch. Elgin, aan de uitwatering van
den Spey, ruim 1 nor gaans benoorden Fochahers.
Garnerin (Jean Baptiste Olivier), geb. 1766,
gest. 1849, en G. (Andre Jacques), geb. 31 Jan.
1769, gest. 18 Aug. 1823, twee broeders, beroemd
als luchtreizigers, en vooral wegens de verbeteringen, door hen aangebracht in de parachute, waar-
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merle zij herhaalde malen (het eerst 1797) zonder
ongelukken zijn nedergedaald. — G. (Elisa), dochter van den oudsten der beide broeders, geb. 1791,
was de eerste vrouw, die ooit met eene parachute is
nedergedaald ; zij deed dat na de inname van Parijs
21 Sept. 1815, uit eene hoogte van 1800 vademen ;
in bet geheel heeft zij dat gevaarlijke spel veertigniaal zonder ongelukken volbracht.
Garnich, dorp in het groothertogdorn Luxemburg, circa 3 uren gaans bewesten Luxemburg.
Gamier, naam van een aantal Franschen, o. a.:
G., majordomus ; zie WARNACHAIRE. - G. (Robert),
dramatisch schrijver, geb. 1545, gest. 1601 ; zijne
tragedies werken dikwijls herdrukt in de 17e eeuw.
— G. (Jean Jacques), historiograaf van Frankrijk,
geb. 1729, gest. 1805, leverde voor de groote
-Histoire de France" van- Velly en Villaret, de geschiedenis van Lodewijk XI tot Karel IX. — G. (graaf
Germain), geb. 1754, gest. 1821, uitgeweken tijdens
de omwenteling, onder het keizerrijk eerst prefect,
toen senateur, 1809 president van den senaat. Men
heeft o. a. van hem : Histoire de la monnaie depuis
la plus haute antiquite jusqu'et Charlemagne (1819).
— G. (Etienne Barthelemy), historie-schilder, geb.
1759, gest. 1849. — G. (Francois Xavier Paul),
geb. 12 Sept. 1793 te Brest, advocaat te Parijs,
heeft verscheidene geachte werken geschreven, o, a.:
Regime des eaux (5 dln. Parijs 1839-51); Traitd
des chemins (4e druk Parijs 1834); Traitd de la
possession (2 dln. Parijs 1853).
Garnwerd, of Groot-Garnwerd, dorp in Groningen, bijna 21 uur gaans bewesten Groningen ; in
1739 is de kerktoren van G. ingestort ; in den
tegenw. toren bangt eene klok, gegoten in 1420.
Garoceli, y olk in transalpijnsch Gallie, bewoonde de landstreek, die later Maurienne genoemd
is, tusschen den berg Cenis en bet dal van Prégalas,
of tusschen den berg Genévre en het dal van Cluson;
hunne hoofdstad was Ocelum (tegenw. Oulx).
G arofalo (Benvenuto Tisi da), beroemd historie-schilder, geb. 1481 te Garofalo bij Ferrara,
gest. 1559. — G. (G. B. Benvenuto da), bijgenaamd
Ortolano, omdat zijn varier tuinman was; insgelijks
een vermaard schilder, geb. te Garofalo.
Garonne, lat. Garumna, rivier in Frankrijk,
ontspringt op spaansch grondgebied in het Vald'Arath in de Pyreneen, komt bij St.-Beat in Frankrijk, neemt, na zich met de Dordogne vereenigd te
hebben, den naam van Gironde aan, en ontlast zich,
na eenen loop van 87 mijlen, 13 mijlen beneden
Bordeaux in den Atlantischen Oceaan. Deze rivier
geeft haren .naam aan een departement van Frankrijk, het dept. der Boven-Garonne (Haute- G aronne),
dat gevormd is nit de oude provv. Languedoc en
Gascogne ; bet is circa 113 vierk. mijlen groot, bevolkt met 482,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen (Toulouse, Muret, Villefranche en St.-Gaudens), en heeft tot hoofdplaats Toulouse. Over twee
andere departementen van Frankrijk, die ook aan
deze rivier hunnen naam ontleenen, zie men de
artt. LOT-GARONNE en TARN-GARONNE.
Garray, dorp in Spanje, aan den Duero, anderhalf uur gaans benoorden Soria; 300 inw.; hier
stond in der tijd het oude Numantia.
Garrelsweer, of Gardelsweer, dorp in Groningen, 11 uur gaans bewest. Appinged am ;150 inw.
Garrett (Joao Baptiste de Almeida-), portugeesch staatsman, geb. 4 Febr. 1799 te Oporto,
gest. Jan. 1834, is tevens de voornaamste portugeesche dichter van onzen tijd. Al zijne werken (12 dln.
Lissabon 1854-56).
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Garrewerd, hetzelfde dorp als Garnwerd, in
de nederl. prov. Groningen.
Garrick (David), beroemd engelsch tooneelspeler, geb. 20 Febr. 1716 te Hereford, maakte eerst
veel opgang op kleinere tooneelen, werd 1747, gezamenlijk met Lacy, door aankoop eigenaar van het
Drurylane-theater, nam de directie daarvan op zich,
bracht de meesterstukken van Shakespeare weder ten
tooneele, stelde slechts personen van buitengewoon
talent aan, en opende zoodoende het schitterendste
tijdvak, dat het engelsche tooneel ooit beleefd heeft.
Hij verliet het tooneel 1776, en stierf 20 Jan. 1779.
Hij was even groot in komieke als in tragische rollen. Hij schreef blijspelen (3 dln. Londen 1798).
Garrigues (monts), een gebergte in Frankrijk, dat deel uitmaakt van de keten der Cevennen.
De G. beginnen op de grensscheiding der departementen Gard en Aveyron, strekken zich in laatstgenoemd dept. naar het zuidwesten uit, en eindigen
bij de bron van de Orb, op de grenzen van het dept.
Herault.
Garrovillas, of G.-de-Alconetas, stad in de
spaansche prov. Caceres, aan den Taag, 11 uren
gaans bezuidw. Caceres; 6600 inw.
Garrow—bergen, bergketen in Achter-Indie,
vormt de zuid- en oostgrens van het Brahmapoetradal, en is omringd van de landstreken Assam, Bengalen en Jynteah.
Garry, 1) rivier in het schotsche graafschap
Perth, outlast zich omstr. I mijl bezuidoosten BlairAthol in den Tummel, na een snelstroomenden loop
van 4 mijlen ; de G. komt uit het 2) meer G. (Loch
Garry) in hetzelfde graafschap. — 3) een ander
meer G. (Garry Lake) in britsch N.-Amerika , ontvangt de wateren van Black river. — 4) een eiland
G. ( Garry Island) in britsch N.-Amerika, ligt bij den
mond van de Mackenzie-rivier in de IJszee.
Garsaura, stad in Klein-Azie. Zie
Garshuizen, of Garsthuizen, verbasterde naam
van Grashuizeu, dorp in de prov. Groningen, derdhalf
uur gaans benoordw. A ppingedam ; circa 300 inw.
Garsimine, voor Garcia-Ximenes. Zie NAVARRE.
Garstang, engelsche stad, graafschap Lancaster, 4 a 5 uren gaans bezuiden Lancaster; 7000 inw.;
gesticht onder Hendrik VII door Thomas Stanley,
eersten graaf van Derby.
Gartempe, 1) rivier in Frankrijk, ontspringt
in het dept. Haute-Vienne, en valt na eenen loop van
25 mijlen in de Creuze (dept. Vienne). — 2) gemeente in het franscbe dept. Creuze, anderhalf uur
gaans bewesten Gueret.
Garth (Samuel), engelsch dichter en geneesheer, geb. 1671, gest. 1718.
Gartz, stad in Pruisen, 5 uren gaans bezuidw.
Stettin, aan de Oder ; 4700 inw. — 2) stad met
2200 inw. op het eiland Rugen, 3 uren gaans bezuidoosten Bergen, was in der tijd de residentie der
koningen van Rugen, en werd in de middeleeuwen
Carenza genoemd.
Garumna, rivier in Gallie; tegenwoordig de
Garonne.
Garyp, dorp in Friesland,3 uren gaans bezuidoosten Leeuwarden ; 550 inw.
Garz. Zie GARTZ.
Gascogne, engelsch Gascony, landschap (oude
provincie) in het zuidwesten van Frankrijk, tegenwoordig de departementen Landes, Gers, HautesPyrenees en een gedeelte van Basses-Pyrenees. De
naam G. of Vascogne werd aan dit landschap gegeven door de Vasconen (Basken). In de 6e eeuw, toen
ze nit hunne woonsteden op de zuidhelling der
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Pyreneen verdreven werden door de Gothen, kwamen ze zich nederzetten tusschen den Atlantischen
Oceaan, de Garonne en de West-Pyreneen ; in 602
moesten zij zich aan de Franken onderwerpen ; doch
reeds in 630 werd G. van het Frankische rijk afgescheiden, met Aquitanie vereenigd, en aan Boggis,
tweeden non van Caribert, geschonken. In 714
kwamen de Gascogners in opstand, doch ze werden onderworpen door Pepijn en Karel den Groote,
die G. weder onder het gezag der hertogen van
Aquitanie brachten. Aistoen vormde G. een hertogdom, bestaande uit zes graafschappen (Bigorre, Bordeaux, Agen, Fezensac, Lectoure, en het eigenlijke
G., dat tot hoofdstad had St.-Sever, om die reden
Cap de Gascogne genoemd). De titel van Hertog van
G. kwam 1036 aan het huis van Poitiers, door het
huwelijk van Brisca, dochter van hertog Sancho III,
met Willem, graaf van Poitiers en Aquitanie. In
1137, door het huwelijk van Eleonore, de erfgenaam
der graven van Aquitanie, met Lodewijk VII, kwam
G. voor eeneri korten tijd aan de kroon van Frankrijk ; doch door het tweede huwelijk van die prinses (met Henri Plantagenet, 1152) kwam G. onder
het gezag van Engeland, en bleef dat tot 1453, toen
het door Karel VII voor goed bij Frankrijk werd ingelijfd. — De Gascogners hebben in taal en
zeden hunne oude nationaliteit behouden ; ze zijn
vindingrijk en geslepen, maar staan aigemeen aangeschreven als windniakers en snoevers; vandaar dat
Gasconnade zooveel beduidt als windmakerij. De
benaming van Gascogners wordt gegeven aan de bewoners der gansche landstreek tusschen de Pyreneen
en de Garonne.
Gascogne (golf van), de Aquitanicus sinus der
ouden. Zie B1SKAAISCHE ZEE.
Gascons, lat. Vascones, de Gascogners. Zie
onder het art. GASCOGNE ; zie ook BASKEN.
Gasmar, oude naam van het dorp Gaastmeer.
Gaspaerde, voormalig t di Zi e GASPARN.
Gaspar, zeeengte in nederl. 0. I., tusschen de
eilanden Banka en Billiton.
Gasparn, of Gasperen, ook Gaspaerde of Gasparden, voormalig stadje in Zuid-Holland, nabij Vianen. Volgens sommigen is dit dezelfde plaats
het kasteel Hagestein. Het werd 1405 door graaf
Willem VI van Holland en Zeeland, geholpen door
den bisschop van Utrecht, te gelijk met Hagestein
en Everstein belegerd, ingenomen en tot den grond
gesieeht. Zie HAGESTEIN.
Gaspoverdum, oude naam van het gehucht
Gesperden in de Neder-Betuwe, prov. Gelderland.
Gass, of Gasse, eiland in nederl. 0. I., in den
Molukschen archipel, aan de oostzijde van GrootObi.
Zie KARANG-AS1M.
Gassam, koni ngrijk op Bali. _.e
Gassob, boschrijk eilandje in den Molukschen
archipel (nederl. 0. I.), bij de westkust van Ceram.
Gassel, dorp in de nederl. prov. Noord-Braband, 1 uur gaans hezuidoosten Grave, bestaat nit
de twee butirtschappen Oud-G. en Niettw-G., en
telt 700 inw.
Gasselte, dorp in de prov. Drenthe, 3 uren
gaans oostelijk bezuiden Assen ; 600 inw.
Gasselter—Nieuwveen, dorp in de prov.
Drenthe, 4 uren gaans beoosten Assen, l uur gaans
noordelijk beoosten Gasselte; sedert 1662 van een
gehucht aangegroeid tot een dorp met ruim 500 inw.
Gassendi (Petrus), fransch natuurktindige,
mathematicus en philosoof, eigenlijk genaamd Pierre
Gassend, geb. 22 Jan. 1592 te Champtercier bij
Dane, gest. 24 Oct. 1655 te Parijs als prof. der

Gastel
wiskunde, sloot zich in zijne philosophie nauw aan
Epicurus aan. Zijne aanhangers, die met den naam
van Gassendisten bestempeld werden , stonden bepaald tegenover de Cartesianen. De voornaamste
werken van G. zijn : De vita, moribus et doctrina
Epicuri (Lyon 1647; Amst. 1684) ; Institutio astronomica (1645 ; dikwijls herdrukt); Tychonis Brahcei,
Copernici, Peurbachii et Begioniontani vike (Parijs

1654). Al zijne werken warden bijeen gebracht door
Montmart en Sorbiere (6 din. Lyon 1654) en doer
Averrani (6 din. Flor. 1728). — G. (Jean Jacques
Basilien, graaf), uit dezeifde familie als de vorige,
geb. 18 Dec. 1748, werd 1805 chef eener afdeeling
bij het ministerie van oorlog, 1813 senator, onder
Lodewijk XVIII pair. Hij stierf 14 Dec. 1828 te
Nuyts, en is bekend als krijgskundig schrijver.
Gassion (Jean de), maarschalk van Frankrijk,
geb. 1609 te Pau, diende eerst in Piemont onder den
hertog van Rohan, ging vervolgens naar Zweden,
bij Gustaaf-Adolf, en onderscheidde zich in den slag
van Leipzig, die 1631 door lien vorst gewonnen
werd. Na Gustaaf- Adolf's dood keerde G. naar Frankrijk terug, kommandeerde den rechtervleugel der
fransche armee in den vermaarden slag van Rocroi
(1643). Na zich in hetzelfde jaar nogmaals onderscheiden te hebben bij de verovering van Thionville
(Diedenhofen) werd hij tot maarschalk verheven,
in weerwll dat hij Protestant was. In 1647 werd hij
bij het beleg van Lens door een musketkogel gekwetst, en stierf 5 dagen later.
Gassner (Johan Jozef), vermaard geestelijk
kwakzalver, geb. 20 Aug 1727 te Bratz in Tirol,
roomsch-kath. priester en pastoor te KlOsterle in
Grauwbunderiand, later deken te Benfeld aan den
Beneden-Rijn, gaf zich uit voor duivelbanner; hij
beweerde, dat ieder, die ziek wordt, van den duivel
bezeten is, en dat er geen zekerder weg is om de
genezing te bewerkstelligen, dan den duivel uit te
drijven in den naam van Jezus Christus.Tot dat einde
toog hij road door geheel Zwitserland en een gedeelte van Duitschland, hield voornamelijk verblijf
te Elwangen, Sulzbach en Regensburg, en werd
overal nagereisd door eene ontelbare menigte tieken, lammen, blinden en anderszins lijdenden. Hij
schreef zeifs eene (1774 in Duitschland gedrttkte)
.Handleiding om den duivel gebannen te houden."
De regeering van keizer Jozef II zag zich eindelijk
genoodzaakt aan de wonderkuren van G. een einde
te maken, en verkreeg van de hooge geestelijkheid,
dat aan G. bevel gegeven werd het duivelbannen te
staken. Hij stierf een paar jaren daarna (Maart 1779).
Gast (de), 1) ook de Gaast, hoogte onder Zuidhorn in de prov. Groningen, wordt onderscheiden
in Ooster-G. en Wester-G.; op laatstgenoemde
hoogte, zijnde het westgedeelte van de G., was voorheen de plaats der openbare terechtstellingen. Het
bijgeloof beweert, dat bier des nachts nog dikwijls
rook en vlammen te zien zijn, daar de zielen niet
kunnen rusten van de 21 manners, die bier in 1731
en 1 732 levend verbrand werden , waartoe ze wegens sodomie veroordeeld waren door den beer
R. de Mepsche van Faan, grietman van OosterdeelLangewold, in weerwil dat de openbare meening
hen voor onschuldig hield.
2) Zie GROOTE-GAST.
3) Zie LUTKE-GASt.

Gastdorf. Zie GASTORF.
Gastel, voormalig dorp (thans een gehucht

met 200 inw.) in de prov. N.-Braband, vijfdhalf nor
gaans westelijk bezuiden Eindhoven. — G. (Oud-),
dorp in N.-Braband, 3 uren gaans westelijk benoorden Breda. — G. (Nieuw-), voormalig dorp, een
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halfuur gaans benoorden Oud-G., waarmede het
thans, nu het slechts een gehucht is, eene gemeente
vormt; was in de 16e eeuw zeer welvarend, doch is
in den 80-j. oorlog geheel afgebrand, en niet weder
opgebouwd.
Gastein, of Wildbad-Gastein, lat. Gastanium,
dorpje met beroemde geneeskracht-bezittende bronnen in het oostenrijksche kroonland Saltzburg, 3226
vt. boven den spiegel der zee, aan den voet van den
hoogen Graukogl en aan de Ache, die vlak bij G. een
heerlijken waterval vormt, in een romantisch hoogdal der Norische Alpen. De geneeskracht der bronnen van G. is reeds sedert overouden tijd bekend;
wegens de voor badgasten niet zeer gemakkelijke
Jigging van G. wordt echter sedert 1830 het branwater van Wildbad-G., door middel van eene groote
waterleiding, afgevoerd naar het 2 uren gaans van
daar, veel lager, in het breedste gedeelte van het
dal liggende marktvlek Hofgastein, 10 uren
gaans hezuidw. Rastadt, met 4000 inw. en een gedenkteeken van den dichter Ladislaus Pyrker. Vermaard is G. in den laatsten tijd geworden door het
Verdrag van Gastein (1865), waarbij door Praiser!
en Oostenrijk de buit gedeeld werd, door hen aan
Denemarken ontweldigd (zie DENEMARKEN).
Gaster, landschap in het zwits. kanton St. Gallen, aan de noordzijde van het Waldstadter-meer
en de Linth, vormt een district met zeven kerspelen en 7400 inw.
Gasterne, lat. Gasterna pagus, voormalig district van Zeeland. Zie GATERNISSE.
Gastine, d. ontgonnen heide, deze naam
werd aan verscheidene landstreken van het oude
Frankrijk gegeven, inzonderheid aan een gedeelte
van Neder-Poitou, dat Parthenay tot hoofdplaats
had, en dat tegenwoordig deel uitmaakt van het
dept. Deux-Sevres. Zie GATINAIS.
Gastoeni. Zie GASTUNI.
Gaston (de Foix, en G. d'Orle4ins). Zie de artikels FOIX en ORLEANS.
Gastorf, stad in den boheemschen kreis Leitmeritz, aan de Obertka, 12 uren gaans benoorden
Praag ; 1100 inw.
Gastuni, stad met 3000 inw. en kleine haven
op het grieksche schiereiland Morea, in de nomarchie Achaia, 14 mijlen benoordoosten Tripolitza,
aan uitwatering van de rivier G. (den ouden
Peneiis), die zich outlast in de golf van G., welke
zich tegenover Zante uitstrekt tusschen kaap Kurnia
en kaap Skaphidia. In de nabijheid van G. de ruinen van het oude Elis.
Gata, stad in Spanje, aan de rivier G. (die op
de Sierra-de-G. ontspringt en zich in den Alagon
ontlast) en aan den voet van het Gata-gebergte (zie
het volgende art.), ligt ruim 6 mijlen hezuidw. Valencia, en heeft 3300 inw.
Gata–gebergte, Sierra-de-Gata, gehergte
Spanje, op de noordgrens van Estremadura, is G.
genoemd naar zijne talrijke agaatgroeven.
Gatak, I) een der Batoe-eilanden, bewesten
Sumatra. — 2) naam van verscheidene dorpen op
Java, o. a. in de residentie Kadoe, regentschap Magelang, district Probolinggo; wegens trouweloosheid
en aanhoudende samenspanning met de muitelingen
werd dit dorp in Mei 1827 door de nederl. troepen
vernield.
Gaternisse, ondtijds Gasterne, voormalig district of ambacht in de prov. Zeeland, leed veel bij
den zwaren vloed van 1180. Reeds in de 10e eeuw
(984) wordt gesproken van de villa Isendic, in pago
Gasterna, super luvium Severna.
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Gates (Horace), amerikaansch generaal, geb. in
Engeland omstr. 1728, vestigde zich omstr. 1763
in Virginie, en nam in den bevrijdingsoorlog de wapenen op ten behoeve van zijn nieuw vaderland.
Belast met het opperbevel (1776) over de amerikaansche noorder-armee, versloeg hij in verscheidene gevechten generaal Burgoyne, en noodzaakte
hem bij Saratoga (17 Oct. 1777) de wapenen neder
te leggen. In 1780 benoemd tot opperbevelhebber
over de amerik. zuider-armee in Carolina, trachtte
hij te vergeefs het hoard te bieden aan lord Cornwallis. Hij stierf 1806.
Gates–gebergte, in Hindostan. Zie GILATTES.
Gateshead, stad in 't engels. graafsch. Durham,
aan den Tyne, tegenover Newcastle, waarvan het
eene voorstad genoemd kan warden ; 26,000 inw.
Gath, een van de vijf steden der Philistijnen,
als de geboorteplaats van den reus Goliath, zoomede
door de gedurige oorlogen met de naburige Israelieten, bekend nit het 0. T. (Jozua 11: 22 ; I Sam. 5 :
8; 6: 17; 17: 4; 21:10,12; 27: 2; II Sam.1: 20;
21: 22; II Kon. 12: 17; 1 Chron. 18 : 1 ; 20 : 8 ;
Ps. 56: 1; Amos 6: 2; Micha 1 : 10).
Gath–Hefer, een der grensplaatsen van den
stam Zebulon ; Jozua 19: 13; II Kon. 14: 25.
Gath–Rimmon, I) stad in den stam Dan;
Jozua 19 : 45 ; 21 : 24; I Chron. 6: 69. — 2) stad
in den halven stam van Manasse ; Jozua 21 : 25.
Gatianus, de heilige, bisschop van Tours, een
der apostels der Galliers, kwam omstr. 250 uit Italie
naar Gallie, en stierf aldaar, na vele jaren werkzaam
to zijn geweest, den marteldood ; gedenkdag 18 Dec.
Gaitinais, lat. Wastiniensis Comitatus, voormalig landschap in Frankrijk, ingedeeld in fransch
G. en orleaneesch G.; het eerste had tot hoofdpl.
Nemours, en vormt tegenw. het zuidwestelijk gedeelte van het dept. Seine-Marne ; het tweede had
tot hoofdpl. Montargis, en vormt tegenw. het oostelijk gedeelte van het dept. Loiret en ettelijke gedeelten der deptt. Nievre en Yonne. Sedert de lie
eeuw had G. eigene graven (zie ANJOU); door graaf
Fulco werd G. aan koning Filips afgestaan. Zie ook
GASTINE.

Gato, eilandje in nederl. 0. I., in de Indische Zee.
Gatsjina, Gatschina, stad in Rusland, 6 mijlen
van Petersburg ; 4600 inw.; traktaat tusschen Rusland en Zweden 29 Oct. 1799.
Gattel, fransch lexicograaf, geb. 1743 te Lyon,
gest. 1812, schreef een Dictionnaire espagnol-francais
et francais-espagnol (Lyon 1790), en een Dictionnaire
portatif francais (Parijs 1797; herdrukt 2 din. 1819).
Gatterer (Joh. Christoph), geschiedkundige,
geb. 13 Jali 1727 te Lichtenau bij Neurenberg, gest.
5 April 1799, was prof. der geschiedenis te Gottingen, en bracht bij de beoefening der geschiedenis
de synchronistische methode in gebruik. Van zijne
vele werken verdienen inzonderheid melding: Die
Weltgeschichte in ihrem ganzen Umfange (2 din.
Gottingen 1785-87); Praktische Diplomatik
1799); Handbuch der Genealogie and Heraldik (Neurenb. 1761-72); Abriss der Chronologie(GOtt.1775).

Gatulia. Zie GETULIe.
Gau, lat. pagus, bij de oude Duitschers eene

indeeling des lands voor zooveel het krijgs- en rechtswezen betrof ; de verschillende gemeenten in elke
G. stonden onder dezelfde rechtsmacht en onder
denzelfden graaf (Gau-graaf). In de 12e eeuw werd
deze indeeling door eene andere vervangen ; doch
de benaming G. werd nog in verscheidene streken
behouden, o. a. Breisgau, Thurgau, Nordgau, Sandgau, Rheingau, enz.
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Gau (Frans Christiaan), bouwmeester en reiziger, geb. '15 Juni 1790 te Keulen, beoefende de
bouwkunde te Parijs, bereisde Italie, Egypte en
Nubie, werd 1825 in Frankrijk genaturaliseerd, was
te Parijs als architect werkzaam, en stierf 31 Dec.
1853. Hij gaf in het Licht : Antiquites de la Nubie
(Parijs 1821-28), zoomede Les ruines de Pompeji
(Parijs 1831).
Gaua, koningrijk en stad op Celebes. Zie GOA.
Gaubil (Antoine), geleerd missionaris van de
orde der Jezuieten, geb. 1689 te Gaillac in Languedoc, werd 1723 uitgezonden naar China, leerde daar
de chineesche en de mantsjoe-taal zoo volkornen,
dat hij als tolk werd aangesteld door den keizer van
het Hemelsche rijk, Welke betrekking hij dertig jaren bleef bekleeden. Hij stierf te Peking 1759. Er is
wellicht nooit een Europeaan geweest, die beter bekend was dan G. met de chineesche letterkunde.
Men heeft van hem : Traite historique et critique de
l'astronomie chinoise; Hisloire de Gentchiscan (Gengis-Khan) et de toute la dynastie des Mongoux (Parijs
1739); Traité de la chronologie chinoise; enz.
Gaubrestière (la), fransch dorp in de Vendee, ruim 2 urea gaans van Herbiers; 1800 inw.
A
Gaucher de Chatillon. Zie r-H-TILLON.
Gauchos, of Gaoetsjos, in de staten van La
Plata de landlieden of hoeren, meestal Mestiezen ;
ze bewonen de pampas, [even van de veeteelt en
van den bait, dien ze behalen als ze zich aan deze of
gene bende aansluiten om eenen strooptocht te ondernemen.
Gaucin, stad in Spanje, prov. Malaga, 9 mijlen
bezuidwesten Malaga ; 4500 inw.; ruinen van eenen
moorschen burg. De Atayate-bergen worden ook wee
genoemd Sierra-de-G.
Gaudin (Martin Michel Charles), fransch staatsman, geb. 19 Jan. 1756 te St.-Denis, na 18 Brumaire door Napoleon I tot minister van finantien
benoemd, 1808 tot den gravenstand verheven en
1809 tot herlog van Gaeta, bled minister van finantien tot aan de restauratie der Bourbons, werd in de
Honderd Dagen door Napoleon verheven tot pair van
Frankrijk, had van 1815 tot 1818 zitting in de kaicier der afgevaardigden, werd 1820 gouverneur der
Fransche Bank, bleef dat tot 1834, ging toen stil
Leven te Jennevilliers, waar hij 5 Nov. 1841 stierf.
Zijne Mdmoires, souvenirs, opinions et dcrits (2 din.
Parijs 1826; suppl. 1834) zijn van gewicht your de
geschiedenis van Frankrijk's finantie-wezen van
1800 tot 1820.
Gaudin de Sainte-Croix, gifrnenger. Zie
BRINVILLIERS.

Gaudy (Frans Bernhard Heinrich Wilhelm,
vrijheer von),een vruchtbaar en verdienstelijk duitsch
dichter, geb. 19 April 1800 te Frankfort aan de
Oder, gest. 6 Fehr. 1840 te Berlijn.
Gaugamela, groote vlakte in Assyrie, bewesten den Tigris en 12 a 15 inijlen van Arbela. Vermaarde veldslag 331 v. Chr.; zie ARBELA.
Gaugodes, eiland in den NW; zie ARGO 2).
Gaulanitis, klein landschap in Palestina,
strekte zich uit van den berg Hermon in bet zuiden
tot aan de rivier Hieromax (that's Jarmoek), en had
tot voornaarnste steden Gaulon (Golan) en Gamaia.
Gaulna, of Galna, stad met bergvest in het
britsch 0. I. presidentschap Bombay, ornstr. 20 mijlen bezuidoosten Surat; door de Engelschen ingenomen 1804 ; deze stad werd eerst voor goad aan
Engeland afgestaan in 1818.
Gaulos, oude naam van het eiland Gozzo. Zie
Gozzo 1).

Gavarni
Gaultier. Zie GAUTIER.
Gaultier (N.), lat. Guallerius, fransch ridder,
nam deal aan den kruistocht van Godfried van Bouillon, werd kanselier van Roger, prins van Antiochie,
viel na diens ongelukkig uiteinde in Vanden der
Musulmannen, en schreef na zijnen terugkeer in
Frankrijk een trouw verhaal van alias wat hij gezien
had, getiteld Gualterii cancellarii Bella Antiochena
(opgenomen in de verzameling van Bongars).
Gaupp (Ernst Theodor), geb. 31 Mei 1796 in
Neder-Silezie, sedert 1821 prof. aan de universiteit
Breslau, gest. 10 Juni 1859, gaf in het Licht de Lex
Frisionum (Breslau 1832), Das alte Gesetz der
Thuringer (Breslau 1834), Becht and Verfassung der
alien Sachsen (Breslau 1837), Lex Francorum
Chamaverum (Breslau 1855). Behalve nog verscheidene andere werken over oud recht, leverde hij ook
het begin eener verzameling van de duitsche
Stadtrechte des Mittelalters (dl. 1 Breslau 1851).
Gaur, of Gour, engelsch Ghore, stad in het westen van Afghanistan, was de oorspronkelijke bezit.
ting van den vermaarden Mahmoed van G., die 1186
de afghaansche dynastie in Hindostan vestigde.
.e G_OURIEDEN.
Gauriden. Zie
Gaurus mons, gebergte in het oude Italie in
de omstreken van Capua ; in dit gebergte (tegenw.
Monte-Gauro in de napolit. prov. Terra di Lavoro)
behaalde consul Valerius de overwinning op de Samnieten (343 v. Chr.).
Gausin. Zie GAUCIN.
Gauss (Karl Friedrich), de grootste mathematicus onzer eeuw, geb. 30 April 1777 te Brunswijk,
sedert _1807 prof. der wiskunde en directeur der
sterrevvacht te Gottingen, gest. aldaar 23 Febr.1855,
verrijkte de wetenschap met de schoonste ontdekkingen (o. a. de methode der kleinste quadrates)
in zijne werken, waarvan wij inzonderheid zullen
vermelden: Disquisitiones arithmeticce (Leipz. 1801);
Theoria motus corporum ccelesticum (Hamb. 1809);
Theoria comb inationis observationumerroribus minim is
obnoxice (Gottingen 1823).

Gautama, of Gotama. Zie BUDDHA-GAUTAMA.
Gauthier, of Gautier (d. i. Wouterus of Wou-

ter) van Brienne, hertog van Athena. Zie BRIENNE.
Gautier (Theophile), fransch dichter en novellist, geb. 31 Aug. 1811. Zijne Podsies completes
(Parts 1845) geven hem rang older de voornaamste
fransche dichters van onzen tijd.
Gautier d'Agoty (Jacques), uitvinder (met.
Lablon) van den kleurendruk, geb. 1710 te Marseille, gest. 1785. Men heeft van hem in 20 platen
eene Myologie complete (1746, in 4°).
Gauting,...erm.et
(h i van). Zie HALLBERG-BROICH.
Gauw, of Gaw, in het oud-Friesch Ghawe, een
der oudste dorpen in Friesland, een uur gaans oostelijk benoorden Sneak ; 130 inw.; geboorteplaats
van Radboud, Men bisschop van Utrecht, wiens
ovcrgrootvader van moederszijde de friesche koning
Radboud I is geweest.
Gauzin. Zie GAUCiN.
Gavardo, vlek in de lombard. prov. Brescia,
aan den Chiese, 4 urea gaans noordelijk beoosten
Brescia ; 2100 inw.
Gavarni, deze naam is in de kunstwereld aangenomen door Paul Chevalier, beroemd fransch teekenaar, geb. 1801 te Parijs nit behoeftige ouders.
Tot zijn 34e jaar verdiende hij zijn brood als werktuiginakersknecht ; ofschoon hij zich van jongs of
aan op het teekenen had toegelegd, vond hij toen
eerst gelegenheid om blijk te geven van zijn talent.
In 1849 deed hij eene reis naar Engeland; en sedert
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hij al de ellende gezien had, die onder de lagere
klassen in Londen heerscht, verliet zijn talent de
koddige richting, om zich bijna uitsluitend aan de
ernstige te wijden. In den laatsten tijd hield G. zich
druk bezig met het vraagstuk der luchtvaart.
Gavarnie, dorpje in het fransche dept. HautesPyrénees, aan den Gave de Pau, die hier den 1200
Vt. hoogen waterval van G. vormt ; 400 inw.
Gavazzi (Alessandro, meer bekend als pater),
geb. 1809 te Bologna, ging in de orde der Barnabieten, en maakte veel opgang te Napels als kanselredenaar. Sedert 1847 was hij een der grootste
ijveraars voor den vooruitgang, en hield 1848 en
1849 geestdriftelijke vrijheids-predication. Deswege
gebannen, nam hij de vlucht Haar Engeland, waar
hij overal, gelijk ook later in Noord-Amerika en
Canada, tegen het pausdom predikte, totdat hij
1854 terugkeerde Haar Londen. Sedert 1860 was hij
weder met hart en ziel als volksredenaar werkzaam
in Italie, inzonderheid als begeleider (kapellaan
heette het) van Garibaldi, op Sicilie en in Napels.
Gave, de Oude Gave, water in het westerkwartier der nederl. prov. Groningen. — In de landstreek der Pyreneen zooveel als: bergstroom, water;
zoo bijv. Gave d'Oleron, rivier in het fransche dept.
Basses-Pyrenees, ontstaat door de vereeniging van
den Gave d'Osseau met den Gave d'Aspe, neemt dan
den aanzienlijken Gave de Pau (met den Gave de
Couterets) in zich op, en outlast zich in den Adour.
Gave, beteekent somwijlen ook landschap (het
duitsche Gau); zoo droeg vroeger de diocese Lescar
in Frankrijk den naam van Gave Bdarnais.
Gaveston (Pierre de), een verdorveling aan
het hof van Engeland's koning Eduard H, bij wien
hij eenen schandelijken hartstocht had opgewekt,
en de vuile rol speelde om aan dien hartstocht bevrediging te verschaffen. Daarvoor met gunsten overladen, kende G.'s kwistigheid met geld geen grenzen ; en door zijn verregaanden hoogmoed verbitterde hij den hoogen adel derwijze, dat de koning
zich op het laatst genoodzaakt zag hem in ballingschap te zenden ; nauwlijks echter was het misnoegen een weinig bedaard, of de koning riep hem terug.
Eindelijk de heerschappij van zulk een verachtelijk
creatuur moede, vatteden de baronnen de wapenen
op tegen G.; zij maakten zich meester van zijnen
persoon, en lieten hem het lioofd afslaan (1312).
Gavi, stad in Piemont, prov. Noxi, aan den
Lemmo, tusschen Genua en Alessandria, 2 uur gaans
bezuiden Novi ; 4700 inw.; was vroeger versterkt.
Gavius, romeinsch burger, een der beroemdste slachtoffers van Varres, woonde in eene kleine
stad op Sicilie, toen hij op last van den proconsul
willekeurig in hechtenis genomen, met roeden gegeeseld, en op het marktplein te Messina gekruisigd
werd, in weerwil dat hij romeinsch burger was, en
dat die straf alleen werd toegepast op de slaven.
Cicero heeft die terechtstelling meesterlijk geschilderd in zijne redevoering De Suppliciis.
Gavray, stadje in 't fransche Kanaal-dept., aan
de Sienne, 2 mijl bezuidw. Coutances ; 1500 inw.
Gavuldanus, Gavuldensis pagus, Gdvaudan.
Gaw, dorp in Friesland. Zie GAUW.
Gay (John), engelsch dichter, geb. 1688 te
Barnstaple in Devonshire, gest. 4 Dec. 1732 te Londen, heeft vooral naam gemaakt met zijne Fabelen
(1726), zijne Lierdichten (1720), zijne parodien
op de Idyllen van Ambrose Philips, zijne operaas
the Beggar's Opera en Polly, blijspelen, treurspelen,
enz. Volledige editie zijnen werken in 3 din. (Louden 1797) en in 2 dln. (1806).

Gay (Claude), fransch kruidkundige, geboren
18 Maart 1800 te Draguignan, hield van 1828 tot
1842 verblijf in Chili, bereisde ook het overige ZuidAmerika, zoo ook Rusland, de Levant en Marokko,
en heeft inzonderheid naam gemaakt met zijne
Historia fisica y politica de Chile (24 dln. Parijs 1843
—51, met 2 din. atlas).
Gay (Marie Francoise Sophie), eene fransche
schrijfster van naam (haar eigen familie-naam, voor
haar huwelijk, was Lavalette), geb. 1 Juli 1776 te
Parijs, gest. 5 Maart 1852. Vooral is van haar te
noemen Anatole (2 din. 1815); ook Laura d'Estell
(3 dln. 1803) en Leonie de Montbreuse (2 dln. 1813).
— G. (Delphine), dochter der vorige, geb. 26 Jan.
1804 te Aken, sedert 1831 gehuwd met Emile de
Girardin, gest. 30 Juni 1855 te Parijs, heeft veel
naam gemaakt met romans, dramatische pennevruchten en poezien. Hare Podsies completes verschenen 1857. Oeuvres de Mme Girardin twee editien.
Gay—Lussac (Joseph Louis), fransch scheikundige, geb. 6 Dec. 1778 te St.-Leonard, sedert 1832
prof. der chemie aan het museum van natuurlijke
historie te Parijs, gest. 9 Mei 1850, is een der nitstekendste scheikundigen van de 19e eeuw.
Gaya, 1) stad in Moravië, 7 uren gaans bezuidw. Hradisch; 2600 inw.
2) zie
Gayah, of Gaya, stad in britsch Oost-Indio,aan
den Phalgu of Foelgo, die zich in den Ganges ontlast, ligt ruim 8 mijlen bezuidw. Bahar en 12 mijlen bezuiden Patna , heeft 44,000 inw. en een beroemden Wisjnoe-tempel. Als geboorteplaats van
Buddha beschouwd wordende, is G. een der heiligste steden, en wordt jaarlijks wel door 100,000
bedevaartgangers bezocht.
Gayarrê (Charles Arthur), amerikaansch letterkundige, geb. in Louisiana, 3 Jan. 1805, uit ouders van fransche afkomst. Hij heeft o. a. in het
Fransch geschreven eene belangrijke Histoire de la
Louisiane (2 din. 1845), en in het Engelsch eene
History of the Spanish domination in Louisiana, loopende tot 20 Dec. 1803.
Gaza, 1) G., arab. Ghazze, versterkte stad in
Palestina, in het pachalik Jeruzalem, een mijl van
de zee, oosteiijk bezuiden Ascalon, en ten noorden
van Raphia. In de hooge oudheid was G. een der
vijf hoofdsteden van de Philistijnen. In bet 0. T.
wordt G. veelvuldig vermeld (Gen. 10 : 19 ; Deut.
2 : 23 ; Joz. 10 : 41; 11: 22 ; 15 : 47; Richt. 1 : 18;
6 : 4; 16: 1, 21; I Sam. 6 : 17; I Kon. 4: 24;
11 Kon. 18 : 8 ; I Chron. 7 : 28 ; Jer. 25 : 20 ; 47 :
1, 5; Amos 1: 6, 7; Zeph. 2 : 4; Zach. 9 : 5), en
ook dens in het N. T. (Hand. 8 : 26). Te G. nam
Simson de poorten der stad op zijne schouders, en
later eindigde hij daar zijn leven door dat bedrijf,
dat wij eene fabel zouden mogen noemen, indien
het niet in den Bijbel stond, nl. het omver-rukken
van de tempel-pilaren,zoodat Brie duizend Philistijnen
met hem verpletterd werden door het instortende
gebouw. Ingenomen werd G. door koning Hizkia,
door Alexander den Groote (zie Bens) en door Alexander Jannwus ; verwoest in de judeesche burgeroorlogen, werd G. weder opgebouwd door Gabinius.
Bij G. werd 312 v. Chr. Demetrius Poliorcetes totaal
verslagen door Ptolemeus en Seleucus ; de vereenigde
christelijke en mahomedaansche legerbenden van
Syrie onder Saleh Ismael werden 1244 na Chr. bij G.
totaal vernield door de turksche huurbenden, in
dienst van den egypt. sultan Saleh Ejoeb ; overwinning der Turken op de Egyptenaars bij G. 1516.
De nieuwe stad G., die tegenw. 16,000 inw. telt,
werd door de Franschen ingenomen tijdens den
72
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egyptischen veldtocht. — 2) stad in Atropatenus,
was een der zomerresidentien van de perzische koningen, die daar waarschijnlijk hunne schatten bewaarden (ghaza beteekent Schat). Vermoedelijk
was dit G. de tegenwoordige stad Tauris. — 3) stad
in de perz. prov. Sogdiana (lag waarschijnlijk bij de
tegenwoordige woestijn Ghaz), werd door de Macedoniers geplunderd en uitgemoord.
Gaza (Eneas v.), platonisch wijsgeer. Zie JENEAS.
Gaza (Theodorus van), grieksch taalgeleerde,
geb. 1398 te Thessalonica, kwam na tie inname
van zijne geboortestad door de Turken 1430 als
vluchteling naar Italie, onderwees het Grieksch te
Ferrara, werd 1455 door pans Nicolaas V naar
Rome beroepen, leeraarde later te Napels, en stierf
1478 in Calabrie. Men heeft o. a. van hem eene uitmuntende Grieksche spraakkunst (Venetie 1495,
en dikwijls herdrnkt).
Gazatiet, de koning van Gaza in Palestina ;
Joz. 13 : 3.
Gazer, stad in Palestina. Zie GADABA.
Gazez, een der zonen van Kaleb bij zijn bijwijf
Epha ; I Chron. 2: 46.
Gazieten, deAbevolking van Gaza in Palestina ;
Richt. 16 : 2.
Gaznah, of Ghizni, engelsch Ghuznee, gewichtige versterkte stad in Afghanistan, 16 mijlen westelijk bezuiden Kaboel, aan de westelijke uitloopers
eener bergketen, ligt omstreeks 1 uur gaans bezuidwesten de uitgestrekte ruinen van het oude G., dat
in de 12e eeuw (1158) verwoest werd door AlaEddyn, die bet nagenoeg geheel liet uitrnoorden ;
men ziet daar nog het praalgraf van sultan Mahmoed.
In bet begin der lie eeuw was G. de hoofdstad van
het machtige rijk der Gaznewieden (zie liet volgende
art.), Welk rijk zich toen uitstrekte van den Ganges
tot den Tigris, en van den Jaxartes tot de Indische
Zee. In 1839 (23 Juli) werd G. stormenderhand
ingenomen door de Engelschen onder lord Keane;
in 1842 moest het engelsche garnizoen zich overgeven aan de Afghanen, doch nog in hetzelfde jaar
werd G. heroverd door de Engelschen onder generaal Nott. De stad telt omstr. 1500 huizen, met eene
bevolking, die, door de vele bedevaartgangers, waardoor G. bezocht wordt, afwisselt tusschen 3000 en
10,000 zielen. Vijf uren gaans benoorden de stad
ontspringt de rivier G., die aan de oostzijde langs
de stad stroomt, en zich na eenen zuideli j ken loop
'van omstr. 12 mijlen in bet meer Ab-istada outlast.
Gaznewieden, musulmansche dynastie, die
214 jaren geregeerd heeft overeen groot gedeelte van
Perzre en Hindostan, ontleent haren naam aan lien
der stad Gaznah, de bakermat en hoofdstad van het
gaznewidische rijk. Alp-Tekin (Alptaghin), geb. te
Gaznah, en gesproten nit de natie der hoeikische
Turken, wierp het juk der Sassanieden af, en werd
de stichter der gaznewidische dynastie (omstr. 960);
hij stierf 975. Sebek-Tekin (Subuctaghin), schoonzoon van Alp-Tekin, volgde dezen op den troon, en
werd later zelf opgevolgd door zijnen zoon Mahmoed,
die het eerst den titel van sultan aannam (997), een
groot gedeelte van Indie en Perzie veroverde, en een
groot rijk vormde, hetwelk zich uitstrekte van de
Caspische Zee tot den bovenloop van den Ganges.
Na den dood van Mahmoed (omstr. 1028) verloor
het Gaznewidische rijk veel van zijne macht; Mas'oed,
Mohammed, Mandoed, Mas'oed H, Aboel-Hassan-Ali,
Abd-el-Razjid, Ferokh-zad, Ibrahim, Mas'oed III,
Sjirzad, Arslan-Scbach, Bahram-Schach, regeerden
achter elkander tot 1158, toen Bahram-Schach nit
Gazna werd verdreven door Ala-Eddyn uit de dy-

Gebang
nastie der Goerieden. Nog eenigen tijd regeerden
K osroe-Schach en Kosroe-Melik over Lahore; doch
laatstgenoemde werd 1189 overwonnen en ter dood
gebracht, en met hem eindigde de dynastie der
Gaznewieden. Hunne geschiedenis is nit het Perzisch vertaald door Fr. Wilken (Berlijn 1832).
Gazzam, een der gevangenen in Babylon ; Ezra
2: 48; Neh. 7: 51.
Gdow, 1) stad in het fuss. gouvernement Petersburg, aan de Gdowka, dicbt bij de uitwatering
Bier rivier in het Peipus-meer ; 2200 inw. — 2)
stadje in oostenrijksch Galicie, circa 6 uren gaans
bewesten Bochnia.
Ge. Zie GEA.
Gea, Gma of Ge, lat. Tellus, eene cosmologische
godheid der ouden, zinnebeeld van het ontstaan en
de ontwikkeling der aarde. Zij is zelve geboren uit
den Chaos, en brengt vervolgens Uranus (den Hemel)
voort, die bij Naar Oceanus verwekt en nog een aantal kinderen, die hij echter uit wantrouwigheid gevangen zet, zoodra ze geboren zijn. Hierover verbolgen, laat G. haren echtgenoot Uranus van zijne mannelijke teelkracht berooven door Kronos (Saturnus),
een hunner zonen ; maar daar Kronos al zijne kinderen verslindt zoodra ze geboren zijn, wordt G.
ook op hem reeds spoedig ontevreden : in het geheim voedt zij nu Zeus (Jupiter) op, zijnde de zoon
van hare dochter Rhea, en toen hij groot genoeg geworden is helpt zij hem op den hemeltroon.
Geangir (Aboel-Maz'Affer-Noereddin-Mohammed) , ook gespeld Djeangir, Dzjeangir, Dzjihan-Guir,
enz., keizer of grootmogol van Hindostan, geb. 1569
(977 der Hedzjira), volgde 1605 zijnen varier Akbar
op den troon, en had oorlog te voeren tegen verscheidene zijner eigene kinderen, die tegen hem in
opstand waren gekomen. Hij stierf 1627, den roem
nalatende, dat hij rechtvaardig geregeerd had, en beschermer van kunsten en wetenschappen geweest
was. Men heeft van hem gedenkschriften over de
eerste zeventien jaren zijner regeering, en eenige
hoofdstukken, toegevoegd aan de Commentarien van
Baboer.
Geant (le), d. i. de Reus, een 12,948 vt. hooge
piek der Alpen in de nabijheid van den Mont-Blanc.
Geants (Chaussee de s). Zi
_.ee GIANT ' S CAUSEWAY.
Geba, stad in den stam Benjamin, veelvuldig
vermeld in het 0. T. (Joz. 21 : 17; Richt. 20: 10,
33; I Sam. 13: 3, 16; 14: 5; II Sam. 5: 25; I Kon.
15: 22; II Kon. 23: 8; I Chron. 6: 60; 8: 6; II
Chron. 16: 6; Neh. 11: 31 ; 12: 29; Jez. 10: 29;
Zach. 14: 10). — 2) hetzelfde als Gibea, een dorp
mini 2 uren gaans benoordoosten Jeruzalem.
Geba, 3) eene plaats in Senegambie, aan de
zich in den Atl. Oceaan ontlastende rivier G., is de
voornaamste portugeesche factorij in het noorden
van West-Afrika, bij de Mandingos, 18 mijlen benoordoosten Bissao. — 4) een 2322 vt. hooge piek
van bet Rhôngebergte, bewesten Meiningen.
Geball. Zie de artt. DJEBEL en GEBAL.
Gebal, de hebreeuwsche en phenicische naam
der stad Byblos; zie BYBLOS 1) en (in het 0. T.)
Ps. 83: 8 en Ezech. 27: 9. Het is dezelfde stad, die
tijdens de kruistochten Gebelet genoemd werd, en
die thans Djebl, Djebail, Dzjebel, enz. beet. Zie het
art. DJEBEL 2).
Gebang, of Gabang, 1) district op Java, resit].
en regentschap Cheribon ; 27 Fei-. 1817 stortte in
dit district een gedeelte van den berg Lawoer in,
waardoor een kampong en acht huisgezinnen met
omliggende rijstvelden, menschen en vee geheel verzwolgen zijn en de rivier Tji-diengklat geheel op-
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gedroogd is. — 2) rivier op Java, residentie Bagelen,
komt nit de bergen bezuiden Sindoro, is bevaarbaar,
en ontlast zich in de groote Rawa ; wordt ook Lesong
genoemd, ook wel Oengaran. — 3) naam van verscheidene dorpen op Java.
Gebeh, of Geby. Zie GEBY.
Gebel. Zie de artt. DJEBEL.
n
2).
Gebelet. Zie GEBAL en —JEBEL
Gebenna, of Cebenna, gebergte in Gallic;
tegenw. de Cevennen.
Gebennensis ducatus, d. i. Geneefsch
hertogdom. Zie GENEVOIS.
Geber, 1) vader van een der twaalf bestelmeesters van Salomon ; I Kon. 4: 13. — 2) een der
twaalf bestelmeesters, zoon van Uri ; I Kon. 4 : 19.
Gebim, eene stad, vermeld Jezaia 10: 31.
Gebroeders (De Twee), twee kleine eilanden
bij de noordkust van Java, benoorden Batavia, bedekt met boomen, en verbonden door een rif ; ook
een koraal-eiland bij de noordkust van Java, in de
baai van Rembang; men verstaat onder dezen naam
ook de bergen Soembing en Sindoro op Java ; ook
wel de bergen in de residentie Manado op Celebes,
in welker nabijheid de stad Kema Iigt. — G. (De
Drie), kleine rotsachtige eilandjes in de Lampongbaai, bij de kust van Sumatra ; ook 3 eilanden in den
Molukschen archipel, bij de westkust van het eil.
Amboina ; ook 3 eilandjes in de bocht der baai van
Tomini, nabij de oostkust van Celebes ; ook 3 eilandjes in de zee van Java, bij de zuidwestkust van
Celebes. — G. (De Vier), of Karang Takat, eene
uitgestrekte koraalplaat bij de noordkust van het
eiland Madura.
Geby, een der Moluksche eilanden in de straat
van Gilolo, tusschen Gilolo en Wageoe.
Gedalia, 1) een vrome landvoogd in Juda ;
H Kon. 25: 22; Jerem. 39 : 14 ; 40: 5, 6, 7, 8; 41:
1, 16, 18; 43: 6. — 2) een der zonen van Jeduthun ; I Chron. 25 : 3, 9. — 3) een der vorsten van
koning Zedekia ; Ezra 10: 18; Jerem. 38 : 1. —
4) grootvader van den profeet Zephanja ; Zeph. I : 1.
Gedanum, nieuw-lat. naam van Dantzig.
Gedê, 1) eilandje bij de westkust van het
nederl. 0. I. eiland Lombok, in de straat Lombok.
— 2) naam van verscheidene bergen in nederl. 0 I.;
de voornaamste is de vuarspuwende G. op Java, in
de Preanger-regentschappen, zijnde de zuidelijkste
befig van het Gede-gebergte, en een der hoogste bergen van Java, met dichte bosschen en hoog geboomte
begroeid. Hij heeft twee pieken (den Seda Ratoes
en den Kawa); op den top van den Kawa is een
krater. De voornaamste uitbarstingen zijn geweest
die van de jaren 1747, 1748, 1761, 1832, 1810, 12
en 14 Nov. 1841, 1843, 1845, 1847 en 28 Mei 1852.
Gedeon. Zie GIDEON.
Geder, stad in Canaan ; Jozua 12: 13. BaalHanan, David's opzichter over de olijf- en Wilde
vijgenboomen, was uit G.; vandaar zijn bijnaam
Gederiet (I Chron. 27: 28).
Gedera, stad in Juda ; Jozua 15: 36. Josabad,
een der helden van David, was uit G. (I Chron. 12 :
4), vandaar genaamd de Gederathiet.
Gedern, stad in Hessen-Darmstad, prov. Oberhessen, 4 uren gaans zuidelijk beoosten Nidda ;
2100 inw.; kasteel.
Gederoth, stad in Juda (Jozua 15 : 41), werd
ingenomen door de Philistijnen (II Chron. 28: 18).
Gederothiam, stad in Juda ; Jozua 15 : 36.
Gedike, twee broeders, beroemde duitsche
pedagogen, beiden geboren te Boberow in de mark
Brandenburg: G. (Friedrich), geb. 15 Jan. 1755,

gest. te Berlijn 2 Mei 1803, heeft veel geschreven,
o. a.: M. Tulli Ciceronis historia philosophic antiqua
(Berlijn 1781 ; 2e druk 1809), bevattende in chronologische volgorde al de plaatsen nit Cicero, die
betrekking hebben op vroegere schrijvers. De
Gesammelten Schulschri[ten van G. verschenen in
2 dln. (Berlijn 1789-95). — G. (Gottlob Ernst),
geb. 22 Oct. 1761, sedert 1803 directeur der burgerschool te Leipzig, emeritus gest. te Breslau
9 Juli 1838.
Gedolim, vader van den opziener Zabdiel ;
Neh. 11 : 14.
Gedor, stad in Juda ; Jozua 15: 58 ; I Chron.
4: 4, 18, 39; 12: 7.
Gedor, een afstamrneling van Benjamin ; I
Chron. 8: 31 ; 9: 37.
Gedrosia, in de oudheid een landschap in
Groot-Azie, provincie van het oude rijk der Perzen,
maakte deel uit van de He satrapie van Darius I,
en was ongeveer het tegenwoordige Beloedzjistan.
In het zuiden was G. woest (Gedrosische woestijn)
en strekte zich daar uit tot de Erythreesche Zee;
de hoofdstad was Poera. Op de zuidkust van G.
woonden de Ichthyophagen ; in bet binnenland : de
Arbteten, Orieten, Rhanden in bet Z. 0., de Musarineen in bet N., de Garsieden in het W.
Gedmerawolde, oude naam (in de 13e en
14e eeuw) van het groninger dorp Garmerwolde.
Gedong, deze naam, hetzij alleen, hetzij met
nog een onderscheidingsnaam er pchter, wordt gedragen door een aantal dorpen, enz. op Java en op
Sumatra, o. a.: een welvarend dorp Gedong in de
Lampongs op Sumatra, afdeeling Sekampong, op
den linkeroever der rivier, met een pad, dat door
dicht bosch loopt naar het 2 uren gaans van daar
gelegene Toeba. Wijders een dorp Gedong Kebo, d. i.
Buffelhuis, op Java, resid. Kadoe, regentschap Magelang ; in den Javaschen oorlog werd hier een fortje
aangelegd ; in Juli 1829 werden hier de muitelingen
op de vlucht gedreven door de nederl. troepen ; in
1848 is hier eene snort van militaire school opgericht. In den oorlog van 1825 tot 1830 werd de
naam van Gedong Kebo ook gegeven aan Poerworedjo, de hoofdplaats der residentie Bagelen op
Java.
Gee—eeh, eilanden in den Molukschen archipel,
bij de oostkust van Gilolo, onder Tidore (nederl. 0.I.).
Geefs, beroemde belgische beeld houwers-familie. nl.: G. (Willem), geb. te Antwerpen 10 Sept.
1806. — G. (Joseph), een jongere broeder van
Willem, gest. 1860 te Antwerpen. — G. (Aloys),
broeder der beide vorigen, geb. 1816, gest. 1841
te Parijs.
Geel, of Gheel, stad in de belgische prov. Antwerpen, ruim 4 uren gaans bezuiden Turnhout, en
ruim 10 uren gaans zuidelijk beoosten Antwerpen ;
8200 inw.; van ouds bekend als eene plaats, waar
goedaardige krankzinnigen en idioten verpleegd
worden, niet in een gesticht, maar ieder afzonderlijk besteed bij dezen of genen ; in 1841 waren er
730 zulke ongelukkigen te G.; het gewone jaarlijksche cijfer is tusschen 700 en 800.
Geel (Jacobus), geb. 1789 te Amsterdam, sedert
1833 tot een paar jaren voor zijnen dood eerste bibliothecaris te Leiden, in den laatsten tijd zijns leyens aan verzwakking der geestvermogens lijdende,
gest. Nov. 1862. Behalve als geestig humorist is G.
vooral gunstig bekend door zijne meesterlij ke philologisch-critische werken, o. a. de uitga ven van
Theocritus (Amst. 1820), de Excerpta Vatic ana van
Polybius (Leiden 1829), den Olympicus van Dio
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August. 1825 naar Java teruggekeerd, nam hij creel
Chrysostomus (Leiden 1840), de Phomissce van
aan de meeste gevechten in den oorlog tegen Diepo
Euripides (Leiden 1846), enz.; zoo ook door de
Negoro, totdat hij 1828 naar Nederland terugkeerde.
Historia sophistarum Grcecorum (Utrecht 1823) en
denCatalogus codicum manuscriptorum(Leiden 1852).
In Febr. 1829 tot kommandant van het 6e groote
Geel, twee belgische `beeldhouwers, vader en milit. kommando benoemd, vestigde hij zich te Namen, stelde de stad dadelijk bij het uitbarsten der
zoon, nl.: G. (Johannes Frans van), geb. 1756 te
omwenteling 1830 in staat van beleg, kwam Oct.
Mechelen, gest. 1830 te Antwerpen, en G. (Johannes Ludovicus van), geb. 1787 te Mechelen.
1850, met de trouw geblevene soldaten, naar den
Haag, vervolgens opperbevelhebber van het Leger te
Laatstgenoemde heeft o. a. den grooten Leeuw op
velde, als zoodanig Maart 1831 vervangen door prins
het slagveld van Waterloo geleverd.
Geelen (Jan van), of Hans van Gheelen, werd Frederik der Nederlanden, doch tot den adelstand
in het laatst van 1534 door Jan van Leiden (die
verheven met den titel van baron ; 1841 gepensioneerd, vestigde hij zich te Rijswijk, en stierf aldaar
zich als koning der Wederdoopers te Munster had
10 Nov. 1846.
gevestigd) naar Friesland gezonden, om bij zijne
geestverwanten hulp te zoeken tegen den bisschop,
Geenum, friesch dorp. Zie GENUM.
die Munster belegerde. Te Tjum met 300 WederGeer (Lodewijk de), afkomstig uit een oud
doopers vergaderd, werd J. van G. aldaar overvallen adellijk geslacht in Braband, geb. 17 Nov. 1 587 te
Luik, omhelsde met zijne ouders de leer der Herdoor een paar honderd krijgslieden, doch bevocht
met zijnen aanhang de overwinning ; daardoor aanvormde kerk, en vestigde zich, na eenige jaren in
Frankrijk zijne opleiding te hebben genoten, 1611
gemoedigd, bemachtigde hij het Oldeklooster bij
Bolsward, verdreef de monniken, en verschanste zich
te Dordrecht als handelaar in wapenen, verplaatste
1615 zijn kantoor naar Amsterdam, waar hij bet
daar; doch het klooster werd heroverd door den
bekende .Huis met de hoofden" liet bouwen, dat
stadhouder van Friesland, en J. v. G. redde zich
1622 voltooid werd, en waar hij gedurende bijna 40
slechts met moeite, door te vluchten naar Amsterdam, waar bij onder een valschen naam de rol van jaren den hoofdzetel van zijn verbiijf hield. Door zijnen uitgebreiden handel in betrekking met Zweden
huichelaar en verrader speelde, om oen aanslag te
staande, pachtte hij daar 1619 de ijzersmelterij van
wagen, ten einde Amsterdam in de macht der Wederdoopers te brengen. Die aanslag (10 Mei 1535)
Finspong, en van dat tijdstip dagteekenen zijne
grootsche commercieele en industrieele ondernemislukte; J. v. G., om een smadelijken dood te ontmingen ook daar te lan ge, waardoor hij zoo onbe-gaan, vluchtte boven in den toren van het stadhuis,
rekenbaar veel welvaart in Zweden verspreidde, dat
stelde zich daar bloot aan de schoten der burgers,
hij, bij wijze van belooning, in de ridderschap van het
werd doodelijk getroffen, stortte naar beneden, en
werd verder afgemaakt, waarna zijn lijk boven op
zweedsche rijk opgenomen werd (1641). In 1648
de lange galg werd geplaatst, waaraan zijne 27 meweder van Amsterdam naar Zweden gereisd zijnde,
zooals hij reeds dlkwijls gedaan had, ontdeed hij
deplichtigen hingen.
Geelmuyen, verbasterde naam van het over- zich toen van zijne rijke bezittingen aldaar, ten behoeve van zijne kinderen, ten einde in Holland zijne
ijselsche stadje Genemuiden.
Geelong, zeestad in bet zuiden van Australie, laatste levensdagen te kunnen slijten in rust. Hij
stierf te Amsterdam 19 Juni 1652, den roem nakolonie Victoria, 9 mijlen bezuidw. Melbourne, is
latende door zijn werken en streven een weldoener
sedert de ontdekking van de Goudvelden van Balgeweest te zijn van twee landen, Zweden en Hollaarat snel aan het opkomen, had in 1846 slechts
land. — G. (Karel, baron de), maarschalk van Zwe2000 inw., in 1857 reeds 23,500.
Geelvinkbaai, eene baai aan de noordkust den, gesproten uit dezelfde familie, geb. 1720 in
van Nieuw-Guinea (nederl. 0. 1.), heeft haren naam
Zweden, gest. 1778, wijdde zich aan de beoefening
van de natuurlijke historie, en verdiende den naam
ontvangen naar het schip Geelvink, dat 1705 in deze
baai ankerde. In de G. liggen vele eilanden ; de
van .Zweedsche Reaumur". Men heeft van hem in
grootste zijn Jobi en Mysore. Men noemt de G. ook het Franscb geschrevene uitmuntende Memoires pour
servir a l'histoire des insectes (7 dln. Stokholm
wel Groote G., ter onderscheiding van eene baai aan
1752-78). — G. (Jan Lodewijk Willem, baron
de noordkust der noordwestelijke landtong van
de), beer van Jutphaas, uit hetzelfde geslacht, geb.
Nieuw-Guinea, welke baai de Kleine G. of ook wel
14 Nov. 1784 te Utrecht, was gedurende 25 jaren
inkshaven beet.
de Geel v.
Geen (Jozef Jacobus, baron van), nederlandsch griffier der Tweede Kamer, tot hij 21 Oct. 1842
griffier der Eerste Kamer werd ; in 1 850 ontving bij'
generaal, geb. 1 Sept. 1776 te Gent, trad 1789 in
op zijn verzoek een eervol en loffelijk ontslag, bedienst, was 1792 tweede luitenant, en woonde onder
Dumouriez en Pichegru de veldtochten in Vlaandedankte voor het pensioen waarop hij aanspraak had,
ren en Holland bij, werd 1793 als le luitenant geen leefde nog zeven jaren, geheel aan de letteren
kwetst bij Valenciennes, 1 794 nog tweemaalgekwetst
gewijd, to Utrecht, waar hij 3 Nov. 1857 stierf. Hij
was een man van veelzijdige geleerdheid, maar zonbij Doornik en to Waalwijk, ging 1795 in hollandsche
der aanmatiging, minzaam en hulpvaardig ; zijne
dienst over, maakte 1805 en 1806 de veldtochten
in Duitschland, 1809 lien in Zeeland mede ; na de aan zweedsche boeken rijke bibliotheek, stelde hij
inlijving van ons land bij Frankrijk, ging v. G. 1811
gaarne ten dienste van anderen. Hij heeft veel geschreven, o. a.: Lodewijk de Geer van Finspong en
naar Spanje, kommandeerde daar in het Leger van
Leufsta (1587-1652), bijdrage tot de handelsPortugal, en nam 1814 als kolonel zijn ontslag nit
geschiedenis van Amsterdam in de 17e eeuw (Amst.
de fransche dienst, werd in de nederlandsche bevorderd tot generaal-majoor (1815), vervolgens
en 's-Hage 1834; 2e druk 's-Hage 1841 ; 3e druk
Utrecht 1852); Axel, naar het Zweedsch van Tegner
opperkommaudant der vesting Namen, 1818 provinciaal kommandant van Utrecht, en 1819 over('s-Hage 1834); Christus, naar het Zweedsch van
geplaatst bij het lager in nederl. 0. I. In 1824 en
Killegrew ('s-Hage 1842); enz.
1825 was hij opperbevelhehber der groote expediGeer, rivier in de belg. provv. Luik en Limburg, outlast zich na eenen loop van 6 mijlen in de
tie van Macassar, vertrok toen naar Celebes, waar
Maas, bij Maastricht.
hij (Juni 1825) Boni en Soepa bemachtigde. In
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Geeraerdsbergen, somwijlen voor 's-Heeraartsbergen, eerie heerlijkheid in den Krimpenerwaard, prov. Zuid-Holland.
Geeraerdsbergen. Zie GERARDSRERGEN.
Geertruid (St.-), of St.-Geertruida, fransch
Sainte-Gertrude, dorp in de nederl. prov. Limburg,
7 kwartier gaans bezuidoosten Maastricht, 2 uren
gaans bezuidw. Valkenburg ; omstr. 300 inw.; bij de
deeling tusschen Filips IV, koning van Spanje, en
de Staten-Gekeraal der Vereenigde Nederlanden
('s-Hage 26 Dec. 1661) kwamen laatstgenoemde in
het bezit van G., dat ook wet Eysden-op-den-Berg
genoemd wordt.
Geertruida-kloosters bestonden vroeger:
1) te Amsterdam, op den Nieuwezijds-Voorburgwal,
bij de Dirk-van-Hasseltsteeg. — 2) te 's-Hertogenbosch, bij de Orten-binnenpoort, gesticht omstr.
1449. — 3) te Hoorn, in de Gouw (thans de Nieuwstraat), gesticht 1404.

land aan te duiden, die thans niet meer gesproken
wordt, doch waarin de heilige boeken der Abyssiniers
geschreven zijn.
Geeselbroeders, veelal Flagellanten genaamd , in Frankrijk ook onder den spotnaam
Blanes-Battus en in Duitschland onder lien van
Flegler bekend, waren dweepers, die zich bet eerst
vertoonden in de lie eeuw, en die, door zich te
geeselen, vergiffenis van zonden dachten te zulleu
verwerven. Vooral in de 13e eeuw werden zij talrijk,
trokken in groote scharen van stad tot stad, overal
boete predikende en aalmoezen inzamelende. In
1268 vormden zij eene geregelde broederschap, en
kozen Reinier, eels dominicaner monnik uit Perugia,
tot hun opperhoofd. In 1261 waren de G. reeds
naar Duitschland gekomen ; in alle steden, waar zij
zich vertoonden, hielden zij openbare procession
Tangs de straten ; doch daar ze hun lichaam in het
openbaar ontblootten om zich te kastijden met eerie
zweep, waarmede ieder bunner tot dat einde gewapend was, verwekte hun vrome ijver veel schandaal
en ergernis, zoodat ze weldra onderdrukt werden.
In 1348, toen de pest in Duitschland woedde, vertoonden zich de G. op nieuw, in weerwil van alle
verbodsbepalingen; en in het begin der 15e eeuw
breidden zij zich nit in Thuringen onder den naam
van Kruisbroeders, waarvan er 91 verbrand werden
te Sangerhausen in 1414. In 1574 liet Hendrik III
(koning van Frankrijk) zich met zijn gansche hof
in de broederschap der G. opnemen, en nog in de
17e eeuw vond men zulke dweepers in Italie en in
het Zuiden van Frankrijk.
Geest (de), friesch dorp. Zie RINSUMAGEEST.
Geeste, rivier in de hanov. landdrostij Stade,
outlast zich in de Weser bij Bremerhaven en het
ten zuiden van daar gelegene Geestemttnde,
dat sedert 1847, toen daar de nieuwe vrijhaven voltooid is, snel toeneemt in bloei, en in welks nabijheid het fort Wilhelm, alsmede het kerspel-dorp
Geestendorf met 1100 inw.
Geestelijke—lViaagdenklooster, voormalig nonnenklooster te Groningen, bestond reeds
in de 14e eeuw, werd in de spaansche beroerten
verlaten, bij resolutie van den raad der stad in Mei
1588 aan de Jezuieten afgestaan, doch reeds vOer
de redtietie van 1594 door hen ontruimd.
Geesteren, dorp in Gelderland, een half uur
gaans benoorden Borculo ; 450 inw.
Geete, of Gette, rivier in Belgie, ontstaat uit
de samenvloeiing der Groote en Kleine G., en valt
na eenen loop van 9 mijlen in de Demer, boven
Diest.
Gefell, pruis. stad, prov. Saksen, 11 mijlen .
bezuidoosten Erfurt ; 1800 inw.
Geffen, dorp in de nederl. prov. N.-Braband,
derdhalf uur gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch ;
circa 150 inw.; o. a. geboorteplaats van den lat.
dichter Johannes Geffenus, die in 't begin der 17e
eeuw leefde. In 1497 werd G. grootendeels, en 1512
geheel en al in de asch gelegd, beide keeren door
de Gelderschen ; in 1757 overstrooming, hetzelfde
1 Jan. 1834.
Geffrard (Fabre), president der republiek
Haiti, geb. 19 Sept. 1806 te Anse-Beau op Haiti,
zoon van generaal* Nicolas G., die een der grondleggers was van Haiti's onafhankelijkheid. Fabre G.
onderscheidde zich in den opstand tegen Boyer (zie
BOYER, Jean Pierre), werd door president Herard
eerst tot brigade-, 1845 tot divisie-generaal benoemd, kommandeerde 1849 onder Soulouque eene
divisie tegen de Dominicanen, voerde insgelijks een

Geertruidenberg,lat.MonsSancheGertrudis,

stad in de nederl. prov. Noord-Braband, 3 uren
gaans benoordoosten Breda, met de rivier Donge
aan de oost- en den Biesbosch aan de noordzijde ;
1700 inw.; haven; heette aanvankelijk Strandberg
(lat. Mons Litteris), en ontving den naam G. naar
de heilige Geertruida, dochter van Pepijn van Landen, die abdis van Nyvel (Nivelles) was, hier eene
kapel stichtte, en 664 stierf. Reeds ten tijde van
Floris V, graaf van Holland, leverde G. gewapende
kogschepen. Bij de grafelijke heertochten in de
twisten der Hoekschen en Kabeljauwschen, hield G.
meestal de zijde der Hoekschen. In 1304 een oogenblik bemachtigd door Jan. hertog van Braband,
werd het reeds kort daarna door de Hoekschen heroverd. In 1321 werd het Kasteel van G. gesticht,
dat 1420, toen de stad door de Kabeljauwschen
veroverd werd, tot den grond door hen werd geslecht, en nooit weder opgebouwd is. hi 1489
(6 Maart) werd de stad stormenderhand weder door
de Hoekschen aan de Kabeljauwschen ontweldigd.
In 1573 (28 Augustus) werd G. door overrompeling
onder het gezag van den Prins van Oranje gebracht,
en een sterk garnizoen daarin gelegd, meerendeels
uit Engelschen bestaande ; in Maart 1588 sloeg dit
garnizoen aan het muiten, en nauwlijks was deswege
vergiffenis geschonken, of de soldaten kwamen op
nieuw in opstand (1589), waarop de stad belegerd
werd door prins Maurits, die echter genoodzaakt
werd het beteg op te breken, doordien de overmacht
van den hertog van Parma kwam aanrukken, aan
wien het garnizoen de stad verkocht had. Doch in
1595 ontweldigde prins Maurits de stad G. aan de
SpanjaaPden op meesterlijke wijze, en sedert bleef
G. bestendig onder het gezag der Staten. In 1793
door de Franschen bemachtigd (25 Febr.), reeds
8 April door de Hollanders heroverd, werd G. van
15 tot 17 Jan. 1795 door de Franschen gebombardeerd, 19 Jan. werd eerie capitulatie gesloten, en
21 Jan. 1795 namen de Franschen G. in bezit, en
bleven er meester tot 12 Dec. 1813. Van watervloeden teed G. 18 Nov. 1421 en 14 en 15 Nov.
1475.
Geerts—klooster, in Deventer. Zie het art.
MEESTER-GEERTSKLOOSTER.

Geervliet, stadje in Zuid-Holland, circa 2 uren
gaans zuidelijk beoosten Brielle en ruim 2 uren gaans
oostelijk benoorden Helvoetsluis, was oudtijds omringd van muren en poorten, werd 1743 vernield
door brand, en telt thans omstr. 1000 inw.
Gees, in fransche boeken de oude naam van
Abyssinia; wordt nog gebezigd om eene taal van dat
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kommando in diens latere expeditie tegen hen, doch
viel in ongenade. Hij vluchtte 21 Dec. 1858 naar
Gonaives, stak de vaan des opstands omhoog, wierp
den troon van keizer Sonlouque (zie FAUSTIN I)
omver, trok 15 Jan. 1859 aan het hoofd der republikeinsche armee Port-au-Prince binnen, en legde
23 Jan. 1859 den eed of als president der republiek.
Gefjon, d. i. de Geefster, godin der noordsche
mythologie, die vruchtbaarheid aan de aarde schenkt.
Zij neemt ook de zielen der afgestorvene maagden
tot zich. — G., naam van een fregat ; zie het art.
ECKERNFÔRDE.

Gefle, lat. Gevalia, stad in Zweden, aan de uitwatering der rivier G. in de Bothnische golf, l0 mijlen beoosten Fabian ; 11,500 inw.; haven ; het is
de hoofdplaats van het Ian Gefleborg, gevormd
uit de oude provv. Gestrikland en Helsingland, groot
355 a 356 vierk. mijlen, bevolkt met 132,000 zielen.
Geger, naam van verscheidene dorpen op Java,
o. a. in de resid. Djocjocarta, welk G., in 1829 duchtig versterkt door de muitelingen, 17 Juli eerst na
zes stormloopen door de nederl. troepen werd bemacbtigd.
Geger—Badjing, voormalig dorp op Java,
resid. Kadoe, regentschap Magelang ; 17 Dec. 1827
door de muiters verlaten, en den volgenden dag door
de nederl. troepen verbrand.
Geger-Bientang, een der voorgebergten van
de Gedê, is ten gevolge van de aanhoudende regenbuien in Dec. 1831 en Jan. 1832 op drie verschillende plaatsen ingestort. Die instorting besloeg een
omtrek van nagenoeg 4400 vierk. roeden.
Gehazi, de knecht van den profeet Elisa, was
eerst getuige van diens geschiedenis met de sunamitische vrouw ; werd vervolgens door zijnen meester
met melaatschheid gestraft, omdat hij zich geschenken had doen geven door den syrischen krijgsoverste
Naaman ; II Kon. 4, 5 en 8.
Geheime genootschappen, tot de meest
uiteenloopende doeleinden, worden aangetroffen in
alle tijden en schier bij alle volken. De rniddeleeuwen
hadden hunne Tempelheeren, hunne Veemgerechten
in Duitschland, de heilige Hermandad in Spanje, de
Vrijmetselarij. De Kerkhervorming der 16e eeuw
riep het genootschap der Jezuieten in het aanzijn,
en niet lang daarna ontstond het genoot*hap der
Illuntinaten. Vooral werden G. in menigte opgericht
i(1 de 17e eeuw (zie ROZENKRUIS-RIDDERS) ten gevolge
van de voorspiegelingen van dweepers en bedriegers,
die de lichtgeloovigen wisten te winnen, door hun
het uitzicht te openen op de mededeeling van verborgene kunsten, geestenbezwering en goudmakerij.
Nog grooter neiging tot het vormen van G. openbaarde zich in nagenoeg alle landen van Europa gedurende de laatste heeft der 18e eeuw ; en de fransche
omwenteling werd het uitgangspunt van eene onafgebrokene reeks talrijke (eigenlijk bijna uitsluitend
met staatkundige oogmerken gevormde) G., zooals
de Philadelfen in het fransche leger, de Carbonari
in Italic, de Tugendbund in Duitschland, de 1814 te
Weenen opgerichte Hetteria der Grieken (ten doel
hebbende de afachudding van het osmanische juk),
en de sedert 1817 onder de Polen gevormde G., inzonderheid den Jongelingsbond, die den eersten stoot
gaf tot de uitbarsting van den goolschen opstand van
1830. In de rijken van West- en Zuid-Europa namen
de verschillende G. sedert de restauratie van 1815
eene bepaalde staatkundige kleur aan, doordien ze
zich tegen de aan het bewind zijnde partij keerden,
en of de omverwerping van het gouvernement, of
althans de invoering van eene nieuwe staatsregeling
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ten doel hadden. Deze G. smolten zich laten ineen
met bet Carbonarismus in Parijs, zoodat Parijs alsnu
de hoofdzetel van bet Carbonarismus werd. Uit de
algemeene duitsche Burschenscha ft trad later een
Jugendbund te voorschijn. Een nieuw tijdperk in de
geschiedenis der G. brak aan met de fransche Juliomwenteling van 1830. In Frankrijk ontstond eene
nieuwe Charbonnerie democratique en de zoogenaamde
Section d' action. Op het voetspoor van het door Mazzini opgerichte G. der Giovine Italia, vormden zich
dergelijke vereenigingen van democratisch-republikeinsche en nationale strekking ook in andere Ianden (het Jonge Frankrijk, Duitschland, Polen,Spanje),
die zich als Jong Europa in zekere mate met elkander in betrekking stelden. In Engeland en Duitschland konden bepaald staatkundige G. niet tot stand
komen, terwij1 bun aantal in Frankrijk nog vergroot
werd door de verschillende vereenigingen ter verbreiding en verwezenlijking van socialistische en
communistische ineen. De bewegingen van 1848
herschiepen wel is waar het streven der G. van geheim in openbaar, doch zulks slechts zoo lang, totdat
de uitersten en de tegen de regeringsmacht gekeerde
elementen door de reactie genoodzaakt warden, tot
de rol van G. terug te keeren. Het meest besproken
werd de Marianne (zie dat art.). In Italie schijnen
de staatkundige G. bij de uitbarsting der beweging
van 1859 eene rol gespeeld te hebben.
Gehenna, hebreeuwsch woord, beteekende
oorspronkelijk een dat dat aan Hinnom toebehoort".
Het was de naam van een bekoorlijk en vruchtbaar
dal, ten zuiden van Jeruzalem, bij de Pottebakkerspoort, aan de grenzen der stammers Juda en Benjamin.
Toen dit dal in later tijd het tooneel was geworden
van de bloedige offeranden aan god Moloch, en tevens
de plaats, waar de lijken van dieren en boosdoeners
werden nedergeworpen, ontving het dal den naam
van Thophet (d. i. afschuw, afgrijzen), en sedert
beschouwden de Joden het dal G. slechts als bet
zinnebeeld der hel.
Gehrden, I) marktvlek in het hanov. prinsdom Kalenberg, amt Wennigsen; ruim 1200 inw.
Naar di t vlek beet eene keten heuvelen (488 vt. hoog),
de Gehrdener bergen, die zich bezuidwesten Hanover
uitstrekken. — 2) marktvlek in het pruis. reg.district Minden, kreis Warburg; 950 inw.
Geib, hong. Hibbe of Hyby, marktvlek met
4000 inw. in het noorden van Hongarije, aan de
Waag, ruim 21 mijlen benoordoosten Pesth.
Geibel (Emanuel), duitsch dichter, geb.18 Oct.
1815 te Lubeck, sedert 1852 prof. der wsthetica te
Munchen, een der voornaamste dichters van onzen
tijd, inzonderheid gelezen door vrouwen. Gedichte
(Berlijn 1840 ; 52e druk Stutgard 1862); Juniuslieder (Stutg. 1848; 13e druk 1862); Neue Gedichte
(6e druk Stutg. 1862), en een groot aantal pennevruchten meer.
Geibsdorf, fabriekdorp in het pruis. reg.district Liegnitz, kreis Lauban; 2600 inw., meest
linnenwevers.
Geiger (Abraham), duitsch israelitisch schrijver, geb. 24 Mei 1810 te Frankfort aan den Main,
van 1832 tot 1838 rabbijn te Wiesbaden, toen assessor van het rabbinaat te Breslau, vervolgens rabbijn
aldaar, heeft zich doen kennen als een verlicht en
verstandig ijveraar voor hervorming van de kerkelijke gebruiken der Joden. Nog student te Bonn
zijnde, schreef hij reeds eerie verhandeling, die door
de philosophische faculteit aldaarbekroond werd, nl.
Was hat Mahomet sus dens Judenthum aufgenontmen?

(Bonn 1833). Van zijne vele overige belangrijke ge-
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schriften, noemen wij nog het Lehr- and Lesebuch
Geismar, lat. Geismara, dorp in Hessen-Cassel,
our Sprache der Mischna (Breslau 1845).
aan de Eder, Brie kwartier gaans benoordw. FritzGejjer (Erik Gustaf), zweedsch geschiedschrij- lar ; circa 900 inw.; zuur mineraalwater; bier moet
ver, geb. 12 Jan. 1783 in Wermeland, sedert 1817
de voornaamste offerplaats der oude Hessen geweest
prof. der geschiedenis te Upsal, gest. 13 Apri11847.
zijn ; bier moet ook de oude eik gestaan hebben, die
Voornaarnste werk: Svenska folkets historia (3 dln.
gewijd was aan god Donar of Thor, en die op last
Orebro 1832-36) ; Samlade skrifter (13 dln. Stokvan Bonifacius geveld werd in 724.
holm 1849-55).
Geispitzen. Zie GEISPOLDSHE1M.
Geilenkirchen, stad in Rijnpruisen, ruim
Geispoldsheim, of Geispitzen, marktvlek
5 uren gaans benoorden Aken, aan den Worm; met
in het fransche dept. Beneden-Rijn, 3 uren gaans
inbegrip van het tegenover G. liggende dorp Hunsbezuidw. Straatsburg ; 2500 inw.
hofen ; 1600 inw.
Geiten—eiland, een der Kleine Soenda-eilanGeller von Kaisersberg (Johann), geb. den in nederl. 0. I. Zie KAMBING.
1445 te Schaffhausen, zijnen toenaam voerende naar
Geiten-eilanden. Zie .—GADISCHE EILANDEN.
Kaisersberg, waar hij zijne opleiding genoot, gest.
Geiten-rivier. Zie ./EGOS-POTAMOS (blz. 58).
10 ' Maart 1510 als domprediker te Straatsburg,
Geithain, stad in Saksen, 10 uren gaans ooseen geleerd man. Het beroemdst is zijn Narrenschiff telijk bezuiden Leipzig ; 3500 inw.
(lat. Straatsh. 1511 ; duitsch van Pauli 1520), zijnde
Geithorn, oude naam van Giethoorn.
146 predication over Seb. Brandt's »Narrenschiff".
Gekarteld gebergte, een nit kalk en steep
Eene bloeinlezing nit G.'s werken leverde Weick
bestaande gebergte op Java, residentie Cheribon,
(3 din. Frankf. 1829).
nabij de redoute van Palimanang, heeft eene heete
Geilnau, dorp in het nassausche amt Dietz, bron, die veel bezocht wordt door boetelingen.
nabij Fachingen; 270 inw.; is beroemd door zijn
Gekkenfeest. Zie Foos (fête des).
zuur mineraalwater.
Gela, eerst Lindes, tegenw. Terranova (of AliGein (het), voormalige stad in de prov. Utrecht, cata ?), stad op Sicilie's zuidkust aan de uitwatering
veór de 13e eeuw slechts eene Snort, 1294 tot stad
der rivier G., werd omstr. 690 v. Chr. als kolonie
verheven. Het slot of kasteel (Huis te Gein), 2 uren
aangelegd door Rhodiers en Cretenzen ; deze kolonie
gaans bezuiden Utrecht, een half uur gaans benoorstichtte zelve reeds kort daarna Agrigente, en later
den Jutphaas, werd 1202 te vergeefs aangetast door
ook Phintias (dat insgelijks den naam G. aannam),
Dirk VII, graaf van Holland, doch 1225 door Flobij de kust en beoosten de hoofdstad. Onder de tiranris IV in de asch gelegd. Herbouwd zijnde, werden
nen Cleander en Hippocrates breidde G. zijn gezag
kasteel en stad G. in 1333 omvergehaald door beer
nit over schier geheel Sicilid. Gelon, de opvolger van
Willem van Duivenvoorde, die wraak had te nemen
Hippocrates,veroverde Syracuse,en vestigde daar zijne
op de Stichtenaars; 1334 herbouwd, 1356 door Arresidentie ; van dat tijdstip of geraakte G. in vernal.
noud van IJselstein bemachtigd en geslecht, en op
_.
ADUS11
lk in
Zie
Gelw,y o lk
i A i
7i C
nieuw herbouwd, was het Huis te G. van veel geGelang, voormalig dorp op Java, resid. Soerawicht in den 4-jarigen oorlog met Maximiliaan van
karta, bezuidw. Klatter, werd 13 Jan. 1827 door de
Oostenrijk, doch werd 1482 door die van Uselstein
onzen ingenomen en verbrand.
overrompeld en verbrand. In 1402 was het G. geGelasius, fransch Gdlase, naam van twee paunoegzaam platgebrand door den heer Jan van Arkel.
sen en verscheidene bisschoppen, nl. ; G. I, paus
van 492 tot 496, deed het primaat van Petrus gel— G. (het), landstreek in Noord-Holland, onder
Weesp, waarin de huurtschap het G., naar eene alden, en matigde zich het opperzag aan over de
daar gelegene brug ook wel Geinbrug genoemd, die
rechtzinnigheid der leer en de kerkelijke tucht.
1787 veel te lijden had van de Praiser), ligt een half
Merkwaardig is zijn Deeretum de libris recipiendis et
uur gaans bezuidw. Weesp.— Het G. heet ook een
non recipiendis. — G. II, vroeger Johannes van
riviertje in het Gooiland (N.-Holland), aanvangende
Gaeta genaamd, werd 1118 tot pans verkoren,na den
bij Abcoude.
flood van Pascal II ; maar zag zich dadelijk door
Geina, oude naam der stad Gein.
Cincio Frangipani, consul van Rome, die gaarne een
Geisa, of Geiss, stad in het groothertogdom ander tot pans had zien kiezen, genoodzaakt Rome
te verlaten, waarop Frangipani, in gemeen overleg
Saksen-Weimar, aan de Elster, 9 uren gaans bemet keizer Hendrik V, Maurits Bourdin tot pans
noordw. Meiningen ; 2000 inw.; kasteel; in de nabijdeed kiezen onder den naam van Gregorius VIII.
heid de 1(358 vt. hooge bazaltberg Rockenstuhl.
Geisa, koningen enz. van Hongarije. Zie GEYSA. Deze tegenpaus werd met zijne vorstelijke bescherGeisberg, berg bij Wiesbaden, druk bezocht ; mers in den ban gedaan door G. H, die de wijk
had genomen naar Gaeta, en wel weder een oogeneene landbouwkundige school.
Geisenheim, marktvlek in het hertogdom blik meester van Rome werd, doch andermaal door
Frangipani werd verdreven. Nu vluchtte G. II naar
Nassau, in de Rijngau en aan den Rijn; 2600 inw.;
Frankrijk, nam de wijk in de abdij van Cluny, en
beroemde wijnbouw ( Geisenheimer).
Geiser, d. opspuiters, naam der heete bron- stierf daar reeds spoedig (1119). — G., bisschop
van Cesarea in Palestina, leefde in de 4e eeuw, en
nen op IJsland. Het meest bekend zijn de Groote G.
schreef het vervolg op de Kerkelijke geschiedenis
en de Nieuwe G., benoorden den Hecla, ()Instr. 3 mijvan Eusebius. — G., bisschop van Cyzicus, schreef
len van Skalholt ; met ongelijke tusschenpoozen werin de 2e heeft van de 5e eeuw de geschiedenis der
pen zij het heete water 15 a 100 vt. omhoog, in
synode der Nicea.
stralen van 7 a 10 vt. middellijn. De Groote G. is
AKHLATH en ARDZJISJ,
sedert den vroegsten tijd reeds bekend; de Strokkr,
Zi A
h stall. Zie
Gelath, t urksche
d. i. de Nieuwe G., is eerst in 1784 ontstaan door
Gelb, lat. Gelduba, gehucht in Rijnpruisen,
4 uren gaans benoordw. Dusseldorf, op den linkereene aardbeving.
Geislingen, stad in den wurtemb. Donau- oever van den Rijn, waar de brag van Drusus lag.
kreis, 7 uren gaans benoordw. Ulm ; 2300 inw.;
Gelboe, gebergte ; in fransche boeker vocr
Gilboa.
ijzersmeden, koperslagers, kunstsnijders in hoot,
hoorn en ivoor (de zoogenaamde Geislinger waren).
Gelborn, dorp. Zie ESCHWE1LER 2)

1144

Gelder

Gelder, oudtijds Gelre, lat. Gelria, voormalig
hertogdom, dat zijnen naam ontleende aan de stad
Gelre of Gelder, die met haren omtrek de oudste en
eerste bezitting der graven van Gelder geweest is,
en tegenw. tot Rijnpruisen behoort (zie GELDERN).
Ten tijde der Franken maakte G. deel uit van het
koningrijk A ustrasie, totdat de Saksen in 680 Zutphen
ontweldigden aan de Franken, en de Friezen zich
meester maakten van de Veluwe en de Betuwe. "Ten
Karel de Groote de Saksen en de Friezen overwonnen had, vereenigde hij G. met zijn rijk (770). Zijne
opvolgers lieten G. besturen door voogden (momboirs); de eerste momboir,, van wien men gewag
gemaakt vindt, was Wichard (omstr. 880). Al spoedig names die momboirs den titel van graaf aan, en
maakten zich onafhankelijk. De eerste graaf van G.,
die in een authentiek stuk vermeld wordt (1094),
was Gerhard I, die van 1085 tot 1117 als Graaf van
G. regeerde. Zijn coon en opvolger Gerhard 11 bracht
door zijn huwelijk met Ermgard, erfgravin van Zutphen, ook dat graafschap in zijn stainhuis, en gedurende bijna 3 eeuwen bleven de beide graafschappen
vereenigd, totdat Reinald II in 1339 (19 Maart)
door keizer Lodewijk van Beieren tot eersten hertog
van G. en prins des rijks werd verheven ; Zutphen
bleef toen echter den naam van graafschap behouden.
Onder zijne beide zonen, Reinald III en Eduard, werd
G. geteisterd door de binnenlandsche oorlogen tusschen de Heeckerens en Bronkhorsten ; en daar beiden
kinderloos stierven, kwam G. aan hunnen neef hertog
Willem van Gulik, vervolgens aan diens broeder Reinald, en toen deze 1423 stierf zonder wettige kinderen na te laten, werd zijn achterneef Arnold van
Egmond door 's lands Staten gehuldigd tot hertog
van G. en graaf van Zutphen. Ruirn eene eeuw
(1423-1528) regeerde het huis Egmond over G.;
die regeering was zeer onrustig (zie ARNOUD 2 en
ADOLF van Gelder); in 1472 werd G. en Zutphen
door Arnold verpand aan Karel den Stoute, die dan
ook reeds in 1473 zijne rechten op het hertogdom
en het graafschap gewapenderhand deed gelden. Zoo
kwam eindelijk Karel V in het bezit van G. en Zutphen (1543). In den 80-j. oorlog geraakte het
kwartier van Roermonde, dat gemeenlijk Upper- G. genoemd werd, voor goed in de macht van Spanje, dat
er dan ook meester van bleef bij den Munsterschen
vrede (1648), terwijl toen de overige kwartieren
ijmegen, Zutphen, en Veluwe of Arnhem), te zamen
Neder-G. uitmakende, met het graafschap Zutphen
eene provincie werden van de republiek der Vereenigde Nederlanden ; zie GELDERLAND.
Gelder (Opper-), zuidelijk en kleinst gedeelte
van `t voormalige hertogdom Gelder, waarvan het
een der 4 kwartieren was (het kwartier Roerrnond),
werd 1648 bij den Munsterschen vrede toegewezen
aan Spanje, dat er meester van bleef tot 1702, toen
een groot gedeelte door de Staatschen werd bemachtigd, terwip de koning van Pruisen zich meester
maakte van de stad Gelder en verscheidene andere
plaatsen, die bij den Utrechtschen en Brabandschen
vrede (1713 en 1714) voor goed aan Pruisen toegevoegd bleven. — G. (Neder-), het noordelijke
en grootste gedeelte van het voormalige hertogdom
Gelder (zie dat art.), vormde 1648 met het graafschap Zutphen ongeveer de tegenwoordige provincie Gelderland.
Gelder (Evert van), nederlandsch zeeheld,
sedert 1652 zwager van den grooten de Ruyter,
wiens derde vrouw, Anna van Gelder, eene zuster van
E. v. G. was. 14 kominandeerde een der schepen
van de Ruyter's vloot, o. a. in den Vierdaagschen

Geleen
Zeeslag (1666), en woonde 1667 de roemrijke
overwinning bij Chatham bij — G. (Jan van) neef
van den vorige, voorzoon van de Ruyter's derde
vrouw Anna van Gelder, nam als kapitein roemrijk
deel aan de overwinning bij Chatham, werd door
koning Christiaan V van Denemarken tot den adelstand verheven als bewijs van achting voor zijnen
stiefvader, nam dapper deel aan den zeeslag tegen
de Engelschen op de hoogte van Kijkduin en Helder
(21 Aug. 1670), toen hem in 't heetst van den strijd
de buik weggeschoten werd, waarop hij oogenblikkelijk den geest gaf. De Ruyter achtte hem bijzonder
hoog.
Gelder (Jacob de), geb. 22 Nov. 1765 nabij
Rotterdam, en in die stad gedoopt, wijdde zich geheel en al aan de beoefening van de wis- en natuurkundige wetenschappen, werd, na menige teleurstelling , 6 Mei 1814 aangesteld als hoogleeraar voor
de hoogere vakken der wiskunde aan de militaire
school te Delft ; in 1818 door onedele kuiperijen van
zijne vijanden nit dien post ontslagen, werd hij echter reeds in Aug. 1819 benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar der wiskunde aan de hoogeschool te
Leiden, 1824 tot gewoon hoogleeraar aldaar, werd
1840 emeritus, en stierf 10 Oct. 1848. Eene groote
menigte werken over wis-, meet-, reken- en natuurkunde van de G. onvermeld latende, noemen wij van
zijne pennevruchten slechts de Algemeene sterre- en
natuurkundige aardrijksbeschrijving naar Gutry (2
dln. 's-Hage en Breda 1819).
Gelderland, provincie van het koningrijk der
Nederlanden, grenst ten N. 0. aan de Zuiderzee, ten
N. aan de prov. Overijsel, ten 0. en Z. 0. aan Rijnpruisen, ten Z. aan de prov. Limburg en aan de Maas
(die G. van de prov. N.-Braband scheidt), ten W.
aan de provv. Z.-Holland en Utrecht ; G. is 94
vierk. mijlen groot, bevoikt met 370,000 zielen, en
heeft tot hoofdplaats Arnhem. Zie GELDER.
Geldermalsen, verbasterd in Geldermalsem
of Geldermalsum, dorp met 250 inw. in Gelderland,
aan de Li nge, derdhalf uur gaans bewesteniTiel; heette
oudtijds Malsen.
Geldermalsum, geldersch dorp, Zie het art.
CELDERMALSEN.
Geldern, 1) duitsche naam van het voormalige
hertogdom Gelre, en van de tegenw. nederlandsche
prov. Gelderland. — 2) stad in Rijnpruisen, reg.district Dusseldorf, 7 uren gaans bezuidw. Wesel,
aan de Niers, heeft ruim 4000 inw.; in het Fransch
heet deze stad Guelders.
Geldersch—Veenendaal, dorp in Gelderland, op de Neder-Veluwe, 2 uren gaans westelijk
benoorden Wageningen, aan de grensscheiding der
prov. Utrecht ; 1800 inw.
GELDROP.
Zie
Zi G
Geldorp, h
Geldria, lat. naam van Gelderland.
Geldrop, of Geldorp, dorp of vlek in de nederl.
prov. Noord-Braband, 1 uur gaans bezuidoosten
Eindhoven ; 1400 inw.; oud kasteel.
Gelduba, eene versterkte plaats der Ubiers
in Neder-Germanie, niet ver van den Rijn, nabij
Novesium, was het station van het 10e legioen, en
een der door Drusus aan den Rijn aangelegde sterkten ; tegenw. Gelb beneden Keulen.
Gel6e (Claude), schilder. Zie LORRAIN (Claude).
Geleen, 1) dorp met 700 inw. in de nederl.
prov. Limburg, aan de Geleen, drie kwartier gaans
westelijk bezuiden Sittart ; bij het traktaat, in 1661
te 's-Hage gesloten tusschen den koning van Spanje
en de Algemeene Staten, werd dit dorp aan Spanje's
koning toegedeeld. — 2) rivier in nederl. Limburg,
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Gelekingen

Gemalen

ontstaat in de gemeente Heerlen, neemt verscheidene
beken op, stroomt langs verscheidene dorpen, ook
langs Sittart, en outlast zich in twee amen boven
en beneden Stevenswaard in de Maas. 3) MunsterGeleen, dorp in Limburg ; zie MUNSTER-GELEEN.
Gelekingen (Kasteel der). Zie bet artikel
GELK1NGEN (Kasteel der).
Gelenau, een fabriekdorp in Saksen, district
Zwickau, ruim 1 uur gaans benoordoosten Thum;
4700 inw.
Gelendzjik, vroeger russische vesting op de
noordoostkust der Zwarte Zee, is thans eene stapelplaats voor den smokkelhandel der Turken met de
bergvolkeren.
Gele Zee, chineesch Hoang-Hai, heet het noordelijk gedeelte van de Chineesche Zee.

aanwezi gen om zijne dvvergachtige gestalte gelachen ;
zonder zich boos daarover te maken nam hij zeer
bedaard het woord, en begon met te zeggen, dat men
zich over zijne kleine gestalte niet moest verwonderen, daar het bij de Agrigentijners de gewoonte
was, naar machtige steden gezanten te zenden van
zeer grooten lichaamsbouw, doch naaronbeduidende,
nietige steden nooit antlers dan gezanten, die klein
van gestalte waren. Toen Agrigentum door de Carthagers veroverd werd (406 v. Chr.) stale G. den
Pallas-tempel in brand, en terwijl hij zelf in de
vlammen omkwam redde hij zoodoende den tempel
van de heiligschennende woede der veroveraars.
Gellicum, of Gellekom, dorp met 350 inw. in
Gelderland, 2 uren gaans bewesten Geldermalsen,
vijfdbalf uur gaans bewesten Tiel, gesticht in 1140;
het fraaie slot, genaamd Huis te G., is 1802 gesloopt.
Gellius (Aulus), romeinsch schrijver omstr.
de helft der 2e eeuw na Chr., betrad te Rome de
rechterlijke loopbaan, en bracht zijnen naam tot de
nakomelingschap over door de Noctes Atticw (uitgegeven door Gronovius, Leiden 1760; door Lion, 2
dln., Gottingen 1824 ; het best door Hertz, Leipzig
1853), zijnde eene geachte verzameling in 20 boeken, waarvan echter het 8e verloren is geraakt.
Gelma, stad in Algerie, prov. Constantine, aan
den Seybus ; 2000 inw.; warme zwavelbronnen.
Gelnhausen, stad in Keurhessen, 5 uren gaans
benoordoosten Hanau ; 4200 inw.; was eertijds eene
gewichtige duitsche rijksstad ; ruiners van een paleis
van keizer Frederik I.
Gelon, beroemd tiran, eerst sedert 491 v. Chr.
van zijne geboortestad Gela, vervolgens van Syracuse
sedert 484 v. Chr., behaalde bij Himera eene schitterende overwinning op de Carthagers, toen zij met
300,000 man Sicilie waren komen aantasten op aanstoken van Xerxes. Hij stelde als eerste voorwaarde,
dat Carthago de offeranden van levende menschen
zou afschaffen ; alleen onder dat beding stond bij
hun den vrede toe. Hij regeerde tot aan zijnen flood
(477 v. Chr.), en werd toen door zijn yolk als halfgod vereerd. Zijn opvolger was zijn broeder Hiero.
Gelonen, sarmatisch yolk, van griekschen oorsprong, tusschen den Danaster en den Danapris, ten
zuiden van de Budini. De steden Olbia en Odessus
lagers in het land dat de G. bewoonden, doch behoorden hun niet toe. De G. waren reeds bekend
ten tijde van Herodotus. In het laatst der 2e eeuw
werden zij ingelijfd bij het Gothische rijk.
Gelre, oude naam van het hertogdom Gelder.
Gelria, 1) lat. naam van het voormalige hertogdom Gelder en van de tegenw. prov. Gelderland.
— 2) eiland in nederl. 0. I., in de straat van Macassar, ten westen van Celebes.
Gelselaar, of Gerselaar, dorp met 650 inw. in
Gelderland, vijf kwartier gaans benoorden Borculo.
In de nabijheid van G. stond eertijds het huis
Bevervoorde.
Geluks–eiland, of Fortuna, nederl. 0. I.
eiland in de Solo-Zee, aan de noordoostkust van het
eiland Celebes.
Gelves, marktvlek in Spanje, 3 uren gaans bezuidoosten San-Lucor-la-Mayor, en een groot uur
gaans zuidelijk bewesten Sevilla; 3800 inw.
Gelzelaar, hetzelfde dorp als Gelselaar.
Gemah. Zie GEMAK.
Gemak, of Gemah, baai in nederl. 0. I., aan
de zuidkust van het eiland Java, resid. Kediri.
Gemalen (Vier), lat. Quatuor Consortes, ondor
dezen naam verstaat men de vier gehuchten, die te
zamen het dorp Gemonde vormen.

Gelheim. Zie GiALREIM.
Geliconidarum Castrum,

lat. naain van
het kasteel der Gelkingen.
Gelies, rivier op Java, resid. Djapara, koint uit
het meer bezuiden Patti en Kedoes, neemt een noordelijken loop, en ontlast zich in de zee van Java.
Geliloth, een der landpalen van den stam Benjamin; Jozua 18 : 17.
Gelemer. Zie GILIMER.
Gelissong, landschap op Celebes. Zie het art.
GALISSON.
Gelkenes, polder in den Alblasserwaard, prov.
Z.-Holland. In het westelijk gedeelte van dezen polder ligt het aanzienlijke dorp Groot-Ammers ; eertijds stond in dezen polder het kasteel Liesveld.
Gelkingen (Kasteel der), voormalig kasteel
op den oever der Hunse, aan de westzijde der stad
Groningen, tusschen die stad en Eelde, werd 1252
omvergehaald ; het land rondom de plaats, waar het
gestaan heeft, heet nog Gelkingeland.
Gellah, 1) stad in Algerie, aan de Medzjerda,
22 mijlen beoosten Constantine ; eertijds eene vrijplaats voor moordenaars. — 2) stad in Tunis, ruim
7 uren gaans benoorden Tunis, is vermoedelijk het
oude Castra Cornelia.
Gellecom, of Gellekom, dorp in Gelderland.
Zie GELLICUM.
Gellen, zeeengte der Oostzee, is een half uur
breed, en scheidt bet eiland Rugen van het vasteland.
Gellert (Christiaan Fiirchtegott), duitsch dichter elk moralist, geb. 4 Juli 1715 to Haynichen in
Saksen, sedert 1751 prof. te Leipzig, gest. 13 Dec.
1769, was algemeen geacht om zijn edel, zacht karakter; zijne Fabelen en vertellingen wonnen hem
de algemeene volksgunst ; wijders geestelijke oden
en liederen ;, ook brieven. Seimmtliche Schriften (10
dln. Lpz. 1769-74; 2e druk 6 dln.Lpz. 1840-41 ;
3e druk 10 dln. 1856); Ch. F. Gellert's Tagebuch
(Lpz. 1862). — G. (Christlieb Ehregott), broeder
van den vorige, geb. te Haynichen 11 Aug. 1713, gest.
18 Mei 1795, was prof. der metallurgische scheikunde
te Freiberg, en heeft verdienstelijke werken daarover geschreven.
Gellias, een rijk en aanzienlijk Agrigentijner,
leefde tijdens de stad Agrigentum op het toppunt
stond van Karen bloei omstr. de helft der 5e eeuw v.
Chr. Hij is een echt toonbeeld van het agrigentijnsche
karakter. Van zijn verbazenden rijkdom maakte hij
het onbaatzuchtigste gebruik, hield steeds open tafel
voor zijne medeburgers, gaf aan arnie meisjes een
bruidschat mede, en lenigde steeds seders nood. Ofschoon mismaakt van lichaam, bezat hij een helder
verstand, en was zeer geestig en gevat.Toenhij eens
als afgezant van zijne vaderstad in de volksvergadering van een klein stadje verscheen, vverd door al de
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Gemalli

Gendt

Gemalli, een uit den stain Dan, was de varier
van Ammiel, die onder de door Mozes uitgezondene
verspieders behoorde ; Num. 13 : 12.
Gemara, het tweede gedeelte van den Talmud,
bevattende de verklaring van het eerste gedeelte
(Misjna).
Gemarja, 1) zoon van Hilkia ; Jerem. 29: 3.
— '2) zoon van Saphan ; Jerem. 36 : 10, 11, 12, 25.
Gembloux, of Gemblours, lat. Geminiacum
of Gemblacum, stad in de belgische prov. Namen,
4 uren gaans benoordw. Namen ; eertijds vesting ;
thans 2600 inw.; beroemde oude benedictijner abdij,
nit Welke o. a. tot ons is gekomen de in de 12e
eeuw geschrevene en als geschiedkundige bron zeer
geachte Chronik des Siegebert von G. In 1578
(31 Jan.) behaalde don Juan van Oostenrijk hier
eene schitterende overwinning op de Nederlanders ;
in 1794 werden de Oostenrijkers, aangevoerd door
Beaulieu, geheel verslagen door de Franschen.
Gemeliw, oude naam der algerijnsche stad
Dj imilla.
Gemelli–Careri, italiaansch reiziger, geb.
1651 te Napels, deed van 1680 tot 1698 eene
moeitevolle reis door bijna de geheele bekende wereld, bezocht Europa, Azie, Afrika, drong door tot
den Grooten Muur, die China van Tartarije scheidt,
doorreisde Mexico, enz. De beschrijving van zijne
reizen is getiteld Giro del mondo (6 dln. Napels
1699; in 't Fransch vertaald 6 dln. Parijs 1719).
G-emelli Colles, bergketen op bet oude Sieine, die van het midden des eilands (aan de bronnen van de noordel. Himera-rivier, thans de SanLionardo), in zuidwestelijke richting in de landstreek
der selinuntische warme bronnen de zee bereikt.
Gemenos, vlek in het fransche dept. Monden
van de Rhone, 5 uren gaans beoosten Marseille ;
2000 inw.; kasteel en park, bezongen door Delille.
Gemer–Sebrang, voormalig dorp op Java,
resid. Kadoe, distr. Poerbolingo, werd 25 Dec. 1832
geheel bedolven onder eene uitbarsting van den
berg Merapie ; 25 menschen, benevens veel ploegvee,
kwamen daarbij om het leven.
Gemert, aanzienlijk dorp in de nederl. prov.
Noord-Braband, aan de Rups, 4 uren gaans benoordoosten Eindhoven, 2 uren gaans noordelijk beoosten
Helmond ; de ridders der Duitsche Orde hadden
bier een fraai kasteel, genaamd Kommanderij van
G. De heide bij G. werd 6 Juli 1450 door Filips
den Goede, hertog van Braband, aan de ingezetenen
van G. verkocht. In 1599 werd G. uitgeplunderd
door de Spanjaarden. Bij den brand van 1685 werden omstr. 100 huizen in de asch gelegd ; 6 Aug.
1836 werd de mechanieke katoenspinnerij te G.
eene prooi der vlammen.
Gemlik. Zie GHEML111.
Lemma (Reinier), bijgenaamd Frisius, beroemd wis- en geneeskundige, geb. 1508 te Dokkum
in Friesland, gest. 1555 te Leuven, heeft zich vooral
groote vermaardheid verschaft door zijne werken
over de sterrekunde, o. a.: De Radio astronomico et
geometric° liber (Antwerpen 1545); De Annuli
astronomici usu (Antwerpen 1548); De Principiis
astronomic' et cosmographice (Antw. 1530); Charta
sine mappa munch (Leuven 1540); De Astrolabio
catholico liber etc. (Antw. 1556), (lit laatste werk
voltooid en in het licht gegeven door G.'s zoon, nl.
G. (Cornelius), geb. 28 Fehr. 1535 te Leuven, aldaar gest. aan de pest 12 Oct. 1579.
Gemmi, een 6998 vt. hooge berg der Berner
Alpen, met een muildier-pad (sedert 1741) nit het
Cander-dal naar de baden van Leuk (Lotieche).

Gemona, marktvlek in de venet. prov. Udine,
aan den Tagliamento, 6 uren gaans benoordw. Udine ;
6600 inw.
Gemonde, voorheen Gemunde of Gemundt,
dorp in de nederl. prov. Noord-Braband, aan den
Dommel, 7 kwartier gaans oostelijk bezuiden 's-Hertogenbosch, bestaat eigenlijk uit 4 gehuchten, genaamd Vier Gemalen (lat. Quatuor Consortes), nl.
G.-Boxtel, G.-Gestel, G.-Rooy en G.-Schijndel.
Gemonien, lat. Gemoniw, zoo noemde men
in Rome de plaats, waar de lijken der ter dood gebrachte misdadigers ten Loon gesteld werden ; deze
plaats lag dicht bij den Tiber en bij den Aventijnschen berg, en had die bestemming ontvangen van
Camillus (396 v. Cllr.) na de nederlaag der Vejiers.
Gemozac, stad in het fransche dept. CharenteInferieure, 5 uren gaans bezuiden Saintes; omstr.
3000 inw.
Gemschid, koning van Perzie. Zie DJEMSJID.
Gemiind, 1) stad in Rijnpruisen, 10 uren
gaans bezuidoosten Aken ; 1100 inw. — 2) Zie het
art. GMUND.
Gemunde, oude naam van Gemonde.
Gemiinden, 1) stad in Beieren, kreis Unterfranken, aan de uitwatering van de frankische Saale
in den Main, 8 uren gaans benoordw. Wurtzburg;
1800 inw. — 2) stad in Keurhessen, 6 uren gaans
3) vlek in
benoordoosten Marburg ; 1600 inw.
Pruisen, reg.-distr. Coblentz, kreis Simmern, op
den Hondsrug; 1100 inw. — Zie ook het niet met
it maar met u gespelde GMUNDEN.
Gemundt, oude naam van Gemonde.
Genabum, stad in Celtisch Gallia; tegenw.
Orleans; men heeft ten onrechte beweerd, dat het
't tegenwoordige Gien was.
Genappe, marktvlek in de belg. prov. (Zuid-)
Braband, aan de Dyle, 6 uren gaans bezuidoosten
Brussel ; 1600 inw.; was vroeger eene stad met kasteel; bij G. verscheidene gevechten der Franschen,
tegen de Engelschen en Pruisen, 17 en 18 Juni 1815
voor en na den slag van Waterloo.
Genaunen, lat. Genauni, y olk in Vindelicie,
werd overwonnen door Drusus, broeder van Tiberius.
Zi GENT.
–ENT
sorp. Zie
Gend, geld ersc..h 1dorp.
Gend (Klein), gemeenzame naam van het dorp
Westdorpe in Zeeland.
Gend (Sas van). Zie SAS-VAN-GENT.
Gendebien (Alexander), belgisch advocaat,
geb. 1789 te Bergen in Henegouwen, in 1830 ijverig
republikein en lid van het voorloopig bewind, bevorderde de verkiezing van den hertog van Nemours,
was onder het regentschap minister van justitie,
stable zich echter, toes prins Leopold van SaksenCoburg tot koning was gekozen, aan het hoofd der
oppositie, totdat hij 1859 de staatkunde liet varen,
en zich bepaalde tot zijne praktijk als advocaat.
Genderen, dorp in de nederl. prov. NoordBraband, 1 uur gaans bewesten Heusden; 550 inw.;
geteisterd door watervloed 18 Nov. 1421, en door
hagelslag 21 Juni 1767.
Genderingen. Zie GENDR1NGEN.
Genderlingen, oude naam van het dorp
Gendringen.
Gendisson, rivier op Java, resid. Djapara,
loopt in noordwaartsche richting, en ontlast zich in
de zee van Java.
Gendringen, of Genderingen, dorp in Gelderland, vijfdhalf uur gaans zuidelijk beoosten Doesborg ; 900 inw.; oudtijds had G. het recht om gonden zilvergeld te inunten.
Gendt. Zie de artt. GENT.

Genemuiden
Genemuiden, in oude oorkonden ook wel
Geelmuden genoemd, stadje met 1500 inw. in de
nederl. pra y . Overijsel, aan het Zwarte Water,
vierdhalf uur gaans bewesten Zwolle, 3 uren gaans
benoordw. Kampen. Volgens sommigen is G. het.
Navalia der oudheid, toen het de woonplaats was
van de beroemde waarzegster der Bructeren, de
maagd Velleda, die in een hoogen toren woonde.
Zooveel is zeker, dat G. reeds in de 14e eeuw versterkt was; in 1522 werd G. belegerd door George
Schenk van Toutenburg, veldheer van Karel V, doch
ontzet door hertog Karel van Gelder ; deze behield G. tot 1525, toen G. en Enschede door den
bisschop werden ingelost voor 25,000 gulden. In
1526 began hertog Karel de prov. op nieuw te verontrusten, waarom de staten besloten G. te ontmantelen ; 1527 weder bemachtigd en op nieuw versterkt
door hertog Karel, 1528 heroverd door Schenk ; in
Aug. 1572 ging G. aan graaf Willem v. d. Bergh,
zwager van prins Willem I van Oranje, over ; van
toen af bleef er voortdurenil een vaandel krijgsvolk
in bezetting, dat werd 1590 gebruikt om het muitende garnizoen van Zwartsluis te beteugelen ; 1672
viel G. in handen der Munsterschen; bij de landing
der Engelschen in N.-Holland 1799 werd G. door hen
in bezit genomen namens den prins van Oranje,
doch aanstonds hernomen door de Patriotten. In de
beroerten der Wederdoopers werden bij G. verscheidene schepen met ruim 3000 menschen van die
sekte, die met oorlogstuig uit Holland kwamen om
Munster te ontzetten, in beslag genomen (Maart
1534), de vrouwen en kinderen werden op vrije
voeten gesteld, de belharnels te Kampen onthoofd.
Driemaal werd G. door brand verwoest, nl. 1625,
1698 en 1741 ; bij den watervloed van 4 en 5 Febr.
1825 kwamen te G. 20 menschen en 326 runderen
om het leven, terwijl 45 huizen geheel weggeslagen
werden of instortten.
Generaliteitslanden heetten vroeger die
landstreken, die niet tot de Vereenigde Zeven Provincien behoorden, maar rechtstreeks onder het gezag der Algemeene Staten stonden, zooalshollandsch
Vlaanderen of Braband, het hollandsche gedeelte van
Limburg, en Gelderland.
Genes, fransche naafi' van Genua.
Genesareth. Zie GENNESARET.
GenOse, fransche naam van Genesis.
Genesee, rivier in den n.-amerik. staat NewYork, ontspringt in het pennsylvanische graafschap
Potter, vormt eene menigte watervallen, en ontlast
zich na eenen loop van 30 mijlen in het meer Ontario.
Genesis, d. i. het ontstaan of de wording, naam
van het eerste. der vijf boeken Mosis ; met het boek
G. begint het 0. T.; het bevat de geschiedenis der
wereld, van de Schepping al tot aan den dood van
Jozef en de geboorte van Mazes.
Genesius (Jozef), geschiedschrijver uit de 10e
eeuw ; men heeft van hem eene Geschiedenis van
het Grieksche rijk, loopende van 813 tot 886', gedrukt (grieksch-latijn) te Venetie (1733, in fol.).
Genestelle, vlek in het fransche dept. Ardéche, 4 uren gaans bewesten Privas; 2200 inw.
Geneve, lat. Geneva, duitsch Genf, ital. Ginevra,
1) stad in den n.-amerik. uniestaat New-York, aan
het Seneca-meer, 16 uren gaans zuidelijk beoosten
Rochester; 6000 inw. — 2) hoofdstad van het zwitsersche kanton G. (zie bet volgende art.), is de
volkrijkste en welvarendste stad van Zwitserland,
heerlijk gelegen aan het zuidwest-einde van het
meer van G. (zie volgend art.), op de beide oevers
van de Rhone, heeft oinstr. 43,000 inw., die !nee-
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rendeels Calvinisten zijn en de fransche taal spreken. Ten tijde van Cesar behoorde G. tot het land
der Allobrogen (vandaar de toenmalige naam der
stad : Aurelia Allobrogum); later werd G. ingelijfd
bij de romeinsche Provincia maxima Sequanorum;
in de 5e eeuw kwam G. aan Burgundie, 536 aan het
frankische rijk, en in het laatst der 9e eeuw aan het
nieuwe burgundische rijk ; inmiddels was G. een
bisschopszetel geworden, en was later herhaaldelijk
het tooneel van hevige twisten tusschen den bisschop en den graaf van G. Toen de graven van G.
in 1410 uitgestorven waren, werden ze vervangen
door de hertogen van Savoie ; doch 1521 wierp G.
het juk van die hertogen af, ging 1526 een verbond
aan met Bern en Freiburg, omhelsde 1533 de Kerkhervorming ; nu werd G., als woonplaats van Calvijn,
hoofdzetel van het Calvinismus, en verklaarde zich
tot onafhankelijk gemeenebest. Het reeds 1584 met
Zurich en Bern aangegane hondgenootschap werd
1644 door G. vernieuwd, na herhaalde hardnekkige
oorlogen met Savoje, welks hertog o. a. in 1602 getracht had G. bij verrassing te bemachtigen, doch
in het volgende jaar (1603) was hij genoodzaakt
geweest de onafhankelijkheid van G. te erkennen.
De regeering der republiek G. was democratisch tot
1782, doch werd toen aristocratisch. De fransche
omwenteling vond echter sedert 1789 eenen weerklank in G., totdat de stad 1798 door de Franschen
ingenomen en tot hoofdplaats van het nieuw gevormde fransche departement Leman verheven werd.
Tot dusverre was G. niet een kanton van den zwitserschen bond, maar wel eene zelfstandige zwitsersche
republiek geweest ; in 1815 werd het echter als
kanton in den bond opgenomen, onder behoud nogtans van zijne constitutie van 24 Aug. 1814, totdat
1842 eene zuiver democratische constitutie tot stand
kwam. Later stonden de conservatieven en de radicalen in G. scherp tegenover elkander, hetgeen zelfs
tot burgeroorlog leidde, totdat de radicalen in Oct.
1846 de overhand behielden ander de leiding van
Fazy (zie dat art.), die met zijne aanhangers sedert
in G. het gezag in handen heeft gehad. In 1864
echter leden de radicalen bij de verkiezingen de
nederlaag, en lien ten gevolge kwam het (in Augustus) tot een bloedige botsing tusschen de partijen. G. is de geboorteplaats van een aantal beroemde mailmen, o. a.: Lefort, Casaubonus, Leclerc,
Jean Jacques Rousseau, Bonnet, Huber, Delue, Sanssure, Lesage, Pictet, Candolle, Sismondi, Necker.
Geneve, 3) het zuidwestelijkste der zwitsersche kantons, met de hoofdpl. G. (zie het vorige
art.), is ruim 5 vierk. mijlen groot, en bevolkt met
83,500 zielen ; het grenst ten N. aan het kanton
Waadt, ten N. W. aan bet fransche dept. Ain, ten
Z. en 0. aan (het tegenw. fransche dept.) Savoje,
is gevormd uit de Dude republiek G. (zie wat de
geschiedenis betreft het vorige art.) eenige gedeelten van Savoje en het landschap Gex. Behalve de
stad G., heeft het nog twee steden, nl. Versoy en
Carouge. Het ligt aan het Meer van G., ook wel het
weer Leman genaamd (lat. Lemanus laces), in het
Duitsch genaamd Genfersee, welk meer besloten ligt
tusschen de kantons G., Waadt en Wallis, en Savoje,
1150 vt. boven den zeespiegel, en circa 10} vierk.
mijl groot is ; het strekt zich van het oosten naar
het zuidwesten uit over eene lengte van 8 mijlen,
de grootste breedte is 14 mijl (tusschen Evian en
Morges), de gemiddelde diepte is ruim 900 vt. Het
meer van G. wordt druk bevaren, en is beroemd
om zijne natuurschoonheden, vooral die van den
waadtlandschen oever.
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Geneve (Robert van). Zie ROBERT.
Genevese. Zie GENEVOIS.
Genevieve, fransche naam van Genoveva.
Genevois,of Genevese, lat. Gebennensis ducatus,
ill de middeleeuwen een graafschap, dat toebehoorde
aan de graven van Geneve (vandaar de naam, ofschoon de stad Geneve er volstrekt niet in begrepen was), ging vervolgens over aan Humbert en
Otto de Villars, later aan het huffs van Savoje, dat
bet tot een hertogdom verhief in 1564, met Annecy
tot hoofdplaats. In 1659 werd dit hertogdom op
nieuw ingelijfd bij Savoje, waarvan bet sedert het
schoonste gedeelte heeft uitgemaakt. Van 1792 tot
1815 behoorde het aan Frankrijk, en maakte deel
uit van het departement Mont-Blanc ; in 1815 werd
het aan Sardinie teruggegeven ; doch, 1860 aan
Frankrijk afgestaan, maakt het thans deel uit van
het fransche dept. Neder-Savoje.
Genevois (Karel Felix, hertog van), later koning van Sardinie, gest. 1831. Zie KAREL-FELIX.
Genevre (Mont), lat. Janus mons, een berg
van de keten der Cottische Alpen, met een bergpas,
door welken, over het 5744 Vt. hoog gelegene dorp
Mont-G., een straatweg loopt van Briancon naar
Susa. Sommige schrijvers houden het er voor, dat
Hannibal over den Mont-G. de Alpen overgetrokken
is. In de nabijheid van dezen berg de bronnen der
rivieren Durance en Dora Riparia.
Genezareth, 1) voormalig nonnenklooster in
Friesland ; zie NAZARETH. - 2) landschap en meer ;
zie GENNESARET.
Genga (Annibale della), pans. Zie LEO XII.
Gengenbach, stad in Baden, Middelrijnkreis,
aan den Kintzig, 2 wren gaans westelijk benoorden
Zell ; 2700 inw.; was tot 1802 vrije rijksstad.
Gengis—Khan (Temoedzjin, genaamd), d. i.
machtige khan, vermaarde mongoolsche vorst, geb.
1164, gest. 1227, was eerst eenvoudig opperhoofd
eener mongoolsche horde, die schatplichtig was aan
de Kbitanische Tartaren, destijds de meesters van
Oost-Tartarije. In weinige jaren tijds vergrootte hij
zijn geringe erfgoed zeer aanmerkelijk ; hij veroverde
het land der Naimanische Mongolen, dat der Oigoerische Tartaren (1209), en het noorden van China
(1213); bracht Corea tot onderwerping (1219),
Transoxiana (1221), Khorassan en Irak-Adzjemy
(1222), Kharism en verscheidene provincien van
Oost-Perzie,en eindelijk Kandahar en Moeltan (1224).
Hij was toen meester van een grondgebied, dat van
de stad Tauris aan de Caspische Zee tot aan Peking
reikte. Kort voor zijnen dood verdeelde hij zijn verbazend groot rijk tusschen zijne vier zonen, die hem
bij al zijne veroveringen gediend hadden als veldheeren : Tsjoeki-Khan (of zijn zoon Batu-Khan)
ontving voor zijn aandeel Kaptsjak en Zuid-Rusland ;
Tsjagatai bekwam Turkestan en Middel-Azie ; aan
Mangoe werd Perzie toegewezen ; en het deel van
Oktai-Khan werd China, waar hij regeerde onder den
naam van Taitsoeng, en de stichter werd van de dynastie Jen of Mongoolsche dynastie. Menigmaal was G.
als veroveraar onmenschelijk en barbaarscb. Op zijn
bevel werden de steden Bokhara en Samarkand verwoest, en in Peking werd eene menigte gedenkstukken van kunst en wetenschap vernield.
Gengiskhanieden, onder dezen naam verstaat men de mongoolsche vorsten, afstammende
van Gengis-Khan, die over de voornaamste rijken
van Azie regeerden van de 12e tot de 14e eeuw.
Genii, rivier in Spanje. Zie XENIL.
Gênin (Francois), fransch philoloog, geb.
16 Febr. 1803 te Amiens, gest. 20 Mei 1856 te

Gennep
Parijs, heeft zeer veel verdienstelijks geschreven,
o. a. Des variations du langage francais depuis le
12e siècle (Parijs 1845); Lexique compare de Moliere
et des écrivains du 17e siècle (Parijs 1846, bekroond
door de Academie); enz.
Genitsji, havenstad en vesting in het russische
gouvernement Taurie, met 2000 inw., aan de smalle
zeeengte, die de Stinkzee met de zee van Azof verbindt (straat van G.).
Geniis, of Jenlis, 1) dorp in het fransche dept.
Cote-d'Or, 4 urea gaans bezuidoosten Dijon ; 900
inw. — 2) dorp in het fransche dept. Aisne, 5 kwartier gaans benoorden Chauny; 800 inw.
Geniis (Stephanie Félicite Ducrest de SaintAubin, gravin van), gewoonlijk madame de G. genoemd, geb. 25 Jan. 1746 te Champcery bij Autun,
uit adellijke, doch onvermogende ouders, ontving
eene uitmuntende opvoeding, hetgeen zij gedeeltelijk te danken had aan de edelmoedigheid van den
grooten financier La Popeliniere, en trail op haar
15e jaar te Parijs in den echt met den rijken graaf
Bruslart de Geniis (die later markies de Sillery werd).
Door den invloed van hare nicht, madame de Montesson, die in het geheim gehuwd was met den hertog van Orleans (Egalite), werd madame de G. 1782
aangesteld als staatdame der hertogin van Chartres,
en reeds spoedig daarna werd haar de opvoeding
toevertrouwd van de dochter Bier prinses (later
madame Adelaide) en de drie prinsen hare zonen
(Lodewijk Filips, die van 1830 tot 1848 koning der
Franschen is geweest, den hertog van Montpensier
en den graaf van Beaujolais). De hooge gunst, waarin
zij stond, en hare letterkundige talenten, herokkenden haar vele vijanden ; zij werd zelfs beticht, dat
zij ongeoorloofden omgang had met den vader barer
leerlingen. Zij schijnt er veel toe bijgedragen te hebben, dat hij partij koos tegen het hof. Hoe het zij,
madame de G. was genoodzaakt uit Frankrijk te
vluchten ; eerst onder het Consulaat keerde zij naar
Parijs terug, waar zij 31 Dec. 1830 stierf. Onder
hare bestgeslaagde romans behoort Mademoiselle de
Clermont (Parijs 1802). Hare latere werken waren
meerendeels aan de critiek en de polemiek gewijd.
Veel belangrijks bevatten hare Memoires inedits sur
le i8me siècle et la revolution francaise, depuis 1756
jusqu'et nos fours (10 dln. Parijs 1825).
Gennaart, voormalig nonnenklooster in Friesland. Zie NAZARETH.
Gennadius, priester (en niet bisschop) van
Marseille, gest. omstr. 495, een der geleerdste mannen van zijnen tijd. Men heeft van hem De Dogmatibus,
De Viris illustribus, waarin hij over de kerkelijke
schrijvers handelt; gemeenlijk gedrukt acIrter een
dergelijk werk van den heiligen Hieronimus ; ook
afzonderlijk uitgegeven door J. Fuchte (Helmstedt
1612). — G., eigenlijk Georgius Scholarius genaamd, geb. omstr. 1400 te Constantinopel, in 1453
door Mahomed II aangesteld als patriarch van Constantinopel, legde 1458 die waardigheid neder, en
begaf zich in een klooster, waar hij 1464 stierf. Hij
was een der geleerdste Grieken van zijnen tijd, zooals vele zijner werken bewijzen.
Gennah, het Paradijs der Mahomedanen.
Gennep, stadje in nederl. Limburg (vroeger
in het hertogdom Cleve), vierdhalf uur gaans bezuidoosten Nijmegen ; 1000 inw.; ruinen van een
kasteel of slot. In 1499 werd G. overvallen door afgedankte soldaten van den hertog van Saksen ; stad
en kasteel werden 1599 ingenomen door de Keizerlijken, 1602 en nogmaals 1614 door prins Maurits,
1641 door prins Frederik Hendrik. Later kwam G.
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Gent

aan Pruisen, doch werd 1815 door het Weener congres aan de Nederlanden toegevoegd.
Gennes, 1) dorp in het fransche dept. MaineLoire, aan de Loire, 4 uren gaans benoordw. Sanmur ; 1800 inw. — 2) G.-sur-Seiche, vlek in het
fransche dept. Ille-Vilaine, circa 3 uren gaans benoordoosten La Guerche ; 2200 inw.
Gennesaret, 1) bijbelnaam van een vruchtbaar landschap in Neder-Galilea (Match. 14 : 34 ;
Marcus 6: 53) langs het meer Tiberias, dat insgelijks den naam G. droeg (Lucas 5: 1). Dit meer
G. was 100 stadien lang en 40 stadien breed, en
werd van het noorden naar het zuiden doorstroomd door den Jordaan; het lag tusschen den
stam Naphtali ten W. en den oostelijken halven stam
Manasse ten 0. Het droeg den naam G. naar het
daaraan gelegene stadje Ceneroth, en den anderen
naam naar de insgelijks daaraan gelegene stad Tiberias (zie CENEROTH en TIBERIAS). Langs de oevers
van het meer woonden bijna niet anders dan eenvoudige visschers; in hun midden vond Jezus zijn
eersten aanhang, en deed hij het meerendeel zijner
mirakelen. — 2) nonnenklooster in Friesland ; zie

het vertrek van haren gemaal had G. ontdekt, dat
zij in zwangeren staat verkeerde, hetgeen thans
slechts strekte om aan de beschuldiging van Golo
eenen schijn van waarheid te geven. Zij werd door
Siegfried ter dood veroordeeld. De mannen, die in
last hadden haar ter dood te brengen, lieten zich
echter door hare tranen en smeekingen vermurwen,
en G. vluchtte naar het Ardenner-woud, in eene
spelonk, waar zij reeds kort na hare vlucht een zoon
ter wereld bracht, dien zij Schmertzenreich noemde;
-dit kind en zij zelve werden gedurende ruim zes jaren gevoed met melk door eene ree. Na verloop van
dien tijd was Siegfried op zekeren dag op de jacht
ill de Ardennen, en vervolgde de bedoelde ree, hetgeen hem naar de schuilplaats bracht van zijne reeds
zoo lang dood gewaande gemalin, die hem nu van
hare onschuld overtuigde ; waarop de trouwelooze
Golo ter dood werd gebracht, en G. in rang en ear
hersteld. Op de plaats, waar haar gemaal haar had
wedergevonden, liet zij eene bidkapel bouwen (de
kapel van Frauenkirchen). Deze wonderlijke geschiedenis is op alle bedenkelijke wijzen beschreven in
legenden, romans, dichtstukken, tooneelspelen en
tragedian.
Genserik, of Genserich, koning der Vandalen,
was de tweede zoon van koning Godegisilis; hij volgde
428 zijnen broeder Gunderik op, en stak in het volgende jaar met zijne legermacht nit Spanje naar
Afrika over, ten verzoeke van graaf Bonifacius, den
romeinschen stadhouder aldaar, die in opstand was
gekomen tegen Valentinianus, keizer van het Westersche rijk. Door den heiligen Augustiuus teruggebracht tot gehoorzaamheid aan den keizer, wilde
Bonifacius vervolgens den vijand, dien hij zelf te
hulp had geroepen, uit zijn land verdrijven, doch
werd nu door den Vandalen-koning overwonnen.
Nadat G. zich in 439 meester gemaakt had van Carthago, vestigde hij daar den zetel van het nieuwe,
door hem gestichte rijk, en noodzaakte zelfs den
keizer zijne onafhankelijkheid te erkennen en hem
den vrede toe te staan. Eenigen tijd daarna, toen
Valentinianus vermoord was geworden door Petronius Maximus, riep de keizerin-weduwe Eudoxia de
hulp in van G., om den dood van haren gemaal te
wreken. Aan dat verzoek werd dadelijk door G. voldaan ; in 455 bemachtigde hij Rome, welke stad hij
veertien dagen liet plunderen, waarna hij met eenen
ontzaggelijken buit terugkeerde naar Afrika, waarbij
hij keizerin Eudoxia gevankelijk medevoerde. Hij
ging voort zijn rijk te vergrooten, en stierf 477.
Gensonnó (Armand), geb. 10 Aug. 1758 te
Bordeaux, advocaat aldaar, omhelsde de beginselen
der omwenteling, werd 1791 tot lid van de Wetgevende vergadering gekozen, en deed zich daar opmerken, doordien hij de oorlogsverklaring aan Oostenrijk uitlokte. Door de stad Bordeaux afgevaardigd
ter Conventie, werd hij daar met zijne mede-afgevaardigden Guadet en Vergniaud de ziel van de partij
der Girondijnen. Hij stelde de wet voor, waarbij de
broeders des konings en andere aanzienlijke uitgewekenen in staat van beschuldiging werden gesteld,
en vervolgde voornamelijk de oostenrijksche partij
aan het hof. Te gelijk met de meeste Girondijnen
in hechtenis genomen 2 Juni 1793, werd hij door
het revolutionaire gerechtshof ter dood veroordeeld
en 31 Oct. 1793 geguillotineerd. Zijne voornaamste
misdaad bestond hierin, dat hij de vriend en vertrouweling was geweest van Donouriez.
Gent, fransch Gand, lat. Gandavum, hoofdpl.
der belgische prov. Oost-Vlaanderen, aan de samenvloeiing van de Lys en de Schelde, ruim 6 mijlen

NAZARETH.

Gennip. Zie GENNEP.
Genoa, 1) engelsche naam van Genua. —

2) stad in den n.-amerik. staat New-York, 33 mijlen hewesten Albany ; 2600 inw.
Genola, stad in de sardische prov. Coni, ruim
4 uren gaans beoosten Saluzzo ; overwinning (1799)
van Melas op Championnet.
Genoude (Antoine Eugene de, veelal genoemd
abbe de), fransch geestelijke en publicist, geb. Febr.
1792 te Montelimart, gedurende vele jaren redacteur
van de 'Gazette de France", waarin hij streed voor
de restauratie, stierf 17 April 1849 te Hyeres. Van
zijne werken verdient vooral melding de Histoire de
France (16 din. Parijs 1844-47).
Genova, italiaansche naam van Genua.
Genovefanen, fransch Genovefains, kanunniken der abdij van de heilige Genoveva, ook bekend
onder den naam van Congregation de France, waarschijnlijk ingesteld omstr. 500 door Clovis, om de
dienst te doen in de kerk, door dien koning op verzoek der heilige Genoveva te Parijs gesticht. Ze
volgden den regel van St.-Augustinus. Op het laatst
der 18e eeuw telden ze ruim 1300 leder! in 107
huizen. '
Genovese (le), schilder. Zie STROZZI.
Genoveva, de heilige, patrones van Parijs,
geb. 424 te Nanterre bij Parijs, was aanvankelijk
veehoedster, koos vervolgens het geestelijk leven,
en onderscheidde zich door hare strange deugd en
vroomheid. Tijdens den inval van Attila in Gallia
(451), meenden de Parijzenaars te vluchten; doch
G. voorspelde, dat de stad geen gevaar zou loopen,
en hare voorspelling werd bewaarheid. Bij gelegenheid van eenen hongersnood verschafte G. voedsel
aan de bevolking. Op haar verzoek liet koning Clovis de Petrus-en-Paulus-kerk bouwen, die later den
naam van Genoveva-kerk ontvangen heeft. Zij stierf
512 in een grooten reuk van heiligheid. Kerkelijke
gedenkdag 3 Januari.
Genoveva van Braband, dochter van een
hertog van Braband, werd omstreeks 730 de vrouw
van paltsgraaf Siegfried van Hohen-Simmern in het
land van Trier. Tijdens de afwezigheid van haren
gemaal trachtte zijn huishofmeester (intendant),
met name Golo, haar te verleiden ; en toen dit hem
niet gelukte, wreekte hij zich, door haar bij den
paltsgraaf te beschuldigen van overspel. Eerst sedert

Gent

Genua

benoordw.Brussel ; 115,000 inw.; door verscheidene,
meerendeels bevaarbare kanalen wordt G. in 26 eilandjes gedeeld ; het heeft eene 1816 gestichte universiteit, een aantal kloosters, eene 1822-30 aangelegde citadel, eene prachtige kathedraal (de St.Bavo-kerk, met de praalgraven der bisschoppen van
G. ; in deze kerk is onder den beganen grond nog
eene kerk met eene menigte outaren) ; wijders vindt
men te G. den Gravensteen, zijnde het overschot
van den burg, die gebouwd werd door de eerste
graven van Vlaanderen ; ook nog de ruiners van den
Prinsenhof, waarin keizer Karel V geboren is ; G. is
ook de geboorteplaats van Daniel Heinsius en van
den sterrekundige Filips Laensberg. Het ontstaan
van G. dagteekent reeds uit de 7e eeuw ; in 1053
werd G. versterkt door graaf Boudewijn, en werd
al spoedig een der rijkste en machtigste steden van
Vlaanderen ; herhaalde malen stelde G. zich aan
het hoofd der vlaamsche opstanden tegen den wettigen landsvorst, waaronder inzonderheid de opstand 1379-83 onder aanvoering van Filips van
Artevelde. Door Karel V werd G., toen het de betaling van belastingen geweigerd, den adel weggejaagd
en eene democratische eigene regeering aangesteld
had, gevoelig getuchtigd. In 1576 werd te G. de
zoogenaamde Pacificatie van Gent gesloten tusschen
Holland en Zeeland eenerzijds en de zuidelijke provincien der Nederlanden andererzijds ter gemeenschappelijke afwering van de spaansche overheersching ; dit verdrag werd reeds 1579 in duigen geworpen door Alexander Farnese. In 1678 werd G.
bemachtigd door Lodewijk XIV, in 1745 door LOwendahl. Onder het fransche keizerrijk was G. de
hoofdpl. van het departement der Schelde. De vrede
van G. in 1814 maakte een einde aan den oorlog
tusschen Engeland en de Vereenigde Staten van N.Amerika. Gedurende de Honderd Dagen had Lodewijk XVIII de wijk genomen te G.
Gent, ook Gend of Gendt, (voormalige heerlijkheid en) dorp in Gelderland, circa 2 uren gaans
benoordoosten. Nijmegen, en even ver zuidelijk beoosten Fist, is een der oudste plaatsen in de Betuwe,
en heeft thans ruim 1700 inw.; in 1320 werd G.
tot stad verheven door graaf Reinald, en tot in de
16e eeuw bleef G. een stadje.
zeeuwsch dorp. Zie WESTDOBPE.
Gent
(\ _.e.n-),
K1
Gent (Sas-van-). Zie SAS-VAN-GENT.
Genthin, stad in het pruis. reg.-district Saksen, 12 uren gaans benoordoosten Maagdenburg, aan
den Berlijn-Maagdenh. spoorweg ; 3000 inw.
Gentiah, of Djintiah, of Jynteeah, stad in Hindostan, in het oude Bengalen, hoofdplaats van een
eertijds onafhankelijk district van denzelfden naam,
in (le Cossya Bergen ; sedert 1835 staat dit district
rechtstreeks onder britsch gezag.
Gentil Bernard, fransch dichter. Zie het
art. BERNARD (P. Jos.).
Gentilly, fabriekdorp in het fransche dept.
Seine, 5 kwartier gaans bezuiden Parijs, 7 kwartier
benoordoosten Sceaux, met inbegrip van Bicétre
14,000 inw.; was een der eerste residentien van de
frankische koningen der le en 2e dynastie. Pepijn
liet Kier een kasteel bouwen, dat sinus lang niet
meer bestaat. Somwijlen noemt men dit dorp
Grand-G., om het te onderscheiden van het dorp
Petit-Gentilly, dat vlak bij Parijs ligt, en dat men
door moet om naar G. te komen.
Genting, naam van een aantal dorpen op Java,
alsook eene rivier G., in de residentie Tagal, op
de grens van Pekalongan ; ook eene haai G. aan de
zuidkust van Java, resid. Preanger-regentschappen.

Gentioux, fransche kantonshoofdplaats, dept.
Creuze, 5 uren gaans bezuidw. Aubusson; 1200 inw.
Gentius, koning van Illyrie, ging een verbond
aan met Perseus, koning van Macedonia, tegen de
Romeinen ; doch van zijnen bondgenoot niet die
hulp erlangd hebbende, die hij van hem verwacht
had, werd G. overwonnen, gevangen genomen,
en opgebracht naar Rome door pretor Anicius
(168 v. Chr.).
Gentong, naam van verscheidene dorpen op
Java, alsook eene rivier G. in de resid. Kadoe.
Gentoux (voor Hindoes), naam, die somwijlen
aan de inboorlingen van Indie gegeven wordt, in
tegenstelling van Turken, Guebren, Mongolen, Europeanen en andere vreemdelingen, die in Indie
zoo talrijk zijn.
Gentz (Friedrich von), duitsch publicist, en
een der onwrikbaarste hestrijders van de fransche
omwenteling en van Napoleon I, geb. 2 Mei 1764 te
Breslau, ging uit de pruisische staatsdienst in de
oostenrijksche over, en werd 1802 hofraad bij de
hof- en staatskanselarij te Weenen. Hij stelde 1806
het manifest op van Pruisen tegen Frankrijk, en
1809 en 1813 de manifesten van Oostenrijk tegen
Frankrijk. Bij het Weener congres, de ministerconferentien te Parijs 1815 en meer latere congressea, hield hij als eerste secretaris de notulen, en
stierf 9 Juni 1832. Door den keizer van Rusland
was G. tot den adelstand verheven. Van G.'s werken
verdienen inzonderheid melding Historisches Journal
(Berlijn 1799-1800) ; Retrachtungen ither den
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Ursprung and Charakter des Kriegs gegen die franz.
Revolution (Berlijn 1801) ; Fragmente aus der
Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa
(2e druk, Lpz. 1806). Zijne Schriften (5 dln.,
Mannheim 1838-40) en Menzoires et lettres inedits

(Stutgard 1841) zijn uitgegeven door Schlesier.
Het laatst van hem verscheen zijn Brieftvechsel mit
Adam Heinr. Muller (Stutg. 1857) en zijne Tage!filcher (nit de nalatenschap van Varnhagen von
Ense, Leipzig 1861).
Genua, ital. Genova, fransch Genes, engelscb
Genoa, 1) hertogdom en voormalige republiek in
Italie, groat 153 vierk. mijlen, bevolkt met omstr.
570,000 zielen, is een bergachtig, moeilijk toegankelijk land, grenst ten W. aan Nizza, ten Z. 0. aan
Parma, en heeft tot hoofdplaats de stad G., aan
den voet der Apennijnen en aan de Middellandsche
Zee, die bier de Golf van Genua vormt (de oude
Ligusticus sinus of mare Ligusticum). De trotsche
stad G., met eene menigte prachtvolle gebouwen, paleizen en kerken, de 1407 gestichte George-bank
(Compera di S.-Giorgio), eene universiteit, talrijke
openbare instellingen, en eene uitmuntende haven,
heeft 120,000 inw., is gebouwd bij wijze van amphitheater, en bezit in den omtrek kostelijke marmergroeven. De stad is gesticht omstreeks 707 jaren
voor de geboorte van Christus, door de Liguriers,
die in het tijdvak tusschen den eersten en tweeden
punischen oorlog onderworpen werden door de
Romeinen, door wie G. omstreeks 222 v. Chr. werd
ingelijfd bij Cisalpijnsch Gallia. In den tweeden
punischen oorlog werd G. verwoest (205 v. Chr.)
door Mago, den broeder van Hannibal; doch Brie
jaren later werd de stad weder opgebouwd door de
Romeinen. Na den ondergang des rijks behoorde
G. achtereenvolgend aan de Herulen, aan de OostGothen, aan de grieksche exarchen, aan de Longoharden, aan de Franken. Onder de opvolgers van
Karel den Groote maakte G. zich onafhankelijk (in
het begin der 10e eeuw), en koos zich eigene con-

Geoffrin
suls. In de lie eeuw was G. reeds gewichtig door
koophandel en scheepvaart ; reeds vroeger dan Venetie dreef G. handel met de Levant ; het won
schatten gelds tijdens de Kruistochten, doordien
het de Kruisvaarders overbracht naar Azie, en al
spoedig stond het in aanzien gelijk met Pisa en
Venetie. Het breidde zijn grondgebied uit links en
rechts, tangs de golf, die weldra den naam der stad
aannam en dien behouden heeft tot op den huidigen
dag (Golf van G.), en veroverde de zuidoost- en
de zuidwest-kuat der golf, welke kuststreken de
namen begonnen te dragen van Rive of itiviêre du
Levant en Riviére du Ponent. In het begin der 12e
eeuw geraakte G. met Pisa in eenen hardnekkigen
oorlog, die twee eeuwen duurde, en waaruit G.
eindelijk als overwinnaar te voorschijn trad ; in
den loop van dien oorlog ontweldigde G. aan zijnen
tegenstander de stad Sassari (1166), de eilanden
Corsica (1284) en Elba (1290), en vernielde de
haven van Pisa (1290). Daar de Genueezen krachtdadig behulpzaam waren geweest om de grieksche
keizers op den troon van Constantinopel te herstellen, verkregen zij van de Paleologen, ter belooning,
aanzienlijke voordeelen : zoo werden hun de voorsteden Pera en Galata (te Constantinopel) afgestaan ;
evenzoo de stad Caffa in de Krim, waar zij eene
kolonie stichtten ; wijders de steden Smirna, Scio,
Mytilene, Tenedos, enz. (een en ander tusschen de
jaren 1261 en 1295). Van dat tijdstip af kwam G.
in eene hardnekkige worsteling met Venetie om de
supren-iatie in het Oosten ; en in de oorlogen, genaamd van Caffa (1350-55) en van Chiozza
(1376-81), bracht G. wel is waar de venetiaansche
republiek op den rand van Karen ondergang, doch
eindigde met aan Venetie den voorrang te moeten
laten. Een der voornaamste oorzaken, waardoor G.
ten langen laatste bij Venetie moest achterstaan, was
gelegen in de inwendige verdeeldheden : aanhoudend
werd G. verscheurd door burgerkrijg en partijwoede,
door den strijd der aristocraten onderling, en van
deze met de democraten ; de twisten der Guelfen en
Gihellijnen spelen in de geschiedenis van G. eene
groote rol, en vcrscheidene omwentelingen moest G.
beleven ; vandaar de gedurige veranderingen van regeeringsvorm. Tot bet jaar 1190 werd G. geregeerd
door graven, vervolgens door vreemde podestaten,
door dictators, die den titel voerden van capitani
(1257), door protectors (1270), welke laatste in het
regeeringsbeleid ter zijde gestaan werden door eene
snort van volkstribunen (abbati del populi), totdat
eindelijk (1339) de hertogelijke regeeringsvorm
werd gekozen. De eerste hertog of doge was Simon
Boccanegra ; de bekendste hertogelijke geslachten zijn
de adellijke familien Doria, Spinola, Fieschi, Grimaldi ; wijders ook de plebejische familien Adorni,
Fregosi. Tweemaal (1391 en 1458) wierpen de Genueezen, niet in staat zich zelven te regeeren, zich
in de armen van Frankrijk ; vervolgens gaven zij zich
aan de markiezen van Montferrat, aan de hertogen
van Milaan. Te midden van die omwentelingen hadden zij het grootste gedeelte hunner italiaansche bezittingen verloren ; door den inval der Turken werden hun (1475) hunne nederzettingen aan de Zwarte
Zee (o. a. de stad Caffa) en in den Archipel ontweldigd. Andrea Doria had G. op nieuw onder het gezag
van Frankrijk gesteld ; doch misnoegd over Frankrijk's koning, ging hij een verbond met Karel V aan,
bevrijdde G. van het fransche juk, en gaf het eene
nieuwe, meer aristocratische staatsregeling (1528) ;
de Bogen werden hersteld , maar niet meer voor levenslang ; ze werden slechts voor een tijdvak van
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twee jaren gekozen, en ter zijde gestaan door twee
consuls en een censor (Andrea Doria zelf was de
eerste censor). Tegen dit gouvernement werd 1547
de samenzwering gesmeed van Fiesco, welke echter
mislukte. Alsnu bleef G. ten nauwste met Spanje
verbonden, en trok de partij van dat rijk tegen Frankrijk. In 1684 liet Lodewijk XIV de stad G. bombardeeren, wegens eene beleediging, den franschen ambassadeur aangedaan ; en de doge zelf moest hem
vergoeding verschaffen. In 1746 werd G. bezet door
de Oostenrijkers, die echter drie maanden later weder daaruit verdreven werden (3 Febr. 1747). Gedurende de eerste woelingen had G. van lieverlede
al zijne buitenlandsche bezittingen verloren, met
uitzondering van het insgelijks aanhoudend onrustige Corsica, waar G. ten laatste niet meer in staat
was de opstanden te beteugelen, zoodat de Genueezen zich 1768 genoodzaakt zagen dat eiland af te
staan aan Frankrijk. De stormen der fransche omwenteling lieten ook G. niet ongedeerd ; in 1796
werd het in bezit genomen door de Franschen, en
reeds in het volgende jaar (6 Juni) ontving het van
Bonaparte eene nieuwe staatsregeling en den naam
van Ligurische republiek. Een gedenkwaardig beleg
had G. te doorstaan 1799-1800: het werd tegen
de Engelschen en Oostenrijkers verdedigd door
Massena, die wel is waar genoodzaakt was de stad
eindelijk over te geven ; doch reeds spoedig waren
de Franschen weder meester van G. Bij decreet
van 4 Juni 1805 werd G. bij het fransche keizerrijk
ingelijfd, en ingedeeld in drie departementen (dept.
Genua, dat der Apennijnen, en dept. Montenotte).
In 1814 werd G. door de Engelschen bezet, en de
oude staatsregeling weder ingevoerd. Door het Weener congres evenwel werd G., met den titel van
hertogdom, aan het koningrijk Sardinie toegevoegd ;
het was sedert aanhoudend een brandpunt van onrust en oppositie; het nam deel aan de omwenteling
van 1821; in het laatst van Maart 1849 kwam G.
in openbaren opstand, verdreef het garnizoen, stelde
2 April een voorloopig bewind aan, en verklaarde
zich onafhankelijk, doch werd reeds twee dagen later door generaal della Marmora weder tot onderwerping gebracht. Bij de oprichting van het nieuwe
koningrijk Italie werd G. met Sardinie deel daarvan.
De titel van Hertog van G. werd gedragen door Ferdinand (broeder van koning Victor Emmanuel II,
geb. 15 Nov. 4822, gehuwd met prinses Elizabeth
van Saksen 22 April 1850, gest. 10 Febr. 1855),
en is bij diens flood overgegaan op zijnen oudsten
zoon Thomas Albert Victor (geb. 6 Febr. 1854).Genubath, de zoon van Hadad den Edomiet,
werd opgevoed aan het hof van de egyptische koningin Tachpenes, die de zuster was van zijne moeder ;
I Kon. 91: 20.
Genum, of Geenum, dorpje in Friesland,
vierdhalf uur gaans oostelijk benoorden Leeuwarden ;
130 inw.; oudtijds bestond te G. de sterkte
Roorda.
Genzano, 1) stad in de comarca van Rome aan
den Appischen weg, ruim 7 uren gaans hezuidoosten
Rome ; 4700 inw. ; jaarlijks het beroemde bloemenfeest (Infiorata de Genzano), als wanneer de straten met bloemen bestrooid zijn. — 2) stad in de
napolit. prov. Basilicata, ruim 7 uren gaans benoordoosten Potenza ; 3500 inw.
Geoffrin (Marie Therese), meer bekend als
madame G., geb. 2 Juni 1699 te Parijs, was de dochter van een kamerdienaar der dauphine, met name
Rodet, en trad op haar 15e jaar in den echt met een
rijk industrieel, genaamd Geoffrin, die haar reeds
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spoedig weduwe liet. Begaafd met al de aanminnigheden van geest en lichaam, maakte madame G. haar
huis tot een middelpunt van de geleerden der hoofdstad en van aanzienlijke vreemdelingen. Graaf Stanislas Poniatowski vereerde haar met den naam van
moeder, en liet haar naar Warschau komen toen hij
den poolschen troon had beklommen. Zij stierf Oct.
1777. Hare dochter werd de vrouw van den markies de La Ferté-Imbault, en vond geen behagen in
den omgang met philosofen.
Geoffroy. Zi.e -ODFRIED.
Geoffroy (Julien Louis), geb. 1743 te Rennes, was van 1776-92 redacteur van de Annee
litteraire, en bestreed daarin op vinnige wijze de philosophie en hare vereerders. Als redacteur van den
Ami du Boi moest hij bij het uitbarsten der omwenteling vluchten, keerde eerst na 18 Brumaire te Parijs terug, nam 1800 de redactie op zich van het
feuilleton in 't Journal de l'Empire, doch maakte van
zijne roeping als dramatisch criticus door verregaande
partijdigheid een schandelijk misbruik ; zijne recensien, waarin talenten als Voltaire, Talma, enz. scherp
gegeeseld werden, vloeien over van geestigheid. Al
zijne feuilletons werden na zijnen dood bijeen gebracht: Cours de litterature dramatigne (5 din.
1819-20), Hij was 26 Jan. 1814 te Parijs gestorven.

Geoffroy Saint—Hilaire(Etienne), fransch

natuurkundige, geb. 15 April 1772 te Etampes,
gest. 19 Juni 1844 als prof. aan de medische faculteit te Parijs, ontwikkelde zijne natuurkundige
denkbeelden in het werk Sur le principe de l'unite
de composition organique (Parijs 1828). — G.
(Isidore), zoon van den vorige, geb. 16 Dec. 1805,
gest. 10 Nov. 1861 te Parijs, heeft zich insgelijks
als een voornaam natuurkenner onderscheiden ; men
heeft o. a. van hem : Histoire generate et particuliére
des anomalies de l'organisation (3 dln. Parijs 1831
—57) en Histoire naturelle generate des règnes
organiques (5 dln. 1852-57).
Geografen (de Kleine Grieksche). Onder de latijnsche benaming Geographi Graci minores verstaat
men de grieksche geografen, wier aardrijkskundige
geschriften van geringen omvang zijn, of van wier
werken slechts kleine fragmenten tot ons zijn gekomen. Zij zijn : Hanno van Carthago, Scylax van
Caryanda, Isidorus van Charax, Artemidorus, Agathemeres, Dicearchus, Dionysius Periegetes, Scymnus van Chios, Arrianus, Marcianus van Heraclea,
enz. Verzamelingen van hunne geschriften zijn uitgegeven door D. Haschel (Augsburg 1600), door
Gronovius (Leiden 1697), door Hudson (4 dln.
Oxford 1698-1712), door Muller (2 din. Parijs
1855). — In tegenstelling van de Kleine G. worden
Strabo, Pausanias, Ptolemeus, Stephanus van Byzantium genoemd de Groote Geografen.
George, lat. Georgius, de heilige, dezelfde als
Sint-Joris, was volgens de overlevering een jonge,
schoone, ridderlijke prins nit Cappadocie, die onder
keizer Diocletiaan den marteldood stierf voor het
geloof ; in de legenden der Christenen speelt hij
ongeveer dezelfde rol als Perseus in de fabelen der
Grieken ; zoo laat men G. eene prinses, met name
Aja, redden, die op het punt was door een draak
(vermoedelijk een lintworm) van het levee te worden beroofd ; hij wordt dan ook afgebeeld als een
ridder te paard, met zijne la ps eenen draak doodstekende. In den tijd der Kruistochteri werd die
aandoenlijke legende algemeen in het Westen aangemerkt als eene zinnebeeldige voorbeduidenis van
de overwinning der Kruisvaarders op de Musul-
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manners. Vooral begon men dezen heilige te vereeren in Rusland, waar de grootvorsten van Moskau,
later de keizers van Rusland, een Joris-beeld in
hun wapenschild opnamen. De ridder Sint-Doris
(of heilige George) ward ook de schutspatroon van
Engeland en van Genua. In de Me eeuw vormde
de frankische ridderschap eene St.-Joris-vereeniging
(St.-George-vereeniging) ter bestrijding van het
Heidendom. De kerkelijke gedenkdag van den heiligen G. is 13 April. — Eene Ridderorde van den
heiligen G. werd omstr. 1468 ingesteld door keizer
Frederik III, en had haar hoofdbestuur te Miihlstadt
in Urnthen. De ridders verbonden zich tot gehoorzaamheid, kuischheid, en verdediging van de grenzen des rijks tegen de Turken. Daze orde ging te
niet in 1598. —Nog ten huidigen dage daarentegen
staat in Beieren de Orde van den heiligen G. in
aanzien; daze orde ward in den tijd der Kruistochten ingesteld door de hertogen Otto III en Eckhardt,
doch ontving hare tegenwoordige statuten van
keurvorst Karel Albrecht 28 Maart 1729, en is in
Beieren de tweede orde in rang. — In Rusland
werd eene Militaire Orde van den heiligen G. ingesteld
door keizerin Catharina II den 7 Dec. (25 Nov.)
1796. — In Hanover stelde koning Ernst August
1 Jan. 1839 eene Orde van den heiligen G. in voor
militaire en burgerlijke verdiensten. — In Napels
werd 1 Jan. 1849 door koning Ferdinand IV de in
6 klassen ingedeelde Militaire Orde van den heiligen
G. der Wedervereeniging ingesteld.
George, 4 koningen van Groot-Britannia, nl.:
G. I, de eerste engelsche koning uit het huis van
Hanover, geb. 28 Mei 1660, was een zoon van Ernst
August van Luneburg (die later den eersten keurvorst van Hanover werd) en van prinses Sophia
(kleindochter van den engelschen koning Jacobus I).
In 1682 (21 Nov.) trad hij in den echt met Sophia
Dorothea, de dochter van den laatsten hertog van
Celle, en erfde daardoor 1705 diens landen. Dit
huwelijk was, niet zonder G.'s eigen schuld, zeer
ongelukkig ; en de prinses geraakte 1694 in levenslange gevangenschap, zoodat zij een korten tijd koningin van Engeland is geweest, zonder ooit de
kroon te hebben gedragen. In 1698 volgde G. zijn
vader op als keurvorst van Hanover; en bij den
dood van koningin Anna, die al hare kinderen verloran had, word hij, als naaste gerechtigde in de
protestantsche linie, 12 Aug. 1714 tot den engelschen troon geroepen, en 31 Oct. gekroond. Hij
ontsloeg het Tory-ministerie Oxford, benoemde
een Whig-ministerie Walpole, onderdrukte 1715
eenen opstand der Stuarts, stelde den 7-jarigen
duur van het parlement in, en volgde tegenover het
buitenland eene staatkunde, die zich kenmerkte
door klem en nadruk. In Engeland mocht het G.
niet gelukken zich bemind te makes ; hij leerde niet
cans de engelsche taal vloeiend spreken ; jaarlijks
bezocht hij zijn geliefde Hanover, waarvoor hij in
den noordschen oorlog de aanwinst deed van Bremen
en Verden. Hij stierf te Osnabruck 22 Juni 1727,
en werd te Hanover bijgezet. — G. II, zoon van
den vorige, geb. 30 Oct. 1683, volgde 1727 zijn
vader als koning en als keurvorst op. In Engeland
hield hij zijns vaders bekwamen minister Walpole
aan het bewind, en door diens beleid waren de 12
eerste jaren der regeering van G. II rustig en ongestoord in vrede ; maar nadat hij Walpole had ontslagen, had G. II (die van zijne persoonlijke dapperheid reeds in 1708 onder Marlborough bewijzen
had gegeven) bijna niet anders dan tegenheden. In
den oostenrijkschen successie-oorlog behaalde hij
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27 Juni 1743 bij Dettingen eene overwinning op de
Franschen, doch Teed de nederlaag bij Fontenoy
(1745) en Lawfeld (1747), waarop het verdrag van
Aken volgde (1748). Intusschen verzekerde G. II
de hechtheid van zijnen troon door de overwinning
bij Culloden op den pretendent Karel Eduard in
Schotland (1746). De vrede van 1748 was slechts
van korten duur : in 1755 barstte de oorlog op nieuw
nit, en de engelsche wapenen oridervonden nieuwe
tegenheden in Duitschland, waarvoor ze echter schadeloos gesteld werden door schitterende veroveringen in India. In Hanover, dat G. H zeer liefhad,
stichtte hij de universiteit Gottingen ; in Engeland
het Britsch Museum. Hij stierf plotseling 25 Oct.
1760 te Kensington. — G. III, kleinzoon van
George II, geb. 24 Mei 1738, was een zoon van
Frederik Lodewijk prins van Wallis (geb. 31 Jan.
1707), die zich om nietige redenen bij de oppositie
aansloot en met zijnen vader geheel in onmin leefde,
loch reeds 31 Maart 1751 gestorven was. In 1760
volgde G. III zijnen grootvader op als koning en als
keurvorst, regeerde met Tory-ministerien (Bute,
Grenville, North). In den Zevenjarigen oorlog behaalde hij schitterende voordeelen op Frankrijk en
Oostenrijk, sloot 1763 eenen vrede, die niet zeer
voordeelig voor Engeland werd gevonden, en algemeene misnoegdheid veroorzaakte. Vervolgens kwam
de opstand der noord-amerikaansche kolonien, welke
hiermede eindigde, dat G. III zich verplicht zag 1783
de onafhankelijkheid der Vereenigde Staten te erkennen. Door dezen afloop van den amerikaanschen
oorlog kwamen de Whigs aan het roer: G. HI moest
zich een ministerie Fox laten opdringen, dat zich
echter niet tang konde staande houden. Later voerde
hij, door William Pitt en diens opvolger, den veeljarigen en in het eind zegevierenden strijd tegen de
fransche omwenteling en het keizerrijk, terwijl ook
over het sedert 1800 met Groot-Britannia vereenigde
Ierland de teugels van het bewind gevoerd werden
met vaste hand. Reeds in 1765 hadden zich bij
G. III kenteekenen vertoond van verstandsverbijstering ; die verschijnselen hadden zich van tijd tot
tijd herhaald; doch in 1810 werden ze derwijze van
blijvenden acrd, dat zijn oudste zoon George, prins
van Wallis, 10 Jan. 1811 met het regentschap werd
bekleed. De wezenlooze G. III verwisselde 1815 den
titel van keurvorst van Hanover tegen dien van koning • van Hanover; eindelijk werd hij geheel blind,
en stierf te Windsor 29 Jan. 1820. Bij Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz (geb. 19 Mei 1744,
gest. 17 Nov, 1818), met wie hij 8 Sept. 1761 in
den edit was getreden, had hij negen zonen en zes
dochters verwekt, o. a. zijne opvolgers George IV
en Willem IV, Eduard (hertog van Kent, den vader
van koningin Victoria), Ernst August (die later koning van Hanover werd), enz. — G. IV, zoon van
G. III, geb. 12 Aug. 1762, deed 1781 zijne intrede
in de wereld, near het scheen een voltnaakt gentleman, doch toonde zich al spoedig een verkwister,
speler en lichtmis: door die hoedanigheden kwam
hij in menige onaangenaambeid met zijne familie,
en van lieverlede in minachting hij een groot gedeelte der bevolking. Hij trad heimelijk in den echt
met de schoone weduwe Fitzherbert, en verscheidene malen moest het parlement zijne schulden dekken ; daarbij kwam het hem zeer goed te stale, dat
hij zich aangesloten had bij de liberate oppositie.
Toen hij echter 1811, bij zijns vaders krankzinnigheid, het regentschap aanvaard had, liet hij de partij
der Whigs los, en sloot zich aan de Tories aan. In
1820 zijnen vader opgevolgd zijnde, liet hij zich

plechtig kronen 19 Jell 1821. Een korten tijd had
hij een liberaal ministerie (Canning), doch keerde
reeds spoedig terug tot de Tories onder Wellington, waarbij bij echter de emancipatie der Roomschkatholieken toestond. Hanover ontving 1820 eene
staatsregeling met eene vertegenwoordiging, geschoeid op ouderwetsche leest. Over Brunswijk
voerde G. IV van 1815 tot 1823 het regentschap.
Hij stierf te Windsor 26 Juni 1830, en werd opgevolgd door zijnen broeder Willem IV. In 1795 was hij,
in weerwil hij reeds heinielijk gehuwd was (zie
FITZHERBERT), in den echt getreden met Carolina
van Brunswijk (zie CAROLINA), van wie hij echter
reeds spoedig gescheiden was; dadelijk na zijne
troonsbeklimming had hij het ergerlijke proces tot
echtscheiding op nieuw met kracht laten hervatten.
De eenige dochter uit dat huwelijk was Charlotte,
geb. 7 Jan. 1796, die 2 Mei 1816 in den echt trad
met Leopold van Saksen-Cohurg (later koning van
Belgie), doch reeds 6 Nov. 1817 stierf. De onedele
wijze, waarop IV zich jegens Napoleon I gedroeg,
tom die zich als overwonneling toevertrouwde aan
Engeland's gastvrijheid, is merle eene weinig vereerende bladzijde in de geschiedenis van dezen koning.
George, hertog van Clarence. Zie CLARENCE.
George, keurvorsten en koningen van Hanover.
G. I, II, III, en IV, zie GEORGE, koningen
van Engeland. — G. V, geb. 27 Mei 1819 in Engeland, zoon van koning Ernst-August en Friederike
van Mecklenburg-Strelitz, kwam 1837 met zijne
ouders naar Duitschland, voerde reeds 1843 de teagels van het bewind gedurende eene afwezigheid zijn s
vaders, en beklorn na diens dood 18 Nov. 1851 als
koning den troon. Daar hij nagenoeg geheel blind
is, werden reeds bij patent van 3 Juli 1841 de noodige waarborgen vastgesteld voor de onderteekening
van regeeringsstukken, enz. In 1843 (18 Febr.) trad
hij in den echt met Maria van Saksen-Altenburg
(geb 14 April 1818) ; uit dit huwelijk zijn gesproten
de kroonprins Ernst-August (geb. 21 Sept. 1845)
en twee dochters.
George, prins van Denemarken, broeder van
Christiaan V, trad in den echt met prinses Anna,
dochter van Engeland's koning Jacobus II. Toen
deze koning 1688 van den troon gestooten was door
Willem van Oranje, koos G. de zijne van den overwinnaar, die hem verhief tot hertog van Cumberland ; en toen zijne vrouw in 1702 den troon had
beklommen, werd G. benoemd tot groot-admiraal
van Engeland (volgens de engelsche wet kon hij
noch den titel noch de prerogatieven van het koningschap deelen). Hij stierf 1708.
George, naam van elf koningen van Georgie
( welk land waarschijnlijk zijnen naam aan hen ontleend heeft), tneerendeels van weinig gewicht. Wij
zullen slechts noemen: G. I, die in opstand kwam
tegen den griekschen keizer Basilius II (1021), aan
diens troepen kloeken wederstand hood, en eenen
voordeeligen vrede belong ; hij stierf in 1027. —
G. IV, regeerde van 1206 tot 1222, maakte veroveringen in Aderbeidzjan, verbond zich met de frankische koningen van Syria en Palestina, en stierf van
verdriet dewijl hij den inval der Mongolen (1220)
in zijn land niet had kunnen beletten. — G. VI..
trok partij van het verve!. der Gengiskhanteden orn
G. vrij te waken van alle vreemde overheersching ;
hij stierf 1346.— G. XI, zoon van Heraclius, regeerde slechts twee jaren (1798-99). Niet in staat
de verwoestingen te beletten, die de Turken en de
de Lesghis in zijn land aanrichtteu, schonk hij bij
zijnen dood geheel Georgie aan Rusland. Zie GEORGIE.
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George, bijgenaamd ,,met den Baard", hertog
van Saksen, geb. 27 Aug. 1471 , zoon van Albrecht
den Kloekhartige en Zedena van Bohemen, moest
herhaaldelijk bij afwezigheid zijns vaders het bewind
voeren, en aanvaardde zelf de regeering 12 Sept.
1500. Van eene kerkhervorming was G. niet afkeerig ; doch hij was van oordeel, dat zulks alleen konde
en moest geschieden door den pans en een concilie;
om die reden, en te meer omdat Luther hem persoonlijk verbitterd had, verzette hij zich met ijver
en strengheid, hoezeer dan ook te vergeefs, tegen de
luthersche hervorming. Sedert 21 Novemb.1496 gehuwd met Barbara van Polen (geb. 15 Juli 1478)
liet hij na haren dood (15 Febr. 1534) zijnen haard
groeien. Zij had hem tien kinderen (waaronder zes
zonen) geschonken, die alien vOOr hem gestorven
waren, zoodat bij G.'s dood zijn rijk aan zijnen
broeder Hendrik den Vrome kwam, die gunstig gezind was jegens de Kerkhervorming.
George I, koning der Hellenen, zooals sedert
1863, na de verdrijving van koning Otto, de koning van Griekenland heet, is geb. 24 Dec. 1845.
Zoon van prins Christiaan van Sleeswijk-HolsteinSonderburg-Glucksburg, werd hij 30 Maart 1863
gekozen om den griekschen ti oon te beklimmen, en
31 Oct. van dat jaar deed hij zijne intrede in Athene,
terwijl zijn varier zestien dagen later (16 Nov. 1863)
den troon beklom van Denemarken, onder den naam
van Christiaan IX (zie dat art.); en terwijl de varier
zich reeds spoedig van een gedeelte van zijn rijk zag
berooven (zie SLEESW131i en HOLSTEIN), werd het kokingrijk van G. I, aanzienlijk in grondgebied vermeerderd (zie ION1SCHE EILANDEN).
George (St.—), eilandje in nederl. 0. I., aan
de zuidkust van Celebes (straat van Saleijer).
George d'Elmina (St.—), door de Negers
Addina genoemd, fort in Afrika, in Opper-Guinea,
op de Goudkust, is de hoofdplaats der nederlandsche
bezittingen ter kuste van Guinea, behoorde eerst aan
de Portugeezen , doch sedert 1638 aan de Nederlanders; gedurende de fransche overheersching is van
dit fort altijd de hollandsche vlag blijven waaien.
George Cadoudal. Zie c-ADOUD AL.
George Sand. Zie DUDEVANT.
George (fort), fort in Schotland, ruim 4
wren gaans benoordoosten Inverness, aan de golf
van Murray, tegenover Fort Rose.
George (meer), een meer in den n.-amerik.
limestaat New-York, staat door een kanaal in gemeenschap met het meer Champlain.
George (eiland v. koning). Zie GEOP,Glê (Zuid-).
Georgetown, stad en haven op PrinsEdward's-eiland in britsch N.-Amerika ; 12,000
inw. G., stad in het district Columbia, aan den
Potomac, I uur gaans van Washington ; 10,000
inw. G., stad in Zuid-Carolina, aan de samenvloeiing der rivieren Great-Pedee, Black en Waccamaw ; 2000 inw. — G., stad in Kentucky, aan
den North-Elkhorn ; 2000 inw. — G., hoofdstad van
britsch Guiana, aan de uitwatering van den Demerara
in den Atlantischen Oceaan, met goede haven en
25,500 inw. -- G., hoofdstad van het britsche
eiland Granada in West-lndie, met veilige haven
en 10,000 inw. — G., hoofdstad van het Bermudaseiland St.-George, met versterkte haven. G.,
hoofdplaats van het britsche eiland Ascension. —
G., of Port-Dalrymple, havenstad op de noordkust
van Tasmania, gesticht 1809 door de Engelschen ;
3000 inw. — G., stad in 't gonvt. der Kaap de
Goede Hoop, hoofdpl. van 't hoschrijke district G.
— G., haven in lerland ; zie DUNLEARY.

Georgie, 1) een der staten van de n.-amerik.
Unie, en 2) eene provincie van Rusland.
— G., lat. Georgia, een tot de noord-amerikaansche Unie behoorende staat, heeft eene grootte van
2728 vierk. mijlen, is bevolkt met 1,060,000
zielen, grenst ten N. aan den staat Tenessee, ten N.
0. aan Zuid-Carolina, waarvan het door de Savannah is gescheiden, ten 0. aan den Atl. Oceaan, ten
Z. aan Florida, ten W. aan Alabama ; de voornaamste koopstad is Savannah ; de hoofdstad van G.
is Milledgeville. Als slavenhoudende staat (462,230
slaven in 1860) behoorde G. onder de staten, die
zich 1861 van de Unie afscheurden, en de Confederatie van het zuiden vormden (zie VEREENIGDE STATEN). Verscheidene bergketenen (vertakkingen van
de Apalachien). De voornaamste rivieren zijn : in het
0. de Savannah ; in het W. de Chattahoochee, die zich
met de Flint vereenigt en dan den naam van Apalachicola draagt ; in het binnenland de Oconee en de
St.- Mary's River. Tot in 1835, toen ze van daar
verdreven zijn, woonden in het westelijk gedeelte
van G. verscheidene oorlogzuchtige Indianen-stammen ; de voornaamste waren de Creeks en de Cherokees. Eertijds werd onder den naam van G. de
geheele landstreek beoosten den Mississippi verstaan, dus ook de tegenwoordige staten Mississippi
en Alabama. De Engelschen vestigden zich het eerst
in G. in 1733, onder de regeering van George II ;
aanvankelijk had de kolonie te lijden van den oorlog, die reeds kort daarna uitbarstte tusschen Spanje
en Engeland ; doch in 1752 stond de Compagnie
hare rechten op de kolonie aan de britsche kroon
af; en in 1776 verklaarde G. zich onafhankelijk.
— G., door de Russen Groezie (Grusia) genoemd,
door de Arabieren, Perzen en Turken Gocrdzjistan
(d. Slavenland) geheeten, eene provincie van Rusland, op de Caucasische landengte, grenst ten N. aan
den Caucasus, waardoor G. van Circassie gescheiden
wordt, ten W. aan de Zwarte Zee, ten Z. aan Armenie en den benedenloop van de rivier Koer, ten O.
aan Daghestan en Sjirwan. Bij eerie grondsoppervlakte van omstreeks 1800 vierk. mijlen, heeft G.
eene bevolking van ruim 1,100,000 zielen. De prov.
G., die een gedeelte is geweest van het oude lberie,
is een der schoonste en gezegendste landen van
Noord-Azie, wordt besproeid door den Koer en de
menigte rivieren, welke zich in lien stroom ontlasten, heeft over het geheel een zacht en gezond klimaat, en wordt ingedeeld in drie districten, nl.Karth I i
(in de wandeling Karduel of Kartalinie genaamd),
Kacheth en Somcheth : deze 3 districten vormen het
eigenlijke G., dat tang den naam van Perzisch Georgie
heeft gedragen ; hierbij komen nog Goerie (Guria),
Iremethie, Mingrelie en Soeaneth (Suaneth), welke
eertijds Turksch Georgie vormden. Geheel G. wordt
doorloopen door vertakkingen van het Caucasusgebergte, is rijk aan vruchtbare dalen, en heeft tot
hoofdplaats Tiflis. De Georgiers, tot den caucasischen volksstam behoorende, zijn zeer dapper, maar
woest, roofzuchtig en overgegeven aan dronkenschap ; hunne vrouwen zijn in geheel het Oosten
vermaard om hare sclioonheid. In weerwil van de
langdurige mahomedaansche overheersching is de
godsdienst der Georgiers de orthodox-grieksche
kerkleer. Zij hebben eene eigene taal, die zich splitst
in twee tongvallen : de gewijde en de ongewijde
taal ; eerst sedert de 10e eeuw vertoont 't Georgisch
of Groezisch zich als geschrevene taal; hun eigeu
alphabet dagteekent echter reeds nit de 3e eeuw
onzer jaartelling ; van de in die taal geschrevene
historische werken is inzonderheid belangrijk de
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volledige Landskronijk, bijeengebracht onder de
regeering van Wakhtang V. De Georgiers bewonen
het land, dat eertijds bekend was onder den naam
van Iberie, zoomede een gedeelte van Colchis ten
westen en van Albanie ten oosten. Zij dagteekenen
hun geschiedkundig bestaan van het jaar 2640 v.
Chr., en erkennen als hun eersten koning Thagarmos, lien zij een tijdgenoot noemen van Nimrod ;
doch hunne geloofwaardige geschiedenis vangt eerst
aan met Alexander den Groote , aan wien ze zich
goedschiks onderwierpen ; bij den dood van den veroveraar onttrokken zij zich echter aan de vreemde
overheersching, en kozen Pharnawaz, een afstammeling van hun oude vorstengeslacht, tot koning (323 v.
Chr.); deze maakte geheel G. weder onafhankelijk, en
sloot een verbond met Antiochus, koning van Syrie.
Een zijner opvolgers, Artoces, was de bondgenoot
van Mithridates; doch door Pompejus overwonnen
(65 v. Chr.), onderwierp hij zich aan de Romeinen
(G. behield echter zijne eigene koningen, nl. tot 242
de Arsacidische dynastic, en daarna de Sassanieden).
In de 4e eeuw werd de oude godsdienst der Georgiers (de sterren-vereering) door het Christendom
verdrongen, dat in G. werd ingevoerd door de Grieken ; sedert dat tijdstip was G. nauw verbonden
met het oostersch-rom. rijk. In de 6e eeuw werd
Bakoer IV van den troon gestooten door Chosroes
Noersjirwan, die een lid van zijne eigene familie tot
koning van G. verhief (568) ; de keizers van het
oostersch-rom. rijk behielden intusschen nog steeds
eene zekere mate van invloed in G., en bleven aan
de perzische koningen het recht betwisten om aan
G. eenen koning op te dringen. Lang boden de Georgiers kloeken wederstand aan de zegevierende
wapenen der Arabieren ; doch in 732 breidde Merwan (die later kalif Merwan II werd) zijn gezag nit
tot over den Koer, en in het laatst der 8e eeuw
werd geheel G. beschouwd als een wingewest der
kalifen. Destijds had G. zijne koningen nit de dynastie der Bagratieden of Pagratieden, die reeds in
Armenie regeerde. In 861 wierpen de Georgiers 't
juk der Musulmannen af ; doch in de 10e eeuw
werden ze achtereenvolgend onderworpen door de
Deilemieten nit Ghilan en door de Bomederi (Buiden) ; in het laatst der 10e eeuw werd G. echter
onder Bagrat III weder geheel onafhankelijk, en
bleef dat tot op de mongoolsche overweldiging in
de 13e eeuw. Wel werd onder Bragat IV (10271072) G. onderworpen door Alp-Arslan, en vestigde zich eene groote menigte Seldzjoek-Turken in
het land ; doch met de regeering van David III (1089)
brak voor G. een tijdvak van bloei en grootheid aan;
door de Khazaren geholpen, breidde deze koning
zijn grondgebied aanhoudend nit door nieuwe veroveringen, en de regeering van David III, van koningin Thamar en van George IV zijn als het schitterendste tijdperk in G.'s geschiedenis aan te merken.
In 1248 echter werd G. ingelijfd bij het groote rijk
der Gengiskhanieden; en van 1386 tot 1400 had
G. veel te lijden van de horden van Tamerlan,
welke veroveraar zich van het grootste gedeelte des
lands meester maakte. In het begin der 15e eeuw
echter gelukte het George VII zijn land weder aan
de vreemde overheersching te ontweldigen, en G.
was weder onafhankelijk, toen George VII in 1407
opgevolgd werd door Alexander I, die tot 1442 regeerde, en toen het rijk naliet aan zijne drie zonen,
die ieder hunner een gedeelte ontvingen; door deze
deeling ontstonden de drie koningrijken Karthli,
Kacheth en Goerie, en daar elk dier drie koningen
bij zijnen dood zijn rijk weder naliet aan zijne geza-
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menlijke zonen had er weldra zulk eene verbrokkeling
plaats, dat het bloeiende G., zooals het door Alexanander I was nagelaten, in niet minder dan 26 verschillende koningrijkjes gesplitst was, die meerendeels naijverig op elkander waren, en zoodoende
den val van G. voorbereidden. Van 1520 af zien wij
dan ook de beide oostelijke hoofdgedeelten van G.,
nl. Karthli en Kacheth, schatplichtig geworden aan
de Sophis van Perzie, terwijl in het westelijk gedeelte, nl. in Goerie, meer en meer de invloed der
sultans van Turkije zich deed gelden.In 1589 maakten
de Turken zich van geheel G. meester ; doch van
1603 tot 1615 werd het land weder aan hen ontweldigd door Schack-Abbas, die G. weder onder bet
gezag van Perzie bracht; intusschen kwam nagenoeg
geheel G. andermaal onder het turkschejuk in 1724.
Nadir-Schack heroverde een gedeelte, en stelde dat
1740 onder het bewind van Theimoeroz II; diens
opvolger Heraclius (1760-1798), beducbt voor de
vijandelijke pogingen van Kerim-khan van Perzie,
zocht het beschermende bondgenootschap der Russen, en eindigde reeds 1783 met de erkenning van
Rusland's oppergezag. In 1795 deed Aga Mohammed
eenen vijandelijken inva! in G., bemachtigde Tiflis,
en voerde eene ontzachlijke menigte Georgiers weg
in slavernij ; toen bij gereed stond andermaal eenen
inval in G. te doen, werd hij daarin belet door de
aankomst eener russische armee. George XI (of XIII) ,
de zoon van Heraclius, regeerde slechts twee jaren,
en teekende kort voor zijnen dood de acte van 5
Dec. 1799, waarbij hij afstand deed van zijn rijk ten
behoeve van keizer Paul I van Rusland, waarop
keizer Alexander in 1802 Karthli en Kacheth tot
provincie van het russische rijk verklaarde; intusschen is, door de aanhoudende opstanden der Georgiers, die inlijving van G. bij Rusland meer als eene
inlijving in naam dan wel met der daad te beschouwen.
Georgie (Nieuw-), onder dezen naam verstaat
men een gedeelte der westkust van Noord-Amerika;
bet behoorde eerst aan de Engelschen, doch werd
1815 afgestaan aan de Vereenigde Staten, die het
hebben ingelijfd bij Columbia en Oregon. — G.
(Nieuw-), een der Salomons-eilanden.
Georgie (Noord-), een door de Engelschen
ontdekte archipel in de Poolzee ; de voornaamste
eilanden zijn Melville, Sabine en Bathurst.
Georgie, (Zuid-), ook ile du Roi-George, ook
wel ile Roche, ligt in het oostelijk gedeelte van den
Vuurlands-archipel, en is 1675 ontdekt door een
Franschman met name La Roche.
Georgiewsk, stad en vesting in het russ.
gouvernement Stawropol, aan den Koema, 40 mijlen
benoordw. Tiflis; 3000 inw.; gesticht 1774 ; werd
1793 hoofdplaats van het gouvernement Caucasus,
doch is dat thans niet meer.
Georgswalde, stad in Bohemen, kreis Leitmeritz, aan de saksische grenzen ; 7800 inwoners;
minerale bron en badhuis.
Geougen, lat. Gceugi, een tartaarsch yolk ;
hetzelfde als de Awaren.
Gepieden, Gepidce, een der drie hoofd-afdeelingen van het gothische yolk, woonde aanvankelijk
benoorden Pannonie, ten 0. van de West-Gotheu en
ten W. van de Oost-Gothen. Tusschen de jaren
240 en 246 gaven de G. blijk van hun bestaan,
doordien ze de Burgundiers, die destijds het Doorden van Duitschland bewoondon, noodzaakten van
daar op te breken, en door Thuringen en Frankenland naar den Rijn te verhuizen. In 269, onder de
regeering van Claudius II, begonnen de G. hunne
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strooptochten op romeinsch grondgebied. Ongeveer
twee eeuwen later, na den dood (453) van Attila,
wisten de G., die door de Hunnen onderworpen
waren geweest, dat juk of te schudden onder aanvoering van Ardarik, en vestigden zich tusschen
den Marosch ten N., den Donau ten Z., de Theiss
ten W., en den Temes ten Z.O. De gestadig toenemende macht der Longobarden, die de naburen der
G. waren geworden, deed omstreeks 548 een bloedigen oorlog tusschen de beide volken uitbarsten,
waarvan de ondergang en vernietiging der G. bet
einde werd : de door de Longobarden te hulp geroepene Awaren, verdelgden een gedeelte van het
gepidische yolk (567) ; de overige G. werden verstrooid, en verdwenen deels onder de Longobarden,
deels onder de Awaren. De laatste koning der G.,
met name Kunimund, werd bij die algemeene
slachting eigenhandig gedood door Alboin, de
koning der Longobarden, die daarop Rosamunde,
de dochter van koning Kunimund, met geweld tot
vrouw nam ; zij wreekte haars vaders dood in het
bloed van Alboin (573).
Gera, 1) vier verschillende nakomelingen van
Benjamin ; Gen. 46 : 21 ; I Chron. 8 : 3, 5, 7. —
2) vader van den rechter Ehud ; Richt. 3 : 15.
3) vader van Simei ; II Sam. 16 : 5; 19 : 16, 18;
I Kon. 2 : 8.
Gera, 1) boofdplaats der heerlijkheid G., aan
de Witte Elster, ruim 6 uren gaans bezuidw. Altenburg, en 14 uren gaans westelijk bezuiden Leipzig ;
14,000 inwoners ; paleis der prinsen van Reuss. —
2) stadje met 800 inw. in het hertogdom SaksenCoburg, 8 uren gaans bezuidoosten Gotha, aan de
rivier G., die Gotha, Schwartzburg-Rudolstadt,
pruisisch Saksen en Weimar doorstroomt, en zich
in de Unstrut outlast 5 uren gaans benoorden Erfurt.
Gerace, het Dade Locri, in de middeleeuwen
Hieracium, stad in de napolit. provincie Calabria
ult. I, elf uren gaans bezuidoosten Monteleone, nabij
de Middell. Zee ; 6000 inw.; zwavelhoudende minerale bronnen ; veel leed G. in 1783 door eene aardbeving. Zie LOCRI.
Geraci, stad op Sicilie, in het Val Dimona,
ruim 6 uren gaans oostelijk bezuiden Cefalu; 4000
inwoners.
Gereestieus portus. Zie GERESTICUS POEMS.

Gereestus. Zie GERESTUS.
Geramb (Ferdinand, baron van), geb. 1770

in Hongarije, ging 1817 te Parijs in de Orde der
Trappisten, werd procureur-generaal van die Orde,
en stierf 15 Maart 1848 te Rome. Zijne reizen naar
Jeruzalem en Rome beschreef hij in Pelerinage a
Jerusalem et au mont Sinai en 1831-33 (4 dln.
Parijs 1836; dikwijls herdrukt) ; Voyage de la Trappe
a Rome (Parijs 1838).
Gerar, een der landpalen van Canaan ; Gen 10:
19; 20:1 en 2; 26: 1, 6, 17, 20, 26; II Chron. 14:
13, 14; vooral bekend door de historie van Abraham , die Sara uitgaf voor zijne zuster, waarop Abimelech, de koning van G., zich van Sara meester
tnaakte, en haar tot vrouw Dam, loch haar naderhand aan Abraham teruggaf.
Gerard, lat. Gerardus, de heilige, bisschop van
Toni 963-994 ; gedenkdag 23 April.
Gerard, geb. 1040 op het fransche eilandje
Martigue, aan de kust van Provence, werd 1080 aangesteld als superior van het gasthuis, dat your de bedevaartgangers te Jeruzalem gebouwd was door kooplieden van Amalfi. In 1100 stichtte hij de orde van
St.-Jan-van-Jeruzalem, waarvan hij grootmeester
werd. Hij stierf 1121.

Gerards
Gerard (Cecile Julus Basile), bijgenaamd Leeuwendooder, fransch officier, geb. 14 Juni 1817 te
Pignans, sedert 1842 in Algerie, heeft zich als leeuwenjager eene europeesche vermaardheid verschaft.
Zijne jacht-avonturen heeft hij beschreven in La
chasse au lion (2e druk Parijs 1856). In de tweede
helft van 1864 vond hij jammerlijk den dood in de
rivier Yong, 120 mijlen van Sierra-Leone.
Gerard (Francois Pascal, baron), beroemd
fransch historie- en portret-schilder, geb. 11 Maart
1770 te Rome, gest. 11 Jan. 1837 te Parijs.
Gerard (Maurice Etienne, graaf), fransch maarschalk en pair, geb. 4 April 1773 te Danvilliers, trad
1791 in de armee du Nord, werd op het slagveld
van Austerlitz benoemd tot kommandeur van het
legioen van eer, heeft zich vervolgens in al de veldtochten van Napoleon met roem overladen. Na de
abdicatie van Napoleon werd aan G. de moeilijke
taak opgedragen het garnizoen van Hamburg terug
te brengen ; daarna werd hij inspecteur-generaal der
5e militaire divisie, en bevelhebber der armee van
Belfort. Bij Napoleon's terugkeer van Elba was G.
dadelijk weder aan zijne zijne, ontving het kommando over de Moezel-armee, werd 18 Juni 1815,
toen hij op Waterloo aanrukte, gekwetst, zoodat hij
terug moest naar Tours. Vervolgens na de restauratie
gebannen, mocht hij eerst in 1817 naar Frankrijk
terugkeeren, werd 1822 en 1827 als afgevaardigde
in de Kamer gekozen, stelde zich in de Juli-omwenteling aan het hoofd van het gewapende yolk, en
trad daarna op als minister van oorlog. Door Lodewijk Filips tot maarschalk en 1832 tot pair verheven, legde G. de portefeuille van oorlog neder, nam
het kommando op zich over de fransche armee, die
tegen de citadel van Antwerpen opereerde, werd 1834
nogmaals voor een korten tijd minister van oorlog,
1835 opperkanselier van het legioen van eer, 1838
opperbevelhebber der rationale garde in het Seinedepartement ; 1842 legde hij wegens zwakte dit opperbevel neder, en stierf 17 April 1852.
Gerard (Pierre Auguste Florent), helgisch
rechtsgeleerde, geb. 19 Juli 1800 te Brussel,schreef
verscheidene verdienstelijke werken, o. a. eene Histoire des races humaines de l'Europe (1849).
Gerard Dow, hollandsch schilder. Zie Dow.
Gerard Groote (broeder), stichter van de
orde der Broeders van het Gemeene Leven, geb. 1340
te Deventer, was de zoon van Werner Groote, consul
Bier stad , werd geestelijke, en stichtte te Deventer
eene vrome broederschap, die 1376 werd goedgekeurd door den pans. Nadat G. 1384 gestorven was,
werd de broederschap 1386 overgebracht naar het
klooster van Windesheim.
Gerardi mons, lat. naam der stad Grammont
(of Gerardsbergen) in Oost-Vlaanderen.
Gerardmer, of Gerome, vlek in frans. dept. der
Vogesen, 6 uren gaans bezuid. Saint-Die ; 5800 inw.
Gerards (Balthazar), de moordenaar van prins
Willem I van Oranje, was geb. in Franche-Comte ;
onder een vaischen naam (Guyon) en zich voordoende
als een ijverig Protestant, in dienst van den prins getreden, wist hij diens vertronwen en gunst te winnen,
ten einde des te beter zijn afschuwelijk opzet te
kunnen volvoeren ; 10 Juli 1584 `loste hij op verraderlijke wijze te Delft het noodlottige pistoolschot,
en redde zich door de vlucht. Hij werd echter in
zijnen schuilhoek opgespoord door 's prinsen trouwen hond ; in hechtenis genomen en ter dood veroordeeld, werd hij (14 Juli) levend gevierendeeld.
Door koning Filips II van Spanje werd de familie van G. tot den adelstand verheven.

Gerardsbergen

Germa

Gerardsbergen, lat. Gerardi mons, fransch
Grammont, stad in de belgische prov. Oost-Vlaan-

Bojen, was gesticht ten tijde van Cesar, en werd te
vergeefs belegerd door Vercingetorix. Vermoedelijk
was dit G. of het tegenw. Moulins of het tegenw.
Bourbon-Lancy.
Gerhard (Eduard), duitsch archeoloog, geb.
29 Nov. 1795 te Posen, eerst leeraar aan het gymnasium akjaar, stond van 1828 tot 1837 aan het
boofd van het door hem merle opgerichte archeologische instituut te Rome, werd toen professor aan
de universiteit Berlijn. Zijne voornaamste werken
zijn: Antike Bildwerke (1827-44, met 140 kopergravuren); Etruskische Spiegel (2 dln. Berlijn 1839
—45 ; 3e deel 1861) ; Auserlesene griech. Vasenbilder (4 din. Berlijn 1839-58) ; Griech. Mythologic
(2 din. Berlijn 1854-55); Grundriss der Archetologie
(Berlijn 1856).
Geri, varier van een van David's helden ; I
Chron. 11: 38.
Gêricault (J. L. Theodore André), beroemd
fransch historie-schilder, geb. 1791 teRouaan,gest.
18 Jan. 1824 te Parijs.
Gerida, of Dzjerideh, het oude Cratia, later
Flaviopolis genaamd, stad in aziat. Turkije, pachalik Anatolie, 7 mijlen beoosten Boli.
Geringswalde, stad in Saksen, 12 uren
gaans bezuidoosten Leipzig; 2900 inw. In de nabijheid het dorp Alt-G. met 550 inw.
Gerizim,berg in Palestina,in den stamEphraim;
Dent. 11: 29; 27: 12 ; Jozua 8: 33; Richt. 9: 7.
Gerkesklooster, of Gerriksklooster, dorpje
in Friesland, 6 uren gaans beoosten Leeuwarden;
300 inw.; G. is ontstaan door het voormalige monnikenklooster, in 1240 alhier gesticht door zekeren
Gerke Harkema. In 1422 werd te G. het gewichtige
verbond gesloten der Schieringers en Vetkoopers.
Gerlach (Proostdij van St.-), voormalig nonnenklooster in nederl. Limburg, ruim een half uur
gaans bewesten Valkenburg, in de 12e eeuw gesticht, omstr. de heift der 17e eeuw afgebrand,
fraaier weder opgebouwd, vernietigd 1786.
Gerlach, een pruisisch adellijk geslacht, waartoe o. a. behoorde: G. (Otto von), prof. der theologie te Berlijn, geb. 1801, gest. 24 Oct. 1849; hij
heeft in het licht gegeven eene Bloemlezing uit de
Werken van Luther (24 dln. Berlijn 1840-48),
met historische inleidingen, aanteekeningen en registers; alsook een Commentar .cur Heiligen Schrift
(6e druk, 6 dln. Berlijn 1858). Niet tot deze adellijke familie behoort : G. (Frans Dorotheus), geb.
18 Juni 1793 te Woifsbehringen in het Gothasche,
sedert 1820 professor te Bazel, die, behalve verscheidene edifier) van oude geschiedschrijvers, in
het licht gaf: Historische Studien (Hamburg en Go-,
tha 1841); Geschichtliche Forschung and Darstellung
(Bazel 1847); Die Geschichte der Bonier (2 dln. Bazel 1851); De reruns romanorunt primordiis (2e druk
Bazel 1862).
Gerlachsheim, 1) marktvlek in den badener
Benedenrijnkreis, 5 uren gaans zuidelijk beoosten
Wertheim ; 1200 inw. — 2) Ober-G., Mittel-G. en
Unter-G., dile dorpen in pruisisch Silezie, 3 a 4
uren gaans westelijk bezuiden Lauban; 980, 400 en
1050 inw.
Gerlos, dal in Tirol, kreis Innsbruck, doorstroomd door het zich in de Zeller ontlastende riviertje G., met den 6621 vt. hoogen Gerloswand,
en het dorpje G. (400 inw.).
Gerlsloot, verhasterde naam van Gersloot.
Germa, stad in Middel-Afrika, in Fezzan,
10 mijlen benoordw. Moerzoek, omringd door wallen, is vermoedelijk het oude Garama.

deren, aan de bender, 8 uren gaans bezuidoosten
Oudenaarde; 8700 inw.; gesticht in 1068 door
graaf Boudewijn van Bergen, die den noodigen grond
gekocht had van zekeren Gerard.
Gerasa, in ruinen liggende stad der decapolis
van Palestina, benoorden Gadara en bezuiden Damascus, is identiek met het tegenwoordige Dzjerrasj (Jerash, Djerrach).
Gerau, stad in Hessen-Darmstad, prov. Starkenburg, aan den Schwartzbach; 2100 inw.
Gerba, of Gerbi, ook Jerba, tunesiaansch eiland.
Zie ZERBY.
Gerberoy, stadje in het fransche dept. Oise,
ruim 3 uren gaans bezuiden Songeons ; 300 inw.;
in de middeleenwen goed versterkt; 1437 veroverd
door de Engelschen, I 449 weder aan hen ontweldigd.
Gerbert, paus. Zie SYLVESTER II.
Gerbert (Martin), vrijheer van Hornau, geb.
12 Aug. 1720 te Horb aan den Neckar, prins-abt
van het benedictijner-klooster te St.-Blasien, gest.
3 Mei 1793, gaf o. a. in het licht de voor de geschiedenis der kerkmuziek gewichtige werken: Monuments veteris liturgiw Alemannicw (2 dln. 1777);
Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum
(3 dln. 1784) ; De cantu et musica sacra (2 din.
1774) ; Vetus liturgia Alemannica (2 din. 1776).

Gerbevillers, stad in het fransche dept.
Meurthe, 3 uren gaans bezuiden Luneville ; 2300 inw.
G-erbier–des–Joncs, berg in het fransche
dept. Ardéche, is een der Cevennen.
Gerbi, tunesiaansch eiland. Zie ZERBY.
Gerbicarische eilanden, Brie fransche
eilandjes aan de oostzijde van Corsica, tegenover de
havenplaats Porto-Vecchio.
Gerbstadt, stad in den mansfelder meerkreis
van het pruisische reg.-district Merseburg, 3 uren
gaans benoordoosten Eisleben ; 2250 inw.; kopermijn.
Gerdauen, stad in Pruisen, prov. Pruisen, 8
mijlen bezuidoosten Koningsbergen, aan het meer
Bartin ; 2500 inw.
Gerenia, tegenw. Zarnata, stad in Messenie
(later tot Laconic behoorende) ; Nestor werd te G.
opgevoed ; waarschijnlijk is G. identiek met het
Enope van Homerus.
Geresticus portus, bij Livius vermeld als
eerie haven der Teiers.
Gerestus, tegenw. kaap Mandili, een voorgebergte van Eubea.
Gerez (Serra de), bergketen in Portugal, bewesten Montalegre ; hoogste pick Murro-de-Burageiro. 1.n 1809 kwam de terugtrekkende fransche
armee door een der bergpassen van de Gerez-keten.
Gergal, stad in de spaansche prov. Almeria,
aan den voet der Sierra-de-Filatres, 8 uren gaans
benoorden Almeria ; 4500 inw.
Gergebil, voormalige versterkte piaats in het
noorden van Daghestan, was tot 1848 een der gewichtigste punten van de bergvolkeren, dock ligt
sedert de verovering door de Russen in rumen.
Gergezeenen, een yolk op den oost-oever
van het meer Gennesaret, tegenover Capernaiim ;
Matth. 8: 28.
Gergis, stad in Tripoli, aan de Middell. Zee.
Gergobia, fransch Gergovie, 1) stad in Gallic,
in Aquitania la, bij de Arvernen, lag op een hoogen
berg, vijf kwartier gaans bezuiden Augustonemetum
(teg. Clermont), en werd door Cesar belegerd, zonder dat het hem gelukte de stad te bemachtigen. —
2) stad in bet land der Eduers, en behoorde aan de
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1158 Germaansche volkeren
Germaansche volkeren. Zie GERMANIA.
GermaanscheZee,somwijlen voorNoordzee.
Germain (Saint). Zie de artt. GERMANUS en
SAINT-GERMAIN.

Germanen, de germaansche volkeren. Zie het
art. GERMANIA.

Germania, groote lartdstreek in het oude
Europa, ongeveer het tegenwoordige Duitschland.
Bij den flood van Augustus waren de grenzen van
G. als volgt : ten N. de Sinus Codanus en de Noordzee, ten W. de loop van den Rijn, ten Z. de Alpen
en de loop van den Donau, terwijl de oostgrens van
G. aan de Romeinen onbekend was. Men kan G. gevoegelijkst in twee deelen splitsen, nl. Romeinsch G.
en Barbaarsch G. Het eerstgenoemde lag in het zuidwester!, en was van het andere gescheiden door een
langen verdedigingsmuur, die zich uitstrekte van
den Rijn tot den Donau, en waarvan nog thans overblijiselen bestaan (zie DUIvELSMUUR). Die muur begon bij Aquae-Mattiac (thans Wiesbaden), en eindigde bij de samenvloeiing van den Naab en den
Donau. De Decumates agri (zie dat art.), eene soort
van militair grensland binnen dien muur, nagenoeg
de tegenwoordige Breisgau, vormden het voornaamste
district van Romeinsch G.; daarbij kwamen de twee
provv. Germanica, de twee Rhetien (Rhetie en Vindelicie) en Helvetic. Wat Barbaarsch G., of het Vrije
G. betreft, zou het moeilijk zijn de juiste namen en
woonplaatsen op te geven van al de volkeren, die
daar verblijf hielden ; intusschen kan men als zeker
stellen, dat in de twee eerste eeuwen der christelijke
jaartelling Brie groote volken in G. woonden, nl.:
de Hermionen in het noordoosten, tusschen de Elve
en de Weichsel; de Ingwvonen in het noorden en
noordwesten ; en de Isteevonen in het westen. De
Hermionen, die men als het stamvolk der beide andere beschouwt, en die nu eens onder den naam
van Teutonen, dan eens onder dien van Sueven vermeld worden, bevatteden : de Semnones tusschen
Elve en Oder ; de Varini tusschen de monden van
Trave en Warnow; de Sidini van de Warnow tot de
Oder ; de Rugii in Pommeren ; de Gothones en de
Heruli tangs de oevers der Oostzee en in Polen ; de
Vandalii en de Silingi in bet Sudetische bergland
en in Lusatia; de Burgundiones en de Lygii, achter
de Vandalen en in Siltzie. Hierbij zijn nog te voegen de Longobardi en de Angli, die aanvankelijk de
oevers van de Elve bewoonden, en die later verhuisden, eerstgenoemde naar de Isteevonen, en de
Angli naar de Ingeevonen. — De Ingwvonen bestonden uit eene menigte, van de monden van den Rijn
tot aan de west-oevers van de Oostzee, verspreide
machtige volksstammen, nl.: de Frisii, in Holland
en Hanover ; de Chauci in het land van Oldenburg
en Bremen ; de Angrivarii in de omstreken van Luneburg en Kalenberg ; de Saksen in het tegenwoordige Holstein (deze waren weder onderscheiden in
Oostfalen, Westfalen en Angariers). Hierbij zijn nog
te voegen de volkeren van Zuid-Scandinavia, nl. de
Helleviones, de Suiones, de Fenni, en die van de
oost-oevers der Oostzee, nl. de lEstyi, de Venedi,
enz. Onder de benaming van Istwvonen waren
begrepen de Chamavi, Tubantes, Usipii, Ansibarii en
Bructeri tusschen Weser en Rijn ; de Sicambri, Attuarii en Marsi van de Lippe tot aan Keulen ; de
Chassuarii, Tencteri en Ingriones op den west-oever
van de Weser ; de Catti in Thuringen, van de bronnen van de Weser tot aan den Main en de Saale ;
de Turoni, de Marvingi en de Mattiaci, in de omstreken van Marburg en Wiesbaden ; de Cherusci in
den Hartz; de Fosi in Brunswijk ; enz. Al deze vol-
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keren vormden op verschillende tijden groote bondgenootschappen, zooals de bond der Sicarnbren, die
der Cherusken, die der Catten, Welke zich later
vereenigden tot de twee machtige confederation der
Franken en der Alemannen. — Om deze opsomming
te voltooien zullen wij nog noemen de Quadi, de
Marcomani, de Boii en de Hermunduri, die, uit verschillende stammen verhuisd, het zuiden van Germanic en het Hercynische woud bewoonden, en
later machtige rijken vormden.
De Germanen, ten tijde van Cesar en Augustus,
waren nog barbaren, doch reeds niet zoo erg meer
als de Slawen en de Scythen; 4ij gingen eenige
schreden voorwaarts op de baan der beschaving in
den loop der vier volgende eeuwen. Zij waren veelmeer ruw dan woest; daarbij waren zij ongeveinsd,
rondborstig en gastvrij, en hun woord was hun heilig. Aan hunne slaven en vrouwen lieten zij de
vreedzame bezigheden over, maar de landbouw was
hun ten minste reeds bekend; zij hadden vaste
woonplaatsen, hoewel zij een afkeer hadden van de
steden ; zij hadden heerschende gebruiken en gewoonten, die hun in zekeren zin ten wet waren;
hadden zij groote tochten te ondernomen, dan
schaarden zij zich onder aanvoerders, die zij zelven
kozen ; zij gehoorzaamden meerendeels aan erfelijke
koningen, doch hadden desniettemin eene soort van
aristocratic in den raad der voornaamsten en oudsten, en eene democratic in de malls of volksvergaderingen, waaraan alle vrije mannen deelnamen.
Men moet bij de Germanen wel onderscheid maken
tusschen de natie en de bende: laatstgenoemde bestond enkel uit de weerbare mannen, die zich onder de bevelen stellen van een vermaard krijgsheld,
om met hem uit te gaan op een of anderen krijgstocht ; in de natie waren natuurlijk ook de vrouwen,
kinderen en grijsaards begrepen, en slechts zeer
zelden gebeurde het, dat de geheele natie zich blootstelde aan alle kansen, die onder de aanvoering van
eenen krijgsoverste te loopen konden zijn. De
godsdienst der Germanen was ruw ; hunne voornaamste godheid was Hertha (de Aarde); zij geloofden aan het noodlot, aan orakels en aan voorspellingen: vooral de vrouwen werden beschouwd
als bij uitnemendheid geschikt om de toekomst te
voorspellen, en aan sommige vrouwen, die met een
bijzonder profeteerenden geest bezield waren, werd
hooge eer bewezen ; verkeerdelijk heeft men daaruit
de gevolgtrekking gemaakt, dat de vrouwen in het
algemeen bij de Germanen in hooge eere stonden.
De voornaamste ondeugden der Germanen waren
zucht tot dronkenschap en spel, lichtgeraaktheid,
verregaande onkunde en eene ongeloofelijke luiheid,
in alles wat niet den oorlog of de jacht betrof.
De geschiedenis van G. vOOr de geboorte van
Christus ligt nagenoeg geheel in het duister. De inval van den Gallier Sigovesus in G. (omstreeks 587
v. Chr.), die der Cimbren en Teutonen in Gallie en
in Italie (103-101 v. Chr.), de aanslag op Gallie
ondernomen door der Sueven koning Ariovistus, zijn
nagenoeg de eenige belangrijke bijzonderheden,welke
aan de vergetelheid ontrukt zijn geworden. Toen de
Romeinen in 50 v. Chr. meester waren geworden
van Gallie en in 15 v. Chr. van Rhetie, kwamen zij
in aanraking met de Germanen over den Rijn en
den Donau, en van dat oogenblik of aan begonnen
de vijandelijkheden. Gedurende 176 jaren (15 v.
Chr. tot 161 na Chr.) werd de oorlog aanvallenderwijze door de Romeinen gevoerd ; na 161 bepaalden
zij zich tot de verdedigende houding. In de eerste
eeuw onzer jaartelling waren de Cherusken en
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Marcomannen de machtigste onder de germaansche
volkeren ; elk van beide', had een bondgenootschap
aangegaan met al zijne naburen ; omstreeks het jaar
10 waren die twee confederation een oogenblik op
het punt zich te vereenigen. De eerstbedoelde (die
der Cherusken) ging vervolgens te niet; maar de
andere werd, onder den naam van Bond der Sueven
(en in de 3e eeuw ook genaamd Bond der Alernannen)
hoe Langer hoe geduchter. Omstreeks het jaar 244
vormde zich op nieuw de cheruskische bond onder
den naam van Bond der Franken (zie FRANKEN). De
gedurige aanvallen, nu van de eene, dan van de andere dier beide bondgenootschappen in den loop
van 160 jaren (241-403) verzwakten in hooge
mate het Westersche rijk ; de groote overweldiging
van 408, hoezeer ten uitvoer gebracht door de Slawen en Tsjoeden, meer dan door de Sueven, en in
spijt van den tegenstand der Franken, gaf een beslissenden knak aan de reeds zoo wankelend staande
rnacht van het Westersche rijk, en weldra vestigden
Lich West-Gothen, Burgundiers en Sueven in Gallia
en in Spanje. De Franken kwamen nu op hunne
beurt ook, en brachten aan het Westersche rijk de
laatste slagen toe (420-486). De Vandalen waren
in Afrika sedert 429 ; de Herulen werden meester
van Italia in 476, de Oost-Gothen in 493, de Longobarden in 568 ; van 455 tot 584 namen de Jutten,
Saksen en Angelen bijna geheel voormalig rorneinsch
Britannia in bezit. Het Westersche rijk werd des
nagenoeg geheel en al eene prooi der germaansche
volkeren. Verscheidene dier volkeren verdwenen:
de Oost-Gothen en de Vandalen gingen te niet onder de slagen der Grieken, de Sueven werden uitgeroeid door de West-Gothen, en deze door de
Arabieren ; de Jutten, Angelen en Saksen werden
ten onder gebracht door de Noormannen, die overigens zelven van het teutonische ras afkomstig waren; de Longobarden gingen te niet door de Franken. Ten laatste werden de Franken het overheerschende yolk in het nude Westersche rijk en in geheel Germania. Men onderscheidde toen in die nitgestrekte landstreek vier groote germaansche volken : de Franken, de Alemannen (of Sueven), de
Saksen, de Beieren. Onder de opvolgers van Karel
den Groote vormde G. eenigen tijd een afzonderlijk
koningrijk G. (zie het art. DU1TSCHLAND). Na den
vat der Carolingers in G. geraakte de naam van G.
geheel en al in onbruik, en werd vervangen door den
naam van Duitschland.
Germanica Caesarea, stad in Syria, in
Comagene ; tegenw. Marasj.
Germanica prima, of Opper-Germania
(tegenwocirdig de Elzas, het groothertogdom NederRijn en Rijnbeieren), een der 17 provincian van de
diocese Gallia bij den dood van Augustus, tusschen
Belgica la en den Rijn, bevatte van het zuiden naar
het noorden de Rauraci, de Tribocci, de Nemetes,
de Vangiones, de Caracates, en had tot hoofdplaats
Maguntiacum.
Germanica secunda, of Neder-Germanie
(tegenwoordig een gedeelte van het groothertogdom
Neder-Rijn, bewesten den Rijn, en bet oostelijk gedeelte van Belgie), een der 17 provincian van de
diocese Gallia bij den dood van Augustus, ten noorden van de provincial' Belgica la en 2a en van Germanica la, bevatte de Ubii, Gugerni, Toxandri, Timgri of Aduatici, Condrusi, Menapii, en had tot hoofdplaats Colonia Agrippina.
Germanicus (Cesar), zoon van Nero Claudius
Drusus en van Antonia, geb. 15 jaren v. Chr., vergezelde anno 7 na Chr. Tiberius, die hem geadop-

teerd had, op den veldtocht tegen Pannonia en Dalmatia, werd in 't jaar 13 bekleed met het opperbevel over acht legioenen aan den Rijn, ondernam
vervolgens tegen germaansche volkeren herhaaldelijk krijgstochten, die bekroond werden met den
besten uitslag, en drong diep in het binnenland van
Germania door. Aan zijne roemrijke loopbaan werd
toen echter een einde gemaakt door de kwaaddenkendheid van Tiberius, die hem terugriep. Hij
stierf in het jaar 19, waarscbijnlijk door vergif, te
Epidaphne bij Antiochia. Zijne vrouw Agrippina en
twee hunner zonen werden op bevel van Tiberius
ter dood gebracht ; alleen een derde zoon, Caligula,
werd verschoond ; van de Brie hem overlevende
dochters werd Agrippina, juist het tegenbeeld van
hare brave moeder, berucht door hare ondeugden.
Germaniers, lat. Germanii, een perzische
volksstarn, verrneld bij Herodotus (1 , 125).
Germanus, naam van twee fransche heiligen
der roomsch-katholieke Kerk, nl.: 1) G., genaamd
St.-Germain l'Auxerrois, bisschop van Auxerre, geb.
aldaar 380, gest. 448, was stadhouder der prov.
Auxerre voor den keizer van het Westersche rijk,
toen hij door Amator, bisschop van Auxerre, tot
priester gewijd werd. Reeds kort daarna stierf
en G. werd in zijne plaats gekozen (418). In
zijne jeugd had G. een tamelijk los Leven geleid ;
nu echter wijdde hij zich geheel en al aan de strenge
naleving van zijne geestelijke plichten. Hij deed twee
reizen naar Groot-Britannia (428 en 446) om te
prediken tegen de ketterij van Pelagius, en stierf te
Ravenna, werwaarts hij zich begeven had om van
Valentinianus III vergilfenisaf te smeeken voor de Armoricanen. Kerkelijke gedenkdagen 26 en 31 Juli.
— 2) G., genaamd St.-Germain de Paris, bisschop
van Parijs, geb. 496 te Autun, gest. 576 te Parijs,
werd omstr. 554 tot bisschop van Parijs gekozen,
en stond in hooge gunst aan het hof der koningen
Childebert en Clotarius. Doch hij zag zich verplicht
Caribert, wegens zijne buitensporige levenswijs, van
de kerkelijke gemeenschap of te snijden, en trachtte
te vergeefs als bemiddelaar op te treden tusschen
Sigebert en Chilperik in de bloedige twisten, welke
tusschen die twee koningen werden aangeblazen
door Fredegonde. Hij stichtte te Parijs eene kerk,
die nog den naam draagt van St.-Germain-des-Pres.
Zijn kerkelijke gedenkdag is 28 Mei.
Germantown, stad in den n.-amerik. staat
Pennsylvania, 3 a 4 even gaans benoorden Philadelphia; 8000 inw., nicest Duitschers; bij G. versloegen de Engelschen in 1777 de Amerikanen.
Germersheim, lat. Vicus Julius, stad in
Rijnbeieren, aan de uitwatering van den Queich in
den Rijn, ruin 4 uren gaans bezuiden Spiers ; 6700
inw.; is sedert 1835 duitsche bondsvesting, en was
vroeger vrija rijksstad. Te G. stierf 30 Sept. 1291
keizer Rudolf van Habsburg.
Germerwald, oude naam van Garmerwolde.
Germinal, d. Kiem-maand, eene maand in
den fransch-republikeinschen kalender (21 Maart
tot 19 April).
Gernrode, nieuw-lat. Gerninjeroda, stadje met
2500 inw. in het hertogdom Anhalt-Bernburg, aan
den voet van den Stubenberg, ruim 2 uren gaans
bezuidoosten Bernburg.
Gernsbach, stad in den badener Middelrijnkreis, aan de Murg, ruim 7 uren gaans bezuidwesten
Carlsruhe ; 2400 inw.
Gernsheim, stad in Hessen-Darmstadt, prov.
Starkenburg, ruim 4 uren gaans bezuidw. Darmstadt ; 3500 inw.
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Geroldseck

Gerstner

Geroldseck, gemediatiseerd rijksgraafschap
in den badener Middelrijnkreis, groot 2 vierk. Raj!,
met de ruine van den burg Hohengeroldseck, als
welks eigenaars sedert de 12e eeuw bekend zijn de
Graven van G. Toen die 1634 waren uitgestorven
werden de opengevallene leenen door den keizer
aan de graven van Cronenberg geschonken ; sedert
1711 behoorde G. aan de graven von der Leyen, die
1815, toen G. gemediatiseerd werd, hunne souvereiniteitsrechten moesten afstaan aan Oostenrijk,
dat ze 1819 overdroeg aan Baden.
Geroldshofen, of Gerolzhofen, stad in den
beierschen kreis Unterfranken, 8 uren gaans benoordoosten VVurtzburg ; 2500 inw.
Gerolfsdijk, of Gyntersdijk, voormalig dorp
op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, werd door
de watervloeden van 1208 en 1247 geheel verzwolgen, doch is later weder drooggelegd, en beet thans
Geersdijk.
Gêrome, fransche stad. Zie GERARDMER.
Gerona, fransch Girone, bij de ouden Gerundu,
vestingstad (en hoofdplaats der circa 107 vierk.
mijlen groote, met 311,000 zielen bevolkte spaansche prov. G.) in Catalonia, aan de vereeniging der
rivieren Oila en Ter, niet ver van de Middell. Zee,
10 mijlen benoordoosten Barcelona ; 14,000 inw.;
is als grensvesting aan de zijde van Frankrijk gewichtig. De zeer oude stad G. gaf eertijds haren
naam aan den oudsten zoon van iederen koning van
Aragonie. In 1656 en in 1694 werd G. ingenomen
door de Franschen ; in 1705 opende G. zijde poorten voor aartshertog Karel, en gaf zich eerst 1710
over aan Filips V; in 1809 werd G. nogmaals door
de Franschen ingenomen.
Geronimo de San—Yuste, een hieronymieten-klooster in de spaansche prov. Caceres, bij
Placentia, bekend als laatste verblijfplaats van keizer
Karel V, die 21 Sept. 1558 in dit klooster stierf.
Geronten, d. i. de Ouden, in den vroegsten
tijd van Griekenland de edeisten des yolks, die onder het voorzitterschap des konings beraadslaagden
en beslisten over de belangen des lands. Later in
de dorische rijken, inzonderheid in Sparta, de Raad
der Ouden (Gerusia genaamd), zijnde de uit 28
leden bestaande staatsraad.
Gerresheim, stad in Rijnpruisen, circa 2 uren
gaans beoosten Dusseldorp, aan den spoorweg naar
'Elberfeld ;1500 inw.
Gerrha, in de oudheid havenstad op de oostkust van Arabia, aan de Golf van G., bewoond door
uit Babylon verdrevene Chaldeers; gewichtige en
rijke koopstad. De bewoners heetten Gerrhai.
Gerri, I) bet oude Acerris, marktvlek in Spanje,
5 mijlen bewesten Cervera en 12 mijlen benoordoosten Lerida ; 700 inw.; rijke zoutbron in de nabijheid. — 2) afrikaansche stad in Sennaar, ligt
28 mijlen benoordw. de stad Sennaar.
Gerriksklooster, friesch dorp. Zie het art.

Gersau, vlek met 1600 inw. in het zwits. kanton Schwytz, aan het meer van Lucern, 5 uren gaans
bezuidoosten Lucern, was van 1315 tot 1798 de
kleinste republiek in Europa, doch werd in laatstgenoemd jaar bij het kanton Schwytz ingelijfd.
Gersdorf, I) kerspel en dorp in het saksische
district Zwickau, gerichtsamt Lichtenstein ; 2600
inw. — 2) G., of Dud-G., kerspel en dorp, district
Bautzen, behoort onder de stad Zittau ; 1700 inw.
— 3) G., of Nieutv- G., dorp met 3300 inw., bij
Rumburg, en in de nabijheid van Oud-G.
a ELSELAAR.
_.e G
Gerselaar, geldersch dorp. 7i
Gerselree, voormalig eiland ; vermoedelijk het
tegenw. eiland Borssele.
Gersfeld, marktvlek in den beierschen kreis
Unterfranken, aan de Fulda, landgericht Bischofsheim ; 1700 inw.
Gershusen, verbasterde naam van bet groningsche dorp Garshuizen.
Gersloot, dorp met 200 inw. in Friesland,
anderhalf uur gaans benoordoosten Heerenveen,
aan den beplanten weg naar Gorredijk.
Gersom, I) een der zonen van Mozes; Exod.
2: 22; 18: 3; I Chron. 23: 15, 16; 26: 24. —
2) de vader van een leviet ten huize van Micha ;
Richt. 18: 30. — 3) een der zonen van Levi ;
I Chron. 6, 15 en 23. — 4) een der uit Babel wedergekeerden met Ezra ; Ezra 8: 2.
Gerson, de oudste zoon van Levi, in het 0. T.
vermeld Gen. 46, Exod. 6, veelvuldig in Numeri,
Jozua 21 en I Chron. 6, 15 en 23 (dezelfde als
GERSOM 3). Zijne afstammelingen, het priestergeslacht der Gersonieten, hadden hunne steden in de
stammen Manasse, Issaschar, Asser en Naphthali.
Gerson (Jean Charlier de), bijgenaamd Doctor
Christianissimus, geb. 1363 uit behoeftige ouders
te Gerson bij Rethel in het fransche dept. der Ardennen, gest. 1429, words door sommige geleerden
gehouden voor den schrijver van de Navolging van
Christus, waarvoor algemeen Thomas a Kempis wordt
gehouden. Al de theolog. werken van G. zijn dikwijls herdrukt ; beste editie 5 dln. Parijs 1706.
Gerstacker (Friedrich), duitsch reisbeschrijver en romanschrijver, geb. 16 Mei 1816 te Hamburg, leerde 1835-37 de land huishoudkunde, leefde
daarop in Amerika, o. a. eenigen tijd als jager in de
eeuwenheugende bosschen, keerde 1843 terug naar
Duitschland, en begon zich te Leipzig bezig te houden met letterkundigen arbeid. Hij had reeds naam
gemaakt als schrijver, toen hij 1849-52 eene reis
deed condom de wereld (Zuid-Amerika, Californie,
Polynesia, Australia, Java), leefde vervolgens weder
eenigen tijd te Leipzig, toen bij hertog Ernst van
Gotha, bezocht 1860-61 nogmaals Zuid-Amerika,
en vergezelde 1862 hertog Ernst op diens uitstapje
naar Abyssinia. Behalve eene reeks van gretig bij
bet publiek ontvangene romans, heeft G. ook geleverd: Streif- and Jagdzfige lurch die Verein. Staten
Nordamerikas (2 din. Dresden 1841); Reisen (5 din.
Stu tgart 1852-54); Achtzehn Monate in Siidamerika
(3 dln. Leipzig 1862); Nach Anzerika (6 dln. Leipzig 1855); Inseltvelt (2 dln. 1860); enz.
Gerstner (Frans Jozef von), geb. 23 Febr.
1756 te Kommotau in Bohemen, gest. 25 Juni 1832
te Mladiegow, was van 1789 tot 1823 prof. der
wiskunde te Praag, heeft zich tevens onderscheiden
als sterrekundige, en als werktuig- en waterbouwkundige. Zijn voornaamste werk is het Handbuch
der Mechanik (3 dln. Praag 1831). — G. (Frans
Anton von), zoon van den vorige, geb. 11 Mei 1793
te Praag, van 1818 tot 1825 leeraar der geometric
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Gers, de oude iEgirtius, rivier in Frankrijk,
ontspringt in het dept. Hautes-Pyrenees op bet plateau van Lannemazan, en valt na eenen loop van
ruim 17 mijlen in de Garonne, 2 uren gaans hovel'
Agen. De rivier G. geeft haren naam aan bet fransche Departement G., groot 1141 vierk. mijlen, bevolkt met 305,000 zielen, ingedeeld in 5 arrondissementen (Auch, Condom, Lectoure, Lombez, Mirande), met Auch tot hoofdplaats. Het dept. G. ligt
tusschen de volgende departementen : Landes ten
W., Haute-Garonne en Tarn-Garonne ten 0., HautesPyr&lees ten Z., Lot-Garonne ten N.

Gerstner
te Weenen, gaf van het Handboek zijns vaders een
nieuwen druk (3 din. Praag 1832-34), legde den
Budweis-Lintzer spoorweg, deed twee reizen naar
Engeland (1834), legde toen den spoorweg naar
Tsaarskoje-Selo (Zarskoje-Selo), ging 1838 om den
spoorwegbouw verder te bestudeeren naar Amerika,
waar hij 12 April 1840 te Philadelphia stierf. Zijn
werk Die innern Communicationen der V. St. von
.Nordamerika werd in het licht gegeven door Klein
(2 din. Weenen 1842), en de Beschreibung einer
Reise lurch die V. St. von Nordamerika (Leipzig
1842) door zijne weduwe Clara G.
Gerstungen, dorp met 1650 inw. in SaksenWeimar, ruim 4 uren gaans bewesten Eisenach, aan
de Werra en aan den thuringer spoorweg.
Gertrude (Sainte), de heilige Geertruid, dochter van den frankischen majordomos Pepijn van
Landen, geb. 626, sedert 647 abdis van het klooster
te Nivelles, gest. 659, is een der beroemdste heiligen;
gedenkdag 17 Maart. Zij was o. a. de beschermheilige der reizigers te land en te water, waarom zij
bij het afscheidnemen aangeroepen werd ( Gertrudenminnen drinken). — G. (eene andere heilige), geb.
te Eisleben in Opper-Saksen, werd 1294 benedictijner non te Rohersdorf, vervolgens abdis, en stierf
1334. Zij had zeer veel vizioenen en drukken omgang met den persoon Gods, een en ander uitvoerig
door Naar beschreven en herhaalde malen in 't licht
gegeven, o. a. door dom Nicolaas Canteleu, onder den
titel van Insinuationes pietatis (Parijs 1662); Naar
kerkelijke gedenkdag is 15 Nov.
Gertrudis (Mons Sanctee), lat. naam der stad
Geertruidenberg.
Gerunda, stad in Hispania Tarraconensis;
tegenw. Gerona.
Gerusia. Zie GERONTEN.
Geruth—Chimham, eene plaats nabij Bethlehem ; Jerem. 41 : 17.
Gervais (St.-), fransche naam van den heiligen
Gervasius.
Gervais (St.-), fransche plaatsen. Zie het art.
SAINT-GERVAIS.

Gervaise (Nicolas), missionaris, geb. 1662 te
Parijs, kwam, na het koningrijk Siam bereisd te
hebben, in Frankrijk terug, en werd pastoor te Vannes. Hij verliet zijne gemeente om naar Rome te
gaan, yaar hij gewijd werd tot bisschop in partibus.
Vervolgens bet zendelingswerk hervat hebbende,
werd hij 1729 in Amerika vermoord door de Caraiben. Hij heeft geschreven : Histoire naturelle et
politique du royaume de Siam (in 12 . ); Description
historique du royaume de Macacar (Parijs 1688);
Histoire de Hoke (2 stukken, Parijs 1715).
Gervarsnisse, oude naam van het zeeuwsche
dorp Nisse.
Gervasius, de heilige, uit Milaan, stierf den
marteldood voor het Christendom, te gelijk met zijn
broeder Protais, in het laatst der eerste eeuw ; beider kerkelijke gedenkdag is 19 Juni.
Gervasius Tilberiensis, geb. omstr. het
midden der 12e eeuw te Tilbury in Essex, onderwees sedert 1183 het kanonieke recht te Bologna,
bekleedde vervolgens in Duitschland verscheidene
hooge staatsambten, was laatstelijk proost van het
nonnenklooster Ebsdorf, en stierf omstr. 1235. Hij
is schrijver van de Otia imperialia (1211), zijnde
eene soort van Algemeene Geschiedenis, waarvan
een uittreksel in bet licht is gegeven door Liebrecht
(Hanover 1856).
Gervenisse, nude naam van het zeeuwsche
dorp Nisse.
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Gervinus (Georg Gottfried), geb. 20 Mei 1805
te Darmstadt, werd eerst opgeleid tot koopman,
doch wijdde zich sedert 1826 aan de studie te Heidelberg, werd privaat-docent aldaar, en ging 1836
als professor naar Gottingen, was echter een der
zeven professoren, die 1837 van daar verwijderd
werden. Hierop hield hij eerst verblijf te Darmstadt,
toen te Heidelberg. In 1847 richtte hij de Deutsche
Zeitung op. Hij is een der voornaamste duitsche
geschiedschrijvers. Zijne drie hoofdwerken zijn :
Geschichte der poetischen Nationalliteratur der
Deutschen (5 din. Leizig 1835-42; 4e druk Lpz.
1853); Shakspeare (3e druk in 4 aflev. Leipzig
1862); Geschichte des I9ten Jahrhunderts (dl. 1-5,

Leipzig 1855-61).
Gerwen, dorp in de nederl. prov. N.-Braband,
2 uren gaans benoordoosten Eindhoven, bestaat sit
verscheidene kleine buurten ; 700 inw.
Geryon, of Geryones, 1) zoon van Chrysaor
en Callirrhoe, was koning van Erythia, of van de
Balearische eilanden. De dichters noemen hem den
sterksten man, die op de gansche aarde bestond,
en stellen hem voor als een reus, wiens lichaam, van
den buik of bovenwaarts, in drieèn opgegroeid was,
zoodat hij drie bovenlijven had ; hij bezat groote
kudden runderen, die hij voedde met menschenvleesch. Ter bewaking van zijne kudden had hij een
bond met twee koppen en een draak met zeven
koppen aangesteld ; deze beide monsters werden
gedood door Hercules, die daarop de kudden wegvoerde, en, then hij door G. achterna gezet werd,
ook dezen versloeg. — 2) een andere G. had een
orakel bij Padua, in de nabijheid van de bron Aponus.
Gerzat, stad in het fransche dept. Puy-deDOme, 2 uren gaans benoordoosten Clermont ;
2600 inw.
Gesan, een der zonen van Jochdai ; I Chron.
2: 47.
Gesaten, lat. Gcesati, y olk in Galliö, G. genoemd omdat ze gewapend waren met een gwsum,
d. i. werpspies; ze woonden tusschen de Rhone en
de Alpen, en behoorden onder de volkeren, die 222
(of 221) v. Chr. door de Romeinen verslagen werden bij Clastidium.
Gesem, de Arabier, een vijand van Nehemia
en van de Joden ; Neh. 2 : 19 ; 6 : 1, 2.
Geseeke, stad in pruis. Westfalen, 10 uren
gaans benoordoosten Arnsberg ; spoorweg-station ;
3900 inw.
Gesenius (Friedr. Heinr. Wilh.), duitsch taalgeleerde, geb. 3 Febr. 1785 te Nordhausen, prof. der
theologie te Halle, gest. 23 Oct. 1842, heeft voor
de beoefening der semitische talen in het algemeen,
en voor die der hebreeuwsche taal in het bijzonder,
een nieuw tijdperk geopend. Zijne voornaamste
werden zijn : Hebr. and chald. Handiceirterbuch
(2 din. Leipz. 1810--12 ; 4e dr. 1834; lat. 2e dr.,
van Hoffmann, 1846); Hebr. Grammatik (Halle
1813; 18e druk, van Rodiger, Leipz. 1858), en
Hebr. Lesebuch (Halle 1814 ; 9e druk, van Heiligstedt, 1858); Kritische Geschichte der hebr. Sprache
and Schrift (Lpz. 1815 ; 2e dr. 1827); Grammat.krit. Lehrgebeiude der hebr. Sprache (2 din. Leipzig
1817); Thesaurus philologico-criticus linguce hebraicce
et chaldaicir (vervolgd door ROdiger, 3 din. Leipzig
1829-53); Scriptune linguwque phamicia, monumenta
(Leipzig 1837).
Geserich (meer), een 4 mijlen lengte hebbend
vischrijk binnenmeer in Pruisen, tusschen Saalfeld
en Duitsch-Eylou.
Gesium, of Gesinensis pages. Zie GEX.

1162

Gesner

Gesner (Conrad von), natuurkundige, bijgenaamd de Plinius van Duitschland, geb. 1516 te
Zurich, gest. 13 Dec. 1565 als prof. der philosophie
aldaar, opende voor de geschiedenis der letterkunde
een nieuw tijdperk met zijn Bibliotheca universalis
(4 din. Zurich 1545-55); hetzelfde deed hij your
de beoefening der natuurlijke historie, inz. der
kruidkunde, met zijne werken Historia anintalium
(5 dln. Zurich 1550-87; daarbij Icones, 1553) en
Opera botanica (uitgegeven door Schmiedel, 2 din.
Neurenberg 1753). Op taalkundig gebied maakte
hij zich zeer verdienstelijk met zijn Mithridates de
differentiis linguarunt (Zurich 1555).
Gesner (Johann Matthias), duitsch philoloog,
geb. 9 April 1691 te Roth bij Neurenberg, bibliothecaris te Gottingen, gest. 4 Aug. 1761, gaf, behalve
oude klassieken, o. a. in het licht: Primw linece
isagoges in eruditionem universam (nieuwe druk,
2 din. Leipzig 1784); Novus linguw et eruditionis
Romance thesaurus (4 din. Lpz. 1749); Opuscula
(8 dln. Breslau 1743-45); Thesaurus epistolarunt
Gesneri (uitgegeven door Klotz, Halle 1768).
. Gesner (Job. Jac.), orientalist en oudheidkundige, geb. 1707 to Zurich, gest. 1787, heeft geschreven Numismata antique populorum et urbiunt
ontnia, enz. (Zurich 1735-38).
Zi G_.
ESSNER
Gesner (Salo mon).1 Zie
Gesobrivate, of Gesocribate, tegenw. Brest.
Gesoriacum, tegenw. Boulogne-sur-mer, stad
in Gallie, in Belgica 2a, bij de Morini, in den Nervicanus tractus, stond door eene brug in gemeenschap met Bononia.
Gespanschap, eigenlijk Ispanschap, d. i.
graafschap (van Ispan, graaf), hetzelfde als comitaat.
Gessen (pays de), in fransche werken voor het
land Gosen in Egypte. Zie GOSEN.
Gessenai (le), duitsch Saanen, dal en dorp in
het zwits. kanton Bern, aan de Saane of Sarine,
3 uren gaans bezuidw. Z weisinnen.
Gessi (Francesco), ital. schilder, geb. 1588 te
Bologna, gest. aldaar 1649.
Gessius Florus, uit Clazomene in KleinAzie, werd 64 na Chr. stadhouder van Judea, waar
hij door zijne afpersiugen en wreedheden de bevolking tot opstand bracht. De daaruit ontstaande oorlog werd eerst door de inname van Jeruzalem onder
Vespasianus beeindigd.
Gessler (Albrecht), bijgenaamd van Bruneck,
omstreeks 1300 aangesteld te Uri als stadhouder
van keizer Albertus I van Oostenrijk, gaf door zijne
wreedheid aanleiding tot den opstand, waardoor
dat land het oostenr. juk afschudde, en werd bij
die gelegenheid in de nabijheid van Kiissnacht doodgegchoten door Willem Tell (1307). De geheele geschiedenis van G. en Tell wordt door ernstige geschiedkundigen voor een verdichtsel gehouden. Zie
het art. TELL.
Gessner (Salomon), 'duitsch dichter en landschapschilder, geb. 1 April 1730 te Zurich, gest.
2 Maart 1787. Al zijne werken bijeen verschenen te
Zurich (5 dln. 1765-74; 2 din. 1777-78 ; 3 dln.
1818). — G. (Conrad), geb. 1764 te Zurich, gest.
8 Mei 1826, muntte uit als schilder van paarden,
veldslagen en landschappen. — G. zie de artikelen
GESNER.

Gessur. Zie GESUR.
Gestel, vier dorpen in de nederl. prov. Noord-

Braband, nl.: 1) met het dorp Blaarthem en het gehucht Gennep uitmakende de gerneente Gestel-enBlaarthem, bevolkt met 1500 inw. — 2) Gestel-bijEindhoven, Brie kwartier gaans zuidelijk bewesten

Geten
Eindhoven ; 700 inw. — 3) zie LUIKS-GESTEL. —
4) zie MICHIELS-GESTEL. - 5) zie MOER-GESTEL.
Gessler, berg in Zwitserland. Zie CHASSERAL.

Gestricia. Zie GESTRIKLAND.
Gestrikland, lat. Gestricia, eene met 30,000

zielen bevolkte prov. der oude indeeling van Zweden, lag tusschen Upland ten Z., Helsingland ten
N., de Bothnische golf ten 0., Dalecarlie ten W.; de
hoofdpl. was Gefle. Het voormalige G. vormt met
Helsingland het tegenwoordige lan Gefleborg.
Gesualdo, stad in de napolit. prov. Prin,:ipato
ult., 3 uren gaans benoorden San-Angelo-de-Lombardi, en 1 uur gaans bezuidw. Frigento ; 3,800 inw.
Gesur, of Gessur, 1) stad in Palestina, in den
oostelijken halven scam Manasse, over den Jordaan,
erkende Isboseth als koning na den dood van Saul.
— 2) stad in Syrie, benoordoosten het G. in Palestina, had een eigen koning, met wiens doubter
David in den echt trail. Absalom vluchtte naar G.,
en bleef daar 3 jaren. De heide steden G. zijn vermeld Jozua 13: 13; II Sam. 3: 3; 13: 37, 38; 14:
23, 32 ; 15: 8; I Chron. 2: 23; 3: 2.
Gesuri, zoo wordt Joz. 13: 2 het gansche land
van Gesur genoemd.
Gesurieten, de bevolking van het land Gesur
(Dent. 3: 14; Jozua 12: 5 ; 13: 11,13; I Sam.
27: 8). De G. bleven in het land wonen toen de
Israelieten er zich meester van gemaakt hadden.
Geta (P. Septimius), noon van Septimius Severus en broeder van Caracalla, werd met zijn broeder
als medebestilurder des rijks aangesteld (198) door
hun varier, en beklom bij diens dood (211) gezamenlijk met Caracalla den troon. Om alleen te regeeren zocht Caracalla hem uit den weg te ruimen
door middel van vergif; toen dit opzet mislukte,
vermoordde hij G. eigenhandig in de armen hunner
moeder (212); G. was pas 23 jaren oud.
Getafe, stad in Spanje, ruim 3 uren gaans be.
zuidoosten Madrid ; eertijds 12,000 inw., thans
slechts 3000.
Getassan, dorp op Java, aan den grooten weg
van Soerakarta naar Bodjoelali ; in Aug. 1826 werd
een aanval der muitelingen op dit door nederlandsche troepen versterkte dorp glorierijk afgeslagen.
Getem, rivier op Java, residentie Bezoeki, ontlast zich na eenen zuidwaartschen loop in de Indische Zee.
Geten, lat. Getce, een yolk in barbaarsch Europa, bewoonde het bergland van Hongarije, Zevenbergen, de Bukowina, Moldavie en Walachije. Van
hun oorsprong is niets met zekerheid bekend; volgens sommigen stamden zij of van de Thraciers, volgens anderen waren de G. een tak der Scythen of
Tsjoeden. Men houdt de G. ook voor identiek met
de Daciers, wier hoofdstad Zarmigethusa naar de G.
genoemd schijnt. Bij de grieksche geschiedschrijvers
wordt een koning der G. met name Telephus vermeld, die zich bijzonder onderscheiden moet hebben in den trojaanschen oorlog ; onder hunne koningin Thomyris en onder Indathyrsus versloegen
zij Cyrus en Darius Hystaspis. Alexander beoorloogde
de G., en ging vervolgens een verbond met hen aan.
Later werd Lysimachus, koning van Thracie, totaal
door de G. verslagen ; doch vervolgens op hunne
beurt overwonnen, verlieten zij de dales van het
gebergte Haemus. Ten tijde van Ovidius' ballin.8schap
te Tomi waren de G. den Donau overgetrokken, en
breidden zij zich uit Tangs de Zwarte Zee tot aan
den Borysthenes, in het land, dat naar hen den naam
ontving van Woestijn der Geten (het tegenwoordige
Bessarabie). Andere G. drongen dieper in Zeven-
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bergen door, van waar zij de Agathyrsen verdreven.
In de eerste eeuw onzer jaartelling ziet men hen
vermengd met de Daciers, en van lien tijd of is
beider geschiedenis dezelfde. Onder de wijzen of
asen der G. wordt genoemd Zamolxis (naar men
wil een leerling van Pythagoras), die de eerste beschaving onder de G. aanbracht, en door hen vereerd werd als een god ; wijders Anacharsis, die
Griekenland bereisde, en Abaris, een vermaard toovenaar. De G. waren een braaf yolk ; zooals Strabo
ons mededeelt onthielden de G. zich van alle dierlijk voedsel. Zie MASSAGETEN.
Geth, dezelfde philist. stad als Gath. Zie LATH.
Gether, een kleinzoon van Sem ; Gen. 10 : 23 ;
I Chron. 1 : 17.
Gethieten, de bevolking van Geth of Gath ;
de koning der G. wordt de Gethiet genoemd; zoo
ook Goliath. Jozua 13: 3; II Sam. 6: 10, 11 ; 15 :
18,19,22; 18: 2; 21: 19; IChron.13:13; 20:5.
Gethorn, oude naam van het overijselsche dorp
Giethoorn.
Gethsemane, d. °Wipers, een voorhof
aan den voet van den olijfberg bij Jeruzalem, aan
de overzijde van de beek Kidron ; in G. werd Jezus
door Judas verraden en aan zijne vijanden overgeleverd ; Matth. 26 : 36 ; Marcus 14: 32.
Getrouwheid (Markies der). Zie Emo.
Gettysburgh, stad in Pennsylvania, hoofdplaats van het graafschap Adams, 7 tnijlen bezuidw.
Harrisburg; 3000 inw.; seminarie voor luthersche
theologie ; sedert 1832 ook het Pennsylvania-College.
Getulie, lat. Gwtulia, oude landstreek van
Afrika, bezuiden den tegenw. Atlas, grensde ten N.
aan Numidie en aan de beide Mauritanian, ten 0.
aan het land der Garamanten, ten Z. aan Nigritie,
ten W. aan den Atlantischen Oceaan. De eigenlijke
Getulen, de Melano-Getulen, 'de Daren (Darw),
de Autololen en de Natemblen waren de voornaamste volkeren van G. De beroetndste hunner koningen
is geweest Iarbas, die vermeld wordt als tijdgenoot
van Dido. Onder de huurbenden van Carthago bevonden zich vele Getulen. Toen Jugurtha overwonnen was nam hij de wijk bij dit yolk, en vormde er
uitmuntende troepen, waarmede hij den oorlog tegen
de Romeinen voortzette. De Getulen hadden dezelfde
zeden en gewoonten als de hedendaagsche Kabylen.
Geul, of Geulle, fransch Gueule, dorp in de
nederl. prov. Limburg, in het land van Valkenburg,
2 uren gaans benoorden Maastricht, met een (1620
gesticht) kasteel.
Geul (de), fransch la Gueule, lat. Gulia, rivier
in het land van Valkenburg, outlast zich beneden
Itteren in de .Maas; even beneden de uitwatering
van de G. werden in het laatst van Juni 891 de
troepen van graaf Arnulf verslagen door de Noormannen, waarbij Sunzo, bisschop van Maintz, ook
graaf Arnulf zelf, en eene menigte edelen sneuvelden. — 0-. (de), binnenwater op het zeeuwsche
eiland Dui veland.
Geunterp, verbasterde naam van het friesche
dorp Greonterp.
Geuzen, fransch Gueux, zoo noemden zich de
teg en van het 1566 in de Nederlanden aangegane
verbond der edelen, tegen de door Filips II herwaarts gezondene Inquisitie. Drie honderd edelen
der hervormde partij, met heer Hendrik van Brederode en graaf Lodewijk van Nassau aan het hoofd,
waren in 1566 naar Brussel getogen, om daar aan
de landvoogdes Margareta het smeekschrift te overhandigen, waarbij op de afschaffiug van de Inquisitie werd aangedrongen. Toen tie landvoogdes die

talrijke schaar zag naderen, en zich deswege beangst
toonde, stelde graaf Barlaymont, die bij haar stond,
haar gerust met de woorden Ce ne sort que des gueux
(het zijn maar bedelaars). Dit onvoorzichtige woord,
opgevangen door eenige der edelen, werd vervolgens
door hen als eernaam gekozen in den opstand tegen
Spanje, die kort daarna uitbrak. De G. droegen als
herkenningsteeken den zoogenaamden Geuzenpenning , zijnde een gouden of zilveren penning, die op
de voorzijde met het borstbeeld van Filips II prijkte,
met het omschrift En tout fideles au roi (in alles
getrouw aan den koning); op de keerzijde vertoonde
die penning een zak, zooals de bedelmonniken droegen, vastgehouden door twee handers, met het omschrift Jusqu'a porter la besace (tot het dragen van
den bedelzak). Zie 00k WATERGEUZEN.
Geuzenbril, voormalig fort in Zeeland. Zie
ANNA (St.-).

Geuzengrachten, de nog tegenw. zichtbare
grachten in de hooge heide, een kwartier gaans zuidwestelijk bewesten Vught in N.-Braband, gegraven
op last van prins Frederik Hendrik 1629 gedurende
het beleg van 's-Hertogenbosch, ten einde het water
van den Dommel achter het Leger om te leiden.
Gevaert (Auguste), belgisch toonzetter, geb.
1828 te Huysse, een dorpje nabij Gent, liep in zijne
jeugd achter den ploeg, doch toonde zulk eenen
aanleg voor de tnuziek, dat zijn vader hem de lessen
van Mengal te Gent liet bijwonen; in 1847 won hij
aan het Conservatoire te Brussel den prijs om eene
reis naar Rome te doen ; op verzoek zijns vaders
ward hem vergund die reis twee jaren uit te stellen.
In 1649 vertoefde hij eenige maanden te Parijs, en
deed daarop eene reis door Italie, Frankrijk, Spanje
en Duitschland, op kosten van bet belgische gouvernement. In 1853 weder in Parijs, waar het hem
gelukte achtereenvolgend eenige operaas te doen
opvoeren in het Theatre Lyrique ; zijn eigenlijke
triomf echter dagteekent eerst van 1865 met zijne
opera Le capitaine Henriot.
Gevaudan, het oude Gabali, landschap in het
zuiden van Frankrijk, dept. Lozere, met de hoofdplaats Mende. Het Gebergte van G. maakt deal uit
van de Cevennen ; de hoogste piek is de Pic Crucinas
(5290 vt.)
Gewitsch, stad in den moravischen kreis
Briinn, 4 mijlen oostelijk benoorden Briinn ; 2600
inwoners.
Gex, stad in het fransche dept. Ain, aan den
Jornant, en aan den voet van den Jura, 8 uren gaans
beoosteu Bourg; 2700 inw. VOOr 1789 was G. de
hoofdplaats van een klein landschap, genaamd Cesium
of Gesinensis pagus, dat zoo goed als onafhankelijk
was, en waarin, behalve G., ook de steden Versoy,
Ferney en le Fort-de-l'Ecluse. Eerst onderworpen
door de hertogen van Savoje, toen door de Berners,
daarna door die van Geneve, werd het door laatstgenoemden in 1601 aan Frankrijk afgestaan. Tijdens
de omwenteling was het land van G. begrepen in
het departement Leman, en in 1814 ward het begrepen in het dept. Ain.
Geyer, stad in Saksen, 4 mijlen zuidelijk be..
oosten Zwickau; 3900 inw.

Geyler. Zie GE1LER.
Geysa, hertog van Hongarije in de 10e eeuw,

werd tot het Christendom bekeerd door Adelbert,
bisschop van Praag. Hij was de vader van Stephanus den heilige, die hem opvolgde in 997. — G. I,
koning van Hongarije, zoon van Bela I, stiet zijnen
neef Salomon van den troon, en regeerde drie jaren
(1074-1077). -- G. II, achterkleinzoon van G. I,
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werd als koning van Hongarije gekroond in 1141,
na den dood van zijnen varier Bela II, en stierf in
1161. Hij deed hulde aan keizer Conrad III (1151).
Geysbeek (Pieter Gerardus Witsen), nederlandsch letterkundige, geb. 30 (of 31) Dec. 1774 te
Amsterdam, werd aanvankelijk tot den koopmansstand opgeleid, doch begon zich al spoedig geheel
aan de letterkunde te wijzen, en ging daarmede
voort totdat hij 13 Oct. 1833 te Amsterdam stierf.
Van zijne vele werken noemen wij: Biographisch,
anthologisch en critischWoordenboek der nederduitsche
dichters (6 dln. Amst. 1821-27) ; Historisch
archie/, of verzameling van echte stukken van koningen,
vorsten, staatsmannen, enz. der 18e eeuw (dl. I, Amst.
1825); Nederduitsch Rijmwoordenboek (Amst. 1829 ;

2e druk Z.-Bommel 1849); enz.
Geysers, heete bronnen op IJsland. Zie GEISER.
Geysteren, dorp in nederl. Limburg, 8 uren
gaans benoorden Roermonde ; 350 inw.; oud kasteel.
Geyzelaar, het geldersche dorp Gelselaar.
GfrOrer (August Friedrich), geb. 5 Maart 1803
to Calw in het Zwartewoud, eerst geplaatst aan de
landsbibliotheek te Stutgart, maakte zich bekend
als geschiedschrijver door de navolgende werken:
Geschichte des Urchristendums (3 din. Stutgart1838);
Gustav Adolf, Ifônig von Schweden, und seine Zeit
(3e druk, Stutg. 1852); A Ilgenzeine Kirchengeschichte
(4 dln. Stutg. 1841-46). Terwijl hij bezig was deze
werken te schrijven ging hij tot de roomsch-katholieke Kerk over, werd 1846 prof. der theologie aan
de r.-kath. universiteit Freiburg, en stierf 10 Juli
1861. Andere werken van aanbelang, door G. geschreven, zijn : Geschichte der ost- und west frank.
Karolinger (2 dln. Stutg. 1848); Urgeschichte des
menschlichen Geschlechts (2 din. Schallhausen 1855);
Papst Gregor VII (6 dln. Schaffh. 1859-60);
Geschichte des 18ten Jahrhunderts ( uitgegeven door
Weiss, Schaffh. 1862 en v.).

Gezer. Zie GADARA.
Ghadames. Zie GADAMES.
Ghara, of Garra, de naam der vereenigde ri-

vieren Sutledzj en Beas, van hare vereeniging met
de Endrusa tot hare samenvloeiing met den Tsjenáb
in het britsch 0. I. landschap Sind.
Ghardeia, of Gardaia, hoofdstad van het gebied van den Beni-Mzab, in het binnenland van
Algerie, aan den Mzab; 12,000 inw.
Gharipoer, eiland in britsch 0. I. Zie het art.
ELEPHANTA.

7i F ARINA.
T i Zie
Gbfir-el-Malah, stad inTunis.
Ghasna, of Ghisni. Zie GAZNAH.
Ghasnewieden. Zie GAZNEWIEDEN.
ahfitS(ill

duitsche boeken),Ghattes(in fransche)

.Ghauts (in engelsche), de benaming van eene dub-

bele keten bergen, die zich uitstrekken parallel met
de kust tangs de oost- en westkust van Decan,
(vandaar Oost-G. en West-G.); ze omsluiten het
bergachtige binnenland van Decan, en bereiken in
het zuiden, in het Nilagiri- (Nilgherri-, Neligherry-)
gebergte, hunne grootste hoogte (hoogste piek de
Dodabetta, 8497 vt.).
G-haur en Ghaurieden. Zie de artikels
GHORE en GHORIEDEN.
Ghauts. Zie GHATS.
Ghawe, oude naam van het friesche dorp Gauw.
Ghazan—khan, sultan van West-Perzie, na
zijne bekeering tot den Islam genaamd Mohammed,
geb. in Mazenderan in 1271 (het jaar 679 der
Hedzjira), was een zoon van Arghun-khan, en kleinzoon van Gengis-khan. Hij nam de Christenen in
bescherming, die, door den soedan van Egypte ver-

Gherardesca
volgd, Syrie veriaten en de wijk naar Perzie genomen hadden. Na eerst in Syrie eenige voordeelen te
hebben behaald op Nasser, soedan van Egypte, werd
hij totaal versiagen. Hij stierf in 1304 ('t jaar 703
der Hedzjira), na aan de Perzen eene soort van wetboek te hebben gegeven, dat nog in de 19e eeuw
van kracht was, en waarvan een uittreksel is opgenomen in de New asiatic Miscellany, uitgegeven door
Gladwin (Calcutta 1788); dat uittreksel is vertaald
en van aanteekeningen voorzien door Kirk-Patrick.
Ghazipoer, of Ghazeepore, versterkte stad in
het britsch 0. I. presidentschap Agra, aan den Ganges, in het oude Allahabad, ruim 8 mijlen benoordoosten Benares ; 39,000 inw.; het is de hoofdpl. van
het district G. (103 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 1,600,000 zielen), dat 1775 onder britsch gezag
is gekomen, en gelegen is tusschen Azimgurh, Sarun, Schachabad, Benares en Jaunpore.
Ghazir, rivier in Koerdistan. Zie BUMADUS.
Ghebren, vuur-aanbidders. Zie GUEBREN.
Ghedi, marktvlek in de lornbard. prov. Brescia, aan den Naviglio, ruim 2 uren gaans beoosten
Bagnolo; 3800 inw.
Gheel, belgische stad. Zie GEEL.
Ghegen, een stam der Albaneezen.
Gheluwe, stad in de belgische prov. WestViaanderen ; 4000 inw.
Ghemlik. Zie GHIO.
Ghent, engeische spelling voor Gent.
Gherardesca, woudgebergte in Toskanen,
strekt zich uit van de Cecina tot de Cornia.
Gherardesca, adellijke familie in Toskanen,
hield in de 13e eeuw de partij der Gibellijnen, en
twee hunner (Gherardo G. en Galvano G.) stierven met Conradijn van Hohenstaufen op het schavot. Reeds omstreeks het jaar 1237 waren de G., als
hoofden der gibellijnsche partij, in twist geraakt met
de Visconti te Pisa, die aan het hoofd stonden van
de Guelfen, en geheel Pisa was in twee scherp tegenover elkander staande partijen verdeeid. De eerzuchtige Ugolino, graaf della G., vatte het plan op, om
zijn vaderland onder het juk der dwingelandij te
brengen, en om dit doel te bereiken deed hij eene
toenadering tot Jan Visconti, het hoofd der Guelfen ;
doch het opzet lekte uit (1274), Ugolino werd in
hechtenis genomen en vervolgens gebannen. Nu ging
hij over tot de armee der Florentijnen en Luecaers,
en door hunne hulp bracht hij het zoo ver, dat zijne
medeburgers hem terugriepen (1276). Door nieuwe
kuiperijen en lage kunstgrepen bewerkte hij, dat hij
eindelijk tot kapitein-generaal der republiek werd
gekozen (1284), en van dat oogenblik of kende zijne
wreedheid en tirannij geen grenzen weer. Doch het
duurde niet lang of hij kwam in twist met den aartsbisschop van Pisa, Ruggiero Ubaldini, even eerzuchtig en even wreedaardig als hij ; deze prelaat zwoer
zijnen ondergang, bracht de bevolking tegen hem in
gewapenden opstand (1288), en G. werd aangetast
in zijn paleis, waar hij, na eenen wanhopigen tegenstand, met drie zijner zonen en een zijner kleinzonen
gevangen werd genomen (1 Juli), waarop dit vijftal
door den aartsbisschop in den kerker werd geworpen om daar dood te hongeren, namelijk in den toren van Gualandi, even buiten Pisa, welke toren dan
ook sedert lien tijd Torre di fame, d. i. Hongertoren
genoemd werd. Dit verschrikkelijke uiteinde van G.
en de zijnen is het eerst met meesterlijke pen geschetst door Dante, en is sedert op alle mogelijke
wijzen bewerkt door schrijvers, dichters, schilders
en beeldhouwers. Bet duurde echter niet lang, of de
familie G. kwam weder in aanzien. Wij zullen nog
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Gherardesca
de volgende leden vermelden ; — G. (Manfred), veldheer der Pisanen, verdedigde Cagliari fang tegen Alfons IV van Aragonie. — G. (Bonifacio), was capitano van Pisa, toen die stad 1329 het juk van Castruccio Castracani en van keizer Lodewijk den Beier
afschudde; hij stierf 1340. — G. (Rainerio), zoon
van den vorige, werd door de dankbare Pisanen gekozen als opvolger zijns vaders, doch stierf reeds op
19-j. leeftijd in 1348. — G. (Filippo), geb. 1730
te Pistoja, gest. 1808 te Pisa, heeft naam gemaakt
als componist en pianist.
Gergong, de voormalige hoofdstad van Assam, aan den Dikho, welke rivier zich in den Brahmapoetra ontlast, werd 1662 veroverd door AurengZeyb, en ligt thans in ruInen.
Gheriah, sterkte in Indie, op een rotsachtig
schiereiland ter kuste van Konkan, was een schuilnest van zeeroovers, doch werd 1765 bemachtigd
door de Engelschen, die er een verbazend rijken buit
vonden.
Gherma, het oude Garama, ellendig uitziende
stad in Fezzan, 10 mijlen benoorden Moerzoek. Het
oude Garama was veel grooter en aanzienlijker.
Gherwal, of Gorual, engelsch Gurwhal, oude
provincie van Hindostan, grenst ten N. aan Tibet,
ten Z. aan Delhi, ten 0. aan Nepaul, strekt zich uit
over de zuidwesthelling van het Himalaya-gebergte,
wordt besproeid door de rivieren Tonse, Dzjumna
en Bhagiretti, die zich alle drie in den Ganges ontlasten, is 215 vierk. mijlen groot en bevolkt met
ruim 100,000 zielen.
Gherzeh, het oude Carusa, stad in aziat.
Turkije, in Anatolie, aan de Zwarte Zee, 6 uren
gaans bezuidoosten Sinope ; 5000 inw.; kleine haven.
Ghesquibre de Raemsdonk (Joseph de),
een Jezuiet, geb. te Kortrijk omstr. 1736, gest.
omstr. 1800, was een der werkzaamste Bollandisten,
en gaf in bet licht de !evens der belgische heiligen
Acta Sanctorum Belgii (6 dln. 1783-94).

Ghibellijnen. Zie GIBELL1JNEN.
Ghika, een albaneesch prinsengeslacht, dat se-

dert de helft der 17e eeuw aan Moldavie en Walachije verscheidene hospodars gegeven heeft. Tot dit
geslacht behoort prinses Helena G., dochter van
prins Michael G., geb. 22 Jan. 1829 in Walachije,
sedert 1849 gehuwd met prins Koltzow-Massalsky ;
zij heeft zich doen kennen als eene talentvolle
schrijfster door twee werken, die zij onder den gefingcerden naam van GRAVIN DORA DISTRIA in het
licht heeft gegeven, nl.: La vie monastique dans reglise orientale (2e druk Parijs 1859) en La Suisse
(2 din. Zurich 1856).
Ghilitn, of Gilan, ook Dilem genaamd, eertijds
het land der Gelw of Cadusii, perzische prov. aan
den zuidwest.oever der Caspische Zee, met de hoofdplaats Resjt. In 1723 werd G., met nog vier andere
provincien van het perzische rijk, door schach Tamasp afgestaan aan Rusland, dat er echter afstand
van deed (1724) ten behoeve van de Porte, die het
in 1737 teruggaf aan Perzie. In G. wordt eene eigene
taal gesproken, het Ghilcini. De bewoners van G.
heeten Ghileks.
Ghilarza, stad in Sardinie, 9 uren gaans benoordoosten Oristano ; 3500 inw..
Ghileks, de bevolking van Ghilan. Zie GHILAN.
Ghillany (Friedrich Wilhelm), geb. 1807 te
Erlangen, eerst predikant te Nenrenberg, sedert
1835 prof. der geschiedenis en geographie aan de
technische arrondissements-school, en sedert 1841
tevens stads-hibliothecaris aldaar, heeft, behalve vele
reisbeschrijvingen en andere werken, in het licht
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gegeven : Die Menschenopfer der alien Hebrder (Neurenb. 1842); Geschichte des Seefahrers Michael Behaim (Neurenb. 1853); Diplomatisches Handbuch
(2 din. Nordlingen 1855); enz.
Ghinala, stad in Senegambie, bij de Biafaras,
aan de rivier G.; er zijn Portugeezen gevestigd.
Ghio, of Ghemlik, ook Kemlik, zeehaven in
Klein-Azie, in Anatolie, aan de baai van Mbedania,
ruim 6 uren gaans oostelijk benoorden Brussa.
Ghiof, stad in Senegambie, in het land der
Foelahs, ruim 4 uren gaans benoorden de rivier Senegal.
Ghiolof. Zie DHJOLOF.
Ghioura, eiland in den griekschen archipel,
een der Cycladen. Zie GYAROS.
Ghir, 1) G. of Gher, landtong van Marokko in
den A tlantischen Oceaan. — 2) G., of Mazalig, rivier
in Marokko, in Tafilet, ontspringt op de zuidhelling
van den Atlas, en outlast zich op de grenzen der Sahara in een meer.
Ghirin, 'provincie van het land der Mandzjoes
in China. Zie MANDZJOERle.
Ghirlandajo (Domenico Corradi, genaamd),
beroemd florentijnsch schilder, geb. 1451, gest.
1495, was de leermeester van Michel Angelo. De
beide broeders van G. (Benedetto en David) en zijn
zoon (Ridolfo) waren insgelijks voorname meesters.
Ghirna, rivier in Hindostan, ontspringt op het
gebergte Sidari, nabij Bhaoera, en ontlast zich na
eenen loop van circa 40 mijlen in den Tapti, ruim 2
uren gaans beoosten Tsjopra.
Ghisignies (Leonard Dubus de). Zie DUBUS.
Ghislain (St.-), stad in de belgische prov.
Henegouwen, aan de Haine, ruim 2 uren gaans bewesten Bergen (Mons); 2000 inw.
Ghistelles, vlek in de belgische prov. WestVlaanderen, ruim 4 uren gaans westelijk bezuiden
Brugge; 2500 inw.; was eertijds eene baronie. Zie
AFFAYTADI.

Ghiustendil, of Kostendil, het oude Ulpianum,
later Justiniana secunda, stad in europ. Turkije, in
Roemelie, op eenen berg, die insgelijks G. heet, 8
mijlen bezuidw. Sophia ; zwavelbronnen ; ijzer-,
good- en zilvermijnen.
Ghizeh, of Gyzeh, stad in Egypte. Zie DJIZEH.
Ghizni. Zie GAZNAH.
Ghiznewieden. Zie GAZNEWIEDEN.
Ghomar, rivier in Koerdistan. Zie BUMADUS.
Ghor, of Ghoer (Ghur), of Gaur, bergachtig

landschap, eertijds onaf hankelijk koningrijk, in het
noordwesten van Afghanistan, met de hoofdstad G.,
die 24 mijlen bezuidoosten Herat ligt ; was aanvankelijk bezitting van den vermaarden Mahmoed van
G., die 1186 de afghaansche dynastie stichtte in
Hisdostan. Vergelijk GAUR.
Ghorieden. Zie GOURIEDEN.
Ghumordzjina, of Kemoldzjina, stad in europ. Turkije, in Roemelie, 5 uren gaans bezuidoosten Tazjardi; 8000 inw.; kleine haven aan de uitwatering van den Karatsje in de iEgeische Zee.
Ghurieden, of Ghorieden. Zie GOURIEDEN.
Ghuzel-Hissar, het oude Tralli, later
Magnesia Meandri, ommuurde stad in aziat. Turkije,
in Anatolie, op eenen berg, 12 mijlen bezuidoosten
Smirna, waarmede het in gemeenschap staat door
eenen spoorweg; 30,000 inw.; levendig handelsverkeer.
Ghuznee, engelsche spelling van Gaznah.
Ghyzeh, stad in Egypte. Zie DJIZEH.
Giach, eene plaats op den weg der woestijn
van Gibeon ; II Sam. 2 : 24.
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Giafar

Giafar, of Djafar. Zie BARMECIDEN.
Gianbellin, schilder. Zie BELLINI.
Giandjar, of Gianjar, koningrijk met omstr.

200,000 zielen, ter zuidoostkust van het eiland Bali
(nederl. 0. I.), is een bergachtig land, dat sedert de
uitroeiing van den slavenhandel dikwijls geteisterd
is door hongersnood. De hoofdstad G. ligt 8 uren
gaans benoorden Badong, en is de residentie van
den radja, die daar een fraai paleis bewoont, met
een tuin en vijvers.
Giangoer, een der kleine Soenda-eilanden,
diclit bij het eiland Bali.
Gianjar. Zie G1ANDJAR.
Giannone (Pietro), italiaansch schrijver, geb.
7 Mei 1676 te Ischitella in de Capitanata, was eenigen tijd advocaat te Napels, en haalde zich de vervolging van Rome, en van het Rome dienende napolitaansche gouvernement, op den hals, door zijn geleerd
werk Storks civile del regno di Napoli (4 dln. Nape's
1723; nieuwe druk 13 dln. Milaan 1823). Uit Napels gevlucht naar Weenen, hield hij vervolgens
verblijf te Venetie, te Padua, te Modena, en eindelijk
te Geneve. Van bier werd hij door een valschen
vriend verraderlijk naar het grondgebied van Savoje
gelokt, waar zijne vijanden gelegenheid hadden om
hem in hechtenis te nemen (1736); hij werd in een
der kerkers van de citadel van Turijn geworpen, en
stierf daar 7 Maart 1748. Zijn beroemde werk is in
het Fransch vertaald (4 din. 's-Hage en Geneve 1742);
reeds vroeger waren de stoutste tegen het hof van
Rome gerichte gedeelten van dat werk in het Fransch
vertaaid door Jacques Vernet, protestantsch predikant, en in bet licht gegeven onder den titel van
Anecdotes ecelesiastiques ('s-Rage- 1738). Behalve
nog eenige geschriften tegen de pausen, bestaan ook
van G. Opere postume (Lausanne 1760).
Giannutri, het oude Dianium, een tot Toskanen behoorend eilandje in de Middellandsche Zee,
prov. Siena, 2 mijlen bezuiden het schiereiland
Argentaro.
Giant's Causeway, d.i. Reuzendijk ( fra nsch
Chaussee des geants), eene rij bazaltzuilen aan de
noordoostkust van lerland, graafschap Antrim, die
zich ter boogte van 400 vt. als een dijk (doch steiler) in zee uitstrekt.
Giaridjas, drie eilandjes in den Molukschen
archipel, nabij Makian en Gilolo.
Giarretta, of Simeto, de oude Simeethus, rivier op Sicilie, ontspringt 4 mijlen bezuidoosten Caronia, en valt na eenen loop van 14 mijlen in de
Ionische Zee, ruim 2 uren gaans bezuiden Catania.
Giat, vlek in het fransche dept. Puy-de-Dome,
ruin/ 6 mijlen bewesten Clermont-Ferrand ; 2000
inwoners.
Giaveno, stad in Piemont, 7 uren bezuidoosten Susa, en ongeveer even ver zuidelijk bewesten
Turijn ; 8800 inw.
Gibath, stad in den stam Benjamin; Jozua
18: 28.
Gibber, een der babylonische gevangenen ;
Ezra 2 : 20.
Gibbethon, een der grenssteden in den stam
Dan; bier werd Nadab, koning van Israel, gedood
door den tegen hem in opstand gekomen veidheer
Baeza (zie BAêZA). Jozua 19: 44; 21 : 23 ; I Kon.
15: 27; 16: 15, 17.
Gibbon (Edward), engelsch geschiedschrijver,
geb. 27 April 1757 te Putney in Surrey, gest. 16 Jan.
1794 te Londen, is vooral bekend door zijne History
of the decline and fall of the Roman empire (6 dln.
Londen 1782-88; dikwijls herdrukt).

Gibraltar
Gibea, stadje in den stam Juda, geboorteplaats
en residentie van Saul (niet te verwarren met Gibeon); vermeld Jozua 15: 57: Richt. 19 : 12 en v.;
20: 4 en v.; I Sam. 10: 26; II Sam. 21 : 6 ; II Chron.
13 : 2; Jezaia 10 : 29; Hosea 5 : 8; 9 : 9;10 : 9. De
bewoners van G. heetten Gibeathieten.
n JEBEL.
.e D
Gibel. Zie
Gibelijnen, of Ghibellijnen (veritaliaanscht
van Waiblingen of Gieblingen), in de middeleeuwen
de aanhangers des keizers, als tegenpartij van de
Guelfen of Welfen, zijnde de aanhangers van den
pans. Zie GUELFEN.
Gibeon, stad in den stam Benjamin (niet te
verwarren met Gibea); de canafinitische bewoners
van G. moesten als houthakkers en waterdragers
dienst doen bij de Levieten ; in het 0. T. is G. vermeld Jozua 9 : 3 :10 : 2, 12 ; II Sam. 2 :12 ; 3 : 30;
20: 8; I Kon. 3: 5 (God verscheen aan Salomon);
I Chron. 8 : 29 ; 9 : 35: 21 : 29; II Chron. I : 13 ;
Jezaia 28 : 21 ; Jerem. 28 : 1; 41 : 12. De bewoners
van G. heetten Gibeonieten.
Gibellina, vlek op Sicilie, 6 mijlen zuidelijk
beoosten Trapane; 5500 inw.
Giblieten, een yolk, vermeld in het 0. T.:
Jozua 13 : 5 ; I Kon. 5: 18.:

Giboldehausen, of Gieboldehausen, marktvlek in Hanover, prinsdom Grubenhagen, 6 uren
gaans noordelijk beoosten Gottingen; 2300 inw.
Gibraleon, het oude Ossonoba, havenstad in
Spanje , aan den Odiel, ruim 2 uren gaans benoordoosten Huelva ; 3000 inw.
Gibraltar, het Calpe der ouden ( het Gibelal-Tarik, d. i. Rots of Berg van Tarik, der Arabieren),
stad met 17,500 inw. en gewichtige haven, op de
zuidelijkste landpunt der spaansche prov. Andaluzie,
aan den voet eener 1400 vt. hooge rots, die door
eene smalle landtong van 2700 vt. met het vasteland verbonden is, is wellicht de sterkste vesting
der aarde. In de oudheid vormde de rots van G.
(Calpe mons), gezameniijk met Abila bij Ceuta op de
kust van Afrika, de zoogenaamde zuilen van Hercules, als door Hercules (heette het) vaneen gescheiden, die zoodoende de zeeengte (Straat van G.) gevormd had, door welke straat de Middellandsche
Zee in gemeenschap staat met den Oceaan. Die zeeengte, naar het 14 mijlen benoordwesten G. gelegene
Cadix ( Gades) bij de ouden fretum Gaditanum genoemd, en op grond van de label ook fretum Herculeum
geheeten, is op bet smalste gedeelte nauwlijks 2
mijlen breed. Toen de Arabieren aan den Calpe mons
geland waren,onder aanvoering van Tarik-aben-Zara,
legden zij in 711 eene duchtige sterkte aan, die
hun in de 14e eeuw onder Hendrik IV ontweldigd
werd door Guzman. Later liet Karel V de oudmoorsche vestingwerken door den ingenieur Speckel nit
Straatsburg uitleggen. In den spaanschen successieoorlog maakten de Engelschen zich 4 Aug. 1704
van de vesting meester: herhaalde pogingen werden
door Spanje en Frankrijk gezamenlijk aangewend
om hun dit gewichtige punt te ontweldigen (1704,
1727, en de gedeukwaardige belegering en blokade
van 21 Juni 1779 tot 6 Febr. 1783, bij welk beleg
gebruik werd gemaakt van de vermaarde drijvende
batterijen van d'Arcon); doch tegen al die pogingen
bled G. onneembaar, en is tot op dit oogenbiik, als
sleutel der Middellandsche Zee, in handen van Engeland. Men leidt den oorsprong van den naam G.
al van de arabische benaming Gibel-al-Tarik, zooais
de rots Calpe genoemd werd door de Mooren, naar
Tarik, hun aanvoerder, met wren ze hier het eerst
in Spanje aankwamen.

Gibrat
Gibrat (J. B.), geb. 1727 bij Cordes in de diocese Tarbes, gest. 1803 als principaal van het college Castelnaudary. Hij heeft geschreven eene
Geographie moderne (6e druk 1787) en eene
Geographie ancienne, sacree et profane (4 dln.1790).
Gidda, stad in Arabic. Zie DJEDDAH.
Giddalti, een dergenen, die ten tijde van David aangewezen werden om bij de tempeldienst te
profeteeren met harpen, luiten en cimbalen ; I Chron.
25 : 4, 29.
Giddel, 1) een der Nethinim ; Ezra 2 : 47 ;
Neb. 7: 49. — 2) een der knechten van Salomon ;
Ezra 2 : 56 ; Neh. 7 : 58.
Gidea—Elf, rivier in het zweedsche Lan Hernosand, ontspringt op den Lyksele-Fjüll , en valt boneden het dorp Gidea in de Bothnische golf.
Gideom, hier werden door de Israelieten nog
twee duizend Benjaminieten over de kling gejaagd,
na de geduchte nederlaag to Gibea, waar reeds
23,000 Benjaminieten waren gevallen ; Richt. 20 : 45.
Gideon, een israelitisch held, verloste zijn yolk
van het juk der Midianieten, en maakte een einde
aan de Baftlsdienst. Hij was rechter over Israel gedurende 40 jaren ; Richt. 6, 7 en 8; Hebr. II : 32.
Gideon, vader van Abidan, uit den stam Benjamin; Num, 1 : 11 ; 2: 22; 7: 60, 65 ; 10 : 24.
Gidgad. Zie HOR-GIDGAD.
Giebau, marktvlek in den moravischen kreis

Olmutz, district Sternberg ; 1700 inw.
Giebichenstein, dorp in het pruis. reg.district Merseburg, aan de Saale, een half uur gaans
van Halle; 1500 inw.; bij G. de ruine van den ouden
burg G., waar landgraaf Lodewijk II van Thuringen
door keizer Hendrik W gevangen gehouden werd,
doch door eenen stouten sprong in de Saale wist te
ontsnappen, waarom hij den bijnaam van Springer
droeg.
Giekerk, dorp in Friesland, anderhalf uur
gaans benoordoosten Leeuwarden ; 350 inw.
Glen, lat. Gianum (niet het oude Genabum),
stad in het fransche dept. Loiret, aan de Loire, 8
mijlen bezuidoosten Orleans (dit is het oude Genabum); 6100 inw.
Giending, zeer spitse berg op Java, begroeid
met ontoegankelijke bosschen, vol apes, herten, tijgers en wilde stieren, in de residentie Pasoeroewan,
nabij de kaap G., of Hoek van G., die aan de zuidkust van' Java in de zee van Madoera uitsteekt.
Giengen, stad in Wurtemberg, Jaxtkreis, aan
de Wentz, 10 uren gaans oostelijk bezuiden Eillwangen ; 2200 inw.; was vroeger rijksstad ; overwinning van Lodewijk van Beieren op markgraaf Albrecht (19 Juli 1462).
Giens, 't oude Pomponiana , schiereilandje in 't
fransche dept. Var, benoorden 't eiland Porquerolles.
I li Zi
ERACE
ZieG_.
Gierace, stadini Italic.
Gierapietra, stad op de zuidwestkust van het
eiland Candia.
Giesebreeht (Friedr. Wilh. Benjamin), geb.
5 Maart 1814 to Berlijn, 1857-1862 prof. der geschiedenis to Koningsbergen, sedert te Munchen.
Zijn voornaamste werk is Geschichte der deutschen
Kaiserzeit (dl. 1-3, Brunswijk 1855-62).
Gieseler (Joh. Karl Ludwig), geb. 3 Maart 1792
te Petershagen bij Minden, sedert 1831 prof. der
theologie to Gottingen, gest. 8 Juli 1854, heeft zich
als een der uitstekendste schrijvers op het gebied
der kerkelijke historic doen kennen door zijn
Lehrbuch der Kirchengeschichtc (4e druk dl. 1-4,
Bonn 1844 en v.; dl. 5 en 6 nitgegeven door Rodepenning 1855-56).

Gifford

1167

Giesen, dorp in N.-Braband. Zie GIESSEN 2)
Giesen (de), in Z.-Holland. Zie GIESSEN (de).
Giessen, 1) stad in Hessen-Darmstadt, hoofdpl.
der prov. Oberhessen, aan de uitwatering van de
Wieseck in de Lahn ; 9000 inw.; eene 1607 door
landgraaf Lodewijk V gestichte universiteit ; was eertijds eene vesting.
Giessen, dorp in N.-Braband, I uur gaans bezuidw. Woudrichem, aan den Maasdijk ; is zeer oud,
was reeds bekend in de 7e eeuw ; eertijds een fraai
slot (Huis to G.).
Giessen (de), water in den Alblasserwaard,
prov. Z.-Holland, was eertijds eene opene rivier, die
in gemeenschap stond met de Merwede, en Tangs de
dorpen Giessendam en Giessemnonde liep; in de
11e eeuw op de G. een scheepsgevecht.
Giessendam, dorp in den Alblasserwaard,
prov. Z.-Holland, 2 uren gaansbewesten Gorinchem,
met onderhoorigheden (de voormalige heerlijkheid
G.) 1400 inw.; al de huizen en schuren in de
kom van het dorp werden 21 Sept. 1777 eene prooi
der vlammen.
Giessenmonde, voormalig dorp in den Grooton-Zuidhollandschen waard, tegenover Giessendam
en den mond der Giessen, werd bij de overstrooming
18 Nov. 1421 geheel verzwolgen, en kwam nooit
weder to voorschijn.
Giessen—Nieuwkerk, dorp in Z.-Holland,
anderhalf uur gaans ten W. N. W. van Gorinchem ;
300 inw.
Giessen—Oudekerk, dorp in Z.-Holland,
anderhalf uur gaans ten W. N. W. van Gorinchem ;
150 inw.
Gieten; een der fraaiste dorpen in Drenthe, 3
uren gaans beoosten Assen; in de kom van het dorp
500 inw.
Gieteren, verbasterde naam van het overijselsche dorp Giethoorn.
Gietermeer, of het Gietersche meer, in Overijsel. Zie GIETHOORN.
Gieterveen, dorp in Drenthe, eenNIllif gaans
oostelijk benoorden Gieten ; 800 inw.
Giethoorn, dorp met 1600 inw. in Overijsel,
6 uren gaans benoorden Zwolle, anderhalf our gaans
bezuidwesten Steenwijk. In het jaar 1200 bijna geheel uitgestorven door hongersnood ; 1311 geplunderd door de Stellingwerver Friezen ; 1503 grootendeels in de asch gelegd door een veenbrand ; 8 Jan.
1581 legerde zich de van Meppel komende veldoverste Norrits met 2000 man to G., rukte 18 Jan. naar
Steenwijkerwold op, en 8 dagen later werd G. door
de ruiters van Schenck van Toutenberg geheel platgebrand, op de kerk na; in den winter van 1581
haalden de soldaten van Sonoy de klokken nit den
toren van G., en dachten die over het ijs naar Vollenhove to schuiven ; doch op het 1 uur gaans bewesten G. gelegene, 160 bunders groote , vischrijke
Giethoornsche Meer, brak het ijs , en de klokken
verdronken.
Gifford, dorpje met omstr. 600 inw. in het
schotsche graafschap Haddington, circa 2 uren gaans
oostelijk ten zuiden van Haddington, de geboorteplaats van den kerkhervormer Knox.
Gifford (William), engelsch dichter en publicist, was eerst scheepsjongen, vervolgens schoenmakersleerling, ging later studeeren, was gedurende
de fransche omwenteling redacteur van het tijdschrift
' The Anti-Jacobin", richtte 1809 tegen het orgaan
der Whigs, (d. i. tegen het 'Edinburgh review") zijn
Quarterly review op, waarvan hij de redactie behield
tot aan zijnen flood 31 Dec. 1826.
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Gifhorn, stad in de hanov. landdrostij Luneburg, 14 uren gaans noordelijk beoosten Hanover;
2500 inw.
Giganten, in de grieksche mythologie een
woest reuzengeslacht, volgens Hesiodus zonen van
Gea, bestormden den Olympus; de goden behaalden
echter met de hulp van Hercules de overwinning,
en de G. kwamen alien daarbij om; de meeste werden in zee geslingerd, en bedolven onder vulcanische
eilanden.
Gigelli. Zie DJIDJELI.
Gigha, eilandje aan de zuidwestkust van Schotland, graafschap Argyle ; 600 zielen ; merkwaardige
grotten. Het is een der Hebrieden.
Gigli (Girolamo), eigenlijk Nenci, italiaansch
dichter, geb. 14 Oct. 1660 te Siena, gest. 4 Jan.
1722 te Rome.
Giglio, het oude Igilium, rotsachtig eilandje
aan de zuidwestkust van Toskanen ; 1700 zielen.
Gignae, stad in het fransche dept. flêrault,
5 uren gaans bezuidwesten Lodeve ; 3000 inw.
Giguela, rivier in het spaansche landschap
NieuW-Castilie, valt na eenen loop van 16 mijlen bij
Villarta de San-Juan in de Guadiana.
Gihon, 1) in het 0. T. (Gen. 2 : 13) een der
vier armen van de rivier, die het Paradijs besproeide ;
worth ook vermeld II Chron. 32 : 30; 33 : 14.
— 2) stad waar Salomon tot koning gezalfd wend;
I Kon. 1: 33, 38, 45. — 3) bij arabische geografen
de naam van de rivier Amoe (den ouden Oxus); zie
DJIHOEN en AMU-DARJA.
Gijon, lat. Gigia, versterkte stad in de spaansche prov. Oviedo, op een klein schiereiland aan den
Atlantischen Oceaan, 9 uren gaans benoordoosten
Oviedo ; ruim 6000 inw.; haven ; was de eerste residentie der koningen van Oviedo.
Gila, rivier in N.-Amerika's zuidelijkst gedeelte,
nl. in Nieuw-Mexico en Arizona, ontspringt in de
Sierra-de-los-Mimbres, en valt na eenen westelijken
loop van omstr. 70 mijlen in den Colorado. In de
Gila ontlast zich o. a. de San-Pedro.
Gilalai, een van David's bespelers van muziekinstrumenten ; Neh. 12 : 36.
Gilan, prov. in Perzie. Zie GHILAN.
Gilbert, naam van verscheidene roomsch-kath.
heiligen, o. a.: 1 ) bisschop van Meaux, verkoren 995,
gest. 1 015 ; gedenkdag 1 3 Febr. — 2) een edelman
uit Auvergne, toog 1146 met Lodewijk den Jonge
ter kruisvaart , stichtte later de abdij van Neuf-Fontaines, die naar hem den naam van St.-Gilbert aannam ; hij stierf 1152 ; kerkelijke gedenkdagen 6 Juni
en 3 Oct. — 3) een engelsch geestelijke te Sempringkam in Lincolnshire, geb. omstr. 1084, gest.
1189, dus 106 jaren oud, stichtte verscheidene
kloosters, zoo voor nonnen als voor monniken ; de
monniken noemden zich naar hem Gilbertijnen ;
gedenkdag 4 Febr.
Gilbert (Nicolaas Joseph Laurent), satiriek
dichter, geboren 1751 te Fontenoi-le-Chateau in
Lotharingen uit acme ouders, kwam naar Parijs,
bestreed de encyclopedisten, haalde zich daardoor
veel vijandschap op den pals, werd door eenen
val van zijn paard krankzinnig ; naar het Hotel-Dieu
overgebracht, slikte hij in eene vlaag van razernij
een sleuteltje in, en stierf aan de gevolgen daarvan
12 Nov. 1780. Zijne Oeuvres completes werden dikwijls herdrukt, o. a. door Nodier (Parijs 1817;
nieuwe editie 1825), door Mastrella (Parijs 1822),
door Amar (Parijs 1824),
Gilberts—eilanden, of Scarboroughs-eilanden, eene groep van 15 koraal-eilanden in Polynesie,

aan weerszijden van de evennachtslijn, bevolkt met
omstr. 60,000 zielen. De zuidelijke afdeeling dezer
groep wordt ook wel genoemd groep der Kingsmilleilanden.
Gilboa, gehergte, waar de Israelieten verslagen
werden door de Philistijnen, en waar Saul, om de
schande der nederlaag niet te overleven, zich zelven
den dood gaf met zijn zwaard ; I Sam. 28 : 4 ; 31:
1, 8; II Sam. I : 6, 21 ; 21 : 12 ; I Chron. 10: 1, 8.
Gildas, bijgenaamd Sapiens, d. i. de Wijze, de
oudste geschiedschrijver der Britten, geb. 516, gest.
570, schreef omstr. 560 in de latijnsche taal de
Historia de excidio Britannicce (uitgegeven door
Stevenson, Londen 1838). Hij predikte het Evangelie in Engeland en Ierland, kwam vervolgens naar
Gallia, vestigde zich te Ruys bij Vannes, en stichtte
er een klooster (St.-Gildas de Ruys). De roomsche
Kerk vereert hem als heilige (gedenkdag 29 Jan.).
Door de boeren in Bretagne wordt hij aangeroepen
als schutspatroon om krankzinnigen te genezen. Zie
voor twee dorpen G. het art. SAINT-GILDAS.
Gildemeister (Joh.), verdienstelijk orientalist, geb. 1812 te Klein-Siemern in het Mecklenburgsche, sedert 1845 prof. der theologie en oostersche talen te Marburg ; van zijne werken verdienen
inzonderheid melding de uitgave van Kalidasa's
Meghaduta (Bonn 1841) en de Bibliotheca sanscrita
(Bonn 1847).
Gildon, graaf en stadhouder van Afrika in de
4e eeuw, gesproten uit een aanzienlijk geslacht in
Mauritania, kwam 393 in opstand tegen Honorius,
en stelde zich aan het hoofd eener armee van 70,000
man. Hij werd overwonnen door zijn eigen broeder
Mascezel (398), en worgde zich.
Gilead, gebergte aan gene zijne van den Jordaan, met voortreffelijke weiden, rijk aan geurige
kruiden (balsem van G.), strekte zich uit, door het
gansche gebied der stammen Ruben en Gad, tot in
het gebied van den stam Manasse ; wordt veelvuldig
vermeld in het 0. T. Al het land, waarin zich tit
gebergte uitstrekte, heette het land van G., en de
bewoners werden genoemd Gileadieten.
Gileyela, oude naam van het noord-brabandsche dorp Gilze.
Gilfillan (George), engelsch schrijver, geb.
1813 te Comrie in het schotsche graafschap Perth,
geestelijke te Dundee. Van zijne werken verdienen
inzonderheid melding : Gallery of literary portraits
(2e druk 3 din. Edinburgh 1851-55) en Bards of
the Bible (4e druk Edinb. 1856).
Gilgal, eene plaats in Canaan tusschen den
Jordaan en Jericho, was de eerste legerplaats der
Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte. Saul werd
te G. tot koning gezalfd door Samuel.
Gilge, de zuidelijke uitwaterings-arm van den
Memel ; beneden Tilsit ontstaat die arm, en bij het
dorp G. (kreis Labiau, pruis. reg.-district Koningsbergen) ontlast hij zich in het Kurische Haff.
Gilgit, landschap in westelijk Hoog-Azie, op
de noorderhelling van het gebergte Hindoe-Koesj,
met de hoofdplaats G. aan de rivier G., die zich
in den Indus ontlast ; vroeger onaf hankelijk, is G.
sedert eenigen tijd schatplichtig aan Cashmere.
Giliang, of Gilingsang, eiland in de straat van
Madoera (nederl. 0. 1.), ruim 1 mij1 bezuidoosten
Madoera, goed bebouwd, en bevolkt met 2000 zielen.
In 1849 (25 Maart) verzamelde zich op G. de derde
expeditie tegen Bali.
Gilimer, koning der Vandalen in Afrika, een
afstammeling van den befaamden Genserik, maakte
zich van het koningschap meester in 530, na den

Gili Radja
zwakken Hilderik van den troon te hebben gestooten. Daar laatstgenoemde een bondgenoot was van
Justinianus, keizer van het oostersche rijk, trok deze
van die omstandigheid partij om de Vandalen te
kunnen aantasten ; en onder het voorwendsel zijnen
bondgenoot te willen werken, zond hij Belisarius
met eene behoorlijke Iegermacht uit tegen den overweldiger. Belisarius maakte zich meester van Carthago; hij versloeg G. in den bloedigen veldslag van
Tricameron (534) en nam hem bij die gelegenheid
gevangen. Justinianus maakte van het koningrijk der
Vandalen een wingewest, doch stood aan G. een
groot grondgebied of in Galatie.
Gili Radja, eiland in de straat van Madoera
(nederl. 0. I.), aan de noordkust van het eiland
Madoera ; 2700 zielen.
Giljaken, een volksstam van het oost-aziatische ras, aan den benedenloop van de Amoer-rivier ;
de G. schijnen met de overige tungusische stammen
van het Arnoerland niets gemeens te hebben, maar
verwant te zijn met de Korjeeken ; de G. !even van
vischvangst en jacht.
Gilles. Zie, behalve de onder volgende, tevens
de artikels Gnus.
Gilles (Jean), lat. J. "E'gidius Nucerensis, geb.
in het laatst der 15e eeuw te Noyers in Auxois, was
corrector van drukproeven te Parijs, en heeft geschreven Proverbia gallicana etc. (Parijs 1519), in het
Frausch vertaald onder dezen titel: Proverbes communs et belles sentences etc. (1602).
Gilles (Nicole), fransch kronijkschrijver nit de
15e eeuw, was notaris en secretaris van Lodewijk XII,
vervolgens secretaris van de schatkist tot 1496, en
stierf to Parijs 1503. Hij heeft geschreven Les Annales
et Chroniques de France, de l'origine des Francais
jusqu'au roi Charles VIII (Parijs 1492), dikwijls

herdrukt, en voortgezet door dom Sauvage, Belleforest, Chappuis, enz.
Gilles (Pierre), lat. Gyllius, fransch natuurkundige, geb. 1490 te Alby, gest. 1535, is een der eersten, die iets degelijks over de natuurkunde geleverd
hebben. Hij bezocht de oevers der Middellandsche
Zee en der Adriatische Zee, werd door Frans I naar
de Levant gezonden, deed opnemingen in de rumen
van Chalcedon, keerde naar Frankrijk terug in het
gevolg van den franschen ambassadeur d'Aramont,
werd naar Italie ontboden bij kardinaal deArmagnac,
en stierf te Rome. Van zijne werken is er eengedrukt
1632 en 1635 bij Elzevier to Leiden, nl. De Bosphoro
Thracio libri lies (le druk Lyon 1561).
Gillesspie (William Mitchell), geb. 1816 in
New-York, sedert 1845 prof. der burgerlijke genie
aan het Union-College to Shenectady, is vooral bekend door de geachte werken Roads and Railroads
(7e druk New-York 1854) en Principles and practice
of land-surveying (New-York 1855).
Gillianez, eigenlijk Gillis Anez, portugeesch
zeevaarder, geb. to Lagos, word 1433 door den infant, Hendrik van Portugal, uitgezonden orn eene
ontdekkingsreis to does op de kusten van Afrika, en
was de eerste die kaap Bajador omzeilde, tot dusverre beschouwd als het uiteinde der aarde ; op eene
tweede reis (1435) drong hij voorwaarts tot onder
den 2lsten graad noorderbreedte.
Gillies (John), engelsch geschiedschrijver,geb.
18 Jan. 1747 te Brechin in het schotsche graafschap
Angus, sedert 1794 konin grijk historiograaf, gest.
15 Febr. 1836. Zijir voornaamste werk is de History
of ancient Greece and its colonies (4 dln. Lond. 1786;
6e druk 1820), en als aanvulling daarop zijn laatste
werk, getiteld History of the world from the reign of

Gild()
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Alexander to that of Augustus (2 dln. Louden

1807-10). — G. (Paul), neef van den vorige, is
schrijver van geachte romans en gedichten.
Gillis, heiligen en kerkleeraars. Zie IEGnmus.
Gillis (graaf). Zie
Gillis van Delft. Zie
(Petrus).
Gillis van Parijs, lat. lEgidius Parisiensis,
dichter en geschiedschrijver uit de 13e eeuw. Men
heeft o. a. van hem: Historia prime expeditionis
hierosolymitance (in 't Licht gegeven door D. Martenne (Anecdotes tom. III).
Gillis Munos, tegenpaus onder den naam van
Clemens VIII. Zie Munos.
Gillis. Zie wijders de artt. GILLES.
Gilliss (James M.), amerik. sterrekundige, geb.
6 Sept. 1811 to Georgetown bij Washington, trad
1827 in dienst bij de marine der Vereenigde Staten,
werd 1837 hoofd-inspecteur van bet kaarten-depot,
bewerkte 1842 to Washington de oprichting van
het Naval observatory, en stood 1849-52 aan
het hoofd van de sterrekundige expeditie naar het
zuidelijke halfrond, waar hij Santiago tot zetel koos
voor zijne waarnemingen, die hij mededeelde in
.The U. S. Naval expedition to the Southern hemisphere" (6 dln. Washington 1855-59).
Gillissen, of Gilliszoon (Willem), nederlandsch
wiskundige. Zie IEGIDIUS (Willem).
Gilly, groot kerspel en dorp in de belg. prov.
Henegouwen, ruim 1 uur gaans benoordoosten
Charleroi; 12,000 inw.
Gilma, het oude Cilma of Oppidum Cilmanense,
stad in het rijk van Tunis, ruim 9 mijlen bezuidw.
Kairwan.
Gilmanton, stad in N.-Amerika, staat NewHampshire, ruim 3 inijlen benoorden Concord ;
4000 in w.
Gilo, stad in den scam Juda ; Jozua 15 : 51;
II Sam. 15 : 12. De bewoners van G. worden genoemd Gilonieten (II Sam. 15: 12; 23: 34).
Gilolo, of Djilolo, 1) door die van Ternate
Halmaheira genoernd, een der Ternataansche of eigenlijk Moluksche eilanden (nederl. 0. I.), beoosten
Celebes, waarvan het gescheiden is door de straat
der Molukken, is ruim 300 vierk. mijlen groot, en
heeft, met inbegrip van eenige omliggende eilandjes,
eene bevolking van circa 30,000 zielen ; het eiland
G. wordt doorloopen door eene bergketen, waaronder vele vulkanen. Het westelijk gedeelte van G.
wordt Batoe-Tjina genoemd. Op dit gedeelte, en ongeveer 3 mijlen van Ternate, de vuurspuwende berg
van Gamma-Knorra, die groote verwoestingen aangericht heeft in 1673. Het eiland G. is bijna even
onregelmatig van gedaante als Celebes; het loopt tut
in drie groote landtongen, die drie voorname zeeboezems vormen. De noordelijke en de zuidelijke
landtong behooren tot het gebied van den sultan van
Ternate, het oostelijk gedeelte staat onder het gezag van Tidore; de westkust, het koningrijk G.,
stond eertijds onder een eigen koning, die sedert
1322 den rang bekleedde van eersten vorst der Moluksche eilanden, doch reeds in 1380 moest hij dien
rang afstaan aan den koning van Ternate, die hem
beoorloogd en hem vele dorpen ontnornen had; reeds
sedert 1682 heeft geen eigen koning meer over G.
geregeerd. De residentie van dien koning was de
stad G., tegenover het eiland Tidore ; ten zuidoosten van de stad G. verheft zich de berg G.; en de
zeeengte tusschen het eiland G. en het eiland Wageoe, of eigenlijk tusschen G. en het eiland Gebeh,
dat midden in die zeeengte ligt, beet Straat van G.
Reeds in het begin tier 16e eeuw vestigden zich de
74
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Portugeezen op C.; toen zij later uit de Molukken
werden verdreven, gaven zij de drie vestingen, welke
zij op G. bezaten, aan de Nederlanders over, die op
de westkust insgelijks eene vesting hadden, welke
ill 1616 geslecht is. In 1611 ontweldigden de Spanjaarden de stad Saboego op G. aan de Nederlanders,
doch moesten die later weder aan hen afstaan.
Gilpin ( William), engelsch schrijver, geb. 1724,
gest. 1804, heeft op eene boeiende wijze de schoonheden van Groot-Britannie beschreven ; de voornaamste zijner werken zijn Observations concerning
the river Wye and some parts of South-Wales (1782);
Travels in different parts of England, especially in
the mountains and on the lakes of Cumberland and
Westmoreland (1787); Observations concerning the
picturesque beauties of Scotland (2 din. 1789). Men

heeft ook van G.'s pen biographien van Wicief, Jan
Huss, Hieronimus van Praag, Thomas Cranmer, enz.
Gil Polo (Gasparo), spaansch dichter, geb.
1516 te Valencia, gest. I 591 te Barcelona. Onder zijne
voornaamste werken behoort de Diana enamorada
(Valencia 1564 ; nieuwe druk 1802).
Gilsdorfr, dorp in nederl. Luxemburg, aan de
Sure, een kwartier gaans beoosten Diekirch ; nagenoeg geheel afgebrand in den nacht van 4 op 5 Maart
1840, doch spoedig weder opgebouwd.
Gilse, of Gilst, dorp bij Breda. Zie G1LZE.
Giltjes—Ammers, naam dien de boeren wel
eens geven aan het dorp Groot-Ammers.
Gil Vicente. Zie v.10ENTE (Gil).
Gil y Zarate (don Antonio), geb. 1 Dec. 1793
in het Escoriaal, bekleedde verscheidene ambten bij
het ministerie van binnenl. zaken te Madrid, en stierf
aldaar Febr. 1862. Hij was een der beste en meestgewilde dramatische dichters der 19e eeuw. Onder
zijne dramatische werken (Parijs 1850), behoort
Dona Blanca de Borbon (1835) nog tot de klassieke
richting ; zijne latere producten, waaronder als het
beste uitmunt Guzman el Bravo, behooren tot de
nieuw-romantische school.
Gilze, ook Gilse, Ghilsen en Guist, zeer oud dorp
in N.-Braband, 3 uren gaans bezuidoosten Breda ;
350 inw ; een groot gedeelte, waaronder eene nieuwgebouwde roomsch-kath. kerk, die juist dien dag
ingewijd was, werd door brand vernieid 1764.
Gimone, onbevaarbare rivier in de fransche
departementen Gers en Tarn-Garonne, ontlast zich
na eenen loop van 14 mijlen in tie Garonne, 1 uur
gaans van Castel-Sarrasin.
Gimont, fransch stadje, dept. Gers, 6 uren
gaans beoosten Auch ; 2000 inw.
Gimsb, een der Laffoden, aan de westkust van
Noorwegen.
Gimzo, of Chimzo, stad in den stam Juda, veroverd door de Philistijnen ; 11 Chron. 28 : 18.
Ginath, vader van den naar het koningschap
in Israel strevenden Tibni ; I Kon. 10 : 21, 22.
Gineta (la), stad in de spaansche prov. Murcia,
5 uren gaans benoordw. Albacete ; 3500 inw.; meerendeels muilezeldrijvers.
Gingi, bij de Engelschen Gingee, I) rivier in
britsch 0. I., presidentschap Madras, ontspringt circa
2 mijlen bezuidw. Tsjittapet (Chittapet), en ontlast
zich in de golf van Bengalen. — 2) stad in britsch
0. I., presidentschap Madras, 16 mijlen bezuidw.
Madras en 8 mijlen benoordw. Pondicheri, werd voor
onneembaar gehouden, totdat het 1750 werd bemachtigd door de Franschen, die het in 1761 afstonden aan de Engelschen.
Ginguênó (Pierre Louis), fransch letterkundige, geb. 25 April 1748 te Relines, gest. 16 Nov.

Gioja
1816. Zijn voornaamste werk, dat te Rome op den
Index staat, is de Histoire litteraired'Italie (di. 1-8,
Parijs 1811-19 ; dl. 9 door Sall' 1821). Wijders
zijn o. a. nog van hem te noemen Fables (Parijs
1810) en Fables inddites (Parijs 1814).
Ginneken, dorp met omstr. 1000 inw. in
N.-Braband, een half uur gaans bezuidw. Breda, aan
de Mark, over welke in de nabijheid van G. de zoogenaamde Duivelsbrug, die in den nacht van 24 Aug.
1624 door Spinola versterkt werd, toen hij Breda
ging belegeren ; de burgers van Breda, die de brug
bezel hadden, doch voor de overmacht moesten
wijken, legden op den terugtocht het dorp G. grootendeels in de asch.
Ginnethoi, israelitisch priester ; Neli. 12 : 4.
Ginnethon, isr. priester; Neh. 10 : 6 ; 12 :16.
Ginnungagap, in de noordsche mythologie
de chaos, waaruit de wereld geschapen werd.
Gioberti (Vincenzo), italiaansch geleerde, geb.
5 April 1801 te Turijn, tot 1833 kapellaan van koning Karel Albert, werd wegens deelneming in de
toenmalige staatkundige beweging gebannen, leefde
van 1834 tot 1848 als balling te Brussel en te Parijs,
werd bij zijn terugkeer in Sardinie met geestdrift
ontvangen, en 1848 in de kamer der volksvertegenwoordiging al spoedig het hoofd der oppositie ; een
korten tijd stond hij aan het hoofd van een door hem
samengesteld democratisch ministerie. Door het ministerie Pinelli naar Parijs gezonden om de hulp van
Frankrijk in te roepen, bleef hij aldaar in vrijwillige
ballingschap tot aan zijn dood 26 Oct. 1852. Hij is een
der voornaamste denkers van het hedendaagsche Italie, en was een der ijverigste kampvechters voor den
roem en de macht van zijn vaderiand. Zijn voornaamste philosophische werk is lntroduzione alto studio
della filosofia (1840). Op staatkundig gebied werden
beroemd zijne volgende werken : Il primato civile e
morale degl' Italiani (Parijs 1843); Il Gesuita modemo (7 dln. Lausanne 1847; in het Duitsch vertaald door Cornet, 3 din. Leipzig 1848-49); Del
rinuovamento civile d'Italia (2 dln. Parijs en Turijn
1851). Eene complete editie zijner werken bezorgde
hij zelf (9 dln. Brussel '1843-45); zijne nagelatene
werken werden in het licht gegeven door Massari
(Parijs en Turijn 1859 en v.).
Giocondo (Fra Giovanni), lat. Joannes Jocundus, een dominicaan, geb. omstr.1435 te Verona, was
bouwmeester. Na te Verona verscheidene openbare
werken voltooid te hebben, werd hij 1499 door Lodewijk XII naar Frankrijk geroepen, bouwde te Parijs de brug Notre-Dame, het gebouw der rekenkamer, enz., ging vervolgens eerst naar Verona, toen
naar Venetie, regelde de uitwatering van de Brenta,
begaf zich 1514 naar Rome, waar hij Rafael behulpzaam was bij het houwen van de Pieterskerk, en reeds
kort daarna stierf (omstr. 1520). Als philoloog heeft
G. zich o. a. verdienstelijk gernaakt door het bezorgen van geachte editien van verscheidene klassieken.
Gioja, 1) stad in de napolit. prov. Bari, 8 uren
gaans beoosten Altarnura ; 14,000 inw. — 2) marktvlek in de napolit. prov. Abruzzo ulteriore, 6 uren
gaans bezuidoosten Avezzano; 3000 inw. 3)marktviek in de napolit. prov. Terra-di-Lavoro, 3 uren
gaans bezuidoosten Piemont ; 4000 inw.
Gioja (Flavio), bijgenaamd van Amalfi, zeevaarder uit het begin der 14e eeuw, geb. in het laatst der
13e te Pasitano bij bracht groote verbetering
aan in het zeemanskompas. — G. (Melcbiore), ital.
schrijver, geb. 20 Sept. 1767 te Piacenza, onder de
fransche overheersching directeur van het bureau
voor statistiek te Milaan, gest. 2 Jan. 1829. Zijn

Giolof
voornaamste werk is Nuovo prospetto Ilene scienze
economiche (6 dln. Milaan 1815-19).

Giolof. Zie DBJOLOF.
Giordano (Luca), lat. Jordanus, beroemd en

vruchtbaur ital. schilder, geb. 1632 te Nape's, gest.
aldaar 1704.
Giordano Bruno, vermaard pantheistisch
philosoof. Zie BRUNO.
Giorgi (Dominicus), italiaansch prelaat, oudheidkundige en bibliograaf, geb. 1690 te La Costa
bij Rovigo, gest. 1747 te Rome, heeft verscheidene
geachte werken nagelaten over de kerkelijke oudheden, door hem geschreven op uitnoodiging der pausen Innocentius XIII, Benedictus XIII en Benedictus
XIV. Als voornaamste dier werken zijn te noemen:
De antiquis Italia" metropolibus (Rome 1 722);
De origine ecclesite Beneventanw (Rome 1725);
De Cathedra episcopali Setice civitatis (Rome 1727);
Vita Nicolai V pontificis maximi (Rome 1742).
Giorgione (Giorgio Barbarell', genaamd), een
der oudste en beroemdste schilders van de venetiaansche school, geb. 1477 te Castel-Franco, gest.
1511.
Giornico, duitsch Irnis, vlek in het zwits. kanton Tessino, ruim 3 uren gaans benoorden Bellinzona ; ruim 700 inw.; door G. loopt de weg over den
St.-Gothard; bij G. overwinning der Zwitsers op de
Milaneezen in 1478.
Gioseppino, schilder. Zie J05EPIN.
Giotto (Angiolotto Burdone, genaamd), beroemd schilder, beeldhouwer en bouwmeester, geb.
omstr. 1270 te Vespignano bij Florence, gest. 8 Jan.
1336, was in zijne jeugd veehoeder, eer Cimabue,
die zijnen goeden aanleg opmerkte, hem tot leerling
nam. G. was bevriend met Dante; in een der kerken
te Florence liet Lorenzo de Medici eene praclitige
graftombe oprichten, als hulde aan G.'s nagedachtenis.
Giova (San). Zie AMIATA.
Giovanni da Bologna, italiaansch beeldhouwer uit de school van Michel Angelo, geb. te
Douai in fransch Vlaanderen 1524, gest. 1608.
Giovanni da Fiesole (Fra), bijgenaamd
it Beate Angelico, toskaansch schilder, geb. 1387,
werd dominicaner monnik, schilderde voor pans Nicolaas V in eene kapel van het Vaticaan, en stierf te
Rome-1455 in een grooten reuk van heiligheid.
Giovanni Giocondo (Fra). Zie GIOCONDO.
Giovenazzo, bet oude Natiolum, versterkte
stad in de napolit. prov. Terra-di-Bari, aan de Adriat.
Zee, 5 uren gaans benoordw. Bari; ruim 6000 haw.;
kleine haven; beroemd vondelinghuis.
Giovini (Angelo Aurelio Bianchi-), geb. 1799
te Como, sedert 1848 te Turijn, behoort under de
geleerdste schrijvers over kerkel. historic, die Italie
heeft aan te wijzen. Zijne voornaamste werken zijn
de Biografia di Fra Paoli Sarpi (2 dln. Zurich 1836 ;
dikwijls herdrukt); Pontificate di S.- Gregorio
Grande (Turijn 1844); Idee sulla decadeuza dell'
Imperio Romano in Occident° (3 dln. Milaan 1846);
Storia dei Longobardi (Milaan 1848) en Storia dci
Papi (5 din. Capolago 1850-52).
Giovio, eene familie uit Como in Lombardije,
heeft in de 15e en 16e eeuw verscheidene geachte
schrijvers voortgebracht ; de meest bekende zijn:
G. (Benedetto), geb. 1471, gest. 1544, schrijver
van eene »Geschiedenis van Como". — G. (Paolo),
varier en zoon ; zie Jovius (Paulus).
Gipsies, engelsche naani voor Heidens.
Giraglia,eilandje aan de noordzijde van Corsica.
Giraldus Cambrensis, Zie BARRY (Girald).
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Girard (pater), een fransch Jezuiet,geb. omstr.
1680 te Dole in Franche-Comte, was rector van het
seminarie te Toulon, en erlangde aldaar als biechtvader eene buitengewone vermaardheid. Onder zijne
biechtelingen telde hij, namelijk, zekere Catherine
Cadiére, een meisje van uitstekende schoonheid,
doch in het overdrevene nauwgezet in het vervullen
van hare kerkelijke plichten. Op eens echter went
pater G. in rechten beschuldigd misbruik te hebben
gemaakt van het vertrouwen, dat de schoone Catherine in hem gesteld had als bieehtvader ; het proces
tegen pater G. (waarvan al de stukken in het licht
zijn verschenen in 2 dln., 1731) werd gevoerd voor
het parlement van Aix ; het gelukte echter niet hem
te overtuigen van ontuchtige handelingen, zoodat
hij 10 Oct.1731 van de aanklacht werd vrijgesproken.
Girard (abbe), voornaam fransch taalgeleerde,
geb. omstr. 1677 te Clermont in Auvergne, gest.
1748, heeft over de fransche taal verdienstelijke
werken geschreven, waaronder een, dat in 1736
herdrukt is under den titel van Synonimes francais.
Girard (Stephen), vermaard millionair, geb.
1750 uit arme ouders te Perigueux, wegens ondeugd
nit de ouderlijke waning weggejaagd,ging als scheepsjongen te Bordeaux in zeedienst, kwam zoodoende
te New-York, waar hij koopmanschap begon te drijyen, ging vervolgens met hetzelfde doel naar Philadelphia, en maakte daar, door zijn helder doorzicht
en zijne verregaande gierigheid, zeer spoedig fortuin.
Bij zijnen dood (1831) liet hij een vermogen na ter
waarde van 35 millioen nederlandsche guldens; zijne
familie was geheel door hem onterfd ; bij zijn testament werd o. a. de stichting bepaald van eene
hoogeschool te Philadelphia, van welke hoogeschool
echter ten eeuwigen dage de geestelijken uitgesloten
moeten blijven.
Girard du Hainan. Zie DUHAILLAN.
Girardin (Rend Louis, markies de), geb. 1735
te Parijs, afstammende uit het aanzienlijk geslacht
der Gherardini van Florence, diende in den Zevenjarigen oorlog als kolonel, ging vervolgens stil Leven
op zijn landgoed Ermenonville, waar hij de eerste
in Frankrijk werd, die verfraaiing aanbracht in den
aanleg van lusthoven. Op zijn landgoed Ermenonville huisvestte hij Jean Jacques Rousseau gedurende
diens laatste levensjaren, en liet voor den wijsgeer
na diens dood eene graftombe oprichten op bet zoogenaamde Popqlieren-eilandje. Hij zelf stierf op
Ermenonville 20 Oct. 1808. Zijn werk De la
composition des paysages ou des moyens d'embellir la
nature pHs des habitations (Parijs 1777; 4e druk

1805) is in verscheidene europ. talen overgezet. —

G. (Cecile Stanislas Xavier, graaf de), zoon van den

vorige, geb. 15 Jan. 1768 te Luneville, vergezelde
Jozef Bonaparte 1806 naar Napels,1808 naar Spanje,
waar hij als brigade-generaal deelnam aan de eerste
veldtochten. Na zijnen terugkeer in het Wetgevend
lichaam gekozen, werd hij 1812 prefect van bet
department der Beneden-Seine ; na de tweede restauratie ontslagen (20 Maart 1815),werd hij echter
1819 aangesteld als prefect van het dept. Cote-d'Or,
was vervolgens als lid der Kamer een warm voorstander van constitutioneele vrijheid, en stied 27
Febr. 1827. Men heeft van hem Discours et opinions,
journal et souvenirs de Stanislas Girardin (4 dln.
Parijs 1828). — G. (Alexander, graaf de), broeder
van den vorige, geb. 16 Jan. 1776, gest. 5 Aug.
1855), indertijd royalistisch generaal, was under
Lodewijk XVIII en Karel X opperjagermeester, speelde
eene schitterende rol in de hooge wereld te Parijs,
en word geteld under de ijverigste legitimisten.
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Girardin (Emile de), onechte zoon van den
zooeven genoemden royalistischen generaal graaf
Alexander de G., geb. 27 Juni 1806 in Zwitserland,
ontving zijne opvoeding te Parijs, en werd 1823
aangesteld bij het kabinet van den secretaris-generaal
der koninklijke musea. Nadat hij in 1827 anoniem
zijnen Emile in het licht had gegeven (4e druk
Parijs 1853), richtte hij, inmiddels tot inspecteur
der afdeeling schoone kunsten bij het ministerie van
binnenl. zaken aangesteld, den Voleur, de Mode en
meer andere dagbladen op. Vervolgens stak hij zich
ijverig in industrieele ondernemingen en speculation,
en richtte 1835 het dagblad La Presse op. Tot
afgevaardigde gekozen, was G. eerst gouvernementsgezind en ministerieel, doch werd later een onverbiddelijk bestrijder van Guizot. Na de Februariomwenteling was hij een verklaard tegenstander van
Cavaignac. Hij was de eerste, door Wien openlijk de
candidatuur van Lodewijk Napoleon aanbevolen
werd ; doch toen deze president was geworden,werd
hij heftig bestreden door G., die nu bepaald het
socialismus omhelsde, en in de Kamer een der yournaarnste woordvoerders werd van de Bergpartij.
Uit lien hoofde 2 Dec. 1851 uit Frankrijk gebannen,
hield hij eenige maanden verblijf te Brussel, doch
bekwam vergunning (Febr. 1852) om naar Parijs
terug te keeren,waar hij zich op nieuw met de hoofdredactie van de Presse belastte, totdat hij dat blad
in 1856 verkocht. De meeste der door hem geschrevene artikelen verschenen afzonderlijk onder den
titel Questions de more temps (12 din. 1858). Daarmede is echter zijne staatkundige rol nog niet afgespeeld, want sedert kort is hij op nieuw door aankoop
eigenaar van de Presse geworden. — G. (Mevrouw
de), zie GAY (Delphine).
Girault—Duvivier (Charles Pierre), fransch
taalgeleerde, geb. 1765 te Parijs, gest. 1832, heeft
gesch re ven Grammaire des grammaires (Parijs 1811),
eene uitmuntende spraakkunst, waarvan sedert verscheidene door andere taalgeleerden uitgebreide herdrukken zijn verschenen. Men heeft ook van G. eene
Encyclopedie dldmentaire de rantiquite (4 dln. 1830),
waarin hij een uit de beste schrijvers saamgesteld
overzicht levert van het ontstaan en den voortgang
van kunsten en wetenschappen bij de ouden.
Girba, stad in Afrika. Zie MENINX.
Girgas, landschap welks bewoners in het 0. T.
heeten Girgazieten(Gen. 10 :16 ;15 : 21 ; Dent. 7 :1;
Joz. 3 : 10; 24 : 11 ; I Chron. 1: 14 ; Neh. 9 : 8).
Girgeh, stad in Egypte. Zie DJ1RDJEH.
Girgenti, stad met 15,000 inw. op Sicilie,
tusschen de rivier G. en den Drago, hoofdpl. der
provincie G. (65 vierk. mijlen, 253,000 zielen), is
gebouwd ter plaatse van de acropolis van het oude
Agrigentum, waarvan de ruinen (een half uur gaans
van daar) tegenwoordig den naam dragen van
Girgenti Vecchio. Zie AGRIGENTE en ACRAGAS.
Girie, I) dorp op Java, regentschap Bangoewangi.-2) bergje en stad of dorp op Java, regentschap Grissee, 1 mijl bezuidw. de stad Grissee; dit
G. is vermaard door zijnen prachtigen tempel, zijnde
een der drie voornaamste op geheel Java ; in dit G.,
ook nog thans sterk bevolkt, bestonden in 't begin
der 18e eeuw ruim twee duizend huisgezinnen.
Girodet—Trioson (Anne Louis de Coussy),
fransch historie-schilder, geb. 5 Fehruari 1767 te
Montargis, werd geadopteerd door den geneesheer
Trioson (vandaar zijn toenaam), was een d er nitstekendste meesters uit de school van David, en
stierf 9 Dec. 1824 te Parijs. Hij heeft zich ook als
verdienstelijk dichter doen kennen.

Girondijnen
Girolami (Elizabeth). Zie AMBRA.
Giromagny, fransche stad, dept. Boven-Rijn,
3 uren gaans benoordw. Mort; 2000 inw.
Giron, rivier in Frankrijk, ontspringt in het
dept. Tarn, even bewesten Puy-Laurens, en outlast
zich na eenen loop van 12 mijlen in den Lers.
Girona, I ) zuid-amerikaansche stad in NieuwGranada, 8 mijlen bewesten Pamplona.— 2) spaansche stad ; zie GERONA.
Gironde, dezen naam neemt de fransche rivier
Garonne aan, na bij Bec d'Ambez, ruim 5 uren gaans
benoorden Bordeaux, de Dordogne in zich opgenomen te hebben (zie GARONNE). De G. geeft barer),
naam aan een departement ; zie het volgende art.
Gironde (departement der), departement van
Frankrijk, aan de golf van Gascogne, grenst ten Z.
aan het dept. Charente-Inferieure, ten N. aan het
dept. Landes, is circa 197 vierk. mijlen groot, bevolkt met ruim 640,000 zielen, en ingedeeld in zes
arrondissementen (Bordeaux, Blaye, Bazas, Libourne,
Lesparre en La Reole); hoofdplaats Bordeaux.
Gironde (de), voorname partij in de groote
fransche omwenteling. Zie GIRONDIJNEN.
Girondisten, in duitsche werken de naam
der Girondijnen.
Girondijnen, fransch Girondins, de leden
van de partij der Gironde, die eene belangrijke rol
speelde in de Wetgevende vergadering en in de
Conventie, en dirs genoemd werd, omdat bet weerendeel dier leden afgevaardigden waren tut het
departement der Gironde. Nagenoeg alien uitblinkende door hunne welsprekendheid, hadden de G.
aanvankelijk het overwicht in de vergadering, en
beschouwden het constitutioneele koningschap
slechts als eene brug, om tot den republikeinschen
regeeringsvorm te geraken. De macht van het
koningschap, tot verzwakking waarvan de G. zoo
krachtdadig bijgedragen hadden, werd niet door
hen gesteund toen een ministerie nit hun midden
was gevormd, welks ontslag den opstand van 20
Juni 1792 ten gevolge had. Wel bespeurde men
van eenige hoofdleiders der G. weder toenadering
tot het hof; doch zij waren niet vreemd aan den
opstand van 10 Aug., waardoor zij weder (in naafi))
aan het roer kwamen : inderdaad zagen zij zich
overvleugeld door de Jacobijnen, die den steun van
't gepeupel achter zich hadden, zoodat de G. zich dan
ook niet openlijk in de bres durfden stellen voor het
leven des konings; zij stemden meerendeels voor het
doodvonnis, en hoopten Lodewijk XVI te redden
door een beroep op het yolk, dat echter bij de vierde
stemming verworpen werd. Hun onverholen afsch.uw
van de September-gruwelen maakte hen gehaat bij
de heethoofden; en toen zij de Jacobijnen trachtten
te bestrijden langs den wettigen weg, Murat in staat
van bescbuldiging stelden, Hebert in hechtenis lieten nemen, enz., werd het gepeupel, dat voor den
dood des konings gestemd bad, tegen hen opgehitst;
31 Mei 1793 werden 29 G. in staat van beschuldiging gesteld, en 2 Juni reeds bevonden de meesten
!runner zich in hechtenis; slechts enkelen hadden
zich gered, door de vlucht te nemen naar de provincien, die ten hunnen behoeve zelfs (te vergeefs) in
opstand kwamen, en 31 Oct. vielen te Parijs de
hoofden van 21 G. onder de valbijl der guillotine,
waaronder Brissot, Gensonne, Vergniaud, Ducos,
Sillery, enz.; Valaze stak zich zelven dood voor de
oogen der rechters. De overige G. konden niet lang
aan de speinshonden van het Schrikbewind ontsnappen, velen werden gevat en ter dood gebracht, velen
maakten zelven een einde aan bun !even ; slechts zes

Girone
G. mochten de omverwerping van het Schrikbewind
beleven, en namen toen weder zitting in de Conventie. De G. worden ook dikwijls bestempeld met
den naam van Brisotijnen, naar een hunner voornaamste leiders (Brissot). Ze worden ook wel
Federalisten genoenad,omdat hun het oogmerk wordt
toegeschreven,dat ze de verschillende departementen
van Frankrijk wilden verheffen tot even zoo vele
onafhankelijke, doch samen eenen bond vormende,
republieken, op de wijze als de noord-amerik. Unie.
Girone, fransche naam van Gerona.
Girvan, stad in het schotsche graafschap Ayr,
aan de uitwatering der rivier G. in de Iersche Zee,
7 nren gaans bezuidw. Ayr ; 7000 inw.; kleine haven.
Girzieten,-volk,doorDavidaarigetast;ISam.27:8.
Gisehala, stad in Palestina, in Galilea, in de
omstreken van Gabara, was de laatste stad die het
hoofd hood aan de Romeinen, daar de bevolking tot
tegenstand werd aangevuurd door de welsprekendheid van Johannes van G. Zie JOHANNES VAN GISCHALA.
G-iscon, twee carthaagsche veldheeren, nl. :
1) zoon van Himilcon, werd door kuiperijen zijner
vijanden uit Carthago gebannen, doch 339 v. Chr.
uit de ballingschap teruggeroepen met aanbod, dat
hij zich op zijne vijanden zou mogen wreken geheel
naar eigen verkiezing. Hij verlangde niets, dan dat
ze een voetval voor hem zouden doen, ten einde hun
te doen beseffen, dat hij hun leven in zijne hand
had. Kort daarna (338 v. Chr.) werd hij naar Sicilie
gezonden tegen de Corinthen, die aangevoerd werden
door Timoleon, en hij bedong eenen voordeeligen
vrede. — '2) voerde onder Hamilcar bevel te Lilybea op Sicilie. Bij zijner terugkeer met de taak
_belast om den opstand der huurbenden te dempen,
viel hij in handen der opstandelingen, en werd door
hen gedood (239 v. Chr.).
Giseke (Nicolaas Dietrich), eigenlijk genaamd
hoszechi, duitsch dichter, bevriend met de dichters
Hagedorn, Brockes en Klopstock, geb. 2 April 1724
te Gtintz in Neder-Hongarije, studeerde theologic te
Leipzig, en stierf als superintendent te Sondershausen 23 Febr. 1765. Poetische Werke van G. (Brunsw.
1767).—G. (Robert), kindskleinzoon van den vorige,
geb. 1829 te Marienwerder, studeerde te Breslau,Halle
en Berlijn, en leeft van letterkundigen arbeid te
Breslau. Van verscheidene zijner romans bestaat een
2e druk; hij leverde ook verdienstelijke dramaas.
Gisela,doehter v. Karel d'Onnoozele. Zie Romm.
Gislason (Conrad), geb. 1811 op IJsland,
professor der oudnoordsche letterkunde te Kopenhagen, heeft verdienstelijke werken geschreven, o. a.:
Um frumparta islanzkrar Tungi i Fornad (Kopenh.
1846) ; DOnsk Orthabok mid islenzkum Thydingum
(Kopenh. 1'851) ; Prover (Kopenh. 1858).
Gisolf, eerste hertog van Friuli, was een neef
van den longobardischen koning Alboin, door Wien
hij in 568 tot hertog verheven werd ; regeerde tot
611, en sneuvelde in den oorlog tegen den koning
der Awaren.— G., hertog van Benevent, afstammeling van den vorige, beklom 686 den hertogelijken
troon, en regeerde gedurende 17 jaTen. In 702 deed
hij een vijandelijken inval in 't hertogdom Rome.
Gisolf I, prins van Salerno, geb. 929, was een
zoon van Guaimar II; hij beklom den troo p 933,
uam 959 de verdediging op zich van Benevent en
Capua tegen paus Johannes XII, wilt zich te vrijwaren tegen den inval van Otto den Groote in Italie
(969), was sedert 973 eenigen tijd van zijuen troon
beroofd door Landolf, en stierf 978. — G. II,
regeerde te Salerno 1077, toen hij verdreven werd
door zijuen zwager Robert Guiscard.
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Gisors, lat. Gisortium, st4 in het fransche
dept. Eure, aan de Epte, circa 7 uren gaans beoosten
Grand-Andelys; 3600 inw.
Gispa en Ziba, als overstep gesteld over de
Nethinim in Ophel ; Neh. 11 : 21.
Gisser, 1) dorp op Java, residentie Soerabaja,
regentschap Grissee. — 2) een der Banda-eilanden ;
zie KISSER.
Gissi, marktvlek in de napolit. prov. Abruzzo
Citeriore, 4 uren gaans bezuidw. El-Vasto; 3500
inwoners.
Gitanos, spaansche naam voor Heidens.
Gitsohin, stad in Bohemen, aan de Czidlina,
10 mijlen benoordoosten Praag ; circa 6000 inw.;
eertijds de hoofdstad van het hertogdom Friedland.;
was het hoofdkwartier der Pruisen tijdens den bloedigen slag van Sadowa, die voornamelijk tusschen
Koniggratz en Josephstadt werd geleverd(3inli1866)
en waarin de Oostenrijkers zoo deerlijk de nederlaag
leden, dat de keizer van Oostenrijk om een wapenstilstand te erlangen de tusschenkomst van keizer
Napoleon inriep, en aan dezen Venetie afstond (zie
VENETte).
GitthaIm, stad waar de Benjaminieten woonden ; H Sam. 4 : 3 ; Neh. 11 : 33.
Giudecca, zes eilandjes in de Adriatische Zee,
bij Venetie ; ze zijn onderling verbonden en goed
bebouwd.
Giudicaria, het zuidwestelijkste gedeelte van
Tirol, omvat het zich naar het Garda-meer openende
Alpendal der Sarca en de zuidwestelijkste voortzetting daarvan, ni. het Val Bona (Chiesa-dal).
Giugliano, vlek in de napolit. prov. Napels,
3 uren gaans van de stad Napels ; 3000 inw.
Giuliana, dalmatische zeeplaats aan de
oostzijde van het schiereiland Sabioncello. —
2) marktvlek met 3500 inw. op Sicilie, 13 uren
gaans bezuidw. Palermo.
Giulianova, stad in de napolit. prov. Abruzzo
ulteriore I, aan de Adriatische Zee, 6 uren gaans
benoordoosten Teramo ; 3000 inw.; haven.
Giulietta (Santa-), marktvlek in de pidtnonteesche provincie Voghera, 4 uren gaans noordelijk
beoosten Voghera ; 2100 inw.
Giulio (San-). eiland met dorp in Piemont, in
het Orta-meer; 1400 inw.; vermaard door de heldhaftige wijze, waarop het in de 10e eeuw verdedigd
werd door Villa, de vrouw van Berengarius.
Giupana, of Scipan, eiland in de Adriatische
Zee, behoort tot den dalmatischen kreis Ragusa,
is bevolkt met ruim 900 zielen, en heeft twee havens
(San-Giorgio en San-Luca).
Giurgewo, stad in Walachije, aan den Donau,
tegenover de turksche vesting Roestsjoek, is eene
aanzienlijke koopstad met 20,000 inwoners, en eene
citadel op een eilandje in de rivier; in 1810 bemachtigd door de Russen ; in 1829 werden de vestingwerken van G. geslecht door de Russen ; 7 Jolt
1854 werden de Russen bier geslagen door de Turken.
Giuseppe Balsamo. Zie -AGLIOSTRO.
Giustiniani, een aanzienlijk venetiaansch geslacht, waaruit verscheidene beroemde manners voortgekomen zijn, o. a.: G. (Lorenzo), eerst hisschop,
later patriarch van Venetie; werd gecanoniseerd. Zie
G. (Bernardo), veneLAURENTIUS JUSTINIANUS.
tiaansch senator, geb. 1408, gest. 1489, werd met
verscheidene zendingen belast, o. a. bij Ferdinand,
koning van Napels (1453), bij Lodewijk XI, koning
van Frankrijk, bij de pausen Pius II, Paulus II en
Sixtus IV. Men heeft van hem : De origin urbis
Venetiarum rebusquc ab ipsa gestis historia (Venetie

Giustino

Gladiatoren

1492). — G. (Agostino), geleerd dominicaner, bis-

Gladenbach, marktvlek in Hessen-Darmstadt, 4 uren gaans zuidelijk bewesten Marburg;
1100 iii w.
Gladiatoren, kampvechters (van het latijnsche woord gladius, zwaard), waren lieden, wier beroep het was bij de openbare worstelspelen in den
Circus te vechten, hetzij tegen elkander, hetzij tegen
wilde dieren. De G. waren meerendeels slaven, somwijlen ook krijgsgevangenen ; ze werden in opzettelijk daartoe ingerichte verblijven onderhouden en in
hun yak geoefend ; de opzichters (lanistte) maakten
er hunne kostwinning van, G. te verkoopen en te
verhuren. De worstelspelen waren herkomstig van
de Etrusken, bij wie het lijk- of begrafenisspelen
waren ; als zoodanig ontmoeten wij ze te Rome het
eerst in 265 v. Chr., toen M. en D. Brutus ter eere
van hunnen overledenen vader een Gladiatoren-spel
lieten uitvoeren op de ossenmarkt. Ook Cesar gaf
nog zulk eene vertooning op de groote markt ; en
bij het aanleggen van nieuwe steden in Italie, werd
het marktplein steeds zoo ingericht, dat het geschikt was om er G.-spelen op nit te voeren. In den
laatsten tijd der republiek (bet eerst in 731 na de
stichting der stad) werden opzettelijk amphitheaters tot dat einde gebouwd, met een open worstelperk. Al spoedig hadden de G.-spelen hunne oorspronkelijke beteekenis verloren, en dienden ze als
een middel om zich de gunst van den grooten hoop
te verzekeren. Na bet ongeluk te Fidenw (zie dat
art.) door het instorten van het door Atilius slecht
gebouwde amphitheater, werd echter door Tiberius
hepaald, dat voortaan het geven van openbare G.spelen alleen geoorloofd zou zijn aan rijke lieden,
die (le daartoe noodige kosten konden betalen. De
Romeinen waren hartstochtelijke minnaars van zulke
vertooningen, en het was geenszins eene zeldzaamheid, duizend paren G. in het worstelperk te zien
optreden ; zoodra, namelijk, de G. in het worstelperk waren, werden zij door den opzichter (lanista)
paar aan paar gesteld en voorzien van wapenen, die
eerst vertoond warden aan den editor, d. dengene,
door wien het worsteispel bekostigd werd. Daar de
G. op een bijzonder dieet werden gehouden, bestaande
hoofdzakelijk nit gerstenmeelspijs, werden zij vroeger
ook wel hordearii genoemd. En wat de wapenen betreft, was het om het even van welk wapentuig zij
zich bedienden, mits zij dat slechts met de noodige
vlugheid wisten te hanteeren. De G. waren ingedeeld
in verscheidene klassen ; tot de voornaamste behoorde de mirmillo (dus genoemd omdat hij op
zijnen helm het afbeeldsel droeg van den mormyr,
zijnde zekere visch); deze was gewapend met helm,
schild en zwaard. Ook de retiarius behoorde onder
de voornaamste klassen ; deze had in de eene hand,
om zich te verdedigen, een drietand, en in de andere
hand een net, dat hij zijnen tegenstander over het
hoofd trachtte te werden. Wijders had men de
essedarii, die, in navolging van de gallische kampvechters, op eenen met twee paarden bespannen wagen stonden ; dan de andabatcp , die, te paard gezeten
en gewapend met eene spear, eenen helm droegen,
die hun gansche aangezicht bedekte, en dus blindelings tegen elkander injoegen (vandaar het spreekwoord andabatarum more pugnare als men van twee
personen spreekt, die met elkander twisten zonder
zich behoorlijk rekenschap te hebben gegeven wearoat). Men had ook vooral nog de bestiarii, dat waren
de G., die tegen wilde dieren vochten, eene uitspanning (!) waartoe zich zelfs romeinsche keizers hebben
verledigd. Reeds vroeg werden de G.-spelen nit Rome
ook naar de wingewesten overgebracht, zoo, bijv.
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schop van Nebbio op Corsica, geb. te Genua 1470,
legde zich met ijver toe op de studie der oostersche
talen, werd door pans Leo X tot bisschop van Nebbio
verheven, woonde het 5e concilie van Lateranen bij,
werd toen door Frans I naar Frankrijk geroepen en
tot professor voor het Hebreeuwsch benoemd te Parijs. Hij keerde evenwel naar zijn diocese terug, en
kwam 1531 om het leven bij de overvaart van Genua
naar Corsica. Men heeft o. a. van hem een Psalterium
hebramm, grcecum, arabicum, chaldaicum, cum tribus
latinus interpretationibus et glossis, in fol. zonder

jaartal (Genoa 1516), zijnde het eerste werk van
lien aard, dat in Europa het Licht heeft gezien.
— G. (markies), een afstammeling van het geslacht
G., leefde omstr. 1600 te Rome, en liet op de rumen
der baden van Nero eeu prachtig paleis houwen, dat
met eene uitmuntende verzameling schilderijen
prijkte ; die verzameling werd 1807 door de familie
G. te Parijs verkocht, en kwam 1815 met 170 schilderijen in het bezit van den koning van Pruisen, die
ze in het museum te Berlijn liet plaatsen. G.
(Marcantonio), doge van Venetic van 1684 tot 1688,
ging een verbond tegen de Turken aan met keizer
Leopold I en met J. Sobieski, koning van Polen;
onder de regeering van G. werd Morea door de Venetianen veroverd.
Giustino (San-), stad in de italiaansche Marken, prov. Urbino, ruim 10 uren gaans hezuidw.
Urbino; 6000 inw.
Givet, stad in het fransche dept. der Ardennen,
aan de Maas, bij de belgische grenzen, 8 uren gaans
beoosten Rocroy, en ruim 10 gaans benoordoosten
Meziéres; 5700 inw.; geboorteplaats van Maul ; de
stad G. is eigenlijk te splitsen in 3 deelen,nl.: Klein-G,
of G.-Notre-Dame, op den rechter-oever van de Maas,
en Groot-G. of G.-St.-Hilaire, op den linker-oever
der rivier, en de daarbij behoorende, op eene kalksteenrots door Karel den Groote aangelegde en naar
hem genoemde sterkte Charlemont (de opgaven op
CHARLEMONT, bladz. 696, gedeeltelijk abusief, zijn
hier verbeterd).
Givors, stad in het fransche dept. Rhone, aan
de samenvloeiing van Rhone en Gier, ruim 4 uren
gaans bezuiden Lyon ; 9200 inw.
Givry, stad in het fransche dept. Saone-Loire,
aan de Orbize, ruim 2 uren gaans bewesten Chalonssur-Sa6ne ; 3100 inw.; bosch van G.

Gizeh. Zie DJIZEH.
Gizoniet, bijnaam van Hasem, een der helden

van David ; I Chron. 11: 34.
Gjat, of Gjatsk, stad en rivier in Rusland. Zie
GZJATSK.

Gjbl, deensch eilandje in den Liimfjord, behoorende tot het amt HjOrring in Jutland ; ruim 700
zielen.
Glaber (Raoul), fransch geschiedschrijver uit
de 11e eeuw, een benedictijn van Cluny, geb. in
Bourgogne, gest. te Cluny 1050, had, in weerwil dat
hij het geestelijk kleed droeg, een zeer ongebonden
leven geleid (zijne biographic is te vinden in deal
7 der ),Histoire litteraire de France"). Men heeft van
hem eene Kronijk, loopende van het jaar 900 tot
1046, het best gedrukt in dl. 4 der ),Scriptores Francorum" van Duchesne.
Glabrio, romeinsch consul. Zie Actutis.
Gladbaeh, 1) stad in het pruis. reg.-district
Keulen, ruim 2 uren gaans benoordoosten Muhlheim ;
3200 inw. — 2) G., of Monchen-Gladbach, stad in
het pruis. reg.-district Dusseldorf, ruim 6 uren gaans
bewesten Dusseldorf; 4400 MAT.

Gladowa
door Scipio naar Carthago. In Italie was voornamelijk Campanie de bakermat der zoogenaamde G.scholen (dat wil zeggen inrichtingen, waar de G.
door een lanista werden onderhouden en geoefend).
Meer dan eens werden die scholen, door de ontzachlijke menigte slaver, die daar in de vechtkunst geoefend werden, een groot gevaar en eene groote plaag
voor Rome. Spartacus, met Erixus en CEnornaus uit
de school van Lentulus ontsnapt, nam hierheen de
wijk, en verzamelde uit de verschillende G.-scholen
van Campanie, en wel hoofdzakelijk uit die van Capua, in eenen korten tijd tien duizend man om zich
heen, die slechts met de grootste moeite, en na de romeinsche troepen menige nederlaag te hebben doen
lijden, ten onder gebracht werden. Andermaal werd
Rome, onder Nero, met schrik en ontsteltenis vervuld door eenen opstand der G. te Prwneste. In de
burgeroorlogen tusschen Otto en Vitellius werden
de G. ook in het leger opgenomen, en deden vooral
dan de beste diensten, wanneer de strijderide partijen handgemeen met elkander werden. Voor het
overige waren de G. zeer gezocht als werktuigen om
moorden to volbrengen. Sedert de invoering van het
Christendom werden de worstelspelen der G. verscheidene males door de romeinsche keizers verboden ; loch telkens herleefde de barbaarsche zucht
naar bloedige vermakelijkheden met nieuwe kracht,
zoodat het eerst in de 5e eeuw gelukken mocht de
G.-spelen voor good of to schaffen. Dat Cicero (tusc.
2, 17), Plinius (pan. 33) en Seneca de worstelspelen
der G. verdedigd hebben tegen anderen, die er den
naam aan gaven van een afschtiwelijk en tegen alle
menschelijk gevoel aandruischend schouwspel, kan
niemand verwonderen : zij verdedigden die spelen
als eon geschikt rpiddel om den oorlogzuchtigen
geest bij de Romeinen levendig to hebben, en tevens
(zooals reeds hierboven gezegd is) um de gemoederen des yolks in gunstige stemming te brengen of
to 'louden.
Gladowa, stad in Servie, aan den Donau, vlak
beneden de djzeren Poort", circa 3 mijlen bezuidoosten Nieuw-Orsowa; hoofdstation van de Donaustoomvaart-maatschappij ; omstreeks eon uur gaans
beneden G. overblijfselen van de brug, die Trajanus
over den Donau heeft later' bouwen.
Gladstone (William Ewart), engelsch staatsrnan, gob. 29 Dec. 1809 to Liverpool, was sedert
1834 lid der ministerien Peel. Groot opzien verwekten in den zomer van 1851 zijne twee brieven aan
lord Aberdeen, waarin hij de staatkundige vervolgingen in Napels schilderde. Van Dec. 1852 tot 29
Jan. 1855 kanselier der schatkist ; 1858-59 lordhoofdcommissaris voor de Ionische eilanden; sedert
18 Juni 1859 weder kanselier der schatkist. Van
zijne geschriften verdienen inzonderheid melding :
The state in its relations with the church (London
1838) en Studies on Homer and the Homeric age (3
din. London 1858).
G-lagolitza, eon oud-slawisch, voornamelijk
door de slawisch-katholieke priesters in Dalmatie
gebezigd alphabet, dat reeds in de lie eeuw in gebruik was.
Glamorgan, een der zuidelijke graafschappen
van het engelsche prinsdom Wallis, grout ruim 40
vierk. mijlen, bevolkt met 318,000 zielen, met de
stad Cardiff tot hoofdplaats, grenst ten 0. aan het
graafschap Caermarthen en ten W. aan het graafschap Monmouth. In het noordelijk gedeelte is G.
een wild bergland, rijk vooral aan steenkolen- en
ijzer-mijnen. Oudtijds was G. bewoond door de
Siluren.

Glasgow
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Glandbves, het oude Glannativa of ook wel
Glanum Livii, voormalige stad in het fransche dept.
Basses-Alpes, aan den Var, 12 uren gaans benoordoosten Castellane, is door de overstroomingen van
den Var verwoest en door de bevolking verlaten.
Glandford-Bridge, engelsche stad. Zie
BRIGG 2).
Glaphyra, I) vrouw van Archelaiis, hoogepriester van den tempel van Bellona to Comana, in
Cappadocie, verleidde Antonius door hare schoonheld, en bekwam van hem Cappadocie voor hare
zonen Sisenna en Archelaiis. — 2) kleindochter van
de vorige, trouwde eerst met Alexander, den zoos
van Herodes, toen met Juba, den koning van Mauritania, en eindelijk met haren zwager Archelaiis, den
koning van Judea.
Glareanus (Henricus Loriti, naar het kanton
Glarus, waarin hij, to Mollis, in Juni 1488 geboren
was, hijgenaamd), nauw bevriend met Erasmus, was
eerst een voorstander, later een bestrijder van de
Kerkhervorrning, van 1529 tot 1560 professor in de
Breisgau, en stierf 27 Maart 1563. Zijne histor.,
philol. en oudheidk. werden waren in der tijd zeer
geacht ; hij was ook latijnsch dichter.
Glaris, fransche naarn van Glarus.
Glarisium, en Glaronia, nieuw-latijnsche namen van Glarus.
Glarus, nieuw-lat. Glaronia of Glarisium,
fransch Glaris, het zevende kanton van Zwitserland,
groot circa 121- vierk. mijl, bevolkt met 34,000 zielen (op 6000 Roomsch-katholieken na, alien Protestanten), wordt doorloopen door groote takken der
Alpen, en besproeid door de Linth en de zich daarin
ontlastende andere rivieren. Het kanton G. grenst
ten N. aan Grauwbunderland, ten Z. en W. aan St.Gallen. In de vroegste tijden behoorde G. nu eens
tot Zwaben, dan tot Rhetie, word later eigendom
van het klooster Seckingen, en 1299 afgestaan aan
Oostenrijk ; door de overwinningen bij Weis 1352
en 1388 bevocht het zijne onaf hankelijkheid, en sloot
zich aan bij den bond der overige 6 kantons Schwytz,
Unterwalden, Uri, Zurich, Lucern en Zug. De hoofdplaats van het kanton G. is de stad G., in het Linthdal, ruim 16 mijlen benoordoosten Bern, met ruim
4000 inw. Door eenen fellen brand geteisterd, was
G. reeds in Oct. 1863 weder geheel opgebouwd.
Glasconia, lat. naam van Glastonbury.
Glasgow (Port-). Zie onder GLASGOW.
Glasgow, nieuw-lat. Glascovium of Glascum,
stad in het schotsche graafschap Lanark, op den
rechter-never van den Clyde, ruim 8 mijlen bewesten Edinburg, omstr. 425,000 inw., is een hoofdzetel
der schotsche industrie en de voorriaamste koopstad
van Schotland, ofschoon het eigenlijk goon zeehaven is, moetende de groote schepen ankeren in het
zeven uren gaans noordwestelijk van daar gelegene
Port-G. in het graafschap Renfrew, aan de Clydegolf, en aan een tak van den Glasgow-Parsley-spoorweg, met 7000 inw., zijnde doze meer en meer iu
bloei toenemende havenstad gesticht in 1668, ear
de Clyde, gelijk later geschied is, was uitgediept. De
beroemde universiteit van G. dagteekent reeds van
1450, toen zij gesticht is door William Turnbull,
bisschop van G.; buitendien bestaat de GrammarSchool (een academische inrichting, in 1796 gesticht
door Anderson), het Hunter's museum en een aantal
openbare instellingen meer. Rijk is G. aan prachtige
gebouwen; ook aan gedenkteekenen (Willem HI,
Walter Scott, Nelson, Wellington, J. Moore). De stad
G. is zeer oud ; als stichter van G. wordt beschouwd
de heilige Mungo, die bier een bisdom stichtte (560),
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dat later tot aartsbisdom verheven werd. Willem de
Leeuw, koning van Schotland, verhief G. tot een
marktvlek in 1180; en sedert dien tijd werden door
de schotsche koningen herhaalde malen groote privilegien aan G. verleend. Het is de geboorteplaats
van generaal sir John Moore en van den dichter
Thomas Campbell.
Glastonbury, stad in den n.-amerik. staat
Connecticut, ruim 2 uren gaans bezuidoosten Hartford ; 3600 inw.
Glastonbury, lat. Glasconia of Avalonia,
marktvlek in het engelsche graafschap Somerset,
ruim 2 uren gaans bezuidw. Wells, op een moerasachtig schiereiland, genaamd Avalon-eiland ; 3200
inw. Jaaraan jaar talrijke vreemdelingen, om de ruinen te bezichtigen van de beroemde voormalige benedictijner abdij, naar luid der volks-overlevering
gesticht door Jozef van Arimatbea, en in alien gevalle zeer oud (vermoedelijk gesticht door den heiligen Augustinus); in 703 verwoest door de Denen,
werd die abdij in 873 weder opgebouwd door koning Edmund, en door zijne opvolgers verrijkt, totdat zij werd opgeheven door Hendrik VIII, die de
rijke inkomsten aan de kroon trok.
Glatt, lat. Glacium of Glocium, stad in pruis.
Silezie, op de beide oevers van de Neisse, circa 10
mijlen bezuidw. Breslau, met 10,700 inw., is eene
vesting van den tweeden rang en hoofdplaats van
den kreis G., gelijk het dat vroeger was van het voormalige graafschap G., waaruit de tegenwoordige
kreise G., Neurode en Habelschwerdt gevormd zijn.
Het graafschap G., oudtijds vereenigd met de kroon
van Hongarije, en circa 30 vierk. mijlen groot (thans
bevolkt met 150,000 zielen), werd 1331 aan Hendrik VI van Breslau geschonken, en behoorde vervolgens aan de hertogen van Munsterherg (tot in de
16e eeuw), aan Ferdinand II van Oostenrijk (i 534—
47), aan Beieren (1547-61), aan Oostenrijk (1561
—1742); in laatstgenoemd jaar werd het afgestaan
aan Pruisen, waaraan het sedert (uitgenomen van
1760 tot 1763) is blijven toebeliooren.
Glauber (Johann Rudolf), duitsch geneesen scheikundige, geb. 1604 te Carlstadt, zette zich,
na veel gereisd te hebben, in Holland neder, en stierf
te Amsterdam 1668. Hij was een ijverig apostel van
de alchimie ; bij zijne nuttelooze desbetreffende nasporingen deed hij echter eenige nuttige ontdekkingen, o. a. het medicinale zout, dat naar hem den
naam draagt van Glauberzout.
Glaucha, 1) voorstad van Halle aan de Saale.
— 2) Zie GLAUCHAU.
Glauchau, aanzienlijke fabriekstad in Saksen,
aan de Zwickauer Mulde, ruim 2 uren gaans benoordoosten Zwickau ; residentie van den graaf van
Schenburg-Hinterglauchau, en geboorteplaats van
den mineraloog Agricola. De bevolking van G. heeft
zich in de laatste 20 jaren, verviervondigd en bedraagt thans 17,000 zielen.
Glaucias (C.), tribuun, was een vriend van
den tribuun Saturninus, die, om zich met den redenaar Marcus Antonius tot consul te doen benoemen,
zijnen mededinger Memmius liet vermoorden, waarover het y olk iu woede ontstak, en niet alleen Saturninus, maar tevens zijnen vriend G. om het !even
bracht (100 v. Chr.).
Glaucus, 1) visscher uit Anthedon in Beotie,
bouwmeester van het schip Argo, en stuurman bij
den tocht der Argonauten ; bij gelegenheid van een
gevecht stortte hij in zee; gelukkigerwijze had hij
kort te voren eenig wonderkruid opgegeten, hij veranderde nu in een zeegod, ontving de gaaf der pro-
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fetie, en werd zelfs de leermeester van Apollo in de
waarzeggerij. — G., vader van Bellerophon, werd
bij gelegenheid eener lijkstaatsie door zijne schichtig
gewordene paarden verscheurd, en bleef sedert in
het volksgeloof voortleven als paardenverschrikker
(taraxippos). — G., zoon van Hippolochus en kleinzoon van Bellerophon, kwam als aanvoerder van eene
bende Lyciers hulp brengen aan de Trojanen. Op
bet oogenblik toen hij den strijd zou beginners met
Diomedes, herkende hij in dezen een vriend zijns
vaders, en ruilde zijne wapenen met hem ten teeken
van vriendschap. Daar G.'s wapenen van goud waren en die van Diomedes slechts van koper, geeft
men sedert den naam van Glaucus-ruiling aan elke
onvoordeelige ruiling. Later werd G. door Ajax gedood. — G., zoon van Minos en Pasiphae, viel als
kind, terwijl bij eene muffs Wilde vangen, in een vat
honig en stikte daarin, loch werd door den ziener
Polyidus (volgens eene andere lezing door lEsculapins) weder leveed gemaakt.
Gleichenberg, dorp in Stiermarken, district
Feldbach van den kreis Gratz, eene sedert 1834
weder in opkomst zijnde badplaats, met drie minerale
bronnen, die reeds bekend waren aan de Romeinen.
Gleig (George Robert), engelsch letterkundige,
geb. 20 April 1796 te Stirling, waar zijn vader anglicaansch bisschop was, trad na bijna volbrachte
studien als vrijwilliger in krijgsdienst, maakte de
laatste oorlogen in Spanje, vervolgens ook den amerikaanscheu veldtocht (1814) merle, werd bij de
inname van Washington zwaar gekwetst, en kwam
met wachtgeld als kapitein naar huis, om zijne
theol. studien te Oxford te hervatten (1816). Sedert
1825 als schrijver opgetreden, leverde hij (behalve
verdienstelijke theologische geschriften, reisbeschrijvingen en half romantische verhalen) vooral uitmuntende historische werken, o. a. : The Campaign
of the British army at Washington and New Orleans;

eene History of British India (4 dln.); eene Family
history of England; en verscheidene werken meer.
Gleim(Joh.Wilh. Ludwig), gewoonlijk genoemd
Mader Gleim, duitsch dichter, geb. 2 April 1719
te Ermsleben bij Halberstadt, diende met lof in de
pruisische armee, bezong den krijgsroem van zijn
vaderland (Kriegslieder, Berlijn 1778), werd 1747
dom-secretaris te Halberstadt, en stierf 18 Februari
1803. Zijne Seimmtliche Werke (7 dln. Halberstadt
1811-13), zijn gevolgd door een later deel (Leipz.
1841).
Gleiwitz, stad in Pruisen, aan de Klodnitz, 8
mijlen bezuidoosten Oppeln ; I 0,000 inw.; koninklijke
ijzergieterij.
Glen, twee rivieren in Engeland: 1) graafschap
Northumberland, ontspringt op de Cheviot-Hills, en
ontlast zich bij Fenton in den Till. —. 2) graafschap
Rutland, vereenigt zich met het Welland-kanaal, en
valt na eenen loop van 11 mijlen bij Wilsthorpe
den Wash. — G. heteekent ook Dal; zie het meervoudige GLENS.
Glênan–eilanden, negen rotsachtige eilandjes aan de kust van Bretagne, bezuiden Concarneau,
in het fransche dept. Finisterre.
Glencoe, wild dal in Schotland, in het noorden
van het graafschap Argyle, bezuiden bet Loch Leven,
is vol steile rotsen, en levert een prachtig natuurtooneel. Men houdt dit dal voor het oord, waar
Ossian geboren is. Midden in het dal is een meertje,
waaruit de rivier Cod (de Cona van Ossian) komt.
In het noordwesten van dit dal bevindt zich de
plaats, waar 12 Fehr. 1692 de clan der Macdonalds
vermoord werd.
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Glenmore

Glota

Glenmore, dal in het schotsche graafschap
Inverness, worth doorsneden door het Caledonische
kanaal; in dit dal het Necs-meer en vele natuur
schoonheden.
Glens, de dalen in het schotsche bergland.
Gletsehers zijn eigenlijk ontzachlijk groote
ijsklompen, die van de met eeuwige sneeuw en ijs
bedekte bergtoppen der Alpen naar beneden storten
in de dalen en bergkloven ; doch in ruimeren zin
worden met den naam G. ook dikwijls die bergen
zelven bedoeld.
Glimes (Johan van), geb. 1529, gehuldigd als
markgraaf van Bergen-op-Zoom 8 Juli 1550, verheven tot ridden van het Gulden Vlies 1555, tot stedehouder van Henegouwen benoemd 1556, verbond
zich 1563 met Oranje, Egmond, Hoorne, Brederode
en andere voorname nederlandsche edelen, weigerde
de bloedplakaten ten uitvoer te leggen en de inquisitie te bevorderen. De landvoogdes zond hem en
Filips van Montmorency, beer van Montigny, in 1566
naar Spanje, om tegen de strengheid der plakaten
een vertoog in te dienen, bekend onder den naam van
Plan van moderatie. De zaak werd in Spanje op de
lange baan geschoven, en middelerwijl stierf G. (vermoedelijk door vergif); zijn lijk werd naar Bergenop-Zoom vervoerd, doch zijne goederen werken
verbeurd verklaard. Montigny werd later vermoord.
Glina, marktvlek in Croatie, aan de zich in de
Culpa ontlastende rivier G., ruim 6 mijlen bezuidoocten Carlstadt ; 1600 inw.
Glinka (Feodor Nicolajewitsj), geb. 1788 in
het russische gouvernement Smolensk, vroeger
cier, behoort onder de voornaamste militaire scbrijvers van Rusland ; vooral melding verdienen zijne
,,Brieven van een russisch officier over de veldtochten
van 1805-6 en 1812-15 - (8 dln. Moskou 1815
—16). Ook als dichter van gewijde poezij heeft hij
een geachten naam. — G. (Sergei Nicolajewitsj),
geb. 1774, gest. 1847, russisch schrijver, vooral bekend door zijne .Geschiedenis van Rusland voor de
jeugd" (2e druk 14 dln. Moskou 1822) en .Lectuur
voor kinderen" (12 dln. Moskou 1821). — G.
(Michael), geb. 1804 bij Smolensk, gest. 15 Fehr.
1857 te Berlijn, heeft zich doen kennen als verdienstelijk componist.
Glinsk, stad in het russ. gouvernement Pultawa, arr. Romen ; 3700 inw.
Glinski (Michael), een poolsche prins, diende
eerst keizer Maximiliaan I, werd vervolgens de gunsteling van Polen's koning Alexander Jagello. Bij
diens opvolger, koning Sigismond I, had G. niet
denzelfden invloed, en ging daarom over in dienst
van Wasili lii Iwanowitsj, tsaar van Moskou; doch
nadat hij Smolensk op de Polen veroverd had, en
zich door den tsaar niet naar verdienste beloond
zag, wilde bij weder tot de Polen overloopen ; hij
werd echter gevangen genomen, en had het behoud
van zijn leven alleen aan de voorspraak der tsarin
te danken. Hij haalde zich evenwel ook haar misnoegen op den hats, werd toen bij wijze van straf
van bet gezicht beroofd, en stierf1534 in den kerker.
Glioubotin (monts), in fransche werken, bergketen in enrol). Turkije, verbindt den Nissawa Gora
met den Argentaro, en scheidt Servie van Albania.
Bij de ouden heette deze bergketen Scordus mons.
Glisong, I) eilandje in de straat van Macassar
(nederl. 0. I.), behoort onder Macassar. — 2) landschap en dorp ter westkust van Celebes, in de Zuider-districten ; het dorp, dat eene goede haven
heeft, werd 20 Juli 1677 door de Nederlanders
stormenderhand ingenomen.

Glocester, fransche spelling voor Gloucester.
Glocker (Ernst Friedrich), mineraloog en

geognost, geb. 1 Mei 1793 te Stutgart, eerst professor te Breslau, Sedert 1854 stil levende, gest. te
Stutgart 18 Juli 1858. Van zijne werken verdienen
inzonderheid melding : Handbuch der Mineralogie
(2 dln. Neurenberg 1829-31); Generum et specierum
mineralium synopsis (Halle 1847) ; Geognostische
Untersuchung der preussischen Oberlausitz (Qt.-

litz 1857).

Glockner, of Groot-G. ( Gross-Glockner), een
11,911 vt. hooge berg der norische Alpen, op de
grenzen tusschen Tirol, K5rnthen en Opper-Oostenrijk . niet ver van Klagenfurth.
Glocknitz. Zie GLOGGNITZ.
Gloekhow, ruse. stad. Zie GLUCHOW.
Glogau, stad (en vesting van den tweeden
rang) in pruis. Silezie, 7 mijlen benoorden Liegnitz,
op den linker-oever van de Oder; 17,000 inwoners.
Gemeenlijk wordt G. genoemd Groot-G. (GrossGlogau), zijnde de latijnsche benaming Glogovia of
Glocavia major. Het was eertijds de hoofdstad van
een prinsdom, dat bij de deeling van 1252 werd
toegewezen aan Conrad II, derden zoon van hertog
Hendrik II van Neder-Silezie ; dat prinsdom G.
bevatte geheel Neder-Silezie ; doch nadat dit land
in 1309 in 4 deelen gesplitst was, stierf de eigenlijke linie G. reeds nit in 1331, waarop onder hertog
Henrik IV het hertogdom G. op nieuw gevormd
werd; ook de vorsten uit dit huis stierven 1476
uit, en toen hield G. op een onafhankelijk hertogdorn
te zijn; het kwam aan Bohemen, en vervolgens aan
Oostenrijk. De oostenrijksche kommandant van G.
was met het militair kommandement van geheel
Silezie bekleed. In 1741 werd G. veroverd door
koning Frederik, en bij Pruisen ingelijfd ; in 1806
door de Franschen bemachtigd, werd G. in 1814
aan Pruisen teruggegeven. — G. (Opper- en Klein-),
duitsch Ober- and Klein-Glogau, andere stad in
pruis. Silezie, 6 uren gaans benoordoosten Neustadt,
aan de Hotzenplotz ; 4000 inw.
Gloggnitz, of Glocknitz, marktvlek met 1800
inw. in Neder-Oostenrijk, kreis Unter dem Wienerwald, ruim 8 mijlen bezuidwesten Weenen; kasteel
(vroeger benedictijner klooster). Tusschen G. en
Miirzzuschlag loopt de naar Triest gaande spoorweg
over den Semmering.
Glogovatz, dorp in het hongaarsche comitaat
Arad, aan den Maros; 3300 inw.; staat ter plaatse
waar eertijds de stad Orod stond, die in de Turkenourlogen te niet gegaan is.
Glommen, rivier in Noorwegen, ontspringt
bij ROros nit het 4)resund-meer, verdeelt zich bij
Rakestad in twee armen, die zich beiden ontlasten
in het Skager-rack. De G. heeft eenen meerendeels
zuidwaartschen loop van circa 60 mijlen, en vormt
eene menigte watervallen.
Glossatoren, uitleggers van onbekende of duistere, en inzonderheid verouderde woorden.
Glossop, fabriekdorp in het engelsche graafschap Derby, 6 uren gaans zuidelijk beoosten Manchester; 29,000 inw.
Gloster. Zie GLOUCESTER.
Glota, tegenw. de Clyde, rivier in het oude

Caledonia (het tegenwoordige Schotland),benoordw.
de romeinsche prow. Valentia, vormt bij hare uitwatering een belangrijken zeeboezem. Agricola kwam
p ier aan in 85 na Chr. Van het Gloiw wstuarium
tot het Bodotria wstuarium (zie FORTH) liep de muur
van Antoninus, die de noordwestelijke grensscheiding
vormde van romeinsch Britannia.
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Gloucester

Gloucester, naarn van steden, enz. eo graafschappen :
I. In Engeland.
) G., verkort Gloster, lat. Glevum of Clanum,
ook wel Claudia castra, hoofdpl. van bet graafschap
G., aan den Severn, ruim 22 mijlen bewesten Londen ; 18,000 inw.; historisch merkwaardige kathedraal; door het kanaal naar Berkeley is G. eene
belangrijke havenstad gevvorden. Het oude Glevum
was reeds eerie aanzienlijke plaats, toen het in 44
onder Claudius een romeinsch station werd ; het
bleef een groot Teel van zijn gewicht behouden gedurende de tijdvakken der Saksen en der Noormannen. In 1641 was G. een der eerste steden, die zich
tegen Karel I verklaarden.-2) G.( Gloucestershire),
graafschap met den titel van hertogdom, groot ruim
59 vierk. mijlen, bevolkt met 487,000 zielen, doorstromnd door den Severn, grenst ten N. aan de
graafschappen Worcester en Hereford, ten Z. aan de
graafschappen Wilts en Somerset. Over hen, die
den grafelijken of hertogelijken titel van G. gedragen hebben, zie verder hieronder.
II. In Noord-Anterika.
1) graafschap in het zuidwesten van New-Jersey;
20,000 zielen. — 2) graafschap in het oosten van
Virginia; 13,000 zielen. — 3) zeestad in Massachusetts, op de zuidkust van het schiereiland CapeAnn, aan den Atl. Oceaan ; omstr. 10,000 inw.; voor
de visscherij is G. de voornaaniste plaats der. n.amerik. Unie. — 4) stad op Rhode Island, ruim 3
mijlen noordel. bewesten Providence; 3200 inw. —
5) stad in New-Jersey, 4 uren gaaiis bezuidoosten
Woodbury; 17,000 inw. — 6) dorp in Virginia,
graafschap G., 12 mijlen beoosten Richmond ; 2400
inw. — 7) New-Gloucester, stad in Maine, 7 mijlen
bezuidw. Augusta; 2000 inw.
Gloucester (graven en hertogen van). De titel van graaf of hertog van G. is gevoerd door verscheidene historische personen, meerendeels zonen
van engelsche koningen. Wij zullen bier vermelden:
G. (Robert, graaf van), onechte zoon van Hendrik I,
streed in den burgeroorlog (1138) voor de rechten
zijner zuster Mathilde op den troon, en verdedigde
die tegen Steven van Blois, dien hij in den slag bij
Lincoln (1141) overwon en gevangen vain ; door
de partijgangers van Steven van Blois werd G. intusschen zelf gevangen genomen, zoodat hij slechts
in vrijheid kwam tegen de weerkeerige invrijheidstelling van zijnen vijand. Vervolgens behaalde G.
eene nieuwe overwinning bij Wilton, en stierf 1146.
Met hem viel de partij van Mathilde. G. (Gilbert de Clare, graaf van), zoon van Jan zonder Land,
streed met Simon Montfort, graaf van Leicester, tegen Hendrik III in den slag bij Lewes (1264), doch
sloot zich later aan bij de koningspartij. — G. (Thomas Woodstock, hertog van), broeder van Edward III,
was een der voogden over diens zoon, den jongen
Richard II (1377). Opgeblazen door eenige militaire
voordeelen, die hij op Frankrijk behaald had, trachtte
hij (1399) zijnen neef van den troo p to stooten (zegt
men); deze liet hem in hechtenis newer], naar Calais vervoeren en daar ter dood brengen. — G.
(Humphrey, hertog van), zoon van Hendrik IV, werd
na den dood van zijnen broeder Hendrik V (1422)
bekleed met de voogdij over diens zoon Hendrik VI;
tot 1435 echter stond hem als medevoogd ter zijde
Jan Plantagenet, hertog van Bedford (zie BEDFORD).
Door G.'s huwelijk met Jacoba van Beieren (1425)
geraakte hij in strijd met Burgundie ; op aanstoken van zijne vijanden (inzonderheid van den bisschop van Winchester, werd G. 11 Febr. 1447 in

Glurns
hechtenis genomen onder beschuldiging van hoog
verraad, en 17 dagen later vond men hem dood in
zijn bed. — G. (Richard, hertog van), broeder van
Edward IV; zie RICHARD III. — De titel van Herlog
van G. werd in 1764 hersteld ten behoeve van William Henry, geb. 1743, kleinzoon van George II en
broeder van George 111. Deze hertog van G. trad
1775 heimelijk in den echt met de weduwe van
graaf Waldegrave, welk huwelijk aanleiding gaf tot
veel debatten in het parlement. Hij stierf 1807.
— G. (William Frederick, hertog van), zoon van
William Henry, geb. 1776, trad 1816 in den echt
met Marie, vierde dochter van George III, werd bij
die gelegenheid tot prins van den bloede verheven
met den titel van Koninklijke Hoogheid, bleef echter
in de oppositie, en stierf kinderloos '1834. Deze G.
was ook veldmaarschalk der hritsche legers.
Glover (Richard), engelsch dichter, geb. 1712
te Londen, gest. 25 Nov. 1785, was koopman van
beroep, en door de kooplieden der City gekozen tot
lid van het parlement. Vooral opgang maakten zijne
heldendichten Leonidas (1737) en The Atheniad (3
din. 1788).
G-luchow, of Gloekhow, stad in Rusland, gouvernement Tsjernigow, 8 mijlen bezuidoosten Nowgorod-Sieverskoi ; 9000 inw.
Gluck (Christoph Wilibald von), een der beroemdste componisten van Duitschland, geb. 2 Juli
1714 te Weidenwang in den Oberpalts, ontving zijne
opleiding eerst te Praag, sedert 1738 onder Martini
te Milaan, waar hij I 742 zijne eerste opera Artaxerxes
zag uitvoeren; 1745 ging hij naar Londen, waar hij
Den Slurtz der Giganten componeerde. Het tijdperk
van zijnen triomf vangt eerst aan in 1762 te Weenen. Terwijl hij tot dusver den destijds in de italiaansche opera heerschenden stijl gevolgd had, sloeg
hij, onder den invloed van den florentijnschen dichter Ranieri di Calzabigi, met Alceste, Orpheus en
Helena and Paris den wag in, waar hij den roem zou
verwerven van een hersehepper der opera. In 1774
kwatn hij naar Parijs, en zijne Iphigdnie en Aulide,
deed aldaar een levendigen strijd ontstaan in de
kunstwereld, tusschen G.'s aanhangers en die van
Piccitli( Gluckisten en Piccinisten). De heide meesters,
in hunne verschillende kunstrichtingen,00gstten rijke
lauweren ; kwam aan Piccini den voorrang toe wat
zoetheid der melodij betrof, ontegenzeggelijk stond
G. verre boven hem wat hetreft de kracht en verhevenheid der harmonie. Na nog geschitterd te hebben met zijne Armida (1777) en met zijn allerbeste
werk Iphigdnie en Tauride (1779), keerde G. 1780
naar \Veenen terug, waar hij 15 Nov. 1787 stierf.
Gliicksburg, deensch Lyksborg, marktvlek
in het hertogdom Sleeswijk, 2 uren gaans van Flensburg, nabij de Flensburger FOhrde ; 800 inw.; naar
het kasteel van G. droeg de 1779 uitgestorvene linie
Holstein-Sonderburg-Gliicksburg haren naam. Aan
hertog Friedrich Wilhelm von Holstein-Beck (gest.
1831) werd 1825 den titel verleend van Hertog van
G.; dien titei ontving ook Decazes (zie DECAZEVILLE).
Gliickstadt, bet oude FanumForlunw, hoofdstad van het hertogdom Holstein, aan de uitwatering van den Rijn in de Elve, 7 mijlen benoordw.
Hainburg ; 6000 inw.; goede haven ; is sedert 1830
eene vrijhaven; de vestingwerken van G. warden
geslecht in 1814.
Glum, een beroemd skalde, geb. 926, gest. 1003;
zijne geschiedenis wordt verhaald in de Glumssaga
(uitgegeven door Petersen, Kopenhagen 1786).
Glurns, stadje in Tirol, kreis Brixen, aan de
Et sch, hezuiden Ortles ; 1200 inw.

Glycera
Glycera, 1) een arm meisje van uitstekende
schoonheid uit Sicyon, hield zich bezig met het
vlechten van bloemenkransen. — 2) de gefingeerde
naam eener minnares van den dichter Horatius.
— 3) Ook eene minnares van den dichter Tibullus.
Glycerius (Flavius), keizer van het Westersche rijk, werd 473 met het purper bekleed door
Gundobald, een burgundisch vorst, onder wiens regeering hij leefde ; (loch Leo I, keizer van het Oostersche rijk, verbolgen over deze keus, die gedaan
was zonder here daarin te kennen, gaf het Westerache rijk aan Julius Nepos, ten wiens behoeve G.,
die zich in Rome liet overrompelen, genoodzaakt
werd afstand van den troon te doen ; bij wijze van
schadeloosstelling ontving G. het bisdom Salona in
Dalmati8, en stierf 480.
Glycon, beroemd grieksch beeldhouwer (o. a.
den Hercules Farnese), kwam vermoedelijk ten tijde
van Augustus nit Griekenland naar Italie.
Gmelin, beroemde geleerden-familie, afstammende van Johann Georg G. (geb. 1674, gest.
1728), die apotheker te Tubingen en een uitstekend
scheikundige was. — G. (Johann Conrad), oudste
soon van den vorige, geb. 1702, gest. 1759 te Tubingen, muntte uit als chemicus. — G. (Johann
Georg), broeder v. Johann Conrad, geb. 12 Juni 1709
te Tubingen, eerst prof. der scheikunde te Petersburg, sedert 1749 te Tubingen, gest. aldaar 20 Mei
1755, is bekend door zijne Flora Sibirica (4 din.
Petersburg 1749-70) en door de beschrijving van
zijne Reizen door Siberie (4 dln. Petersb. 1742).
— G. (Samuel Gotlieb), zoon van Joh. Conrad, geb.
23 Juni 1743 te Tubingen, kwam 1767 aan de akademie te Petersburg, bereisde 1769-74 de landstreken aan den Don en aan de Caspische Zee, en
stierf 27 Juli 1774 te Achmetkent. Een zijner belangrijkste werken zijn zijne 'Reizen door Rusland"
(4 dln. Petersburg 1770-84). — G. (Leopold),
zoon van Joh. Conrad's broederszoon, geb. 2 Aug.
1788, prof. der scheikunde 1817-1851 te Heidelberg, gest. 13 April 1853, heeft zich vooral beroemd
gemaakt door het voornaarnste zijner werken, nl.
Handbuch der theoretischen Chemie(5e druk d1.1-7,
Heidelberg 1853-62). — G. (Carl Christian) geb.
te Badenweiler, prof. der natuurl. hist. en kruidk. te
Carlsruhe, is bekend als schrijver van Gemeinniitzige
syst. Naturgeschichte (2e druk Mannheim 1839).
Gmiind, 1) stad in Oostenrijk, aan de boheemsche grenzen, 15 mijlen benoordw. Weenen ; 1600
inw. — 2) stadje in Karnthen, 5 mijlbenoordvv. Villach ; 900 inw. — 3) Zwabisch-G., stad in Wurtemberg, Jaxtkreis, aan de Rims, 6 mijl beoosten Stutgart ; 6300 inw.; vroeger vrije rijksstad.
Gmunden, stad in Upper-Oostenrijk, aan bet
Gmundener-meer en aan de riv. Traun ; 6000 inw.
Gnauka, vrije en woeste negerstaat, bezuiden
de nederl. kolonie Suriname, aan de riv. Suriname.
Gnadenthal,Hernhutter-kolonie in het Kaapland, district Zwellendam ; 2200 inw., meerendeels
Ilottentotten.
Gnaditsch, of Gneditsch (Nicolaas), rnssisch
dichter, geb. 1784 te Pultawa, gest. 1833 te Petersburg, maakte vooral naam met zijue vertaling van
de Iliade in runs. hexameters.
Gneisenau (August, graaf Neidhardt von),
pruisisch generaal-veldmaarschalk, geb. 28 Oct. 1760
to Schilda in het pruis. hertogdom Saksen, trad 1783
als luitenant in pruis. dienst, verdedigde 1807 als
kommandant van Colberg die vesting tot aan den
vrede van Tilsit, werd kolonel en chef der genie,
inspecteur der pruisische vestingen, 1813 generaal-
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majoor ; de beslissende overwinning aan de Katzbach en de uitslag van het gevecht bij Mockern (16
Oct.) waren grootendeels te danken aan zijue raadgevingen. Na de overwinningen bij Brienne en Parijs
1814 werd G, tot den gravenstand verheven ; en door
zijne onverwachte verschijning op het slagveld besliste hij den gedenkwaardigen slag van Waterloo
(1815). In 1818 tot gouverneur van Berlijn, en
1825 tot generaal-veldmaarschalk verheven, werd
hij Maart 1831, toen de poolsche opstand de pruis.
grenzen naderde, bekleed met het opperbevel over de
vier oostelijke legerkorpsen. Hij stierf 24 Aug. 1831.
Gneist (Rudolf), geb. 1816 te Berlijn, professor
der rechtsgeleerdheid aan de universiteit aldaar, sedert 1858 volksvertegenwoordiger. Van zijne werken
verdienen inzonderheid melding Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht (2 dln. Berlijn 1857-60); Adel und Ritterschaft in England
(Berlijn 1853); Institutionum et regularuntjuris syntagma (Leipzig 1858).
Gnesen, poolsch Gniezno, stad in het voormalige Polen, in het tegenwoordige pruisische regeeringsdistrict Bromberg, 6 mijlen benoordoosten Posen ; 8000 inw.; was eertijdsde hoofdstad van GrootPolen, tot 1320 ook kroningstad der poolsche koningen. Overwinning der Zweden op de Polen (1656).
Gnesne, fransche naam van Gnesen.
Gnidus, stad. Zie CNIDus.
Gniewkowo, stad in het pruis. reg.-district
Bromberg, kreis Inowraclaw ; 1500 inw.
Gnilowskaja, stanitza in het land der donsche Kozakken, rechts aan den Don; 3000 inw.
Gniluschka, duitsche kolonie in het rnssische
gouvernement Saratow, arr. Kamyschin; 2000 inw.
Gnipho (Marcus Antonius), latijnsch taalgeleerde, geb. in Galli8 in 't laatst der 2e eeuw v. Chr.;
kwam zijne opleiding voltooien te Rome in de school
van Lucius Plotius, zijn landgenoot, en begon daarna
zelf taal- en letterkunde en welsprekendheid te onderwijzen. Cesar en Cicero waren zijne leerlipgen.
Gnoien, stad ;n 't groothertogd. MecklenburgSchwerin, 5 mijl. benoordoosten Gustrow ; 3000 inw.
Gnomen, aard- en berggeesten of zoogenaamde
aardmannetjes en aardvrouwtjes, kleine wezens, die
geacht worden in het hart der aarde te wonen, en
nu en dan, als God het hun gebiedt, op aarde te
verschijnen, om dezen of genen te beschermen;
ze bestaan natuurlijk niet antlers dan in de kranke
verbeelding van het bijgeloof. Een der meestbekende G. is de in Duitschland vermaarde Rubezahl.
Gnomici noemt men eene klasse van grieksche
dichters, die zedespreuken in versmaat hebben behandeld, zoo o. a. Solon, Pythagoras, Theognis,
Phocylides ; ook Hesiodus.
Gnossus. Zie CNOSSUS.
Gnosticismus, het streven naar eene vereeniging van de christelijke leer met de philosophische stelsels der Oosterlingen en der Grieken, door
welk streven er in de christelijke Kerk al spoedig
(in de le eeuw) zoovele sekten ontstonden als er
philosoph. stelsels waren. De Gnostici beweerden,
dat men God niet voldoende kan leeren kennen nit
de Heilige Schrift, dat men daartoe alleen geraken
kan door openbaringen en ingevingen, en dat zij in
het hezit waren van die ware kennis ( Gnosis); dat
God over alles, wat de stotTelijke wereld aangaat,
waakt en regeert door rniddel van gedienstige geesten
(/Eonen), die onophoudelijk van zijnen troon naar
de aarde zweven, en omgekeerd, en zoo al meet-.
Eerie Histoire critique du Gnosticisme schreef Matter
(3 din. Parijs 1828 ; 2e druk 1842).
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Godefridus

Goa

Goa, portugeesch gouvernement ter westkust
van 0.-Indie, groot ruim 68 vierk. mijlen, bevolkt
met 364,000 zielen, bestaat nit zes eilanden en de
twee provincien Salsette en Bardes. Op het door de
heilige rivier Mandovi van het vasteland gescheidene
eiland G. liggen de twee steden G., nl. het oude G.,
in de 16e eeuw bewoond door eene arabische bevolking, werd 1510 veroverd door Albuquerque, werd
1559 de hoofdstad der portugeesclie bezittingen in
0.-Indie, en de stapelplaats can den portugeeschen
koophandel. Geclurende de geheele 16e eeuw speelde
G., dat eene bevolking van 200,000 inw. telde, eene
groote rol. Het verval van die rnachtige stad begint
eerst te dagteekenen van het tijdstip, toen de Engelschen zich meester geniaakt hadden van al de portugeesche bezittingen in 0.-I. In de 18e eeuw werd
G. geteisterd door eene vreeselijke epidemie, en dit
bracht de stad geheel in verval, want toen begon
men, ruim twee uren gaans van daar, aan de zee van
Oman de nieuwe stad G. te bouwen ( Villanora-daGoa), ook Pandzji of Pangi genaamd, zijnde tegenwoordig de zetel van den gouverneur-generaal van
portugeesch Oost-l., onder wiens gezag, behalve
Damao en Diu, ook Timor met onderhoorigheden
staan. Nieuw-G. telt thans 18,000 inw., Oud-G.
nauwlijks 4000.
Goa, I) eilandje bij het eiland Flores.— 2) regentschap, rivier en dorp, ter noordkust van bet
eiland Ceram. — 3) rivier op het zuidelijk schiereiland van Celebes, outlast zich in de straat van
Macassar. — 4) stad op de zuidwestelijke landtong
van Celebes, was eertijds de hoofdstad van een
koningrijk G., welks koningen te G. gekroond
werden ; in de nabijheid van deze stad ziet men nog
verscheidene koninklijke praalgraven, die thans
echter in vervallen staat zijn. In 1660 werd deze
stad G. door de Nederlanders verwoest ; zie MACASSAR.
Goach, of Goa, stad en voormalig koningrijk
op het eiland Celebes. Zie GOA.
Goqhiros, of Guairas, volksstam op het schiereiland tusschen de golf van Maracaibo en de Zee
der Antillen, schier aanhoudend in oorlog met de
Spanjaarden en de Engelschen.
Goalparah, stad in hritsch presidentschap Bengalen, aan den Brahmapoetra, op de grenzen van het mule Bengalen en Assam, 17 mijlen
benoordoosten Rangpoer ; 4000 inw.; het is de
hoofdpl. van het district G., dat 166 vierk. mijlen
groot, en met 100,000 zielen bevolkt is.
Goar (St.-), stad in Rijnpruisen.Zie SANCT-GOAR.
Goarec, stad in Frankrijk. Zie GOUAREC.
Goaris, rivier in het oude Indie; tegenw. de
Tapti.
Goascoran, rivier in Honduras, valt na eenen
loop van 16 mijlen in de Fonseca-baai.
Goath, plaats vermeld in 't 0.T.; Jerem. 31:39.
Goave, twee steden op het eiland Haiti, nl.
I) Groot-G., aan de golf van Leogane, met haven en
fort, 6 mijlen bezuidw. Port-an-Prince.-2) KleinG., aan de baai van Gonaives, met eene goede haven,
veel handel, en een fort, 3 uren gaans bewesten
Groot-G. en 7 mijlen bezuidwesten Port-au-Prince.
Klein-G. is in 1655 gesticht door de Flibustiers.
Gob, eene plaats waar de Philistijnen bevochten werden door de Israelieten ; II Sam. 21: 18, 19.
Gobseum mons, noordwestelijkste kaap van
Gallie, bij de Osismii; tegenw. kaap St.-Mahe of
St.-Matthieu, nabij Coquet, fransch dept. Finisterre.
G-obain (St.-), dorp in het fransche dept. Aisne,
4 uren gaans ten W. N. W. van Laon ; 1800 inw.;
voorname spiegelfabriek, opgericht in 1691.

Gobanium, stad in owl Britannia ; tegenw.

A bergavenny.

Gobelin (Gilles), wolverver in Frankrijk, geboortig uit Reims, richtte met zijn broeder eene
ververij op te Parijs, onder de regeering van Frans I;
de werkplaats der firma G. werd 1667 tot koninklijke
werkplaats verheven. Men houdt G. voor den nitvinder van het geheim der schoone scharlakenkleur;
naar hem worden de Gobelins-tapijten genoemd.
Gobi, ook Kobi of Cobi, bij de Chineezen Sjamo,
d. Zandzee, eene wel 150 mijlen breede woestijnstreek in het binnenland van Opper-Azie, bevattende een groot gedeelte van Mongolie en chineesch
Turkestan, wordt door den Thiansjan in eene groote
oostelijke helft en eene westelijke helft gescheiden,
heeft bijna geen vaste nederzettingen, en wordt
slechts doorkruist door mongoolsche en tartaarsche
nomaden-volkeren.
Gobryas, 1) een Pers, die met behulp van
zes anderen den valschen Smerdis van den troon
stiet; G. greep den magier aan, en worstelde met
hem, terwijl hij Darius aanspoorde om van zijnen
dolk gebruik te maken en toe to stooten. Met eene
dochter van Darius gehuwd, streed G. met zijnen
schoonvader tegen de Scythen, over den Donau. De
zoon van G. was de bekende Mardonius. — 2) een
veldheer van Artaxerxes Mnemon.
Goch, stad in de pruis. Rijnprovincie, ruim 3
urea bezuiden Cleve ; ruim 4000 inw.; eene Mennonieten-gemeente.
Gochsheim, 1) stad in den badener Middelrijnkreis, 7 uren gaans benoordoosten Carlsruhe ;
1500 inw. — 2) dorp in Beieren, bij Schweinfurt ;
1900 inw.
Godalming, een marktvlek in het engelsche
graafschap Surrey, aan de Wey ; 5000 inw.
Godano, marktvlek in de genueesche provincie
Levante, 5 uren gaans benoordwesten Spezzia; met
onderhoorigheden 3500 inw.
Godardus, de heilige, bisschop van Rouaan
in de 6e eeuw, woonde in 511 het concilie van Orleans bij, en stierf omstr. 525. Kerkelijke gedenkdag
8 Juni. Zie GOTHARD.
Godavery, ook genaamd Ganga-Godavery,
een tier voornaamste rivieren van Decan, ontspringt
in het district Ahmednagar, op de westelijke Ghats,
doorsnijdt het geheele schiereiland, ontvangt de
wateren tier rivieren Mandzj era, Poerna,Warda, enz.,
en valt na eenen loop van omstreeks 200 mijlen in
de golf van Bengalen.
Godean, dorp op Java, resid. Kedtri, regentschap Berbek, district Godean; bij G. werden de
rnuitelingen 20 Dec. 1828 op de vlucht gedreven
door de nederl. troepen, waarbij echter kapitein
Gillon sneuvelde.
Godebald, een Fries van geboorte, was (1113
—1128) bisschop van Utrecht, deed veel om de
verdorvenheid van zeden onder de geestelijkheid te
beteugelen, en stierf 1128 in de door hem gestichte
abdij van Oosthroek.
Godebert, koning der Longobarden, zoon van
Aribert, volgde in 661 zijn varier op den troon,
lien hij deelde met zijnen broeder Pertharites, en
koos Pavia tot residentie. Doch weldra geraakten
de beide broeders met elkander in oorlog, en G. riep
de hulp in van Grimoald, hertog van Benevent ; deze
trot; partij van die verdeeldheden, om zich meester
to maken van Lombardije hij liet G. ter flood
brengen, verdreef Pertharites, en werd 662 zelf als
koning gekroond.
Godefridus. Zie GODFRIED en GOTTFRIED.
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Godegisel, fransch Godegisile, I) vierde zoon
van den burgundischen koning Gundioch, volgde
470 zijnen varier op in dat gedeelte van Burgundie,
dat later de Franche-Comte vormde. Beducht voor
de macht en de wangunst van zijnen ouderen broeder Gundebald (Gondebaud), sloot G. een verbond
met den frankischen koning Clovis, met wiens hulp
hij zijnen broeder de nederlaag toebracht bij Dyon ;
doch nu trof Gundebald eerst eene schikking met
den koning der Franken, en toen hij van dezen niets
meer te vreezen had belegerde hij G. in Vienne, nam
die plaats in, en doodle G. in eene kerk (516).
— 2) de eerste koning der Vandalen, bracht op aansporing van Stilicho zijn yolk in de 5e eeuw nit
Pannonia naar den Rijn, doch werd daar door de
Franken aangetast en verslagen.
Godego, vlek in de venetiaansche prov. Treviso, district Castelfranco ; '2700 inw.
Godelines—Hofstad. Zie W MEN (de).
Godesberg, dorp in Rijnpruisen, I uur gaans
boven Bonn ; 1200 inw.; prachtige ruine van den
1208-13 door aartsbisschop Dietrich gestichten
burg; in de nabijheid minerale bron.
Godesehalk. Zie GOTTSCHALK.
Godevaart (of Godfried), bijgenaamd •met
den bolt", hertog van Neder-Lotharingen, deed op
last van den duitschen keizer 1071 onverhoeds eerier'
inval in Holland, onder voorwendsel de belangen
van den onmondigen graaf Dirk V te bevorderen.
Hij onderwierp geheel Holland, waarna hij door bisschop Willem van Utrecht beleend werd met Holland en Zeeland. De West-Friezen hielden hem 9
weken in Alkmaar belegerd, totdat hij door bisschop
Willem ontzet werd. Hij liet aan de Vliet een sterk
slot bouwen, waaruit vervolgens de stad Delft ontstaan is. Nauwlijks 5 jaren had hij geregeerd, toen
hij door een sluipmoordenaar overvallen werd terwijI hij zich op het sekreet be yond ; hij stierf eenige
dagen daarna aan zijne wonden (1076).
C-odfried van Bouillon. Zie BOUILLON.
Godfried van Rhenen, was bisschop van
Utrecht (1155-1177) tot aan zijnen dood, en nagenoeg zoo lang hij regeerde in oorlog ; bij den grooten watervloed van 1170 schreef hij vastendagen
en processien nit om die ramp of te wenden, hetgeen niet belette dat Utrecht en Holland er vreeselijk door werden geteisterd.
Godfried van Straatsburg. Zie het artikel GOTTFRIED.
Zi e GODEVAART.
_.
Godfried (met den h
Coding, stad in Moravia, 14 uren gaans bezuidoosten Briinn, aan de March, en aan den spoorweg van Briinn naar Prerau; 3800 inw.; aanzienlijk
kasteel met eene groote stoeterij en aanzienlijke
merino-schapenfokkerij.

Godo, dorp op Java, 5 palen van Rembang ; 1
Jan. 1828 werden de nederl. troepen hier aangetast
door eene betide van omstreeks duizend muiters, die
echter spoedig overwonnen en uiteen gedreven
werden.
marktvlek in bet hongaarsche comitaat Pesth, 6 uren gaans benoordoosten de stad
Pesth ; 2600 inw.; prachtig kasteel en heerlijk park
van prins Grassalkovich.
Godoy (Manuel de). Zie ALCUDIA.
Godsakker, oude roam der stad Franeker.
Godschalk. Zie GOTTSCHALK.

Godjam. Zie GODSCHAM.
Godlinze, dorp in de nederl. prov. Groningen,

anderhalf uur gaans noordelijk bewesten Appingedarn ; circa 400 inw. In 1506 wilde G. geen schatting opbrerigen, waarorn het toen door de Groningers werd beroofd ; 1589 had G. veel te lijden van
de Staatschen, die een strooptocht door de Ommelanden dezen; bij den watervloed 12 en 13 Nov.
1686 kwamen te G. 53 menschen en veel paarden
en vee om het !even; 1795 trokken de Godlinzers
en omwonende boeren met knuppels gewapend naar
A ppingeda m
C odmanchester,in de wandeling Gumcester,
het oude Duroli Pons, vlek in het engelsche graafschap Huntingdon, aan de Ouse, en door die rivier
van de stad Huntingdon gescheiden ; 2500 inw

Godschalksoord. Zie G_OIDSCHALKSOORD.
Godscham, beter Godjam of Godzjam, land-

schap in Abyssinia, aan de oostzijde van bet Tsanameer ; in 1846 bezocht door Abbadie.
Godscheb, of Godzjeb, eerie nog niet nauwkeurig bekende, vrij aanzienlijke rivier in de landen
bezuiden Abyssinia (Kafa), die in het middelste
gedeelte van Karen loop Godsche of Godzie beet,
terwijl het benedengedeelte den naam draagt van
Sobit. Deze rivier ontlast zich in den Witten Nijl.
Godsdal, duitsch Gottesthal, fransch Val-Dieu,
voormalig klooster in nederl. Luxemburg, in de
laagte tusschen de dorpen Sandweiler en Hastert,
gesticht door graaf Hendrik den Blinde, die van
1136 tot 1196 over Luxemburg regeerde ; dit klooster
bestaat reeds sedert eeuwen niet meer.

Godsgerichten. Zie —RDALIeN.
Godshof, voormalig klooster in Friesland. Zie

NYKLOOSTER.

Godswaard-op-de-Veluwe, dezen naam
ontving de stad Wageningen, bij de bevestiging van
hare rechten door graaf Reinald I van Gelder.
Godthaab, d.i. Goede Hoop, de oudste deensche nederzetting in Groenland, in 1721 gesticht
door Hans Egede, is thans een dorp met omstreeks
900 inw., en heeft eene boekdrukkerij, welke in de
laatste jaren verscheidene werken in de groenlandsche taal heeft geleverd.
Godunow, of Godoenof (Boris), tsaar van
Rusland van 1598 tot 1605, was van tartaarsche
afkomst. Geboren 1552, werd hij eersten minister
van den jongen tsaar Feodor, den zoon van Iwan IV,
die met G.'s zuster Irene gebuwd was. Na den tsaar
door middel van vergif uit den weg geruimd te hebben, beklom G. zelf den troon (1598) ; reeds in
1592 had hij den troonopvolger Demetrius insgelijks
van het levee beroofd. De regeering van G. was die
van een behendig, maar wreedaardig usurpator,
totdat hij 13 April 1605 zelf omkwam door vergif,
nadat de eerste valsche Demetrius hem reeds verscheidene provincien ontweldigd had .—G. (Feodor),
zoon van den vorige, werd bij den dood zijns vaders
door de armee als tsaar uitgeroepen, doch Meld zich
slechts twee maanden staande, toen hij het onderspit moest delven voor den valschen Demetrius
(Otrepieff).
Godwin (graaf), engelsch edelman van saksische afkomst, zoon van Ulfnoth of Wolfnoth, graaf
van Sussex (of, volgens anderen, zoon van een veehoeder), oefende gedurende eene reeks van jaren op
de koningin van Engeland eene macht nit, nagenoeg
als in Frankrijk de majordomussen. Hij liet zijne
dochter Edith in den echt treden met koning Eduard
den Biechter, en baande voor zijnen oudsten zoon
(Harold II) den weg, om zich van den troon meester
te waken. Hij stierf plotseling 1054, terwijl hij aan
tafel zat met koning Eduard.
Godwin (William), beroemd engelsch schrijver, geb. 3 Maart 1756 te Wisbeach in het engelsche
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graafschap Cambridge, was tot 1782 predikant,
ten laatste boekhandelaar te Louden, waar hij 7
April 1836 stierf. Behalve philosophische romans
(0. a. Caleb Williams, 1794), en kinderwerkjes (onder het pseudo Edward Baldwin), schreef hij verscheidene belangrijke werden, waarvan vooral te
noemen zijn : History of the life and age of Geoffrey
Chaucer (Londen 1803; 2e druk 4 dln. 1804), en
History of the commonwealth of England (4 dln.
Londen 1824-28). — G. (Mary WOLLSTONECRAFT
mevrouw), echtgenoot van den vorige, geb. 27 April
1759 te Loddon in Norfolk, gest. 10 Sept. 1797,
maakte insgelijks naam in de letterkundige wereld.
Godzjam. Zie GODSCHAM.
Godzjeb. Zie GODSCHEB.
Goe ..... Vele duitsche en andere namen worden zoowel met oe als met to gespeld; men zoeke
die op Go.....
Vele vreemde namen, die volgens hunne uitspraak
met oe gespeld kunnen worden, zoeke men, indien
ze niet hieronder mochten voorkomen, met de spelbijv. Goeniri te zoeken op GUMRI, enz.
ling
Goearitji -eilanden, eene groep eilandjes
in den Molukschen archipel, tusschen de eilanden
Makjan en Batjan.
Goede Godin, eene godin, die to Rome vereerd werd, vermoedelijk identiek met Cybele ; men
gaf den naam van G. G. ook wel aan Ops, aan Vesta
en aan Rhea. Haar ter eere werden feesten gevierd,
waarbij de priesters geen mannen toelieten ; Clodius
bestak het waagstuk, op listige wijze in het heiligdom binnen to sluipen om te zien wat daar eigenlijk
gebeurde; in de laatste eeuwen van het Heidendom
leverden die feesten het schouwspel op van de vealgelijkste buitensporigheden.
Goede Hoop (Kaap de), de zuidpunt van
Afrika, werd het eerst gezien en gedeeltelijk omgezeild door Bartolommeo Diaz (1486), die haar Cabo
de los tormientos noemde, d. Kaap der Stormen,
welke naam echter door koning Jan II van Portugal
werd veranderd in Kaap de G. H., daar er nu goede
hoop bestond eenen zeeweg naar de Indièn to zullen
vinden. De eerste werkelijke omzeiling had eerst
plaats in 1497 door Vasco de Gama. Over de aldaar
gestichte kolonie, zie KAAPLAND.
Goedereede, I) G., eigenlijk West-Voorn,
voormalig eiland in Zuid-Holland, van Zeeland gescheiden door de Noordzee ten W. en door het Goereesche Gat ten N. W.; ten 0. is het gescheiden van
Oost-Voorne door de riv. het Haringvliet, terwij1
G. sedert 1780 ten Z. 0. door indijking verbonden
is met het eiland Over-Flakkee of Zuid-Voorne. Het
voormalige eiland G. alleen is bevolkt met omstr.
4500 zielen. — '2) G., of Goeree, eertijds eene ommuurde en zeer vermaarde koopstad op bet voorm.
eiland G., ligt 3 uren gaans ten Z. Z. W. van Brielle.
De vestingwerken van G. werden voornamelijk aangelegd na 1428, in welk jaar het eenen hevigen aanval had moeten afweren van de Zevenbergers; reeds
1415 was G. door hertog Jan van Braband belegerd
en grootendeels platgebrand. Op het toppunt van
bloei stond G. in het laatst der 15e en het begin der
16e eeuw, toen bet zeehandel dreef met Engeland,
Frankrijk, de Oostzee, Noorwegen, enz.; maar ook
juist in dien tijd had het 't meest to lijden: in 1482
ontstond er brand, die nagenoeg de gansche stad in
de asch legde; doch G. was reeds spoedig herbouwd.
In 1490 bemachtigden die van G. een deensch
roofschip, en die zeeschuimers werden binnen G.
met den dood gestraft ; 22 Juli van datzelfde jaar
kwam jonkheer Frans van Brederode met eene duch-

tige scheepsmacht om G. voor de Hoekschen to veroveren, doch werd door den heldhaftigen tegenstand
der burgers en vrouwen van G. met groot verlies
afgeslagen. Kort na de inname van den Briel (1 April
1572) door de Watergeuzen, werden doze ook meester van G. In 1604 kwam Jacob Boey, admiraal van
Antwerpen, op West-Voorn landen, plunderde Ouddorp, en meende G. hetzelfde lot to doen ondergaan,
doch werd door die stad zoo dapper ontvangen, dat
hij met zwaar verlies het hazenpad koos. Herhaalde
malen had G. van watervloed veel to lijden, zoo 5
Nov. 1530, bij den zoogenaamden vijfden Allerheiligenvloed in 1570, en ook in 1618, bij welke laatste
gelegenheid eene lang to voren verdronkene stad
ontdekt werd, waaraan men den naam gaf van de
Dude Wereld.

Goedereede en Overflakkee, eiland der
prov. Zuid-Holland, vormde voor de bedijking van
1751 twee eilanden (zie GOEDEREEDE).
Goege, voormalig dorp op bet eiland Flores
(nederl. 0. I.), was de hoofdkampong van den radja
van Larantoeka, doch werd in 1838, met nog zeven
andere kampongs, door de Nederlanders vernield, om
de bevolking to straffen voor zeeroof en slavenhandel.
G-oegoer—Malintang, sterkte ter westkust
van Sumatra, residentie Padangsche Bovenlanden.
Bij den opstand, die 24 Fehr. 1841 in die residentie uitbrak, werd het kleine garnizoen van G. aangetast door eene ontzettende overmacht der muitelingen. Na de kloekste verdediging gedurende 4 dagen, werd de kleine bezetting door hongersnood
gedwongen tot den aftocht ; drie zwaargekwetsten
verkozen evenwel achter to blijven, en zich met de
brandende lout bij den kruidvoorraad te plaatsen.
Toen nu de muitelingen als in triomf de sterkte
binnenrukten, vloog die eensklaps met hen in de
lucht; de drie helden, die zich aldus opofferden,
waren : serjant Schelling, fuselier Maerien, en de
javaansche fuselier Sosrnato.
Goeli—Goeli, Dud dorp ter westkust van bet
eiland Ceram (nederl. 0. I.), lag derdhalve mijl bewesten Keffing; in 1624 (23 Dec.) werd door de
Nederlanders een kontrakt gesloten met de hoofden
van Ceram-Laut, Keffing, Goram, Goeli-Goeli, enz.,
waarbij doze zich verbonden zonder toestemming
van den gouverneur van Amboina met geen Spanjaarden, Tidoreezen, Macassaren, Bandaneezen, Engelschen, Denen, Franschen of andere nation eenigerlei verdrag to zullen sluiten. In 1659 werd door
de bevolking van G. eene sterkte G.—G. aangelegd
op eene hooge steenrots, welke sterkte later door
de nederl. troepen is bemachtigd.
Goemalang. Zie GOEMILAN.
Goemba, I ) berg op Java.-2) rivier op Banka.
Goemilan, of Goemalang, dorp op het eiland
Ceram (nederl. 0. I.), in het landschap G., dat van
genoemd eiland het oostelijk gedeelte uitmaakt.
Goenang, of Goenong. Zi e —0ENONG.
Zi Zie
G OINGA
friesch
—.
I d dorp.
Goenga, f
Goenghem, oude naam van het friesche dorp
Goinga.
Goening—Pring, voormalig dory op Java,
resid. Radon, ads.-resid. Magelang, word in Mei 1827,
wegens aanhoudend heulen met de muitelingen, door
de nederl. troepen vernield.
Goenong, dorp op Sumatra, in de Padangsche
Bovenlanden, district Batipoe, word in Maart 1833,
na eenigen tijd door de muitelingen bezet geweest
to zijn, door de nederl. troepen heroverd. — Nog
verscheidene andere dorpen in nederl. 0. I. (op
Java, Sumatra, Lepar, Borneo, enz.) dragon den
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naam van Goenong, welk javaansch en maleisch
woord zooveel beteekent als berg, en in samenstelling met eenigerlei ander woord de benaming is van
eene groote menigtelandschappen, districten, eilanden, dorpen, rivieren, bergen, enz. in nederl. OostIndie, o. a.:
G.-Api, 1) ook Sangeang genaamd, eiland beoosten het eiland Soembawa, onderhoorig aan den saltan van Bima, met eene scherpe bergpiek op de
oostzijde, die altijd rookt; ruim 300 zielen ; goede
paarden ; dit eiland dient ook tot verblijfplaats voor
hen, die voor een korten tijd gebannen worden.
2) ook wel Brandend Eiland genaamd, een onbewoond vulkaan-eiland in de Banda-zee, benoordoosten het zuidwester-eiland Wetter; de vulkaan
is sedert lang in rust. — 3) ook Vuurberg genaamd,
eiland in de Banda-zee, behoort tot de Banda-eilanden, en ligt 10 minuten varens van Neira ; het is een
1000 vt. hooge berg, die altijd rookt. — 4) vulkaan
op de noordzijde van het Sangir-eiland Siao, resid.
Manado. — 5) vulkaan op het eiland Lombok, niet
ver van het ineer Danoe, is een pick van den berg
Rindjani.
.
G.-Atvoe,vulkaan op't eil.Groot-Sangir.ZieAnoE1).
G.—Monjet. Zie APENBERG.
G.-Talo, of G.-Tello, in de wandeling Gorontalo
genaamd, 1) rijkje op Celebes, aan de noordzijde
van de Tomini-baai, was vroeger een roofstaat ; er
zijn eenige Cbristenen, doch de bevolking is mahomedaansch; in dit rijkje alleen zijn over de twee
honderd mahom. priesters. — 2) sterk bevolkte
hoofdplaats van bet rijkje G.-T., aan de golf van
Tomini en aan de rivier G.-T. — 3) rivier, die
zich in de golf van Tomini outlast ; hare uitwatering
draagt ook den naam van Golf van G.-T.-4) Hoek
van G.-T. beet eene kaap aan de zuidkust der noordoostelijke landtong van Celebes.
G.-Teboer, rijkje op Borneo's noordoostkust, groot
omstreeks '260 vierk. mijlen, en ruim 20,000 zielen
sterk, grenst ten N. aan Boeloengan, ten Z. aan de
rivier Koeran, ten 0. aan de zee; het staat onder een
sultan, aan wien ook 16 fangs de kust liggende eilandjes onderhoorig zijn, en wieus residentie is in
het dorp G.-T., aan de rivier Segah, I uur gaans
van Samblioeng.
G.-Goentoer, of Donderberg. Zie GOENTOER.
Gopntoer, of Goenong-Goentoer, d. Donderberg, de voornaamste pick van het Goentoer-gebergte,
in de Preanger Regentschappen op Java, regentschap
Baudong, ruim 1 mijl benoordwesten Garoet, een
vuurspuwende berg, die het laatst gebrand heeft in
1847; vroegere uitbarstingen 1843, 1842, 1841,
1840, 1825, 1818, 1803, enz.
Goentoer-Ginie, dorp op Java, resid. Kadoe,
regentschap en district Magelang, 23 Juli 1828 werden de muitelingen, die bier post gevat hadden, na
een hevig gevecht door de nederl. troepen genoodzaakt terug te trekken op Gamplong.
Goeree, verkort van GOEDEREEDE.
Goerieden. Zie GOURIEDEN.
Goerle, n.-brab. dorp. Zie GOIRLE.
Goes, of Ter-Goes, lat. Goesa, stad op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, 4 uren gaans beoosten
Middelburg, 3 uren gaans bezuiden Zierikzee ; 5700
invv.; was in 1406 nog een dorp, doch werd 1417
van poorten en vestingwerken voorzien, en (21 Nov.)
door vrouwe Jacoba als stad erkend. In 1576 verliet
G. do spaansche zijde, en stelde zich onder het gezag
van den prins van Oranje. In 1530 (5 Nov.) Teed G.
van den St.-Felix-vloed, waardoor de Ganzenpoort
der stad bezweek. Verscheidene mannen van ver-

maardheid zijn te G. geboren ; zoo o. a. de dichter
Johannes Antonides van der Goes, de romanschrijver
Jacques Francois Bosdijk, en de vooral in de 19e
eeuw bij de orthodoxe Protestanten hooggeroemde
middelburgsche predikant Bernardus Smytegeld.
Goes (Joh. Antonides van der), nederlandsch
dichter. Zie ANTONIDES.
Goesange, fransche naam van Goetzingen.
Goesdorff, of Goestorff, ook Gosdorff, dorp in
nederl. Luxemburg, 1 uur gaans bezuidoost. Wiltz.
Goestingen, .I .uxemb. dorp. Zie GOSTINGEN.
h ddorp. Zi GOESDORFF.
Goestorff, I
Goethe. Zie GOTHE.
Goetzingen, of Goesingen, ook Guitzingen,
fransch Goesange, dorp in nederl. Luxemburg,
derdhalf uur gaans benoordw. Luxemburg.
Goeveling, of Gueblingen, fransch Goblange,
dorp in nederl. Luxemburg, een kwartier gaans van
Goetzingen.
h dole.
Goezingen, I
GOETZINGEN.
ZiZie
G
Gog, 1) een afstammeling van Ruben ; I Chron.
5 : 4. -- 2) de Antichrist ; zie het volgende art.
Gog en Magog, de namen van een fabelachtig
koning en dito yolk, uit het Noorden komende, om
Israel te verderven. De profeet Ezechiel maakt
melding van G. en M. in de hoofdstukken 38 en 39;
ook in de Openbaringen van Johannes (20 : 8) worden ze vermeld als Antichrist, zooals ze ook in den
Koran door Mahomed zijn voorgesteld. Bij verscheidene arabische schrijvers wordt van G. en M. gewag
gemaakt ; sommige geleerden hebben die namen
toepasselijk willen maken op de Scythen, of op de
Perzen ; zie ook MAGOG. - G. en M. noemt men
ook de twee reuzen-standbeelden van (saksische ?)
hrijgshelden, die te Londen voor de deur van het
stadhuis (van de Guildhall) geplaatst zijn, en vermoedelijk dagteekenen nit den tijd der Romeinen.
Ook een bergengroep in het engelscbe graafschap
Cambridge is naar G. en M. genoemd ; zie het art.
G OGMAGOG-HILLS.
Gogel (Izaac Jan Alexander), nederl. staatsman
onder de fransche overheersching, geb.10 Dec.1765
te Yacht, werd aanvankelijk tot den koophandel
opgeleid te Amsterdam, waar hij 1791 eene eigene
zaak begon ; doch reeds in 1794 werd hem door de
Patriotten eene zending naar Frankrijk toevertrouwd;
onder de Bataafsche republiek bekleedde hij verscheidene posters, was van 1798 tot 1801 regent van
finantien, werd op nieuw als zoodanig aangesteld
1805, en ontwierp (onder Schimmelpenninck) een
geheel nieuw belastingstelsel, dat 1806 in werking
trad ; in datzelfde jaar werd hij door koning Lodewijk in zijnen post bestendigd, lien hij bekleedde
tot 1809. Doch nauwlijks had G. het plan gevormd
om weder koopman te worden, of Napoleon onthood
hem naar Parijs, en overlaadde hem met eerbewijzen
en henoeming tot gewichtige ambten ; in 1814
vestigde G. zich als ambteloos burger te Overveen,
en werd 1821 benoemd tot staatsraad, kort voor
zijnen dood (13 Juni).
GOggingen, dorp in Beieren, kreis Zwaben,
aan de Wertach, 1 uurbezuidw. Augsburg; 1300 inw.
Gogmagog—Hills, bergengroep in Engeland,
ruim 1 uur gaans bezuidoosten Cambridge; op den
hoogsten top vindt men de overblijfselen van eene
oude lege,rplaats.
Gogna, rivier in Sardinie. Zie AGOGNA.
Gogo, 1) stad in Abyssinia, in bet koningrijk
Amhara, beoosten het meer Dembea. — 2) stad in
britsch 0. I., presidentsch. Madras, op de westkust
der golf van Bombay.
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Gograh,

Gograh
ook Sardzjoe, of Dewa, wellicht de

Elgoramis van Arrianus, rivier in Hindostan, ont-

springt op het Himalaya-gebergte, doorstroomt het
voormalige koningrijk Oude (Aud besproeit
Bartapoer, Fizabad en Oude, neemt de rivieren Kali
en Rapty in zich op, en ontlast zich boven Tsjapra
in den Ganges. De Hindoes beschouwen de G. als
eene heilige rivier.
Goguet (Antoine Yves), raadsheer in het parlement van Parijs, geb. aldaar 1716, aan de pokken
gestorven 1758, is bekend door een goed werk, getiteld : De l'origine des lois, des arts et des sciences,
et de leurs progrês chez les anciens peuples (3 dln.
Parijs 1758; laatste druk 3 dln. Parijs 1820).
Gohier (Jonis Jerome), fransch rechtsgeleerde
en staatsman, geb. 1746 te Samblancey in Touraine,
was advocaat toen de omwenteling uitbrak, waarvan
hij een ijverig voorstander werd. Ofscboon 1791
tot lid van de Wetgevende vergadering gekozen,
koos men hem, als niet heethoofdig genoeg, niet tot
lid der Conventie ; daarentegen bekleedde hij hooge
bedieningen bij het ministerie van justitie, werd 10
Aug. belast met het uitbrengen van rapport over de
papieren, die in de Tuilerien waren gevonden, en
van die taak kweet hij zich met eenige gematigdheid. In 1799 werd hij, ter vervanging van Treilhard,
gekozen tot lid van het Directoire, en was als zoodanig, met Moulin en Roger-Ducos, de tegenstander
van Sieyes. Op den 'Ben Brumaire was G. president
van bet Directoire, en protesteerde te vergeefs tegen
het geweld, waarvoor hij moest zwichten. Onder
Napoleon was hij fransch gezant in Holland, totdat
dit bij Frankrijk werd ingelijfd. Hij stierf 29 Mei
1830. Zijne Memoires (2 dln. Parijs 1824) zijn inzonderheid van gewicht voor de geschiedenis van
18 Brumaire.
Gohilwar, district in Guzerat, bevolkt met
248,000 zielen, staat under een aan Engeland schatplichtigen vorst, die gewoonlijk Rawoel of Thakoor
van Bhaonagar genoemd wordt, en een jaarlijksch
inkomen heeft van 740,000 ropijen.
Gohimrup, oude naam van Goingarijp.
Gohlis, dorp aan de Pleisse, een kwartier gaans
v. Leipzig ; 2000 inw.; vele buitenplaatsen, en 't huis
waar Schiller zijn ' Lied an die Freude" gedicht heeft.
Giihrde, een beukenbosch (4 vierk. mijlen
grout) in bet hanov. prinsdom Luneburg, met koninklijk jachthuis, bekend door het verbond (1700)
van hertog George van Celle met Zweden en de
Algemeene Staten. der Vereenigde nederl. provincien
tegen Frederik IV van Denemarken ; zoo ook door
de overwinning der Geallieerden (under Walmoden)
op dt Franschen 16 Sept. 1813.
Goidschalksoord, gemeente met 180 inw.,
3 uren gaans westelijk van Dordrecht en drie kwartier gaans noordelijk beoosten Oud-Beierland.
Goier, fransche naam der limburgsche rivier
de Jeuk. Zie JEUK.
Goilberdingen. Zie GOLBERDINGEN.
Goinga, of Goingum, dorp in Friesland, 1 uur
gaans oostelijk benoorden Sneek ; 250 inw.; bij den
watervloed Febr. 1825 ondergeloopen.
Goingarijp, dorp in Friesland, 2 uren gaans
bezuidoosten Sneek.
Goirke (het), dorp in Noord-Braband, 4 uren
gaans bezuidw. 's-Hertogenbosch; met onderhoorige
gehuchten 6000 zielen.
Goirle, of Goorle, bij verkorting meestal Cool
genoemd, dorp in N.-Braband, I uur gaans bezuiden
Tilburg, aan de Leye; 1586 door de Staatschen geplunderd ; Teed 1702 veel van de fransche troepen.

Goldoni
Goito, marktvlek in de oostenrijksch-lombard.
prov. Mantua, aan den Mincio,3 uren gaans benoordw.
Mantua; 1800 inw.; overwinning der Piemonteezen
op de Oostenrijkers 30 Mei 1848.
GOk–su, Geuk-soe, rivier in Klein-Azie, ejalet
Adana, ontspringt op den Ala-dagh, en valt na eenen
loop van omstr. 25 mijlen in de Middellandsche Zee.
GOktscha, Geuktsja, of Sewan, aanzienlijk
binnenmeer in russisch Armenie, benoorden Eriwan,
is 9 mijlen lang en 4 mijlen breed, en outlast zich
door den Zengi in den Aras.
Golan, stad in Basan, in het landschap Gaulanitis; Deut. 4:43 ; Joz. 20 : 8; 21 :27;1 Chron. 6: 71.
Golberdingen, of Goilberdingen, voormalig
dorp (thans buurtschap) in Gelderland, I uur gaans
bewesten Culenborg ; reeds alsdorp vermeld in 1269.
Golconda, stad met fort in Nizam's gebied,
op een berg, ruim 1 uur gaans bewesten Hyderabad,
bekend als de bewaarplaats der diamanten, die Tangs
de oevers der rivieren Krisjna en Pennaar worden
gezameld, en als de voormalige hoofdstad van een
koningrijk ; is thans zeer in verval, dock nog altijd
eene zeer sterke stad ; de Nizam heeft bier zijne
schatten opgehoopt, en vreemdelingen worden niet
binnen de poorten toegelaten.
Goldap, stad in het pruis. reg.-distr. Koningsbergen, 8 uren gaans bezuiden Gumbinnen, aan de
rivier G.; 4000 inw,; in de nabijheid de berg G.
Goldast (Melchior), genaamd von Heimingsfeld, geb. 6 Jan. 1576 te Espen bij Bischofszell in
Zwitserland, gest. 1635 (na een leven vol wisselvalligheden) als kanselier der universiteit Giessen,
onderscheidde zich vooral op het gebied van middeleeuwsche geschiedenis en staatsrecht. Zijne voornaamste werken zijn : Scriptores reruns Suevicarum
(Frankfort 1605) ; Scriptores rerum Alemannicarum
(3 dln. Frkf. 1606; nieuwe dr.1730); Constitutionum
imperialiunz collectio (4 dln. Frkf. 1607 ; ook 1713).
Goldau, vroeger een dorp in het zwits. kanton
Schwytz, tusschen den Rigi en den Rufli-berg, werd
2 Sept. 1806 met de dorpen Busingen en Rothen
bedolven under eene bergstorting, waarbij omstreeks
400 menschen het leven verloren. Midden in die
thans gedeeltelijk met gras en mos begroeide steenwoestijn staat eene kapel.
Goldberg, 1) stad met 7000 inw. in pruis.
Silezie, aan de Katzbach, ruim 4 uren gaans bezuidw.
Liegnitz ; de 1533 gestichte school te G. was eene
zeer beroemde. De stad heeft haar ontstaan te danken aan eene goudmijn, die echter in den Hussietenoorlog geheel te niet ging. Van 1441 tot 1454
resideerde te G. hertog Hendrik X van Brieg, stamheer der zijlinie Brieg-G.-2) stad in MecklenburgSchwerin, 5 uren gaans bezuidoosten Schwerin,
aan het meer van G.; 2600 inw.
Goldhoorn, of Golthoorn, voormalig dorp in
Groningen, werd 1277 door den Dollart verzwolgen.
Goldingen, 1) stad in het russ. gouvernement
Koerland, aan de Windau, circa 15 mijlen noordelijk
bewesten Mitau ; 4800 inw. — 2) gemeente met
ruim 1000 inw., in het zwits. kanton St.-Gallen,
district Utznach, in bet Goldinger-dal, dat 3 a 4 uren
gaans lang is, en doorstroomd wordt door eene Beek
(de Goldingerbach).
Goldoni (Carlo), de eerste ltaliaan, die blijspelen geschreven heeft, geb. 1707 te Venetie, na
een veelbewogen level' gest. 1793 te Parijs. Na zijnen dood zijn verscheidene complete edifier' van
zijne stukken in het Licht verschenen ; de beste zijn
44 dln. Venetie 1794 en 26 din. Lucca 1809; eene
bloemlezing gaf Mantucci (4 din. Leipzig 1828).

Goldschmidt
Goldschmidt (Herman), schilder en sterrekundige, geb. 17 Juni 1 802 te Frankfort aan den
Main, °nixing zijne opleiding aan de schilder-akademie t' Munchen, vestigde zich 1836 te Parijs, en
is niet slechts als schilder gunstig bekend, maar
tevens als een der voornaamste sterrekundigen van
onzen tijd ; sedert 1852 heeft hij niet minder dan
Lien asterolden ontdekt, en buitendien meer dan
tien duizend sterren, die op geen der bestaande hemelkaarten voorkomen.
Goldsmith(01iver), engelsch dichter en schrijver, geb. 10 Nov. 1728 te Pallas in het iersche
graafschap Longford, na een veelbewogen leven
gest. te Louden 4 April 1774. Hij is wereldberoemd
geworden door zijn Vicar of Wakefield (Londen 1765 ;
ontelbare malen herdrukt). Behalve eene menigte
historische werkjes (verkorte romeinsche Geschiedenis, gesch. v. Griekenland, gesch. v. Engeland,
brieven over de gesch. v. Engeland, enz.), blijspelen
(o. a. She stoops to conquer), biographien (o. a. van
Irving, van Foster, enz.) en zedelijke verhalen, leverde hij verscheidene gedichten (2 din. Londen
1780; 1831; 1845; 1858). Zijne Miscellaneous
works werden herhaalde malen in het licht gegeven,
o. a. door Cunningham (4 din. 1855).
Golega, vlek in Portugal, prov. Estremadura,
14 mijlen benoordoosten Lissabon; 2800 inw.
Golek—Boghaz, de Cilicische Poorten, die in
de oudheid van Tarsus naar Cappadocie leidden,
duchtig versterkte (3550 vt. hooge) bergpas door
den Taurus (Bulghar-Dagh), in het turksche
lik Adana; over dezen bergpas loopt de weg van
Tarsus naar het, binnenland van Klein-Azie.
Goletta, versterkt stadje aan de invaart der
lagune Boghaz bij Tunis, met reede, scheepswerven
en vuurbaak.
Golgatha, hetzelfde als Golgotha.
Golgi, eene kolonie, op de oostkust van Cyprus,
gesticht door Golgus, met een Venustempel.
Golgotha. Zie r-ALVARIE-BERG.
Goliad, vervaliene stad in Texas, aan den SanAntonio, 14 mijlen bezuidoosten Bexar; verwoest
in den oorlog van 1836.
Goliath, een philistijnsche rens, uit Gatti
(Geth); hij kwam de Israelieten tarten in hunne
legerplaats, waarop David zich aanbood om hem te
bevechten, hem doodsloeg met een slingersteen, en
hem toen het hoofd afhieuw met zijn eigen zwaard ;
I Sam. 17: 4, 23; 21: 9; 22:10; II Sam. 21:19;
I Chron. 20:5.
Golikow (Iwan), of Golikoff, russisch schrijver, geb. 1735 te Koersk, gest. 1801 te Petersburg,
was eerst koopman, wijdde zich vervolgens geheel
aan de beoefening van geschiedenis en letterkunde,
verzamelde alle gegevens, die hij vinden kon, betreffende bet leven van tsaar Peter I, en gaf in de
russische taal in het licht Leven en Daden van
Peter den Groote, herschepper van Rusland" (12
din. 1788-90) ; daarop volgden tot in 1798 verscheidene aanhangsels (te zamen ook nog 1 8 din.) ;
in 1798 gaf hij tevens een bundel anecdoten van
Peter den Groote.Voor een en ander werd hij (1800)
door keizer Paul I begiftigd met den titel van hofraad.
Golius (Jacobus), orientalist, geb. 1596 te
's-Gravenhage, werd 1622 'toegevoegd aan de ambassade, die de Vereenigde-Provincien naar Marokko
zonden, en na zijne terugkomst prof. der arabische
taal en letterkunde en der wiskunde te Leiden,
waar hij 28 Sept. 1667 stierf. Zijn Lexicon ArabicoLatinum (Leiden 1653) is nog thans geacht. Wijders
heeft men o. a. van hem : Ahmedis arabsiadw vitro
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et rerum gestarum Timuri (Tamerlan's) historia (Leiden 1636) ; Alfragani elementa astronomica (Amst.

1669), enz.

Gollen, een 442 voet hooge berg beoosten
KOslin ; op den top van den G. een gedenkteeken
voor de 1813-15 gevallene strijders van AchterPom meren.
Gbllheim, of Gellheim, marktvlek in den
beierschen Rijnpalts, kanton Kirchheimbolanden ;
2200 inw.; in de nabijheid van G. (op den Hasensneuvelde Adolf van Nassau 2 Juli 1298 in
den slag, waarin Albertus van Oostenrijk overwinnaar bleef.
G011nitz, marktvlek in het hongaarsche comitaat Zips, aan de zich in den Hernad ontlastende
rivier G., 7 uren gaans bezuidw. Eperies; 5000
rijke mijnen (koper en voornamelijk ijzer).
Gollnow, stad in pruisisch Pommeren, 6 uren
gaans benoordoosten Stettin ; ruim 6000 inw.; was
vroeger Hanze-stad.
Gollub, stad in het pruis. reg.-distr. Marienwerder, aan de Drewentz ; 2600 inw.
Golo, rivier op Corsica, ontspringt in het zuiden van het gebergte Paglia-Orba, en valt aan de
oostkust van het eiland, 5 uren gaans bezuiden
Bastia, in de Middellandscht Zee. Nabij de uitwatering de rumen van Mariana. De rivier G. gaf in
1793 haren naam aan een departement der fransche
republiek, bevattende het geheele noorderdeel van
Corsica, met Bastia tot hoofdplaats; in 1811 werd
dat dept. met het dept. Liamone vereenigd, en heette
sedert departement Corsica".
Golowin, grafelijk russisch geslacht, welks
voornaamste leden zijn : G. (Iwan Stephanowitsj),
onderscheidde zich 1554-84 ,onder Iwan den Vreeselijke, tegen de Tartaren. — G. (Semin Wasiljewitsj), gels. 1560, gest. 1734, was een uitstekend
generaal. — G. (Iwan Michailowitsj), gest. 1738 als
admiraal, een gunsteling van Peter den Groote.
—G.
(F'eodor Alexiewitsj), gest. 1706 als opper-admiraal en veldmaarschalk, was een dergenen, door
wien de staatkunde van Peter den Groote wel het
krachtdadigst bevorderd werd. — G. (Nicolaas
Feodorowitsj), een zoon van den vorige, zeeman en
diplomat, viel echter in ongenade, en stierf 1745
te Hamburg. — G. (Iwan),gewoonlijk Prins Howna
genoemd, geb. 1808, houdt meestentijds verblijf in
Engeland, en heeft een aantal werken geschreven
over Rusland en russische onderwerpen.
Golowkin, grafelijk russisch geslacht, van
poolsche afkomst ; de voornaamste leden zijn : G.
(Gabriel lwanowitsj), geb. 1660, gest. 1734, een
vertrouweling van Peter den Groote, vergezelde dezen op zijne meeste veldtochten, en 1 716 ook naar
Amsterdam. Hij liet Brie zonen na, die alien hooge
ambten bekieedden, nl.: G. (Iwan), gest. 1734, en
G. (Alexei), geb. 1688, gest. 1760, beiden in de
diplomatie ; de derde zoon: G. (Michael), insgelijks
diplomaat, stond in hoog aanzien bij keizerin Anna,
en werd na haren dood (1740) vice-kanselier des
rijks en kabinetsminister ; doch in Dec. van dat jaar,
bij de troonsbeklimming van keizerin Elizabeth,
werd hij mede in hechtenis genomen, en ter dood
veroordeeld ; op het oogenblik, waarop dit vonnis aan
hem voltrokken zou worden, werd hem echter gratie verleend : de doodstraf werd veranderd in verbanning naar Siberie, waar hij 1755 stierf. G.
(Gabriel), zoon vats Iwan G., geb. 1721, stied 1787
als opperhofmaarschalk. — G. (Iwan), zoon van
Alexei G., geb. 1 723, gest. 1791, was in de diplomatie.
G. (Gabriel Maria Ernst), broeder van
75
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laatstgenoemden, geb. 1731, was generaal in nederlandsche dienst, en stierf 1800. — G. (graaf George),
neef der beide laatstgenoemden, geb. 1764, president van het departement van koophandel, bekend
door zijne gezantschapsreis naar China (1805-6),
was de laatste van zijn geslacht.
Golownin (Wasili Michailowitsj), russisch
vice-admiraal, geb.1776 in het gouvernemt. Riazan,
in 1831 gestorven aan de cholera, werd met de taak
belast de oostkusten van aziatisch Rusland op te
nemen, en volbracht tot dat einde twee reizen rondom de wereld (1806-1817), werd lang gevangen
gehouden door de Japaneezen (1811-1814), en
gaf bij zijne terugkomst de beschrijvingen van zijne
twee reizen in het licht. De eene is in bet Fransch
vertaald door Eyries, onder dezen titel : Voyage

1854) ; Deutsche Entartung in der licht freundlichen
und modernen Lebensart (Frankfort 1847) ; Des
Menschendasein in seinen weltewig en Zug en und Zeichen
(2 dln. Frankfort 1850); Ein Jagendleben (3 dln.
Leipzig 185'2); Ein Kleinsteidter in Aegypten (Berlijn
1853); Exacte Menschenkenntniss in Studien und
Stereoskopen (3 dln. Berlijn 1860) ; Typen der
Gesellschaft (2 dln. Berlijn 1860) ; Hinter den
Feigenbleittern (dl. I, Berlijn 1862).

de Golovnin, contenant le recit de sa captivite chez
les Japonais, enz. (Parts 1818).

Golowtsjin, stad in het russ. gouvernement
Mohilew ; 2300 inw.
Gols, hongaarsch marktvlek, comitaat Wieselburg ; 1800 inw. (Duitschers).
Golthoorn, voormalig dorp. Zie GOLDHOORN.
Goltsch—Jenikau, boheemsch marktvlek,
kreis Czaslau ; 2500 inw. en kasteel.
GOltsch, eene rivier, die bij Falkenstein in
het saksische Voigtland ontspringt, en zich in de
Witte Elster ontlast bij Greitz. Over het Goltsch-dal
bij Netzschkau, tusschen Reichenbach en Plauen, is
een grootsch viaduct van den saksisch-beierschen
spoorweg gelegd, zijnde 1013 ellen lang, bij eene
hoogste hoogte van 1371 el in 4 &ages (31 Mei
1846 aangevangen, 15 Juli 1851 voltooid).
Goltum, friesch dorp. Zie GOUTUM.
Goltz (von der), adellijk pruisisch geslacht, dat
zich in vele stammen en linidn gesplitst heeft. —
G. (vrijheer Gunther v. d.), keizerlijk generalissimus
en stadhouder van Bohemen en Moravi8 ten tijde
van keizer Ferdinand II. — G. (vrijheer Joachim
Bildiger v. d.), geb. 1623, gest. 1683, eerst in keurbrandenburgsche, daarna in keursaksische dienst,
ondemcheidde zich als veldmaarschalk, vooral in
1683, bij het ontzet van Weenen. — G. (vrijheer
Georg Conrad v. d.), generaal, geb. 1705 te Parsow
in Pommeren, gest. 4 Aug. 1747, was een der beroemdste mannen van zijnen tijd en de vertrouweling
van Frederik den Groote, die hem zijnen Ulysses
noemde, en bij zijnen flood eigenhandig een lofschrift
voor de akademie op hem vervaardigde.— G. (vrijheer Karel Frans v. d.), gest. 1804, was pruisisch
luitenant-generaal der kavalerie, minister van oorlog, enz. — G. (graaf Aug. Friedr. Ferd. v. d.),
geb. 20 Juli 1765, bekleedde verscheidene gezantschapsposten, werd 1807 minister van buitenlandsche
zaken, sloot met graaf Kalckreuth den vrede van
Tilsit, was 1812 bij het bepalen van de verhouding
tusschen Pruisen en Frankrijk verdienstelijk werkzaam, 1816-24 gezant bij den bondsdag, en stierf
als opperhofmaarschalk 17 Jan. 1832. — Thans is
het geslacht:G. gesplitst in zes finial.
Goltz (Bogumil), duitsch schrijver, geb. 20
Maart 1801 te Warschau ; na te Breslau zijne studien
voltooid te hebben, zich eerst aan de landhuishoudkunde gewijd hebbende, leeft hij tegenw. te Thorn
geheel voor de letterkunde. Een philosophisch ontwikkeld onderzoeker, scbildert G. in zijne talentvolle
werken het burgerlijke leven der individuen met
humor, en het volksleven met groote historische
degelijkheid. Zijn voornaamste werk is Der Mensch
and die Leute (5 afl. Berlijn 1858); wijders verdienen melding Ruch der Kindheit (2e druk Frankfort

Goltzius (Hubertus), eigenlijk Hulbert Goltz,
geb. 30 Oct. 1526 te Venlo, noemde zich (omdat
zijn vader geboortig was uit Wirtsburg) Wirtsburger
van Venlo, lat. Herbipolita Venlonianus, was een
voornaam historie- en portretschilder, en heeft
evenzeer naam gemaakt als schrijver en latijnsch
dicker. Van omstr. 1546 tot 1558 woonde hij te
Antwerpen, vestigde zich toen te Brugge, waar hij
eene drukkerij oprichtte, om zijne eigene werken te
drukken, en stierf 14 Maart 1583. Behalve eene
menigte herdrukken van zijne historische en numismatische geschriften, werden zijne Opera omnia
gedrukt 1644 en 1645 te Antwerpen (5 dln. in fol.),
en nogmaals in 5 fol. dln. 1708.
Golubatz, vlek met 600 inw. in Servi8, aan
den Donau ; in de nabijheid van G., op de steile
rots-oevers van het banaat, de vermaarde Muggenspelonk, waaruit des zomers, gelijk uit vele andere
plaatsen in die streek, tallooze zwermen muggers
komen.
Golymin, een plaatsje in Polen,waar de Franschen 26 Dec.1806 de russ. armee onder Buxhioden
aantastten, loch eene gevoelige nederlaag leden,
terwijl Lannes op dienzelfden dag een bloedig gevecht leverde bij Poeltoesk tegen de russische armee
onder Bennigsen, in welk gevecht de overwinning
onbeslist bleef.
Golyzin, of Galitzin, adellijk russisch geslacht.
Zie GALITZIN.
Gomaristen, of Contra-Remonstranten, in de
gereformeerde Kerk de partij van Gomarus (zie dat
art.), die streng aan bet dwaze leerstuk der predestinatie vasthield ; zie meer dienaangaande in het
art. ARMINIANEN.
Gomarus (Franciscus), eigenlijk Francois
Gomar, geb. 30 Jan. 1563, eerst (1587-93) predikant te Frankfort aan den Main, sedert 1594 hoogleeraar der theologie te Leiden, waar zijne strengcalvinistische leerstellingen en zijne zucht om hardnekkig zijne zienswijze door te drijven reeds in
1603 den ongelukkigen strijd deden ontstaan met
Jacobus Arminius over de leer der voorbeschikking.
Iedereen kan over eeuwige raadsbesluiten van eene
Voorzienigheid een denkbeeld opvatten, maar dat
aan anderen te willen opdringen is misdadig, 'daar
ieder, die zulk een idee opvat, in zich zelven de
overtuiging moet omdragen, dat zijn idee niets
enders is dan eene gissing, een vermoeden, want
weten doet hij dienaangaande letterlijk niets. Alle
geschillen op godsdienstig terrein zijn dan ook louter
het uitvloeisel van egoismus, van zucht naar zelfverheffing en van onverdraagzaamheid, veelal bij
beide de in geschil komende partij8n, en althans
steeds bij een der twee ; en zoodoende levert de kerkelijke geschiedenis, helaas ! maar al te vaak, door
alle tijden been, de bevestiging van de woorden van
Dupuis (zie blz. 208, kolom 2, repel 16 v. o.). Toen
G. zag, dat niet alles voor hem wilde buigen, nam
hij 1611 zijn ontslag als prof. te Leiden, en werd
predikant te Middelburg, bleef dat tot 1614, toen
hij als hoogleeraar naar Saumur ging, van waar hij
reeds 1615 als zoodanig naar Groningen werd be-
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roepen, waar hij zijn ambt eerst drie jaren later
kwam aanvaarden. Reeds kort na zijne aankomst
aldaar door de Staten van Groningen en Ommelanden afgevaardigd naar de Synode van Dordrecht
(1618), verdiende hij daar door zijne vinnigheid
den bijnaam van Hamer der Arminianen (zie ARMINIANEN). G. stierf te Groningen 11 Jan. 1641. De
Opera Gonzari (3 dln. in fol. Amst. 1645 en 1664).
Gombaran, dorp op Java, resid. Kadoe, regentschap Magelang, district Minoreh, was in Dec.
1826 een schuilnest der oproerige prinsen; nadat
de muitelingen door de nederl. troepen verdreven
waren, werd G. platgebrand.
Gombaud, of Gondebaud, koning der Burgundiers. Zie GONDEBALD.
Gombette (MO, d. i. Wet van Gombaud, eene
omstr. het jaar 500 door Gombaud of Gondebald,
den derden koning der Burgundiers, uitgevaardigde
wet, opmerkelijk dewijI daarbij aan de Romeinen
dezelfde rechten en voordeelen werden toegekend
als aan het overwinnende y olk. De G.-wet bevat
verscheidene bepalingen, ontleend aan het Theodosiaansche wetboek. Zij bepaalt, o. a., dat de Burgundiers aan de overwonnenen ten minste het derde
gedeelte der veroverde landen moeten laten behouden. De G.-wet werd afgeschaft (840) door Lodewijk den Vrome, die er de capitularien van Karel
den Groote voor in de plaats stelde.
Gombin, stad in het poolsche gonvernement
Warschau, kreis Koszyn ; 4000 inw.
Gombor, dorp op Java, resid. Kadoe, regentschap Magelang ; 2 Febr. 1828 werd de nederl. bezetting alhier aangetast door de muitelingen, die echter met veel verlies op de vlucht werden geslagen.
Gombora, eilandje in den Soendaschen archipel, aan Sumatra's oostkust, aan den noordelijken
oever der rivier van Palembang, was 1819-21 door
Palembangers versterkt, doch werd 24 Juni 1821
door de nederlandsche troepen stormenderhand vermeesterd.
Zie BENDER-ABASS!.
h
Gombroen, _ont„roon.
Gom.er, 1) zoon van Japhet, werd de stamvader der Gomerieten, die als de voorouders der Cimbren aan te merken zijn; Gen. 10 : 2, 3; I Chron.
1 : 5, 6; Ezech. 38 : 6. — 2) huisvrouw van den
profeet Hosea; Hos. 1 : 3.
Gomera, een der Canarische eilanden, bewesten Teneriffe, ruim 7 vierk. mijlen groot, met 9000
zielen ; hoofdplaats San-Sebastian.
Gomera (Pelion de Velez de la), spaansch
eilandje en presidio (kleine vesting) aan de trust
van Marokko, met 300 man garnizoen en 400 presidiarios ; .is versterkt, en behoort sedert 1508 aan
Spanje.
Gommegnies, fransche stad, depart. Nord,
circa 2 uren gaans benoordoosten Quesnoy; 2800 inw.
Gommern, stad in Pruisen, 4 uren gaans zuidelijk beoosten Maagdenburg, aan de Elve; 2000 inw.
Gommerskerspel,voormalig dorp in NoordHolland, werd in de 14e eeuw vereenigd met Enkhuizen, waarvan het lang de mededinger was geweest.
GOmOr, comitaat in Hongarije, groot ruim 73
vierk. mijlen, bevolkt met 158,000 zielen ; hoofdpl.
tegenwoordig Gross-Steffelsdorf (mag. Binza- Szonzbath), vroeger Pleisnicz ; ijzermijnen ; veeteelt.
hongaarsch marktvlek, waarnaar het comitaat
—G.,
G. zijnen naam draagt, heeft 1000 inw. en ligt (5
uren gaans benoordw. Putnok) aan den Sajo, waarom bet ook wei Sajo-GOmOr genoemd wordt.
Gomorrha, stad in het dal Sittim in bet
oorspronkelijke Palestina, (zie ASPHALTITES LACUS),

werd ingenomen door Kedor-Laomer, koning van
Elam, en later met Sodom en eenige andere steden
door vuur uit den hemel verdelgd; Gen. 10 : 19 ;
13 : 10; 14 : 2, 8, 10, 11; 18 : 20; 19 : 24, 28;
Dent. 29 : 23; 32 : 32; Jezaia I : 9, 10; 13 : 19 ;
Jerem. 25 : 14 ; 49 : 18; 50 : 40; Amos 4 : 11 ;
Zeph. 2 : 9 ; Matth. 10 : 15 ; Marcus 6 : 11 ; Rom.
9 : 29 ; 11 Petr. 2 : 6 ; Judas vs. 7.
Goinphi, tegenw. Scumbus, stad in Thessalia,
ill Hesti6otis, nabij de bronnen van den Peneus ;
door Cesar verwoest, doch later weder opgebouwd.
7i -ENDER-ABASSI.
j A -.e
Gomroen, stad
in P
erz.-.
Gonalves, of Gonave, havenstad op de noordkust van Haiti, aan de baai van G., 13 mijlen
benoordw. Port Rdpublicain ; 2000 inw.
Gonaquas, een gemengd ras in Zuid-Afrika,
gesproten uit Kaffers en Hottentotten.
Gonatus (Antigonus). Zie ArincoNus.
Gonave, 1) vruchtbaar doch onbewoond eiland
aan de westkust van het eiland Haiti, groot 12 vierk.
mijlen. — 2) zie GONAiVES.
Goncelin, vlek in het fransche dept. Isere,
6 uren gaans benoordoosten Grenoble ; 1800 inw.
Goncourt (Edmond Louis Antoine Huot de),
geb. te Nancy 26 Mei 1822, en G. (Jules Alfred
Huot de), geb. te Parijs 17 Dec. 1830, twee broeders, die in 1851 het eerst optraden als letterkungen, en sedert een aantal verdienstelijke werken in
het licht hebben gegeven, steeds gezamenlijk, o. a.
La Lorette (4e druk 1856); La socidte francaise
pendant la revolution (1 dl.), pendant le Directoire
(1 dl.),HistoiredeMarie-Antoinette(Parijs1858);enz.
GOnez, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Abauj-Torna ; 3700 inw.; minerale bronnen.
Gond, of Gondy, de taal des Gonds.
Gondar, genaamd de Stud der 44 kerken, stad
met 6000 inw. in Abyssinia, benoorden het Tsanameer, is de hoofdstad van een koningrijk G., dat
veelal Amhara genoemd wordt. Zie AMBARA.
Gondebald, of Gondebaud, koning der Burgundiers, noon van Gundioch en kleinzoon van Gondicarius. Bij den dood zijns vaders (463), werd hem
het laud van Geneve als erfdeel toegewezen ; doch
hij maakte zich meester van de landen zijner drie
broeders (Gondomar, Godegisile en Chilperik), die
hij ter dood liet brengen, breidde zijne grenzen uit
van den Boven-Rijn tot aan de Middell. Zee, en van
de Boven-Loire tot aan de Alpen. Clovis, die Chitperik's dochter Clotilde tot vrouw had, verklaarde
aan G. den oorlog, en overwon hem (501), doch
stond hem den vrede toe op voorwaarde, dat G. het,
Arianismus zou verlaten. G. gaf aan zijne onderdanen de wet Gombette (opgenomen in Frederik Lindeborg's ,,Codex legum antiquarum",Frankfort 1613);
die wet werd in 502 uitgevaardigd te Lugdunum
(Lyon), de hoofdstad der Burgundiers. In het jaar
516 stierf G.
Gondebald, zoon van Adgilt H, volgde 737
zijnen varier op als koning van Friesland, en liet bij
zijnen dood (749) twee onmondige zonen na. Onder
zijne regeering werd bet Christendom vrijelijk ingevoerd.
Gondemar I, ook Gondomar gespeld, zoon
van Gundioch en broeder van Gondebald, ontving
bij zijns vaders dood (463) het land van Vienne als
erfdeel, doch werd daarvan beroofd door zijnen broeder Gon debald, die hem (476 of 491) ter dood liet
brengen. — G. II, koning der Burgundiers, tweede
zoon van Gondebald, volgde 524 zijnen broeder Sigismund op, verdreef de Franken uit zijn rijk, overwon en doodle hunnen koning Clodomir in eenen
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Gonderik

Gonsenheim

grooten slag, die 524 geleverd werd in de vlakte van
bergen van Allahabad, Bengalen en Orissa, op de
Veseronce ; met Italie hield hij vrede, doordien hij
geheele oostzijde tot aan de noordelijke Circars; en
verscheidene steden afstond aan Theodorik, en hij
in dit uitgestrekte gebied (dat naar hen den naam
bleef in het rustig bezit van zijn rijk tot 534, toen
van Gondwana draagt) waken zij, zoo niet de eenige,
hij van den troon gestooten werd door de zonen van
dan toch zeer zekerlijk het grootste Teel der bevolClovis. Zijn rijk werd bij Frankrijk ingelijfd ; en in
king nit. De beschaving is hun nog zoo goed als ge541 stierf G. II in gevangenschap.
heel onbekend. Zij spreken eene eigene taal (het
Gonderik, of Guntharik, koning der Vandalen Gond, of Gondy), welke taal verwant schijnt met
van 406 tot 427. Zie VANDALEN.
de Dravida- talen.
Gondewald. Zie GUNDOWALD.
Gondwana, of Gandwana, het land der Gonds.
Gondi, beroemd geslacht, oorspronkelijk nit Zie GONDS.
Florence, speelt eene belangrijke rol in de geschiedeGondwara, stad in britsch 0. I., presidentnis van die republiek, sedert de 13e eeuw ; leden der
schap Bengalen, 4 mijlen bezuidw. Purneah; 1600
familie G. bestaan te Florence nog tegenwoordig. inwoners.
— Gondi (Ant. de), een afstammeling van het floGondy, de taal der Gonds.
rentijnsche geslacht, kwam zich in het begin der 16e
Gondy (familie de). Zie GONDI.
G.
(Albert de), zoon
eeuw in Frankrijk vestigen. —
Gonesse, marktvlek in het fransche dept.Sei nevan den vorige, trad 1565 in den echt met Claude
Oise, 6 uren gaans beoosten Pontoise en 4 uren gaans
Catherine de Clermont, barones van Retz, en werd
benoordoosten Parijs; 2300 inw.
het hoofd van eene nieuwe linie, die in Frankrijk
Gonfaloniere, in de meeste italiaansche retot groote vermaardheid kwam ; hij is bekend onder
publieken in de middeleeuwen de bevelhebber der
den naam van maarschalk van Retz (zie dat art.).
gewapende macht, bestemd om bij het ten uitvoer
leggen van de wetten dienst te doen ; hij heette G.
— G. (Emmanuel de), zoon van den maarschalk,
was generaal der galeien onder Lodewijk XIII, en
omdat hij een Gonfalon, d. i. eene snort van banier,
werd de vader van den vermaarden kardinaal van
droeg. — G. van den Pauselijken Stoel was eertijds
Retz (zie dat art.). Een andere kardinaal nit dit geeen titel der hertogen van Parma.
slacht, tijdens Hendrik 11/ Parijs ingesloten hield, gaf
Gonfaron, het oude Forum Voconii, dorp in
zijne toestemming dat al het kerkzilver gebruikt
het fransche dept. Var, 9 uren gaans benoordoosten
wierd om den nood der bevolking te lenigen. WijToulon ; 1300 inw.
ders heeft Parijs nit de familie G. nog twee bisschopGonfeind, voormalige stad in Friesland, is
pen of aartsbisschoppen gehad.
door eenen watervloed te niet gegaan, zoodat men
Gondicarius, eerste koning der Burgundiers, niet eens meer weet waar zij gestaan heeft.
kwam 406 in Gallie, en werd van 411 tot 413 meesGongora y Argote (Luis de), spaansch
ter van het land, dat zich uitstrekt van den Rijn tot
dichter, eerst rechtsgeleerde, daarna geestelijke, geb.
de Alpen ; na eene vrij langdurige regeering werd
11 Juni 1561 te Cordova, gest. aldaar 24 Mei 1627;
hij overwonnen door /Wins, en sneuvelde 436 in
zijne liederen en romancen vloeien over van geeseenen veldslag tegen Attila, koning der Hunnen. Hij
tigheid en satire. In zijne kluchtspelen echter verwerd opgevolgd door zijnen zoon Gundioch.
viel hij in pedanterie, waarin hij nog overtroffen
werd door navolgers, die naar hem Gongoristen geGondioc . Zie G UND IOCH.
GUNDUCK.
noemd worden, terwijI die stijl den naam draagt van
Gondok, rivier in Hindostan. Zie
Gondrecourt, vlek in bet fransche Maas- Gongorismus. Eene bloemlezing nit G.'s werken
dept., aan den Ornain, 7 uren gaans bezuidw. Comleverde Ramon Fernandez (Madrid 1787).
mercy; 1700 inw.
GOnningen, dorp en kerspel in den wurtemGondrecourt (Henri Ange Aristide de), bergschen Zwartewoudkreis, aan den voet van den
vruchtbaar fransch romanschrijver, geb. 22 Maart
Rossberg en aan de Wisatz, 2 uren gaans bezuidw.
1816 op Guadeloupe, werd in Frankrijk opgevoed,
Reutlingen ; 2700 inw.
trad in krijgsdienst, kwam 1837 bij de kavallerie
Gonnus, of Gonni, tegenw. Lycostomo, gein Afrika, en was in Maart 1859 opgeklommen tot
wichtige sterkte aan den ingang van het dal Tempe,
kolonel der afrikaansche jagers. Sedert 1844 heeft
was eene stad der Perrhebiers in thessalisch Pelashij eene menigte romans in het Licht gezonden.
giotis. Na de oorlogen der Macedoniers en Romeinen
dorp
in
het
fransche
dept.
wordt
deze stad niet meer vermeld.
Gondreville,
Meurthe, een uur gaans benoordoosten Toni ; 1400
Gono—Goenong, dorp op Java, resid. Kainwoners.
doe; overwinning der Nederlanders op de muiters
Gondrin, dorp (en heerlijkheid met kasteel) 26 Nov. 1826.
in het fransche dept. Gers, ruim 3 uren gaans beGonsalvo de Cordova (Hernandez), herzuidw. Condom; 2200 inw.
tog van Terranova, prins van Venosa, geb. 1453
(Antoine
Louis
de
Pardaillan
de),
te Montilla in de nabijheid van Cordova, was een
Gondrin
hertog van Antin, eenige zoon van mijnheer en meder grootste veldheeren van zijnen tijd; als de Spanvrouw de Montespan, geb. 1665 te Parijs, gest. 1736,
jaarden van el Gran Capitano spreken, wordt daarwas luitenant-generaal en gouverneur van den Elzas.
merle altijd G. bedoeld. Hij bestuurde den veldtocht
Hij deed zich aan het hof van Lodewijk XIV opmertegen Granada, waardoor dat laatste moorsche koken door zijn talent om den koning te vleien en
ningrijk in Spanje vernietigd werd. In 1501 werd
diens wenschen te voorkomen. Een dicht met boohij opperbevelhebber der spaansche armee in Napels,
men begroeid gedeelte van het bosch van Fontainesloeg de Franschen bij Seminara, Cignola en aan den
bleau op zekeren tijd aan den koning mishagende,
Garigliano, veroverde 1503 Napels en Genua. Tot
deed G. in den daarop volgenden nacht al die booonderkoning van Napels benoemd, werd hij echter,
men doorzagen op den stain, en des anderen daags,
door zijne benijders zwart gemaakt bij Ferdinand,
op een door hem gegeven sein, vielen ze allen voor
reeds spoedig van die waardigheid ontzet, :en stierf
des konings oogen als door een tooverslag ter aarde.
in ongenade 2 Dec. 1515.
Gonds, een yolk in Voor-Indie, verspreid over
Gonsenheim, of Gonzenheim, dorp in de
noordelijk Mahratta, Kandesj, Berar tot aan de grenshessische prov. Rijnhessen ; 2500 inw.
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Gontaut

Gooredijk

Gontaut (Armand en Charles de), hertogen
van Biron. Zie B1RON.
Gontran, tweede zoon van Clotarius I, koning
van Frankrijk, ontving in 561 als zijn erfdeel de
koningrijken Burgundie en Orleans, wendde zijne
beste pogingen aan om de tusschen zijne broeders
gerezene geschillen te vereffenen, versloeg de Longobarden, en maakte een einde aan hunne strooptochten in zijn rijk. Door den flood van zijne drie
broeders bleef G. geheel alleen in het bezit van Gallie ; maar hij verklaarde in het aldus verkregen gebied slechts als beschermer van zijne neven beschouwd
te willen worden, en deed Clotariusll,'zoon van zijnen
broeder Chilperik I, te Soissons als koning zalven.
Hij stierf in 593, en werd door den pans gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 28 Maart.
Gonzaga, vlek in de lombard.-venet. prov.
Mantua, 5 uren gaans bezuiden Mantua ; met onderhoorig rechtsgebied 25,000 zielen. Naar dit vlek
draagt een beroemd geslacht zijnen naam (zie het
volgende art.).
Gonzaga, oud italiaansch prinsengeslacht,
reeds dagteekenende uit de 11e eeuw ; de voornaamste leden zijn: G. (Ludovico I); na eenen
langdurigen strijd tegen Passerino Bonacossi, of Bonicolsa, verdreef G. diens geheele familie uit Mantua
(1328), en maakte zich meester van het bewind,
met den titel van capitano. Van zijne zonen was G.
(Guido) degene, die hem als capitano opvolgde ; en
na dezen regeerden Ludovico II G. van 1369 tot
1382, Francesco H G. van 1382 tot 1407, Giovanni
Francesco G. van 1407 tot 1444 ; laatstgenoemde
werd 1433 door keizer Sigismund tot markgraaf
(markies) van Mantua benoemd. — G. (Ludovico
III), uithoofde van zijn gelukkig oorlog-voeren tegen de Ongeloovigen den eernaam dragende van ,,den
Turk", regeerde van 1444 tot 1478. Nu volgden :
Federico I G., van 1478 tot 1484; Francesco II
G. (1484 - 1519), die, als veld heer der italiaansche
staters, aan de Franschen de nederlaag toebracht
1495 in den slag hij Taro ; Federico II G. (15191540), die door Karel V verheven werd 25 Maart
1530 tot hertog van Mantua en 1536 tot markgraaf
van Montferrat. Op laatstgenoemden volgden zijne
beide zonen Francesco III G. (1540-1550) en
Guglielmo G. (1550-1587); toen Guglielmo's zoon
Vincenzio I G. (1587-1611), die zich tegen de
Turken onderscheidde, en wiens drie zonen na hem
regeerden, nl. Francesco IV G. (1611--12), Fernando G. (1612-26) en Vincenzio II G. (1626—
27). Toen met laatstgenoemden de regeerende linie
uitstierf, ontstond de mantuaansche successie-oorlog, waarna . hertog Karel van Nevers (uit eene zijlinie der familie G.) in 1631 door den keizer met
Mantua en Montferrat beleend werd. Hij werd 1637
opgevolgd door zijn kleinzoon Karel III, en deze
werd 1665 opgevolgd door zijnen zoon Karel IV, die
anno 1700 een fransch garnizoen in Mantua ontving, en in den spaanschen successie-oorlog de zijde
van Frankrijk hield, weswege hij door den keizer in
den rijksban gedaan werd, terwijl Mantua door Oostenrijk, en Montferrat door Savoje in bezit genomen
werd. Hij stierf 1708.
Gonzaga (Thomas Antonio Costa de), geb.
1747 te Porto, ambtenaar in Brazilie, als balling gest.
1793 in Mozambique, behoort onder de meest geliefkoosde portugeesche lierdichters, wiens (meerendeels anacreontische) liederen ook in Portugal,
zoowel als in Brazilie zelf, populair zijn. Zijne
gedichten verschenen bijeengebracht onder dezen
titel : Marilia de Dirceo (Rio-de-Janeiro 1845).

Gonzalo de Berceo (Juan), de oudste
spaansche dichter, geb. omstr. 1198, bloeide omstr.
1220-1246 ; de nog van hem bestaande castiliaanache poezien zijn opgenomen in de verzameling van
Sanchez (4 dln. Madrid 1775-90).
Gonzalvo. Zie G-ONSALVO.
Goodrich (Chauncey Allen), engelsch lexicograaf, geb. 23 Oct. 1790 te Newhaven in Connecticut, sedert 1817 professor aan het Yala-College, leverde o. a. uitmuntende nieuwe bewerkingen van
Webster's engelsche woordenboeken (het laatst
1859). — G. (Samuel Griswold), neef van den
vorige, geb. 19 Aug. 1793 te Ridgefield in Connecticut, sedert 1824 boekhandelaar te Boston, en diens
zoon G. (Frank Boot), geb. 1826 te Boston, hebben beiden een geachten naam als auteur; de vader
vooral onder het pseudoniem Peter Parley.
Goods - Island, eiland aan de noordkust van
Australia in de Torres-straat.
Goodwin - Sands, twee gevaarlijke zandbanken aan de kust van Kent, door het kanaal der Downs
van het vasteland gescheiden.
Goodyear (Charles), geb. 29 Dec. 1800 te
Newhaven in Connecticut, fabrikant aldaar, later te
New-York, is bekend als de uitvinder der vulcanisatie van kaoetsjoek.
Gooiland, of het Gooi, voormalig baljuwschap
in de prov. Noord-Holland, waarvan het 't oostelijkst gedeelte uitmaakte. Tot het G. behooren de
gemeenten Blaricum, Bussum, 's-Gravenland, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en het dorp Muiderberg. In het G. lag oudtijds, bezuiden Hilversum,
een groot bosch (het Gooier-bosch), waarvan in het
begin der 16e eeuw nog een gedeelte in wezen was,
doch waarvan thans niets meer bestaat.
Goolairee, een voor de gemeenschap tusschen
Ina en Afghanistan gewichtige bergpas in het Soeleiman-gebergte aan de Gomal-rivier.
Goole, havenstad in het engelsche graafschap
York, aan de Ouse, bij de uitwatering van den Don,
ruim 1 uur gaans bezuiden Howden, was in 1826
nog een dorp, telt thans ruim 6000 inw.
Goomsoor, Ghumsara, hoofdplaats van een
schatplichtig rijkje in britsch Oost-India, in het
noordelijkst gedeelte der noorder-Circars van het
presidentschap Madras ; dat rijkje heeft 67,000 zielen ; de stad ligt 15 mijlen bewesten Djaggernat.
Goomty, of Goomtee, twee rivieren in britsch
0. I., nl. :1) ontspringt in het district Shahjehanpore,
doorstroomt Oude (Audh), doet Lucknow aan, en
ontlast zich, na eenen loop van 98 mijlen, in den
Ganges. — 2) in het district Tipperah, ontlast zich
4 mijlen bezuidoosten Dacca in den Brahmapoetra;
op den zuid-oever van dezen G. ligt Comillah.
Goonong, engelsche spelling. Zie GOENONG.
Goor, voormalig graafschap in Twenthe, prov.
Overijsel; in 970 was dit graafschap gesticht, in
1248 werd het verbeurd verklaard en aan Bernulf,
den 20sten bisschop van Utrecht, geschonken. -- G., lat. Gora, stad in de nederl. prov. Overijsel,
in het voormalige graafschap G., wordt doorsneden
door het riviertje de Regge, telt ruim 2000 inw., en
ligt 6 uren gaans beoosten Deventer. In 1498 werd
G. veroverd door den Heer van Wisch, 1510 door
hertog Karel van Gelder, 1512 door Roelof van Munster, Brost van Koeverden,1517 andermaal door hertog Karel, 1572 door graaf Van den Berg, 1597 door
prins Maurits. Reeds in 1580 was G. belegerd geworden door de Staatschen, doch toen door Maarten
Schenk ontzet.
Gooredijk. Zie GORREDIJE.
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Goorecht

Goorecht,of Gorecht,lat.Prcefecturasuburbana,
uitgestrekte landstreek random de stad Groningen,
bevattende de dorpen Noorddijk, Middelbert, Engelbert, Westerbroek, Hoogezand,Kropswolde,Haren.
Gooty, sterk fort en stad in het britsch-ind.
presidentschap Madras, 10 mijlen beoosten Bellary,
op eenen berg ; was vroeger de hoofdstad van een
Mahratta-rijkje ; bevolking (buiten het garnizoen)
4500 inw.
Goppert (Heinrich Robert), duitsch kruidkundige, geb. 25 Juli 1800 te Sprottau in Neder-Silezie,
sedert 1831 professor der genees- en kruidkunde te
Breslau, heeft veel verdienstelijks geschreven, vooral
over de planten der voorwereld.
GOppingen, stad in Wurtemberg, aan de
Fils, 7 uren gaans bezuidoosten Stuttgart ; 5600
inw.; groat kasteel ; minerale bron.
Gora, 1) in verscheidene slawische talen de
naarn voor berg of gebergte. — 2) stadje in het
poolsche gouvernement Warschau, links aan de
Weichsel ; 800 inw. 3) eiland in den Nip ; zie
ARGO 2). — 4) lat. naam der nederl. stad Goor,
pra y. Overijsel.
Goralen, d. Bergbewoners, zoo noemt men
de bewoners der westelijke Carpathen in Galicia tot
aan de Tatra-bergen ; ze zijn van den poolschen
stam.
Goram, het zuidoostelijkste eiland der Molukken in nederl. 0. 1., resid. Amboina.
Gorbatow,stad in Rusland, 7 mijl. zuidelijk bewesten Nisjnei-Nowgorod, aan de Wolga ; 3200 inw.
Gorcani, een gedeelte der wendische bewoners
van Neder-Stiermarken. Zie SLOWENTZEN.
GOrchen, poolsch Micyska-GOrka, stad in
pruis. Posen, ruim 10 mijl. bezuid. Posen ; 1700 inw.
Gorcum, verkorte naam van Gorinchem.
Gorczkowsky (Karel, ridder von), geb.1778
te Babyce in Oost-Galicia, trail 1792 in dienst bij
de oostenrijksche armee, streed in bijna al de veldtochten der volgende jaren, was 1831 bevorderd tot
luitenant-veldmaarschalk, en werd 1846 benoemd
tot vestings-kommandant van Mantua. Als zoodanig
onderscheidde hij zich door zijne dappere verdediging in den Sardo-oostenrijkschen oorlog van 1848.
Sedert de inname van Venetia, met eene korte tusschenpoos, militair gouverneur aldaar, stierf hij 22
Maart 1858.
Gordenbroeders, in de 16e eeuw afgedankte
soldaten, die plunderend het land afliepen, en zich
van eene soort van dieventaal bedienden.
Gordes, het oude Vordenses, stad in het fransche dept. Vaucluse, 4 uren gaans benoordw. Apt ;
3000 inw.
Gordiaansche knoop. Zie GORDIUS.
Gordianus, de heilige, martelaar voor het ge-

loof onder Diocletianus ; kerkel. gedenkdag 10 Mei.
Gordianus, drieromeinsche keizers, nl.: G. I,
met de bijnamen de Oude en de Afrikaan, voluit
Marcus Antoninus Gordianus Africanus, geb. 157 v.
Chr. te Rome uit aanzienlijke ouders, blank uit door
zijne beschaafde opvoeding, bekleedde verscheidene
hooge ambten, en was eindelijk proconsul van A frika
toen hij (als tachtigjarige grijsaard) in 237 v. Chr.
gezamenlijk met zijnen zoon te Carthago werd uitgeroepen als keizer door de troepen, die in opstand
waren gekomen tegen den wreeden Maximinus. Te
vergeefs trachtte hij zich aan die hooge eer te onttrekken. Nauwlijks zes weken had hij het purper
gedragen, toen hij, door zich te worgen, een einde
aan zijn leven maakte op het vernemen van de tijding, dat zijn zoon, door Capelianus belegerd in Car-
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thago, overwonnen en gedood was. — G. II,
(Marcus Antoninus), bijgenaamd de Jonge, zoon van
den vorige, werd tegelijk met zijnen varier als keizer
uitgeroepen (zie tien regels hooger) te Carthago,
waar hij belegerd, overwonnen en gedood werd door
Capelianus, veldheer van Maximinus en stadhouder
van Mauritania. — G. III (Marcus Antoninus),
bijgenaamd de Vrome, van moederszijde kleinzoon
van G. 1., werd op verlangen des yolks als hcesar"
toegevoegd aan de beide tegen Maximinus gekozene
keizers Pupienus en Balbinus. Nadat de Brie genoemde keizers door eene militaire omwenteling het
leven hadden verloren, werd de twaalfjarige G. door
de pretorianen als keizer uitgeroepen. Vervolgens
gehuwd met de dochter van Misitheus, prefect
van het pretorium, regeerde hij onder de leiding
van zijnen behuwdvader zeer verstandig. Terwijl hij
den perzischen koning Sapor beoorloogde, werd hij
(244) in eene hinderlaag gelokt en vermoord door
Philippus Arabs, die zich daarop van den troon meester maakte.
Gordium, later Juliopolis, stad in Klein-Phrygie, oude residentie der phrygische koningen, bij de
grenzen van Galatia, aan den Sangarius. Zie GORDIUS.
Gordius, een Phrygier, werd, ingevolge de uitspraak van het orakel, van eenvoudig landman ten
troon verheven als koning. Hij stichtte de stad Gordium ; en in den tempel van Jupiter aldaar plaatste
hij den boerenwagen, waarop hij gezeten had toen
men hem het koningschap was komen aanbieden.
Aan den dissel van dien wagers bond hij het juk vast
met een zeer kunstig gelegden knoop (genaamd
Gordiaanscheknoop),waaraan door 't orakel deze voorspelling werd verbonden, dat degene,doorwien deze
knoop losgemaakt wierd, heerschappij zou voeren
over Azle. Toen Alexander de Groote op zijnen veroveringstocht geen kans zag om dien knoop los te
maken, hieuw hij hem door midden met zijn zwaard,
ten einde zoodoende bet orakel toepasselijk te maken op zich zelven. Vandaar dat de uitdrukking den
gordiaanschen knoop doorhakken" beteekent: eene
ingewikkelde, verwarde of netelige zaak tot eene beslissing brengen door eene of andere doortastende
handeling.
Gordon, een oud schotsch geslacht, kwam met
Willem den Veroveraar naar Engeland (1066), en
werd met den hertogelijken titel beschonken in 1684.
Leden der familie G. kwamen door huwelijk in
maagschap met de adellijke geslachten Keith, Argile,
Norfolk, en zelfs met de Stuarts; aan de partij van
laatstgenoemden bleef de familie G. steeds getrouw.
In de 18e eeuw deed zieh vooral kennen G. (George),
bekend onder den naam van lord Gordon, zoon -van
den derden hertog, Cosmo G.; bij was geb. 19 Dec.
1750, diende eerst als zee-officier, nam vervolgens
zitting in het Lagerhuis, en blank uit door zijne
kernachtige redevoeringen en zijne oppositie tegen
het ministerie. Zijne hevige bestrijding van het,
wetsontwerp ter gunste van de Roonisch-katholieken gaf aanleiding tot den grooten londenschen opstand van 2-8 Juni 1780 ; G. werd in hechtenis
genomen, loch vrijgesproken. Later wegens smaadschriften veroordeeld, vluchtte hij 1788 naar Holland, werd naderhand te Birmingham gevat en naar
Newgate gebraclit, waar hij 1 Dec. 1793 stierf. De
mannelijke linie der hertogen van G. is in 1836
uitgestorven met George G., vijfden en laatsten
hertog, geb. 1770, peer 1807, generaal 1819, en
grootzegelbewaarder van Schotland. — G. (Catherine), gesproten nit den oudsten tak der familie
G., was gehuwd met John Byron, uit welk huwelijk

1191

Gordon

Gorinchem

geboren was de zoo algemeen bekende dichter lord
Byron, die naar zijne moeder den toenaanrr van G.

Gorgo, in de grieksche mythologie een monster uit de onderwereld, met een huiveringwekkend
hoofd. Bij sommigen wordt slechts van den zoodanig
monster gewag gemaakt ; doch meestal vindt men
daarvan een drietal vermeld ; zie GORGONEN.
Gorgo, of Corcange .(Khorkhandzj), stad der
ephtalitische Hunnen in Transoxiana. In de nabijheid van G. den grooten veldslag, waarin Firoez I en
zijn Leger omkwamen.
Gorgona, toskaansch eilandje in de Tyrrheensae Zee, met twee forten, klooster en kerk; slechts
bewoond door visschers.
Gorgonen, in de grieksche mythologie (zie
GORGO) drie vrouwelijke monsters, genaamd Stheno,
Euryale en Medusa. Ze waren zusters, en dochters
van Phorcys en Ceto. Zij hielden verblijf in de nabijheid van den lusthof der Hesperieden, die gelegen
was in de omstreken der zuilen van Hercules. Zij
waren afschuwelijk om te zien, en hadden met haar
drieen slechts den oog, waarvan ze zich alle drie bedienden, terwijl ze iedereen, die haar durfde aanzien, in een steenen beeld veranderden. Perseus verloste de aarde van deze monsters, doordien bet hem
met den bijstand van Minerva gelukte het hoofd van
Medusa of te houwen, hetwelk Minerva vervolgens
aan haar schild hing.
Gorgonzola, marktvlek in de lombard. prov.
Milaan; 2300 inw.; prachtige kerk ; is eene hoofdplaats voor de bereiding van Stracchino-kaas.
Gorgue (la), stad in Frankrijk,Noorder-dept.,
aan de Lys, 4 uren gaans bezuidoosten Hazebrouck ;
3400 inw.
Gori, of Gouri, stad in bet zuiden van Rusland
(in Georgie), omstr. 8 mijlen benoordw.Tiflis,nabij
de samenvloeiing der rivieren Koer en Didi-Liakwi;
4000 inw.; vroeger residentie der prinsen van Karthli.
Naar de stad G. draagt het landschap Gourie zijnen naam.
Gorice. Zie GORITZ.
Gorichem. Zie GORINCHEM.
Gorin, rivier in europ. Rusland, ontspringt ruim
7 uren gaans bezuidw. Kremenetz in Volbynie, en
outlast zich, na eenen kronkelenden loop van 56
mijlen, in den Pripets.
Gorinchem, lat. Gorinchemium, stad in ZuidHolland, 4 uren gaans bezuidoosten Schoonhoven,
een half uur gaans van de samenvloeiing van Maas en
Waal, die vereenigd onder den naam van Merwede
langs G. stroomt, en daar de Linge opneemt, die de
stad in twee deelen seheidt ; G. is o. a. de geboorteplaats van Thomas Erpenius (oostersche taalgeleerde) en van Jan van der Heyden (uitvinder der
slangbrandspuiten), en telt tegenw. ruim 9000 inw.
In 1388 (14 Sept.) werd G. geteisterd door eenen
brand, waardoor ruim 1500 huizen vernield werden ;
van watersnood had G. veel te lijden 1740, Jan.
1809, Jan. 1820,en 1841. In de twisten tusschen de
Heeren van Arkel en de graven van Holland (begin
15e eeuw), alsook in den oorlog met de Gelderscben
(2e helft 15e eeuw) had G. veel te lijden. In Juni
1572 kwam Lumey, graaf van der Mark, de stad
opeischen voor den prins van Oranje, en pleegde er
na G. bemachtigd te hebben, zijn gruwel op de 19
roomsch-kath. geestelijken, die hij liet pijnigen,
waarna ze in het klooster te Rugge bij den Briel
werden opgehangen (dit zijn de Gorinchemsche
martelaren; zie ELIZABETHS .-KLOOSTERS 3). Verscheidene aanslagen der Franschen op G. in 1672 mislukten (30 Juni, 18 Aug.). Bij den inval der Pruisen
in ons land (anno 1787) werd G. met geweld door
hen in bezit genomen (18 Sept.); in 1794 (Jan.)

voerde. — G. (George Hamilton, viscount); zie
(graaf van).
Gordon (Patrik), schotsch edelman, gesproten
uit het geslaeht G. (zie het vorige art.), geb. 1635,
verliet jong zijn vaderland, en werd veldmaarschalk
van Rusland en stadhouder van Moskou onder de
regeering van Peter den Groote, wien hij gewichtige
diensten bewees in den oorlog van 1696 tegen de
Turken, en in den opstand der Strelitz. Twee jaren
later stierf G. Men heeft van hem, in het Engelsch
geschreven, een Journal, van hooge waarde voor de
geschiedenis van Peter den Groote.
GOrdyena,landschap in Groot-Armenie,vormt
tegenwoordig het noordelijk gedeelte van Koerdistan;
het werd bewoond door de Gordyenen : zie CARDUCRI.
Gorecht. Zie GOORECHT.
Gorge, door de inlanders zelven Bir genoemd,
eilandje aan de trust van Senegambie, met steile,
bijna ontoegankelijke oevers ; het grootste gedeelte
van het eilandje wordt beslagen door de versterkte
stad G., op de noordkust, met 5000 inw. en goede
haven. In 1619 werd dit eiland bemachtigd door de
Hollanders, die het Goeree noemden (naar het zeeuwsche eiland van dien naam), hetgeen later in G. is
verbasterd, nadat bet 1667 door den franschen admiraal d'Estrdes aan de Hollanders was ontweldigd;
sedert dien tijd behoort G. aan Frankrijk (uitgenomen van 1804 tot 1815, toen het bezit was door
de Engelschen).
Gorenci, stam der Slowenen in Opper• Krain.
GOrgei (Arthur), geb. 5 Febr. 1818 te Toporcz,
diende van 1837 tot 1842 bij de keizerlijke kavallerie, doch verliet toen de dienst, om de scheikunde
te gaan studeeren. Bij het uitbreken van de omwenteling in Hongarije, werd hij honved-hoofdman
in de armee der opstandelingen, klom spoedig
op tot generaal, nam na eene reeks van zegevierende
operation de stad Ofen in, en werd minister van
oorlog. Door de Russen 11 Juli 1849 geslagen, trok
hij zijne troepen met beleid terug naar Arad, werd
na de abdicatie van Kossuth dictator, en legde als
zoodanig 13 Aug. bij Vilagos voor de Russen de wapenen neder. Sedert dien tijd leeft G. stil te Klagenfurt, zich bezig houdende met letterkundigen arbeid
en scheikundige studien. Zijne gedenkschriften zijn
in het Licht verschenen onder den titel Mein Leben
and Wirken in Ungarn in den Jahren1848und 1849
(2 dln. Leipzig 1852).
GOrgeny, 1) rivier in Zevenbergen, outlast
zich, na eenen loop van 10 mijlen, bij Birk in het
bovengedeelte van den Maros.-2) Gôrgerty-SzentImre, marktvlek in het zevenbergsche comitaat Thorenburg, aan de rivier G.; 1600 inw.— 3) GiirgenySdakna, dorpje met 500 inw., dicht bij de zooeven
genoemde stad.
Gorgias, 1) grieksch sophist en redenaar ten
tijde van Socrates, geboortig nit Leontini op Sicilie,
hield voornamelijk verblijf te, Athene, en was 107
j. oud, toen hij omstr. 380 v. Chr. stierf. Twee redevoeringen, die van G. tot ons gekomen zijn, zijn
opgenomen in dl. 8 der verzameling van Reiske. —
Plato heeft den naam van G. gegeven aan eene beroemde redevoering, waarin hij handelt over de
redekunde, en den draak steekt met de sophisten en
redekunstenaars van zijnen tijd.-2) G., uit Athene,
was gedurende eenigen tijd de leermeester van M.
Cicero ; van dezen G. bestonden 4 boeken, die slechts
verkort tot ons gekomen zijn in de vertaling van
ABERDEEN
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ging G. aan de Franschen over; maar bovenal merkwaardig is het beleg van G. 1813-1814, waarbij
G . 22 en 23 Jan. 1814 gedurende 15 uren door de
Pruisen gebombardeerd werd ; de dappere fransche
generaal Rampon was eindelijk genoodzaakt G. aan
de geallieerden over te geven (20 Febr. 1814).
Gorinchemium, lat. naam van Gorinchem.
Goringhom, oude naam van Gorinchem.
Gorionides, of Ben Gorion (Jozef), ook genaamd Jossiphon, een rabbiju uit de 8e of 9e eeuw
onzer jaartelling, heeft eene ,)Joodsche geschiedenis"
geschreven, die het eerst gedrukt is te Mantua (vOOr
1480), en in het Latijnvertaald door Munster (Bazel
1541) en door Gagnier (Oxford 1706). Men heeft
dezen G. ten onrechte gehouden voor denzelfden
persoon als Flavius Josephus.
Moritz, stad in het pruis. reg.-distr. Frankfort, kreis Sternberg, aan de Oder ; 2200 inw.
Goritz, italiaansch Gorizia, fransch Gorice,
oostenrijksche stad, in Illyrie, aan den Isonzo,
1 0 uren gaans benoorden Triest ; 12,500 inw.; was
gedurende eenigen tijd de verblijfplaats van den
oudsten tak der Bourbons, toen die vervallen was
van den franschen troon ; Karel X is te G. gestorven. Deze stad is beter bekend onder den naam
GOrtz (zie dat art.).
GOrkau, stad in den boheemschen kreis Saatz,
aan de Bila ; 4800 inw.
Gorkha, stad in Voor-Indie, in het rijk Nepaul, eertijds de hoofdstad des lands, telt tegenwoordig slechts 2000 inw. en bezit van al hare
vroegere *grootheid niets anders meer dan een beroemden tempel.
Gorkhas, of Goorkas, ook Ghurkas, een hindostam, die sedert 1768 in Nepaul (0. I.) de heerschende is geworden.
Gorki, vlek in het cuss. gouvt. Mohilew, kreis
Orzja, aan de Protwa ; 4700 inw.
G-orkum, verkorte naam van Gorinchem.
Gorlice, stad in den galicischen kreis Jaslo,
aan de Ropa ; 3700 inw.; in de nabijheid groote
asphalt-groeven.
GOrlitz, stad in pruisisch Silezie, aan de
Neisse, 10 mijlen bewesten Liegnitz ; 23,500 inw.;
was reeds in bet laatst der 12e eeuw eene sterke
vesting, trail 1346 toe tot den Zesstedenbond, werd
1429 bestormd door de Hussieten, en 1633 bestormd
door Wallenstein.
Gornichem,verbasterde naam van Gorinchem.
Goro (Porto di), lat. Carbonaria, savooische
stad, dezelfde als Aiguebelle (zie dat art.).
Goroblagodatsehe mijnen, een mijndistrict in bet russ. gouvt. Perm, in den Oeral, levert
voornamelijk ijzer.
Gorochowetz. Zie GOROKHOWETZ.
Gorod, dit russische vvoord beteekent ,,stad";
gorodek of gorodok >,stadje".
Gorodessno, eene plaats nabij de rivier de
Styr in Rusland ; 11 Aug. 1812 werd bij G. aan de
Russen (onder Tormasow) eene gevoelige nederlaag toegebracht door het oostenrijksche legerkorps
van Napoleon (onder Schwartzen berg).
Gorodisjtsje, stad in europ. Rusland, 6 uren
gaans benoordoosten Nisjnei-Nowgorod, aan den
Joelowa ; 4500 inw.
Goroguea, rivier in Brazilie, kornt in noordoostelijke richting naar Jerumeaha, en valt na eenen
kronkelenden loop van ruirn 80 mijlen in den Paranaiba.
Gorodok, stad in het russ. gouvt. Wool,-k,
aan den Goroshanka ; 3800 inw.

Gorokhowetz, of Gorokhow, stad in europ.
Rusland, gouvt. Wladimir, aan den Kliazma, 20 mijlen beoosten Wladimir ; 2300 inw.
Gorontalo, rijkje op Celebes (nederl. 0. I.)
aan de noordzijde der Tomini-baai, met 80,000
zielen en de hoofdstad G. aan de Tomini-baai en
aan de rivier G. (Vergelijk met dit artikel het op
blz. 1183 voorkomende art. GOENONG-TALO.)
Gorredijk, vlek in de nederl. prov. Friesland,
derdhalf uur gaans benoordoosten Heerenveen ;
1800 inw.
Gorrichem, verbasterd van Gorinchem.
GOrschen, of Grossgtirschen, saksische stad,
5 uren gaans bezuidoosten Merseburg ; overwinnirig
der Franschen op de Pruisen 2 Mei 1813.
Gorsel. Zie GORSSEL.
Gorssel, of Gorsel, dorp in Gelderland, anderhalf uur gaans benoorden Zutphen ; 700 inw.; in de
nabijheid de Gorsselsche Heide, waar 26 Aug. 1833
de dappere verdedigers der citadel van Antwerpen
door koning Willem I in oogenschouw genomen
werden, na hunnen terugkeer uit de fransche krijgsgevangenschap.
Gortschakow, of Gortsjakoff, adeloud russisch geslacht, afstammende van Rurik en Wladimir
den Groote, heeft een aantal vermaarde mannen opgeleverd, o. a.: G. (prins Peter), oudste zoon van
prins Dmitri G., geb. omstr. 1790, streed in Duitschland, en Frankrijk, later in den Caucasus, sloot 1829
de preliminarien tot bet verdrag van Adrianopel,
werd 1839 gouverneur van westelijk Siberie, doch
nam 1851 als zoodanig zijn ontslag. Sedert Sept.
1854 weder opperbevelhebber van het armee-korps
in de Krim, verliet hij echter 1855 het krijgsmansleven, en werd lid van den rijksraad. — G. (prins
Michael), broeder van den vorige, geb. 1792, bestuurde 1829 het beleg van Sjoemla en van Silistria,
onderscheidde zich roemrijk in den poolschen veldtocht, werd chef van den generalen staf der active
armee, 1 843 generaal der artillerie, en 1 846 militairgouverneur van Warschau. In 1849 nam hij deel
aan den hongaarschen oorlog, kommandeerde 1853
het bezettingsleger in de Donau-vorstendommen,
en werd 1 Maart 1855 ter vervanging van prins
Mentschikow (Mentsjikoff) benoemd tot opperbevelhebber in de Krim. Sedert Febr. 1856 stadhouder
van Polen, stierf hij '29 Mei 1861.
Gortyna, 1) G., of Gortyn, oudtijds een der
voornaamste steden op bet eiland Creta, aan den
Letheiis, bezuidoosten Cnossus; onder de Romeinen
werd G. verheven tot hoofdstad van het eiland. Bij
het dorp Hagios-Dheka ziet men nog ruinen van G.
— 2) G., of Gortys, tegenwoordig Caritena, oude
stad in Arcadia, aan de samenvloeiing van den Gortynius of Lusius met den Alpheus.
GOrtz, duitsche spelling eigenlijk Giirz, vroeger
een arrondissement of kreis in het gouvernementsdistrict Triest van het koningrijk Illyrie, vomit
sedert 1849 met Gradisca en Istrie een zelfstandig
kroonland der oostenrijksche monarchie onder den
titel van ( Geficrstete, d. i.) 'Tot prinsdom verheven"
graafschap G. en Gradisca met het markgraafschap
Istrie (G. en Gradisca zijn samen ruim 531 vierkante
mijI groot, en bevolkt met 186,000 zielen). Dit
landschap behoorde oudtijds tot Illyricum ; in de
11e eeuw kwam 't als erfelijke bezitting aan de graven van Tirol, doch in 1500 werd het door keizer
Maximiliaan I in bezit genomen voor Oostenrijk,
waarmede het, uitgenomen eene kortstondige afscheiding (1809-1814) vereenigd gebleven is. De
hoofdplaats van G. is de stad G. (zie Gonmiz).
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GOrtz (van Schlitz, genaarnd van), oudadeilijke
familie, sedert het begin der 9e eeuw in het hezit
der heerlijkheid Schlitz aan de Fulda, werd 1677
in den rijksvrijheerenstand, 1726 in den rijksgravenstand opgenomen. Vooral melding verdient uit
dit geslacht: G. (Georg Heinrich, vrijheer van),
eerst holsteinsch geheimraad en hofmaarschalk,
sedert 1716 eerste minister van Karel XII van Zweden; als zoodanig trachtte hij in den berooiden
staat der zweedsche schatkist herstel aan te brengen door gewaagde finantieele operation, terwijl hij
tevens toor grootsche staatkundige combination
Peter I van Rusland zocht over te halen on' met
Karel XII vrede te sljriten en een verbond aan te
gaan. Midden in dit zijn streven echter werd G.
eensklaps gestuit door den dood van Karel XII, die
nauwlijks bekend werd of de G. vijandige partij
van den adel deed G. in hechtenis nemen ; en zonder Bens een rechterlijk verhoor ondergaan te hebben werd G. ter dood veroordeeld, waarop hij
28 Febr. 1719 onthoofd word. Zijne grootste misdaad bestond hierin, dat hij geen geboren Zweed was.
Goruckpoor, stad in britsch 0. I., hoofdpl.
van het district G., op den linkeroever van den
Raptee, 86 mijlen benoordw. Calcutta ; beroemde
tempel en omstr. 50,000 inw.
Goryn, russ. Horyn, rivier in het westen van
Rusland, ontspringt op de galicische grenzen, en
valt in den Prypets. Zie GORIN.
GOrz. Zie G -ARTZ.
Gosahe (Ter-), of Ter-Gose, voormalig dorp
op het zeetrwsche eiland Zuid-Beveland ; uit dit
dorp is de stad Goes ontstaan.
GOSe, riviertje in de hanov. landdrostij [hidesheim, ontlast zich in de Ocker.
Gosen, 1) landschap in Neder-Egypte, beoosten den Nijl, werd op verzoek van Jozef door den
koning van Egypte aan Jacob en zijne zonen gegeven, en was de woonplaats der Israelieten, totdat ze
door Mozes uitgeleid werden uit Egypte ; Gen. 45:
10; 46: 28, 29, 34; 47: 1, 4, 6, 27; 50: 8; Exod.
8: 22; 9: 26. — 2) landstreek en stad in Canaan;
Jozua 10: 41; 11 : 16 ; 15: 51.
Goslar, stad in Hanover, anderhalf uur gaans
bezuidoosten Hildesheim, aan den voet van den
Harts en den Rammelberg, en aan de Gose; 8000
inw.; ,gesticht omstr. 920 door keizer Hendrik I,
was G. herhaaldelijk verblijfplaats der keizers, die
hier schitterende rijksdagen (1009, 1015) hielden,
en nam door zijn aanzienlijk mijnwezen snel toe in
bloei en welvaart. Tijdens de aanwezigheid van
Hendrik IV (1063) kwam het tusschen . den bisschop
van Hildesheim en den abt van Fulda tot geschillen
over den voorrang, waardoor het zoogenaamde
Goslarsche bloedbad ontstond. In 1241 werd G.
hanze-stad, en outwierp de Goslarsche statuten,
welke op vele plaatsen kracht van wet erlangden.
In 1803 werd G. aan Pruisen gegeven, 1807 aan
het koningrijk Westfalen, en 1813 wederom aan
Pruisen, waardoor het 1815 werd afgestaan aan
Hanover. Niet meer zoo gewicbtig als voorheen, is
G. de plaats, waar de monnik Berthold Schwartz geacht wordt bet buskruit te hebben uitgevonden.
Gosport, versterkte havenstad in het engelsche graafschap Southampton, aan de westzijde der
haven van Portsmouth, waarvan het slechts door
een smallen zeearm gescheiden is; 7500 inw.
Gossau, twee zwits. dorpen : 1) in het kanton
St.-Gallen, heeft met onderhoorig rechtsgehied
2900 inw. — 2) in het kanton Zurich, district Hinweil ; 3100 inw.

Gosse (Etienne), fransch dramatisch schrijver,
geb. 1773 te Bordeaux, gest. 1834.
Gossee (Francois Joseph), fransch componist,
geb. 17 Jan. 1733 te Vergnies in Henegouwen, waar
zijn varier landbouwer was. Zich reeds vroeg te Parijs nedergezet hebbende, maakte hij vooral naam
als componist der Hymnen op de Rede, op het feest
van het Opperwezen en verscheidene andere patriotistische liederen en zangen ; bij de oprichting van
het Conservatoire 1795 werd hij een der opzieners
van die instelling ; hij stierf te Passy 17 Febr. 1829.
Gosseldange, fransche naam van het
dorp Gosseldingen.
Gosseldingen, dorp in nederl. Luxemburg,
ruim 2 uren gaans henoorden Luxemburg, op den
linkeroever van de Alzette.
Gosselies, marktvlek in de belgische prov.
Henegouwen, anderhalf our gaans benoorden Charleroi ; ruim 6000 inw.; overwinning der Franschen
op de Oostenrijkers 26 Juni 1794.
Gosselin (Pascal Francois Joseph), geleerd
fransch geograaf, geb. 6 Dec. 1751 te Lille (Rijssel),
sedert 1816 een der hoofd-redacteurs van het
Journal des savants", gest. 7 Febr. 1830, heeft
vooral naam gemaakt door zijne Gdographie des
Grecs analysde (Parijs 1790, met 10 kaarten), en
zijne Recherches sur la geographic systematique et
positive des anciens (4 dln., Parijs 1798--1813, met
54 kaarten).
Gostingen, dorp met 750 inw. in nederl.
Luxemburg, ligt circa 2 uren gaans bezuidwesten
Grevenmacher.
Gostyn, stad in pruisisch Posen, kreis KrOben;
2800 inw.
Gostynin, stad in het poolsche gouvernement
Warschau; 3200 inw.
Goszczynski (Severin), poolsch dichter, geb.
1806 in de Ukraine, nam deel aan de omwenteling
van 1830, en leeft sedert dien tijd in ballingsehap.
Zijne gedichten (3 dln. Breslau 1852), even als zijne
verhalen, munten uit door oorspronkelijkheid van
gedachten en evenzeer door meesterlijke karakterschilderingen.
GOtaborg, zweedsche naam van Gothenburg.
GOtaborglan. Z i e --N .
GOta—Elf, bevaarbare rivier in het zuidwesten
van Zweden, komt bij Wenersborg uit het Wenermeer; vormt bij Trollhatta een beroemden waterval,
splitst zich bij Kong-Elf in twee armen, die het
eiland Hisingen omsluiten, en ontlast zich na eenen
loop van 10 mijlen in het Kattegat (de zuidelijke
arm ontlast zich bij Gothenburg).
GOta—land, of G6ta-Rike. Zie GOTHLAND.
Gotha, hoofdstad van het hertogdom SaksenGotha, sedert 1826 behoorende tot het hertogdom
Saksen-Coburg-Gotha, aan de Leine en den Thuringer spoorweg, ruim 9 mijlen benoordwesten Coburg; 16,000 inw.; is een der levendigste koopsteden van Thuringen ; slot Friedenstein, waarin
het rijke munt- en penningkabinet, de nit 160,000
boekdeelen bestaande bibliotheek, schilderijenzaal,
enz.; vOeor de stad ligt het slot Friedrichsthal, de
oranjerie, het hertogelijk paleis, en op den Meerberg
(Seeberg) de in 1787 door Ernst Il gebouwde vroegere sterrewacht. Te G. verschijnt sedert 1764 jaarlijks in het licht de Almanach de Gotha ; bet is de geboorteplaats van Gotter, van Th. Reinesius, en van
verscheidene naam gemaakt hebbende personen meer.
Gotham, eene plaats in het engelsche graafschap Nottingham, is (even als Schilda in Duitschland) vermaard orn de dwaze streven der bewoners.
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Gothard (St.-), lat. Adulas mons, beroemde
berg in Zwitserland, op de grenzen der kantons Uri
en Tessino, beslaat eene grondsoppervlakte van
omstr. 5 vierk. mijlen, heeft in al zijne pieken meer
dan 8000, in den Fibia tot 9767 vt. hoogte, en is
als 't ware het middelpunt van al de vertakkingen
der Alpen. Gewichtig is de naar Italie loopende
St.- Got harcls-pas, zijnde een schoone weg (in 1830
voltooid) tusschen het meer van Lucern en het
Lago Maggiore. Op den G. ontspringt de Reuss ten
N., de Tessino ten Z. Men plaatst er ook de bronnen
van de Rhone en den Rijn, die benden in de nabijheid van den G. ontspringen.
Giithe (Johann Wolfgang von), een der grootste poetische genien van Duitschland, geb. 28 Aug.
1749 te Frankfort aan den Main, studeerde de
rechten 1765-68 te Leipzig, daarna 1770-71 te
Straatsburg, en zette zich, na zijne promotie (31 Aug.
1771), in zijne geboorteplaats neder als advocaat.
Vervolgens bracht hij 1772 den zomer te Wetzlar
door, en hield daarna gedurende drie jaren verblijf
ten huize zijner ouders. Omstreeks dezen tijd maakte
hij kennis met verscheidene personen van naam
(Klinger, Merck, Jacobi, de familie Laroche, Lavater). Door zijn treurspel Giitz von Berlichingen
(1773) en zijn roman Werther (1774) verwierf hij
bij de geheele duitsche natie den naam van een
dichter van den eersten rang, en eene uitnoodiging
(Oct.. 1775) van hertog Karel August van Weimar;
hij kwam 7 Nov. 1775 te Weimar aan, om zich
reeds in het volgende jaar voor goed aldaar met der
woon te vestigen. Al spoedig met den hertog ten
nauwste bevriend, werd G. 11 Juni 1776 tot geheim legatie-raad met zitting en stem in den raad
van state, en 5 Dec. 1779 tot werkelijk geheimraad
benoemd ; 11 Juni 1782 werd hij tevens president
van het hertogelijke departement van imantien, en
10 April 1782 werd bij door den keizer tot den
adelstand verheven. Vervolgens deed hij zijne eerste
reis naar Italie (van 3 Sept.1786 tot 18 Juni 4788);
nadat hij 1790 andermaal Opper-Italie bezocht had,
vergezelde hij den hertog (Juli 1792) naar Champagne; in 1797 deed G. eene reis door Zwitserland.
In 1806 (19 Oct.) trad hij in den echt met Christiane Vulpius, met wie hij reeds sedert 18 Juni
1788 in eene zoogenaamde .Gewissensehe" geleefd
had, en die 6 Juni 1816 stierf. Van 1790 tot 13 April
1817 was hij als intendant met de leiding en het
oppertoezicht over den schouwburg van Weimar
belast. Sedert 1815 eerste minister van staat, outtrok hij zich na den dood van Karel August (14 Juni
1828) geheel aan de staatkunde, en stierf 22 Maart
1832, na eene ziekte van slechts eenige dagen. In
1808 was G. door keizer Napoleon vereerd met het
grootkruis van het Legion van eer. Als dichter
staat G. zoo niet boven, dan ten minste in de rij
der grootste dichters van Duitschland, en als prozaschrijver zal hij steeds onovertrotfen blijven wat
aangaat zuiverheid en sierlijkheid van stijl. Van zijne
talrijke meesterstukken noemen wij Kier enkel nog
zijn Faust. In 1844 is hem te Frankfort, 1857 (te
gelijk met Schiller) te Weimar een standbeeld opgericht. Volledige edifier] van al de werden van G.
verschenen in 40 dln. en 20 dln..Nagelatene werken" (Stutgart en Tubingen 1827-30 en 1832—
42), in 2 folio-deelen (1836-37), in 40 deelen
(1840),in 30 dln. (1850-51) en in 30 dln. (1858).
Gothen, lat. Gothi, een germaansch yolk, dat
aanvankelijk tot woonplaats had hetzij Boiohemum
(dat zij volgens sommigen gemeenschappelijk met
de Marcomannen bewoonden), hetzij het land rondom
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de bronnen van de Weichsel ; vervolgens bernachtigden zij bet zuider- en middeldeel van Scandinavie, alsook het noorden van bet cimbrische schiereiland, in al welke landstreken hun naam bewaard
is gebleven in sommige benamingen, o. a. Gothland,
Codanus sinus, Jutland (want Jutten en Gothen beteekent eigenlijk volmaakt hetzelfde); vervolgens
kwamen zij terug bezuiden de Oostzee, waar een
hunner stammen zich nederzette onder den naam
van Gothonen (in het tegenwoordige Pruisen);
daarna onderwierpen zij de Veneden, Burgunden,
Roxolanen, Iazygen en Finnen, en breidnen zich
van lieverlede nit, van de Weichsel en de Theiss, tot
aan de Rha, en splitsten zich in drie groote groepen, die gezamenlijk slechts een groot rijk vormden
(de Gepieden, benoorden de Bastarnische Alpen ;
de Wisigothen, Visigothen of West-Gothen, ook
Terwingen genaamd, van den Tibiscus tot den
Borysthenes; en de Oost-Gothen of Greutungen,
ook Ostrogothen of Austrogothen geheeten, van den
Borysthenes tot de Rha. Herhaaldelijk kwamen zij
hetzij over den Donau hetzij over den Pontus Euxinus om het romeinsche rijk te verwoesten (onder
Maximinus, Gordianus, Decius); zij brandschatteden
Marcianopolis, bemachtigden Philippopolis, maakten
Gallianus aan zich schatplichtig, doch werden teruggeslagen door Claudius II, die uit dien hoofde den
eernaarn .de Goth" aannam (anno 269). Zoodra
Dacie ontruinid was door de Romeinen (274) kwamen de G. het in bezit nemen ; zij overweldigden
den Bosporus, dien zij verwoestten, en liepen plunderend Klein-Azie af. Hun koning Hermanrik of
Ermanrich voerde de macht der G. ten top in de
4e eeuw ; omstreeks 350 bevatte het Gothische Rijk
al het land, dat zich uitstrekt van den Don tot de
Theiss, en van de Zwarte Zee tot de Oostzee. Maar
nu brak voor de G. een tijdperk aan van tegenspoed:
de Hunnen overweldigden het Gothische Rijk, en
Hermanrik sneuvelde in den strijd, zonder hunvoorwaarts-dringen te Hunnen keeren (376). Een gedeelte der G. (de Oost-Gothen) schikte zich in bun
lot, en bukte onder het juk der Hunnen ; doch van
de overigen (de West-Gothen) nam een gedeelte
de wijk in het gebergte, terwijl de rest, onder aanvoering van Athanarik, op nieuw het keizerrijk verontrustte, en van den zwakken keizer Valens eene
landstreek verkreeg in Neder-Mesie (376); loch
hiermede niet tevreden, kwam het tusschen hen en
de legerscharen van Valens tot eenen grooten veldslag (slag van Adrianopel, 9 Aug. 378), waarbij de
G. de overwinning bevochten, en daardoor bleven
zij meester van Mesie en Thracie, en kwamen zelfs
strooptochten doen tot in de voorsteden van Constantinopel. Ze werden eenigszins gebreideld door
Theodosius I, die de onstuimigste benden der G. in
soldij nam; doch bij den dood van dien keizer (395)
liepen zij geheel Thracie en Macedonia af, onder
aanvoering van hun opperhoofd Alarik I, die zich
door Arcadius den titel liet verleenen van veldoverste der romeinsche troepen in Oost-Illyrie (397);
tweemaal kwam Alarik I vervolgens, onder de regeering van Honorius (403-409), Italie overweldigen,
en zelfs Rome werd door hem ingenomen en geplunderd (410). Athaulf, zijn zwager en opvolger,
stichtte het rijk der West-Gothen in het zuiden
van Gallia en in Hispania (412), en werd na de inname van Barcelona vermoord (415). Zijn opvolger
Wallia ontving van de Romeinen een gedeelte van
Aquitanie, en Tolosa (Toulouse) werd de hoofdstad
van het West-Gothische rijk, dat op hechtte grondslagen wend gevestigd door Theodorik I en zijnen
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zoon Thorismund. De Oost-Gothen hunnerzijds werden weder vrij in 453 bij den dood van Attila, en
verkregen woonplaatsen, gedeeltelijk in Pannoniè,
gedeeltelijk in Thracie ; daarria vereenigden zij zich
alien onder Theodorik den Groote, en gingen, met
toestemming van keizer Zeno, op Italie los, om het
te ontweldigen aan de Herulen (489-493); zij
stichtten in dat land het Oost-Gothische rijk, dat,
na gebloeid te hebben onder Theodorik (493-526),
toen al spoedig tot verval begon te komen, en vervolgens geheel te niet ging onder de slagen van
Belisarius en van Narses (534-553). De OostGothen togen toen naar Noricum; loch als yolk, als
natie, hadden zij opgehouden te bestaan. Wat de
West-Gothen betreft, nadat hun koning Theodorik I,
zegevierend over Attila in de Catalaunische velden,
op het slagveld den dood had gevonden, breidde
Eurik (466-486) zijn rijk nit tot de Loire en de
Rhone en aan de kust tot Italie, liet het eerst wetten te boek stellen, en koos Arelate (Arles) tot residentie. Alarik II, die een gedeelte van het Romeinsche recht tot een geheel liet brengen (Breviarum
Alaricianum), verloor 507 in den slag van Vouillê,
bij Poitiers (tegen den frankischen koning Clovis),
bet Leven en het grootste deel van het gallische land.
In Spanje, waar het rijk der West-Gothen zich had
uitgebreid, had het tot hoofdstad Toledo. De voornaamste koningen van het rijk der West-Gothen,
na Athaulf (412-415), zijn geweest : Wallia (415
—419), die de Alanen vernietigde ; Alarik II (484
—507), die Aquitanie verloor; Amalarik (511531), de laatste nit het geslacht der Batten, in wiens
naam de regeering werd gevoerd door Theodorik,
den koning der Oost-Gothen ; Leovigild (572-586),
die de Sueven uitroeide ; Suintila (621-631), die
het overschot der Grieken en Romeinen verdreef ;
Reccasuintb (649-672) voltooide het te bock
stellen van de wetten. Na den dood van honing
Witiza (710) riepen diens zonen, die, door de keus
van' Roderik tot den troon, waren uitgesloten, de
Arabieren nit Afrika te hulp. Moesa, de stadhouder
van den omajjadischen kalif Walid, zond zijnen
veldheer Tarik, die in Juli 711 bij Xerez-de-laFrontera op de troepen van Roderik eene volkomene
overwinning bevocht, waarop het West-Gothische
rijk reeds spoedig geheel te niet ging, daar achtereenvolgend al de provincien werden veroverd, alleen
de Asturien uitgezonderd. Daar en in Galicid stichtte
het overschot der West-Gothen (sedert de 4e eeuw
hadden zij het Christendom omhelsd, omstreeks
370 werd de Bijbel in hunne taal overgezet door
banner' bisschop Ulfilas) de kleine christenrijken,
die de kerb werden der spaansche monarchie. —
De zoogenaamde Tetraxitische G. waren resten der
Oost-Gothen aan de Zwarte Zee, in de Krim en aan
den Koeban, waarvan overblijfselen in wezen geblevan schijnen te zijn tot in de 16e eeuw.
Gothenburg, zweedsch Gotaborg, voorname
koopstad en hoofdplaats van het zweedsche tan G.
(zie BOHUSLaN), op Stokholin na de voornaarnste stad
van Zweden, aan de uitwatering der Gota-Elf, tegenover 't eiland Hisingen; 31,000 inw.,en haven. In 1607
gesticht door den hertog van Gottland (koning Karel IX), werd G. in 1611 door de Denen verwoest,
loch weder opgebouwd door Gustaaf Adolf.
Gothi, latijnsche naam der Gothen.
Gothini, een door Tacitus ( Germ. 43) vermeld
yolk , dat in den rug der Marcomannen en Quaden
(dus benoorden den Donau) woonde ; vermoedelijk
van Celtischen oorsprong, en afstainmende van de
Volcer-Tectosagen.

Gottland
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Gothie, fransche naam van Gothland.
Gothische golf, lat. Codanus sinus (van Codi,
d.

Gothi), oude benaming der Oostzee (zie

BALTI-

waarvan de ouden slechts het zuidelijk
gedeelte kende'', en dat nog wet zeer onvolkomen.
Gothland, zweedsch Gôtaland, ook genaamd
het Gothische Rijk ( Geita-Bi lce), het zuidelijkste der
drie hoofdbestanddeelen van Zweden, tusschen Noorwegen, het eigenlijke Zweden en het Kattegat, telt
op 1803 vierk. mijlen 2,202,395 zielen (in 1858),
en is ingedeeld in de landschappen Oost- G. (Linkoping-Lan), Sraland (de drie tans Jiinkoping,
Kalmar en Kronoberg), Blekingen (Karlskrona-Lan),
West-G. (Gotaborg-Lan en gedeelten der tans Skaraborg en Wenersborg), Oakland (een gedeelte van
Wenersborg-Lan); Bohusland (een gedeelte van
Qtaborg-Lan), Halland (Halmstads-Lan), Sane of
Schonen (de beide tans Christiansstad en Malmóhus),
het eiland Oland (in het Kalmar-Lan) ,en het eiland
Gottland (in het Wisby-Lan). De naam van G. is
ontleend aan de Gothen, die deze landstreek veroverden omstr. de eerste eeuw onzer jaartelling ;
tot in de 13e eeuw vortnde G. een afzonderlijk rijk.
Gothland (Marke van), of Gothlandsche Marke.
Zie SEPTIMANle.
Gothonen, een scam der Gothen ; ze vestigden zich in het tegenw. Pruisen.
Gotter (Friedrich Wilhelm), duitsch dichter,
geb. 3 Sept. 1746 te Gotha, richtte 1768 te Gottingen met Boje den .Muzenalmanak" op, kwam te
Wetzlar in kennis met GOthe en anderen, werd 1771
geheim-secretaris te Gotha, en stierf aldaar 18 Maart
1797. Men heeft van hem: Gedichte (2 din. Gotha
1787-88 ; 3 dln. 1802); Singspiele (Gotha 1778);
Schauspiele (Gotha 1795).
Gottesberg, volgens sommigen het oude
Ara Ubiorum, - stad in Rijnpruisen, ligt 1 uur gaans
bezuidw.Waldenberg ; 3000 inw.
Gottesgab, nieuw-lat. Theodosium, stad in
Bohemen, 7 uren gaans benoordoosten Elnbogen,
nabij de saksische grenzen, is omringd door hooge
bergen ; 1500 inw.; zilver- en tinmijnen.
Gotthelf (Jeremias), gefingeerde schrijversnaarn. Zie BITZIUS (Albert).
Gottingen, stad in Hanover, landdrostij Hildesheim, aan de Leine en aan den voet van den
Hainberg, 12 mijlen bezuidoosten Hanover ; 11,500
inw.; beroemde universiteit, genaamd GeorgiaAugusta
(geprivilegieerd 13 Jan. 1733, ingewijd 17 Sept.
1737), met een der rijkste bibliotheken van de wereld ; gevoelig werd deze hoogeschool getroffen 1837
door de verdrijving van de zeven professoren (Albrecht, Dahlmann, Ewald, Gervinus, de gebroeders
Grimm en W. Weber), die tegen de eenzijdige opheffing der constitutie van 1837 geprotesteerd hadden. Voorheen was G. Hanzestad ; van 1286 tot 1463
hoofd- en residentiestad van het brunswijk-luneburgsche prinsdom G., dat ruim 32 vierk. mijlen
groot en met 120,000 zielen bevolkt is, en waarin
ook nog de steden Nordheim, Uslar, Minden, enz.
SCHE ZEE),

GOttinger Dichterbond. Zie HA1NBOND.
Gottland, zweedsch eiland in de Oostzee, met

de hoofdstad Wisby, ligt 9a 10 mijlen van de zweedsche kust verwijderd, en van het eiland Oland gescheiden door een 6 a 7 mijlen breeden zeearm,
vormt met de omliggende kleinere eilanden het
Wisby- of Gottland-tan, dat eene uitgestrektheid
beslaat van circa 58 vierk. mijlen, bevolkt met circa
50,000 zielen. Het eiland G. draagt zijnen naam
naar de Gothen, die het zeer vroeg bewoond hebben; herhaalde malen was G. de twistappel tusschen
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de Zweden en de Denen; bij het traktaat van 1644
werd G. aan Zweden toegewezen ; de Russell maakten zich meester van G. in 1807, maar zagen zich
genoodzaakt het eiland weder te ontruimen. Karel
IX van Zweden droeg, eer hij honing werd, den
titel van hertog van Gottland.
Gottlieben, marktvlek in het Twits. kanton
Thurgau, een half uur gaans bewesten Constans,
aan de uitwatering van den Rijn in het Benedenmeer (Ondermeer, Untersee), met 300 inw. en een
sterk kasteel, waar Johannes XXIII, Jan Huss en
Hièronimus van Praag gevangen zaten gedurende
het concilie van Constans (1414).
Gottolengo, lombardische stad, 6 uren gaans
bezuiden Brescia ; 3500 inw.
Gottorp, duitsch Gottor[, voormalig kasteel bij
Sleeswijk, was 1 5 4 4-1 71 3 de residentie der hertogen van Holstein-Gottorp, en is sedert 1850 eene
kazerne.

Gottsberg. Zie GOTTESBERG.
Gottschalk, of Godeschalk, sedert 1043 prins

der Obotrieten en van het Wendenrijk, voerde het
Christendom in zijn rijk in, en werd 1066 door de
Rugiers bij Lentzen vermoord. — G., monnik in
het klooster Orbais te Soissons,leerde dePrcedestinatio
duplex, doch werd op de synoden van Maintz (848)
en Chiersy (849) veroordeeld, en opgesloten in het
klooster Hautvilliers, waar hij 20 jaren later stierf.
Gottsched (Joh. Christoph), duitsch schrijver, geb. 2 Fehr. 1700 te Juditenkirch bij Konigsberg, gest. 12 Dec. 1766 te Leipzig, waar hij sedert
1730 hoogleeraar was der fraaie letteren, was gedurende eenigen tijd het hoofd eener bijzondere
letterkundige school, die alles opgeofferd wilde hebben aan de zuiverheid van taal en stijl, doch zich
overigens volstrekt niet onderscheidde door groot
talent of oorspronkelijkheid van gedachten. Zijn
gezag had hij dan ook reeds verloren eer hij stierf.
Het belangrijkste van zijde werken is zijn Niithiger
Vorrath zur Geschichte der deutschen draniatischen
Dichtkunst von 1450 an (2 dln. Leipzig 1757-65).

— G. (Louise Adelgunde Victorie CuLmus, eclitgenoote van J. C.), geb. 11 April 1713 te Dantzig,
gest. 26 Juni 1762 te Leipzig, is als eene geleerde
vrouw bekend, inzonderheid door de na haren dood
in het licht verscheneneBriefe (3 dln. Dresden 1771).
Gottschee, slaw. Kozhevje, stad in het oostenrijksche hertogdom Krain, aan den Riesebach,
met1000inw., ligt in het zoogenaarndeGottscheerland,
zijnde eene heerlijkheid, die sedert 1644 als graafsehap, sedert 1791 als hertogdom toebehoort aan
de prinsen Auersperg. De bevolking (25,000 zielen
sterk, die Gottscheeers of Gottscheewerers genoemd
worden), stamt af van 300 frankisch-tburingsche
huisgezinnen, die zich bier te midden van de Slawen
hebben nedergezet.
Gottweig, of GOttwich, benedictijner abdij
in het aartshertogdom Oostenrijk, tegenw. tot de
diocese van het aartsbisdom Weenen behoorende
(gesticht 1072), is heroemd om den rijkdom van
hare bibliotheek en kostbare verzamelingen. Door
het door Gottfried von Bessel, doch eigenlijk door
Joseph von Hahn bewerkte Chronicon Gottwicense
(2 dln. Tegernsee 1792) werd het eerst den weg
gebaand tot eene duidelijke behandeling der geographie van Duitschland.
Gtitz von Berlichingen. Zie BERLICHINGEN.

Gou (Ter-). Zie GOUDA.
Gouda, stad in Zuid-Holland, 4 uren gaans

benoordoosten Rotterdam, aan de vereeniging van
de Gouwe met den Hollandschen Use' ; 1 5,000 inw.;
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verrnaarde pijpenmakerijen ; wereldberoemde geschilderde glazers der Groote kerk. In de twisten
tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen, hield G.
altijd de zijde van gravin Jacoba ; in 1572 (21 Juni)
was G. de eerste der zes groote steden van Holland,
die de zijde van den prins van Oranje kozen tegen
Spanje; 30 Oct. 1618 kwam prins Maurits zelf te
G., om de stedelijke regeering te veranderen; in 1658
werd de trekvaart van G. op Amsterdam voltooid,
en 1 8 April voor bet eerst bevaren ; veel Iced G. bij
den watersuood in Nov. 7 75 ; behalve de opschuddingen te G. in Juni 1672, 16 Mei 1748 en vooral
13 Oct. 1748, moeten inzonderheid vermeld de hoogloopende opschuddingen tijdens de omwenteling
van 1787, toen de zoogenaamde Patriotten hun leven
nergens veilig konden ach ten ; 18 Nov. 1 813 schudde
G. het fransche juk af. — Het Slot-te-Gouda, gesticht omstr. 1330, diende herhaalde malen tot gevangenis van voorname personen ; o. a. zat bier gevangen Lumey, graaf van der Mark, wegens de
gruwelen door hem te Gorinchem bedreven ; in 1577
werd dit slot afgebroken.
Gouden Bul. Zie BULLEN.
Gouden Eeuw, dichterlijke benaming voor
den tijd, toen de menschen nog in volkomen eenvoud
van zeden leefden ; de verbastering der zeden, het
gestadig toenemen der ondeugden, werd door de
Grieken en Romeinen aangeduid door hunne benamingen Zilveren, Koperen en LIzeren Eeuw.
Gouderak,of Gouwerak, dorp in Zuid-Holland,
vierdhalf uur gaans benoordoosten Rotterdam, aan
den IJsel, 1 uur gaans bezuidvv. Gouda ; 400 inw.
Goudet,dorp in het fransche dept. Haute-Loire,
aan de Loire, tusschen vulcanische bergen ; in de
nabijheid een natuurlijke tempel van lava.
Goudimel (Claude), geb. omstr. 1520 in
Franche-Comte, omgekomen te Lyon in den Bartholomeusnacht 1 5 72 , onderscheidde zich door het
op noten brengen van de door Marot en Beza in het
Fransch vertaalde psalmen, en door het componeeren
van verscheidene nog tegenwoordig in de protestantsche Kerk in gebruik zijnde koraal-gezangen.
Goudkust, een gedeelte van Opper-Guinea, ter
westkust van Afrika, strekt zich uit van de Kaapder-Drie-Punten tot aan de rivier Volta, en diep
landwaarts in, en bevat vele koningrijken en prinsdommen, meerendeels onderworpen aan de Ashantijnen. Het eerste nederlandsche schip, dat op de
G. voer, was de ),Medemblik" in 1593. Onder de
engelsche forten op de G. is het voornaamste CapeCoast-Castle ; de Nederlanders hebben op de G. de
forten St.-George d'Elmina en Axim.
Goudriaan, of Gouriaan, dorp in Zuid-Holland, circa 3 uren gaans westelijk benoorden Gorinchem ; 400 inw.; in I 78 7 werden eenige huizen te
G. door de Pruisen geplunderd, en de bewoners (tot
de partij der Patriotten behoorende) gevankelijk naar
Wesel vervoerd.
Goudswaard, ook genaamd de Korendijk,
dorp in Zuid-Holland, zevendhalf uur gaans ten
W. Z. W. v. Dordrecht; geteisterd door brand 1670 en
1680 (of 1681), en door watervloed 1775 en 1776.
Gouet, of Goet, kustrivier in het fransche dept.
Cotes-du-Nord, is van St.-Brieuc af bevaarbaar, dus
slechts over cone korte uitgestrektheid, en ontlast
zich na eenen loop van ruim 6 mijlen in het Kanaal
bij de haven van Leguê.
Gough (Richard), engelscb oudheidkundige,
geb. to Londen 1735, gest. 1809, heeft zich den
bijnaam verschaft van ,,den Camden der 1 8e eeuw".
Hij heeft verscheidene werken nagelaten o. a. eene

Gough
beschrijving der .Grafmonumenten van Groot-Britannie" (1786-99).
Gough (Hugh, baron en viscount), engelsch
veldheer, geb. 1779 te Woodstown in het graafschap
Limerick, streed 1809 in Spanje, kommandeerde in
den chineeschen oorlog van 1841-42 de britsche
landmacht, waarmede hij zegevierend tegen de Chineezen opereerde, werd vervolgens opperbevelhebber
in Oost-Indie, waar hij in Dec. 1843 de Mahratten
van Gwalior, 1845-46 en 1848-49 de Sikhs onderwierp, en keerde daarna naar Engeland terug.
Goujet (de abbe Cl. P.), geleerd compilateur,
geb. te Parijs 1697, gest. 1767, was een ijverend
Jansenist. Hij heeft meer dan 60 verschillende werken geschreven, waarvan de voornaamste zijn: Vie
des Saints (7 dln. 1730); Bibliothêque des ecrivains
ecclesiasliques, als vervolg op de verzameling van
Dupin (1736); Bibliothêque francaise (18 dln. Parijs 1740), in welk werk nauwkeurige beschrijvingen
voorkomen van den inhoud van weinig bekende
boeken.
Goujon (Jean), fransch beeldhouwer en architect uit de 16e eeuw, is te beschouwen als de schepper van eenen beteren smaak in Frankrijk, waarom
hij ook wel genoemd wordt de Phidias of Correggio
van Frankrijk. Hij werd in den Bartholomeusnacht
1572 vermoord.
Goulard (Thomas), fransch geneesheer, geb.
onistr. 1720 in een dorpje bijiMontauban, gest. omstr.
1790 te Montpellier als chirurgijn-majoor van bet
militair hospitaal ; naar hem is het aqua Goulardi
(Goulardwater) genoemd, zijnde een door hem uitgevonden, nit azijnzuur lood, spiritus, wijngeest en
bronwater samengesteld middel, om ali wassching
en in natte compressen te dienen tegen ontsteking.
Gould (Augustus Addison), amerikaansch natuurkundige, geb. 23 April 1805 te New-Ipswich
in New-Hampshire, sedert 1830 geneesheer te Boston, heeft zich inzonderheid onderscheiden op het
gebied der conchiologie. Zijne voornaamste werken
zijn : Invertebrated animals of Massachusetts (Cambridge 1841); Mollusca and shells of the U. S.
exploring-expedition (Philadelphia 1852); Land
Mollusks of the United States (met Binney, 3 dln.
1851-55); Mollusca of the North Pacific expedition
(1859 en v.); enz. — G. (John), engelsch natuurkundige, geb. 14 Sept. 1804 te Lyme in het graafschap Dorset, heeft zich inzonderheid verdienstelijk
gemaakt jegens de ornithologie. Behalve eene reeks
van monographien over verscheidene geslachten elk
afzonderlijk, gaf hij o. a. in het licht (met kopergravuren) : Birds of Europe (22 dln. 1832-37); Birds
of Australia (7 dln.1842-48); Mammals of Australia
(7 din. 1845-49); Monograph of the Trochilidw
(1850).
Goulet, de zeeengte, die den toegang tot de
reede van Brest vormt.
Goulette (la). Zie TUNIS.
Goulu (Dominique Jean), generaal der Feuillanten in 't begin der 17e eeuw, heeft vele godsdienstige werken geschreven ; hij is ook bekend door
zijne vertalingen van Dionysius Areopagita (1629),
van Epictetus (1630), enz. Onder den titel van
Lettres de Phyllarque a Ariste heeft hij een critisch
werk geschreven, waarin hij het op Balzac gemunt heeft.
Gounod (Felicien Charles), fransch componist,
geb. 1818 te Parij,, sedert 1852 directeur van het
Orpheon aldaar, componeerde, behalve veel kerkmuziek en symphonie-stukken, ook een aantal operaas, waaronder Faust eu Marguerite (1859).

Gouvion-Saint-Cyr
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Gour, Zie GAUR en GHOR.
Gourdon, stad in het fransche dept. Lot, nagenoeg aan den Bleu, 8 uren gaans benoorden Cahors ; ruim 5000 inw.
Gourgaud (Gaspard, baron), ordonnans-offitier van Napoleon I, geb. 14 Sept. 1783 te Versailles, vergezelde zijnen meester ook naar St.-Helena,
doch keerde 3 jaren later naar Europa terug wegens
ziekte. Sedert 1830 weder in werkelijke dienst, was
hij onder Lodewijk Filips lid van de kamer der
pairs, onder de republiek afgevaardigde in het Wetgevend Lichaam, en stierf 26 Juli 1852. Men heeft
van hem : Recit de la campagne de 1815 (Parijs 1818)
en Memoires de Napoleon a Ste.-Helene (8 dln. Parijs 1826).
Gouriaan. Zie GOUDRIAAN.
Gourieden, eene dynastie, die over Perzie
regeerde in de 12e eeuw, was herkomstig uit Gour
(Ghore, Gaur) in Kaboel, en had tot stamheer Hussein-Gouri, die door de Gaznewieden tot stadhouder
van Gour aangesteld was, doch tegen hen in apstand kwam en zich onafhankelijk verklaarde 1155.
Onder de leiding van Ala-Eddyn maakten de G.
zich al spoedig van geheel Perzie meester, van waar
zij de Gaznewieden verdreven (1158); maar in 1213
werden zij op hunne beurt zelven verdreven door
de khans van Kharism.
Gourin, stad in bet fransche dept. Morbihan,
3 uren gaans benoordw. Faouet ; 4000 inw.
Gournay, stad in het fransche dept. SeineInf6rieure, aan de Epte, 8 a 9 uren gaans bezuidoosten Neufchatel; 3300 inw.; fraaie gothische kerk;
nabij G. minerale bronnen, o. a. de bron genaamd
van Jouvence ; is eene zeer nude stad, en behoorde
oudtijdsaan de Caleten ; Rollon, de Noorman, maakte
in de 10e eeuw van G. de boofdplaats eener heerlijkheid. Deze stad wordt gemeenlijk genoemd
Gournay-en-Bray, om haar te onderscheiden van
twee dorpen, nl. G. in het dept. Oise, en G. in het
dept. Seine-Oise.
Gourook, havenplaats in het schotsche graafschap Renfrew, aan de Clyde-golf; 2500 inw.; zeebaden.
Gousseldingen, hetzelfde luxemb. dorp als
Gosseldingen.
Goutheim, of Gouthem, oude naam van
Goutum.
Goutum (ook wel Dola-Goutum genoemd, om
het te onderscheiden van Scharne-Goutum), dorp
in Friesland, een half uur gaans bezuiden Leeliwarden ; circa 200 inw.
Gouvion—Saint—Cyr (Lauren t) , maarscha I k
van Frankrijk, geb. te Toul, dept. Meurthe, uit onvermogende ouders, werd aanvankelijk opgeleid tot
teekenmeester, en begon dan ook als zoodanig zijne
loopbaan. In 1789 omhelsde hij met warmte de
nieuwe ideen; hij werd in eene ondergeschikte betrekking geplaatst bij den staf der nationale garde
van Parijs, en nam 1792 dienst bij het parijsche
vrijwilligers-korps der 'Republikeinsche jagers".
Gedurende een tiental jaren maakte hij onafgebroken
al de veldtochten merle van de Rijn-armee en van de
Rijn-en-Moezel-armee ; diende onder Custine, Beauharnais, Hoche, Moreau; werd divisie-generaal1794,
opperbevelhebber 1798 over de armee van Rome, en
1803 over de armee van Napels, en onderscheidde
zich in die beide kommandementen evenzeer door
zijn onkreukbaar karakter als door zijne bekwaamheid ; stond niet bijzonder ill de gunst bij den keizer, uithoefde van zijne te sterke gehechtheid aan
de republikeinsche beginselen, en bleef eenigen tijd
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buitensdienst ; hij werd echter weder in dienst gesteld 1809, en maakte eenen schitterenden veldtocht in Catalonie ; nam 1812 deel aan den tocht
naar Rusland, en bevocht op graaf Wittgenstein de
glansrijke overwinning van Polotsk ; ontving ter
belooning den maarschalksstaf (1812); werd 1813
belast met de verdediging van Dresden, waar hij, na
met roem een langdurig beleg te hebben uitgehouden, eene eervolle capitulatie belong, doch niettemin
op verraderlijke wijze gevangen gehouden werd. In
1814 in Frankrijk teruggekeerd, erkende hij het
gouvernement van Lodewijk XVIII, en was van 1815
tot 1821 herhaalde malen minister van oorlog ; in
1821 werd hij door de reactie uit het ministerie
verwijderd. Tot het ambteloos levee teruggekeerd,
hield hij zich bezig met het opstellen van zijne gedenkschriften. Men heeft van hem: Journal des
operations de l'armde de Catalogne en 1808 et 1809
( Parijs 1821); Illemoires sur les campagnes des armees
du Rhin enz. (Parijs 1829); Campagnes de 1812 et
de 1813 (Parijs 1831). Die werken zijn van gewicht
voor de geschiedenis van dien tijd.
Gouw (de), naam van verscheidene waters in
Noord- en Zuid-Holland.
Gould (Ter-). Zie GOUDA.
Gouwe (de), naam van eenige waters in de
Nederlanden, o. a.: 1) voorrnalige stroom tusschen
de zeeuwsche eilanden Schouwen en Duiveland, was
reeds in 976 onder den naam van G. bekend ; 10 en
11 Aug. 1304 bloedige scheepsstrijd tusschen de
Vlamingen, aangevoerd door graaf Guy, en de vereenigde vloot der Hollanders onder jonker Willem
(zoos van graaf Jan II) en der Franschen onder
admiraal Grimaldi, waarbij de Vlamingen totaal geslagen werden en dien ten gevolge het beleg van
Zierikzee moesten opbreken.— 2) voormalige kleine
stroom in Staats-Vlaanderen, tusschen het Land-vande-Groede en het Land-van-Cadzand. — 3) eene
vaart in Zuid-Holland, ook genaamd de Kromme
Gouwe, begint in den IJsel te Gouda, loopt door die
stad, vervolgens noordwestwaarts tot bij Waddinxveen, en van daar noordwaarts langs Boskoop tot in
den Rijn, door de Goudsche Sluis.
Governolo, marktvlek in de lombard.-venet.
prov. Mantua, nabij de uitwatering van den Mincio
in den Po; 1000 inw.; in de nabijheid van G. overwinning der Franschen op de Oostenrijkers 1796.
Governor's—Island, eilandje in de haven
van New-York, 70 acres groot, duchtig versterkt
met de twee forten Columbus en Castle-Williams.
Govone, marktvlek in de piemonteesche prov.
Alba; 2900 inw.
Gowa—Gowa, eilandje in de Indische Zee
(riederl. 0. I.), beoosten het eiland Madoera.
Gower (J), een der oudste engelsche dichters,
tijdgenoot van Chaucer, geb. 1325, gest. 1408, was
rechtsgeleerde, en aan de hoven van Richard II en
Hendrik IV verbonden. Men heeft o. a. van hem
een engelsch dichtstuk over de liefde, getiteld
Con[essio amantis (het eerst in druk verschenen
Londen 1483 ; nieuwe editie 3 dln. Londen 1857).
Goya—y—Lucientes (Francisco), een der
voornaamste schilders van de nieuwe spaansche
school, geb. 1746 te Fuente-de-Todos in Aragonie,
gest. 16 April 1828 te Bordeaux.
Goyanna, stad in de brazil. prov. Pernambuco, 8 mijlen benoordw. Olindo, aan de rivier G.;
6000 inw.
Goyaz, of Cidada de Goyaz, aanvankelijk Villaboa genaamd, stad met 7000 inw. in Brazilie, aan
den Vermeiho, is de hoofdplaats der prov. G. (groot

13,594 vierk. mijlen, met 180,000 zielen), een der
provincien in het binnenland van Brazilie.
Goyon (Charles Marie Aug., graaf), fransch
generaal, geb. 19 Nov. 1802, kwam 1821 uit de militaire school te Saint-Cyr in dienst bij de fransche
kavallerie, was 1846 allengs opgeklommen tot kolonel, in 1848 hehulpzaam bij bet beteugelen van den
Juni-opstand, won het vertrouwen van Lodewijk
Napoleon, die hem 1850 verhief tot brigade-generaal, 1853 tot divisie-generaal, en 1856 tot bevelhebber over het fransche bezettingsleger te Rome,
welk kommandement hij behield tot 1862.
Goys, oude naam der stad Goes.
Gozan, eene rivier, die in het 0. T. vermeld
wordt; II Kon. 17: 6; 18: 11; 19: 12; I Chron.
5 : 26 ; Jezaia 37: 12.
Goze, verfranschte num. Zie Gozzi en Gozzo.
Gozlan (Leon), een veelgelezen fransch dramaen romanschrijver, geb. 1806 te Marseille, eerst
koopman, o. a. aan den Senegal, kwam 1828 naar
Parijs, en wijdde zich daar geheel aan de letterkunde.
Gozo, I) het Claudos der ouden, zwakbevolkt
turksch eilandje in de Middell. Zee, 7 a 8 mijlen
bezuidwesten kaap Theodia (d. i. de zuidelijkste
punt van het eiland Candia), werd aangedaan door
Paulus, op zijne reis naar Rome. — 2) bet Gaulos
der ouden. Zie Gozzo.
Gozon (Dieudonne de), grootmeester der orde
van St. Jan van Jeruzalem in 1346, was nog mar
eenvoudig ridder dier orde, toen hij Rhodus verloste
van eene monsterachtige slang, die dat eiland verwoestte ; velen hielden die geheele historie voor
eene fabel ; G. stierf 1353.
GOzzi (Gasparo en Carlo), twee broeders, die
zich als italiaansche letterkundigen onderscheiden
hebben in de 18e eeuw, beiden geb. te Venetie, G.
1713 (gest. 1786), en C. 1720 (gest. 1806).
Gozzo, of Gozo, 1) het Gaulos der ouden,
tegenw. aan Engeland toebehoorend eiland in de
Middell. Zee, is ongeveer 1.t vierk. mijlen groot en
bevolkt met omstr. 17,000 zielen, heeft twee havens,
en tot hoofdplaats Rabato. Dit eiland werd aan de
ridders van St. Jan van Jeruzalem geschonken 1530
te gelijk met Malta ; door de Turken en door de
afrikaansche zeeschuimers werd het verwoest 1551,
1673 en 1709. — 2) het Claudos der ouden. Zie
het art. Gozo.
Graaf (de). Zie GRAVE.
Graaf (Servaas van de), leefde in het laatst der
18e en in het begin der 19e eeuw te Dordrecht, en
maakte vrij goede verzen ; doch verdienstelijker arbeid leverde hij in zijne Historisch-Statistische
beschrijving van het koningrijk Holland (3 stukken
met kaarten en platen, Amsterdam 1807); Statistische
beschouwing van Portugal ('s-Hagel 807); Statistisch
overzigt van Oostvriesland en Jever ('s-Hage 1808);
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Staat- en aardrijkskundige schets van het koningrijk
Spanje en der spaansche kolonidn (Amst. 1809); enz.

Graaf (Reinier de), geb. te Schoonhoven 30 Juli
1641, voornaam ontleedkundige en practiseerend
geneesheer te Delft, aldaar gest. 17 Aug. 1673 ; naar
hem zijn de blaasjes in den eierstok der vrouw genoemd (ovula Graafiana).
Graaf—Reinet, graafschap in het Kaapland
met de 3700 inw. tellende hoofdplaats G.—R. aan
de rivier Zondag of Sunday.
Graah (Willem August), deensch reiziger, geb.
24 Oct. 1793, heeft zich vooral bekend gernaakt
door zijne reizen langs de oostkust van Groenland
van 1828 tot 1831, nadat reeds negen zeevaarders
vOOr hem te vergeefs getracht hadden die knst op
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te nemen. Hij gaf in het Deensch eene beschrijving
van Groenland's oostkust (Kopenhagen 1832, met
platen en kaart), waarvan eene engelsche vertaling
is geleverd door G. G. Macdougall.
Graal, of Gral, waarschijnlijk het oudfransche
woord Gréal, dat een schotelvormig inhoudslichaam
beteekent. Dien vorm had de Heilige Graal uit de
poezij der middeleeuwen, zijnde eene wonderlijke,
uit den enkel edelgesteente gevormde drinkschaal,
die nit den hemel was gebracht naar de aarde door
engelen, die er dan ook aanvankelijk de wacht bij
hielden, terwijl de heilige G. later onder de hoede
werd gesteld van een genootschap van ridders onder
eenen koning, en bewaard werd op den ongenaakbaren berg Montsalvage. Reeds veair 1170 werd de
Graal-legende door Chretien van Troyes en later
door andere noordfransche trouvéres verbonden met
de legende van Artus en zijne Tafelronde. Wolfram
van Eschenbach bracht de Graal-legende naar
Duitschland.
Graauw, zeeuwsch dorp. Zie GRAUW.
Graauwbunderland. Zie de nieuwere spelling GRAUWBUNDERLAND.
Grabbe (Christian Dietrich), duitsch dramadichter, geb. te Detmold 14 Dec. 1801, gest. aldaar
12 Sept. 1836, na lang te Dusseldorf gewoond te
hebben. Men heeft van hem een aantal stukken, o. a.
Napoleon oder die Hundert Tage (Frankfort 1831;
2e druk 1862).
Graberg van Henisti (Jac.), zweedsch geograaf en statisticus, geb. 7 Mei 1776 te Gannarfve,
tot 1828 handelsconsul, gest. 28 Nov. 1847 te Florence, schreef o. a. Theorie der Statistik (Genua
1821 in 't Ital.; duitsch van Reumont, Aken 1835);

het welzijn des yolks. Beiden hadden eene alleruitmuntendste opvoeding ontvangen onder het onmiddellijke toezicht van hunne moeder, de beroemde
Cornelia, dochter van Scipio Africanus. De oudste
der twee, Tiberius, tot questor benoemd in 137 v.
Chr., vergezelde consul C. Hostilius Mancinus naar
Spanje, en redde de romeinsche armee, die door de
onhekwaamheid van den consul in gevaar was gebracht. Bij zijne terugkomst werd hij tot tribuun
gekozen (133 v. Chr.), dreef als zoodanig de aanneming van eene akkerwet door, en verdeelde onder de behoeftige burgers de schatten, die Attalus,
koning van Pergarnus, op zijn sterfbed vermaakt
had aan het romeinsche yolk. Maar de senaat, voor
den invloed van Tiberius Gracchus beducht, liet hem,
op het einde van zijn ambtsjaar, te midden van zijne
aanhangers om het leven brengen. — Tien jaren
later (123 v. Chr.) kwam zijn broeder Cajus (die,
om hem te verwijderen, door den senaat als questor
in Sardinie aangesteld was) naar Rome terug, en
liet zich op zijne beurt tot tribuun benoemen. In de
twee jaren, die hij dit ambt bekleedde, deed hij eene
akkerwet aannemen, riep de volkeren van Italiê tot
het stemrecht, deed de ridderschap deelen in de
rechtsmacht, zorgde voor vele verfraaiingen van
Rome, stichtte verscheidene koloniOn, ten einde
gronden te kunnen schenken aan de behoeftige burgers, en verwierf zoodoende eene hooge mate van
volksgunst. Uit het tribunaat verwijderd door de
kuiperijen der senatoren, smeedde hij een komplot
tegen hen. Toen Cajus met zijne aanhangers- vereenigd was in het Forum, begat consul Opimius zich
derwaarts met eene gewapende bende, en wilde de
vergadering uiteendrijven : in het gevecht, dat daarnit ontstond, werd het ongewapende yolk gemakkelijk overwonnen. Cajus Gracchus zag zich genoodzaakt de vlucht te nemen in den tempel van Diana ;
hij werd daar echter gedood op bevel van Opimius,
of (volgens anderen) liet hij zich van het leven berooven door een zijner eigene slaven, 121 v. Chr.
Gracchus (Tiberius Sempronius), vader der
Gracchen, was tweemaal consul (177 en 163 v. Chr.),
overwon de Hispaniers en de Liguren, en werd vereerd met eenen zegevierenden intocht. Hij is beroemd om zijne welsprekendheid en grootheid van
ziel ; ofschoon een persoonlijke vijand der familie
Scipio, verdedigde hij echter Scipio den A frikaan
even als Scipio den Azidr, tegen de tribunen. Uit
erkentelijkheid werd hem Cornelia, de dochter van
Scipio Africanus, tot vrouw gegeven; bij Naar verwekte hij de Gracchen (zie dat art.). — G., consul 215 V. Chr. (zie SEMPRONIUS). - G. (Tiberius
en Cajus). Zie GRACCHEN.
Gracias–a–Dios, 1) de uiterste noordoostpunt van Middel-Amerika, aan de Muskietenkust.
-- 2) ook wel enkel Cracias, stad in den middelamerik. stoat Honduras, 12 a 13 mijlen benoordoosten San-Salvador ; 5000 inw.; gesticht in 1536
door Juan de Chaves, nam zeer spoedig toe in bloei
door het ontginnen van de rijke mijnen in den omtrek, was een tijdlang de voornaamste stad van geheel Middel-Amerika.
Graciosa, een der Azorische eilanden, was in
1821 bevolkt met 10,000 zielen ; de hoofdplaats is
Villa-de-Santa-Cruz.
Gradenigo (Petrus), doge van Venetie, werd
1289 gekozen door de aristocratische partij, wilde
de aristocratie erfelijk maken, en haalde zich den
haat des yolks op den hals, door maatregelen, die
inbreuk maakten op de vrijheid. — G. (Johannes),
doge van Venetie, werd als zoodanig 1355 de op-

Geographisch-slatistischer Versuch giber die Regentschaft Algier (Florence 1830); Specchio geografico e
statistico dell' impero di Marocco (Genua 1834;

duitsch van Reumont, Stutg. 1835).
Grabow, 1) rivier in het pruis. reg.-district
KOslin, valt na eenen loop van 14 mijlen bij Rugenwalde in de Oostzee. — 2) stad in pruis. Posen, aan
de Prosna; 1300 inw. — 3) stad in MecklenburgSchwerin, aan de Elde, 6 uren gaans bezuidoosten
Schwerin ; 3600 inw. — 4) dorp benoorden Stettin
aan de Oder, met circa 4000 inw., fraaie villaas,
groote fabriek van stoomwerktuigen, school voor
den scheepsbouw, di to voor de zeevaart, enz.
Grabowiec, stad in het poolsche gouvernement Lublin, kreis Hrubieszow ; te G. 12 Sept. 1831
wapenstilstand tusschen Russen en Polen.
Grabowski (Ambrosias), poolsch oudheidkenner, geb. te Kenti bij Crakau 1782, heeft een
aantal historische en bibliographische werken geleverd, o. a.: .De spreekwoorden der oude Polen"
(1819); .De graven der koningen van Polen te Crakau" (1833); .Poolsche oudheden uit verschillende
tijdperken" (1840); enz.
Grabusa, of Garabusa, het Cimarus der ouden,
eilandje in de Middellandsche Zee, aan de noordwestzijde van het eiland Candia ; het behoorde in de
16e eeuw aan de Venetianen, aan wie het in 1690
ontweldigd werd door de Turken. Het was later een
schuilnest van zeeroovers, .die in 1828 door de
fransche marine uitgeroeid werken.
Gracay, stad in het fransche dept. Cher,
10 uren gaans bewesten Bourges ; 3000 inw.
Gracchen (de), onder dezen naam ke p t men
Tiberius en Cajus Gracchus, twee broeders, de zonen
van Tiberius Sempronius Gracchus, beiden yolkstribuun, en beiden om het zeerst benoemd door
hunne welsprekendheid en hunne toewijding aan

Gradisca

Grammichele

volger van Marino Faliero, die samengespannen had
tegen den staat, strafte de medeplichtigen van zijnen
voorganger, sloot vrede met de Genueezen, en
stierf 1356.
Gradisca, naam van verscheidene steden in
Slavonie, Illyrie, Bosnie, enz., o. a.: 1) stad en vesting in het oostenrijksche kroonland GOrtz-enGradisca, aan den Isonzo, met 2000 inw., en eene
Dude bergveste (tegenw. tuchthuis). — 2) Oud- G.,
dnitsch Alt-Gradisca, marktvlek en vesting met
1500 inw. in de slavonisch-servische Militaire grenzen, ligt 10 uren gaans bewest. Posega, en tegenover :
3) de turksche vesting Turksch- G. (zie BEBIR), en
bezuidwesten het oostenrijksche vlek 4) Nieuw- G .,
dat aan den Sumeliczabach ligt, en 1600 inw. heeft.
Grado, stad in Illyrie (in den oostenrijkschen
kreis Cbrtz), 8 uren gaans bezuidw. Gbrtz, op een
rots-eiland in de lagunen van Marano, met 2300 inw.
en haven ; was eertijds de haven van Aquileja. De
patriarch van Aquileja verlegde zijnen zetel naar G.
omstr. 568, en het patriarchaat bleef hier gevestigd
tot.1451, toen het werd overgebracht naar Venetie.
Gram. Zie GRAIEN.
Gmeci, en Graacia, latijnsche namen voor
Grieken en Griekenland.
Grae ...... Zie GRa .....

bij Falkirk. — G. (sir David) van Montrose, werd
met koning David Bruce 1346 bij Durham gevangen
genomen. — G. (John) van Claverhouse, geb. 1650,
tot viscount Dundee verheven door Jacobus II,
bracht na diens vlucht in de hooglanden eene armee op de been, waarmede hij 17 mull 1689 bij Killicrankie eene nederlaag toebracht aan de troepen
van Willem III, doch zelf doodelijk gekwetst werd.
Graham, een schotsch geneesheer, die niet
zonder kwakzalverij zijn y ak tritoefende te Londen,
waar hij omstr. 1780 eene inrichting opende, die
hij ,,Tempel der gezondheid" noemde ; in lien tempel had hij een bed opgeslagen ,,Graham's Hemelsche
Bed", waar alien, die aan verzwakking der teeldeelen
led en, de verlorene teelkracht terug konden bekomen,
tot welk einde alles er op berekend was om de zinnen te streelen en de verbeelding te prikkelen.
Graham (Gilbert John), geb. April 1794 te
Glasgow, is een der uitstekendste schotsche schilders der 19e eeuw.
Graham (George), horlogie-maker en werktuigkundige te Londen, geb. 1675 te Kirklinton,
gest. 1751, heeft voortreffelijke instrumenten geleverd ten dienste van sterrekunde en van wiskunde,
en zijn naam beroemd gemaakt als uitvinder van het
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Graentzingen,1 HXBI11-0111-e_RENTZINGEN.
h a Zi G
Grafenhainichen, stad in het pruis. reg.-

distr. Merseburg, kreis Bitterfeld ; 3000 inw.; geboortepl. van Paul Gerhardt, wien hier in 1844 eene
grafkapel opgericht is.
Grafenthal, stad in Saksen-Meiningen, aan de
Zepte, 3 a 4 uren gaans bezuidw. Saalfeld; 1500 inw.
Graf horst, plattelandsstadje in Overijsel, een
half uur gaans benoordoosten Kampen ; 400 inw.;
watersnood 15 Nov. 1775,22 Nov. 1776,4 Fehr. 1825.
Graff (Eberhard Gottlieb), geb. 1780 te Elbing,
werd, na verscheidene ambten bekleed te hebben,
1824 professor te Koningsbergen, doch woonde sedert 1830 te Berlijn, waar hij 18 Oct. 1841 stierf.
Inzonderheid ten opzichte van het Oudhoogduitsch
heeft G. zich verdienstelijk gemaakt. Zijn voornaamste werk is de Althochdeutsche Sprachschatz (6 din.
Berlijn 1834-44; ill. 7, Alphabetische Index van
Massmann, 1846).
Gramgny (Francoise d'Issembourg-d'Apponcourt de), fransch schrijfster, geb. 1694 te Nancy,
, gest. 12 Dec. 1755 te Parijs. Onder hare Werken
(4 din. 1788; dikwijls herdrukt) onderscheiden
zich vooral, behalve tooneelstukken, de Lettres d'une
Peruvienne (Parijs 1747 ; 2 din. Parijs 1826-32).
Grafrath, stad in het pruis. reg.-district Dusseldorf, kreis Solingen, aan de Itter ; 5000 inw.
GrafstrOm (Andreas Abraham), zweedsch
dichter, geb. 10 Jan. 1790 te Sundsvall, sedert 1835
predikant te Umea. Van zijne vele werken noemen
wij : Skaldeforsok (2 din. Stokholm 1826-32);
Sanger [ran Norrland (1841) en Nya Sanger [ran
Norrland (1848).

Graft, dorp in Noord-Holland, circa 2 uren
gaans benoordw. Purmerend ; in 1705 werden hier
43 huizen door brand vernieid.
Graglia, marktvlek in Piemont, ruim 3 uren
gaans benoordoosten Ivrea ; 3000 inw.
Gragnano, stad in de napolit. prov. Principato citeriore, I uur gaans beoosten Castel-a-Mare ;
10,500 inw.
Graham, een oud geslacht in Schotiand, dat
vele beroemde krijgs- en staatslieden heeft voortgebracht, o. a. : G. (sir John), trouwe vriend van
den beroemden Wallace, sneuvelde 1298 in den slag

&;happetnent a cylindre.

Graham's eiland,

dea in de Middell. Zee.

hetzelfde als Ferdinan-

Graham's land, een gedeelte van het zuidpoolland, in 1832 ontdekt door kapitein Biscoe, en
door kern in bezit genomen voor Engeland.
Grahamstown, de hoofdplaats der oostprovincie in het britsche Kaapland, aan de Kowie, 5
mijlen van de zee, in een dal; 5500 inw.
Graien, lat. GrieW (van bet grieksche graia,
d. i. oude vrouw), de drie oudste dochters van
Phorcys en Ceto, en bij gevolg zusters der Gorgonen ;
ze waren de verpersoonlijking van den ouderdom,
werden G. genoemd omdat ze ter wereld waren gekomen met spierwit haar, en hadden met haar drieen
slechts een tand en den Dog. Hesiodus (theog. 270)
noemt er slechts twee, Pephredo en Enyo ; later
wordt er nog een derde, Dino (Demo), bijgevoegd.
Grailly, oud geslacht in Guyenne, kwam
ornstr. 1400 in het bezit van het graafschap Foix,
door het huwelijk van Archambault de G. met Isabella, de erfgename van Foix.
(Jean a
de).
ZieCCAPTAL VAN BUCH.
Grailly (.1
) Zi
Grain, eilandje in den mond van den Teems,
behoort tot het engelsche graafschap Kent;400 zielen.
Graisivaudan, of Gresivaudan, een heerlijk
dal in Dauphine, is 61 mijl Lang, en wordt boven
Grenoble doorstroomd door de Isere. Het heette oudtijds Gratianopolitanus tractus of Gratianopolitanum,
had tot hoofdpl. Grenoble (andere voornaamste
plaatsen : Vizille, Sassenage, Bourg d'Oysans en
Grande-Chartreuse); werd door de laatste vorsten
van 't koningrijk Burgundie als prinsdom in leen
gegeven aan de bisschoppen van Grenoble;later eigenden zich de graven van Albon dit landschap toe.
h h naam van GRETNA-GREEN.
Graitney, sc_otsc_e
Graitz, stad in Saksen, in het Voigtland, 4 uren
gaans benoordoosten Plauen ; 7000 inw.
Grains mons, de Kleine St.-Bernard.
Grkworon, stad in 't russ. gouvt. Koersk, aan
de rivieren Graiworonka en Worskla; 4000 inw.
Gramat, stad in het frans. dept. Lot, 6 a 7 uren
gaans beoost. Gourdon ; 4000 inw., zilte bronnen.
Grammichele, het oude Achiola, stad op
Sicilie, 3 a 4 uren gaans bezuidoosten Calatagirone,
12 uren gaans bezuidw. Catania ; 8000 inw.
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Grammont

Granada

Grammont, I ) belgische stad ; zie het art.
2) fransch dorp, dept. HauteSaone, circa 5 uren gaans bezuiden Lure ; 400 inw.;
oud kasteel der heeren van G., wier bezitting in
1656 tot een graafschap werd verheven door Filips IV.
Grammont, aanzienlijk burgundisch geslacht,
droeg zijnen naam naar het kasteel G. in FrancheComte (dept. Haute-Saone); zie het vorige artikel.
— G. (Michel, graaf van), luitenant-generaal in
fransche dienst, ontving 1708 van Lodewijk XIV
den titel van markies met het markizaat Villersexel.
ter belooning voor zijne heldhaftige verdediging van
Rheinstein. — G., deze familie, die drie aartsbisschoppen van Besancon onder hare leden, en den
heiligen Theodulus onder hare voorzaten telt, is
niet te verwarren met de familie Gramont (zie het
volgende art.).
Gramont, aanzienlijk fransch geslacht (niet
te verwarren met Grammont, zie het vorige art.),
heeft tot stamheer Sanche Garcie d'Aure, die in het
laatst der 14e eeuw leefde ; dit geslacht draagt zijnen naam naar de heerlijkheid Gramont in NederNavarre, en heeft verscheidene beroemde personen
voortgebracht (hertogen, maarschalken en pairs van
Frankrijk), waarvan wij zullen noemen : G. (Philibert de), graaf van Guiche, die 1567 trouwde met
.de schoone Corisande"; zie GUICHE. - G. (Antoine
de), maarschalk van Frankrijk en diplomaat, onderscheidde zich onder de Lodewijken XIII en XIV in
Vlaanderen en Duitschland, werd 1641 tot maarschalk verheven, en was omstr. 74 j. oud toen hij in
1678 stierf; hij was een der schoonste en ridderlijkste manners van zijnen tijd ; Lodewijk XIV vertrouwde hem de taak toe om in Spanje de hand te
gaan vragen van Maria Theresia ; hij heeft fikmoires
nagelaten (2 dln. 1716). — G. (Philibert de), jongere broeder van Antoine, vergezelde Lodewijk XIV
op diens veroveringen in Franche-Comtd en in de
Nederlanden, loch was minder vermaard door zijne
krijgsbedrijven, dan door zijne geestigheid en galanterie. Toen hij den koning de liefde betwistte van
Mlle. Lamotte-Houdancourt, viel hij in ongenade,
en begaf zich naar het hof van Karel II van Engeland. Hij was gehuwd met de zuster van Anton Hamilton, die eene trouwe schildering van G.'s karakter heeft geleverd in de Memoires du Comte de
Grammont; G. stierf in Engeland 1707.
Gramont, niet tot de familie van de vorigen
behoofende, en ook volstrekt geen familie van elkander, zijn de volgende: G. (Gabriel de Barthdlemi,
beer van), verlatijnscht Gramundus, geschiedschrijver, geb. omstr. de heeft der 16e eeuw, gest. 1634
te Toulouse, was president van het parlement Bier
stad en staatsraad. Men heeft van hem : Historia

de G. strekken zich dus nit van den Atlantischen
Oceaan tot aan de Noordzee ; de hoogste piek (4112
vt.) is de Ben-Nevis. Zie het volgende art. —
2) bergketen in Australia ; hoogste en oostelijkste
piek Mount-William (4500 vt.).
Grampius mons, hetGrampiaansch gebergte.
Onderdeze benaming verstonden de Romeinen voornamelijk het gebergte benoorden Victoria, waar
Agricola in het jaar 84 eene overwinning bevocht op
de Caledoniers.
Gramsbergen, plattelandsstadje in Overijsel,
aan de Vecht, 13 uren gaans benoordoosten Deventer; geweldige brand 4 Nov. 1777, waardoor 44
huizen in de asch gelegd werden.
Gran, 1) hongaarsch Garam, slaw. Hron, rivier
in Hongarije, ontspringt op de zuidhelling van de
Kralowa-Hola in bet comitaat GOmOr, 3 uren gaans
bewesten Dobsina, en ontlast zich na eenen loop van
30 mijlen in den Donau, tegenover de stad Gran. —
2) hong. Esztergom, het oude Strigonium, hoofdplaats van het ruim 34 vierk. mijlen groote, met
95,000 zielen bevolkte hongaarsche comitaat G., op
den rechteroever van den Donau, nabij de uitwatering der rivier Gran, heeft 11,500 inw. en eene kathedraal, die een der schoonste kerkgebouwen van
Europa is (gebouwd naar bet plan van Kiihnel,
aangevangen 1821, voltooid 31 Aug. 1856).
Granada, I) een (sedert de verdrijviug der
Mooren in 1492) spaansch koningrijk, groot 520
vierk. mijlen, bevolkt met 1,209,000 zielen, bevat
de drie tegenwoordige provincien G. (232 vierk.
mijlen, 442,000 zielen), Malaga en Almeria, en heeft
tot hoofdstad G. (zie het volgende art.). Het koningrijk G. was een der rijken, die gesticht werden
uit de bouwvallen van het eertijds machtige rijk der
Almohaden van Spanje ; het ontstond in 1235, onder
Mohammed I (Aben-al-Hamar), den stichter van de
dynastie der Naserieden of Alhamarieden ; in 1245
werd G. schatplichtig aan Castilie, en hielp de Christenen al de andere moorsche rijken in Spanje vernietigen (1248-57). Door binnenlandsche twisten
en nagenoeg onophoudelijke opstanden tegen Castilie,
werd het koningrijk G. allengs ingekrompen tot de
stad Granada en eenige omliggende steden ; in deze
laatste bezittingen hielden G.'s koningen zich echter
staande tot 1492, toen ze ook daaruit verdreven
werden door Gonsalvo van Cordova. De laatste koning redde zich door de vlucht naar Afrika (zie
BOABDIL). Het koningrijk G. was onder de Mooren
tot eenen hoogen trap van welvaart gekomen door
den landbouw en vooral door de nijverheid ; de zijden en andere stoffen van G. waren de eerste van de
wereld. Door hun aanhoudend verkeer met de Christenen hadden de Mooren van G. eene ridderlijkheid
in hunne zeden aangenomen, die tot dusverre aan
de Musulmannen geheel vreemd was. Wat de Zegris
en de Abencerragen betreft, de geschiedenis van
hunnen naijver behoort meer tot het gebied der fabelen dan tot dat der werkelijkheid. Ofschoon onderworpen, kwamen de Mooren van G. weder in
opstand in 1567; ze werden eerst voor goed uit
Spanje verdreven in 1610.
Granada, 2) hoofdstad van het koningrijk G.
(zie vorig art.), aan den Xenil, 45 mijlen bezuiden
Madrid, midden in de groote, rijke vlakte genaamd
Vega da Granada, heeft thans maim 100,000 inw.
(slechts het vierde gedeelte van het zielental in den
tijd der Mooren), en bezit nog een aantal resten van
vroegeren luister en grootheid, o. a. het Alhambra
(zie dat art.), zoomede eene 1531 gestichte universiteit. In de prachtige kathedraal van G. de praal76

GERARDSBERGEN. -

prostratce a Ludovico XIII sectariorum in Gallia
rebellionis (Toulouse 1623), in welk werk hij zich

doet kennen als lofredenaar op het bloedbad van den
Bartholomeusnacht ; wijders: Historiarum Gallia' ab
excessu Henrici IV libri XVIII (1643). — G. (Scipion de), veritaliaanscht de Grandimonte, beer van
St.-Germain, geb. in Provence in de 16e eeuw, kabinets-secretaris van Lodewijk XIII, genoot het vertrouwen van Richelieu, deed vele reizen naar Italie ;
hij stierf, zegt men, te Venetie, omstr. 1638. Verscheidene werken zijn van hem in 't licht verschenen.
Grampians, de Grampius mons der Romeinen, 1) het Grampiaansch gebergte, eene keten Bergen, die het middeldeel van Schotland doorloopt van
het zuidwesten naar het noordoosten, van bet Mull
(d. i. schiereiland) Cantyre, in het graafschap Argyle, tot kaap Kinnaird, in het graafschap Aberdeen;
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Granada

Gran-Sasso d'Italia

graven van Ferdinand den Katholieke, van Izabella,
Grandson, of Granson, lat. Grandisonium, ook
van Filips I en gernalin, enz. De stad G. was door
wel Gransee genaamd, stad in het zwits. kanton
Waadt, met kleine haven, aan het meer van Neufde Mooren gesticht in de 10e eeuw ; zij hood fang
het hoofd aan de christen-koningen, en viel eindechatel, nabij Morat en 8 uren gaans benoorden Lausanne; ongeveer 900 inw.; sterk kasteel, eertijds de
lijk in hunne macht 1492 , na een langdurig beleg.
Granada, 3) stad in centraal-Amerika, in den zetel der Vrijheeren van G., die in 1397 uitstierven,
staat Nicaragua, aan den noordwesthoek van het
waardoor de heerlijkheid als erfgoed overging aan
Nicaragua-meer,met 12-15,000 inw., werd in 1522
het geslacht van Chalons, dat in het bezit er van
bleef tot aan den burgundischen oorlog, toen het
gesticht, ontwikkelde zich door een levendig hankasteel 1476 door de eedgenooten veroverd, doch
delsverkeer reeds spoedig tot eene rijke stad, en bereeds spoedig daarna heroverd werd door Karel den
zat in 1854 nog verscheidene aanzienlijke koopStoute, die de bezetting van 500 man Berners deels
manskantoren, doch is sedert dat tijdstip door de
ophangen, deels verdrinken liet. Drie dagen later
aanhoudende binnenlandsche oorlogen in verval geraakt. — 4) een vuurspuwende berg in Nicaragua,
(3 Maart 1476) werd de slag van G. (of slag bij
Motiers) geleverd, waarin 20,000 Zwitsers het gein de nabijheid der stad G. — 5) een vlek in Spanje ;
heele burgundische leger (70,000 man sterk) verzie GRANADILLA. - 6) westindisch eiland ; zie bet
nietigden ; hierop volgde de slag bij Murten.
art . GRENADA. -- 7) Zie NIEUW-GRANADA.
Grandville. Zie GRANVILLE.
Granada (Fray Luis tie), geb. 1504, orde's
Grandvilliers, kantonshoofdplaats in het
provinciaal van Portugal, gest. 31 Dec. 1588 in het
fransche dept. Oise, 7 uren gaans benoordw. Beanklooster van Santo-Domingo te Lissabon ; was een
vais ; 2000 inw.; is gesticht in 1213 door Philippe
beroemd kanselredenaar en stichtelijk schrijver.
de Dreux, bisschop van Beauvais.
Zijne werken (2e druk 19 din. Madrid 1800) zijn
Grangemouth, bavenstad in het schotsche
uitgegeven door Mulios.
Granadilla, I ) vlek in Spanje, prov. Badajoz, graafschap Stirling, anderhalf uur gaans benoorti.
oosten Falkirk ; 2000 inw.
6 uren gaans benoorden Plasencia ; paleis van den
Granges, stad in het fransche dept. der Vohertog van Alba. — 2) vlek in de spaansche kologesen, 7 uren gaans van St.-Die; 2600 inw.
nie der Canarien, op het zuidergedeelte van het
Granicus, kleine rivier in het noordwestelijk
eiland Teneriffe ; 2600 inw.
Granatula, stad in Spanje, 4 uren gaans be- gedeelte van Voor-Azie, ontlastte zich in de Propontis; aan de boorden van den G. behaalde Alexander
zuidw. Aimagro, en ruim 5 uren gaans bezuidoosten
de Groote zijne eerste overwinning op de Perzen in
Ciudad Real ; 2000 inw.
Grand, vlek in het fransche dept. der Vogesen, 334 v. Chr.; Lucullus versloeg hier Mithridates in
73 v. Chr..
4 uren gaans bewesten Neufchateati ;1200 inw.; roGranier (Adolphe), zich Granier de Cassagnac
meinsch amphitheater genaamd de Julien (d. i. van
noemende, fransch publicist en schrijver, geb. 1806
Jul ianus)
Grandehamp, vlek in het fransche dept. te Cassagnac in bet dept. Lot, schreef van 1832 tot
aan de Februari-omwenteling voor de ministerien
Morbihan, 5 uren gaans benoordw. Vannes; 5500
van Lodewijk Filips, daarna tegen de republiek toen
inw., Georges Cadoudal werd hier verslagen door de
die te niet ging, en erlangde na den staatsgreep van
Republikeinen in het jaar VIII.
Grand—Haven, bavenstad aan het Michigan- 1852 eenen zetel in het wetgevend licbaam. Van zijne
historische werken zijn de voornaamste: Histoire des
meer, in den n.-amerik. staat Michigan ; 3000 inw.
causes de la revolution francaise (4 dln. Parijs 1850);
Grandidier (Philippe Andre), kerkelijk geHistoire du Directoire (3 dln. Parijs 1851-56);
schiedschrijver, geb. 1752 te Straatsburg, gest. 1787.
Histoire de la chide de Louis Philippe (4 dln. Parijs
Men heeft van hem : Histoire de l'eveche et des eveiques
1857-58).
de Strasbourg (Straatsburg 1776 en 1778; dit werk
zou 8 din. groot zijn ; doch er zijn er slechts twee
Granius Licinianus (Cajus), romeinsch
geschiedschrijver ten tijde van Julius Cesar, schreef
van verschenen); Histoire ecclesiastique,
in den tijd tusschen Salustius en Livius eene bij wijze
civile et litteraire de l' Alsace (1787).
Grand—Luct5,v1ek in het fransche dept.Sarthe, van jaarboeken ingerichte geschiedenis van Rome.
Fragmenten daarvan (loopende over de jaren 245—
5 uren gaans beznidw. Saint-Calais ; 2300 inw.
Grandola, vlek in de portug. prov. Estrema- 78 v. Chr.) werden 1853 door Pertz ontdekt in het
Britsch Museum.
dura, aan den Davino, 10 mijlen bezuidoosten LisGranja (la), d. i. de hoeve, beroemd buitensabon ; 2500 inw.
verblijf der spaansche koningen, en stad met 2500
Grand—PrO, stad in het fransche dept. der
inw. nabij San-Ildefonse, prov. Segovia, aan den weg
Ardennen, circa 4 uren gaans bezuidoosten Vouziers,
van Madrid naar Segovia, op eene hoogte in bet
aan de Aire; 1400 inw.; in de nabijheid het Defile
Guadarrama-gebergte ; gesticht 1727 door Filips V
van G.-P., in het Argonnerwoud, waardoor de weg
in den trant van Versailles. Aldaar eene beroemde
van Varennes naar Vouziers loopt, en waar Damonspiegelfabriek. In 1836 (12 Aug.) was de G. het
riez in 1793 het voortrukken der Pruisen tegenhield.
Grand-Rapids, stad in den n.-amerik. staat tooneel van den opstand der troepen, waardoor koningin Christina genoodzaakt werd voorloopig de
Michigan, hoofdpl. van het graafschap Kent, aan den
constitutie van 1812 aan te nemen, en ten gevolge
Grand-River, op 7 mijlen afstands van zijnen mond;
waarvan in 1837 eene nieuwe constitutie werd nit .;
inw .
110,000
0,
Grand-River, naam van verscheidene rivie- gevaardigd.
Granollers, stad in de spaansche prov. Barren in N.-Amerika: 1) in den staat Ohio, valt in het
Erie-meer. — 2) in Michigan, valt na eenen loop
celona, aan den Besos, ruim 6 urea gaans oostelijk
van 40 mijlen bevaarbaar bij Grand-Haven in het
benoorden Barcelona ; 3000 inw.
Michigan-meer. — 3) in den staat Missouri, ontlast
Gran—Sasso d'Italia, of Monte-Corno, de
zich in de rivier Missouri. — 4) naam van verscheihoogste piek der Apennijnen, in de napolit. prov.
dene minbeduidende rivieren, die zich in de groote
Abruzzo ulteriore, is 8882 voet hoog en met eeuwige
sneeuw bedekt .
Laurentius-rivier in Canada ontlasten.

Gransee

Grasse

Gransee, I) stad in Pruisen, prov. Brandenburg, ruim 6 uren gaans benoordoosten Ruppin, aan
een weer van den Rijn; 3300 inw.; gedenkteeken
van koningin Louise. — 3) stad in Zwitserland ;
zie GRANDSON.
Granson, zwits. stad. Zie GRANDSON.
Grant (Ulysses S.), een der voornaamste generaals van de Noordelijken in den amerikaanschen
burgeroorlog, geb. 27 April 1822, diende eerst als
luitenant onder generaal Taylor in den mexicaanschen oorlog (1845), en nam 1854 als kapitein zijn
ontslag uit de dienst. Nauwlijks echter was de burger-oorlog uitgebroken, of hij trail als brigade-generaal weder in dienst der Unie (17 Mei 1861), bemachtigde 16 Fehr. 1862 het fort Donalson, waarvoor
hij tot generaal-majoor werd bevorderd, won de
achting van geheel de wereld in de gevechten bij
Shiloh 6 en 7 April 1862, drong door tot in het
hart der zuidelijke staten, aan wie hij den gevoeligsten slag toebracht (1863) door de inname van bet
sterke Vicksburg, verdreef den zuidelijken generaal
Johnston van de oevers van den Mississippi, en is
onbetwistbaar een der degelijkste mannen geweest,
die het hunne hebben bijgedragen om de overwinning aan de noordelijke staten te verzekeren.
Grantham, stad in het engelsche graafschap
Lincoln, 9 uren gaans bezuiden Lincoln ; 9000 inw.;
de school waar Newton gestudeerd heeft.
Grantsland, het oostgedeelte der zuidkust
van het vasteland van Australie, 1800-1801 opgenomen door kapitein Grant, en naar hem genoemd,
vormt de tegenwoordige kolonie Victoria.
Granvelle, dorpje in het fransche dept. HauteSaone, ruim 4 uren gaans beznidw. Vesoul ; 400 inw.
Granvelle (Antoine Perrenot de), kardinaal,
minister van Karel V en van Filips IT, geb. 20 Aug.
1517 te Ornans hij Besancon in Burgundie, gest. te
Madrid 21 Sept. 1586, werd in de staatkunde ingewijd door zijnen vader, die kanselier van Karel V
was. Reeds op zijn 23e jaar bisschop van Arras, gaf
G. op den rijksdag te Worms en te Regensburg, waar
hij aan zijnen vader was toegevoegd, blijken van
groote bekwaamheid, en woonde vervolgens het
tontine van Trente hij ; 1550 werd hij benoemd tot
zegelbewaarder des rijks. Hij bracht met veel beleid
een verbond tegen de Hervorming tot stand tusschen
Spanje en Engeland, welk verbond werd bezegeld
door 'een huwelijk van den zoon van Karel V met
Maria, dochter van Engeland's koning Hendrik VIII.
Nadat sinds de troonsheklimming van Elizabeth dit
bondgenootschap verbroken was, sloot de bekwame
minister er een met Frankrijk (1559 te Cateau-Cambrdsis). Na. de abdicatie van Karel V werd G. door
Filips II als minister toegevoegd aan Margareta van
Parma, die als landvoogdes over de Nederlanden
aangesteld was, waarbij aan beiden de taak werd
opgedragen, om den onbeperkten regeeringsvorm en
de eenheid van godsdienst in de Nederlanden in
te voeren; van die taak kweet G. zich met zooveel
ijver, dat hij eerst tot aartsbisschop van Mechelen
en vervolgens (1561) tot kardinaal verheven werd ;
doch door zijne weergalooze strengheid maakte hij
zich zoo gehaat, dat hij zich genoodzaakt zag van
het staatstooneel in de Nederlanden of te treden
(1564); hij vestigde zich toen te Besancon, en leefde
daar geheel en al voor de letterkunde. Doch Filips
II benoemde hem 1571 tot onderkoning van Napels,
riep hem vervolgens tot zich, en vertrouwde hem
het regentschap toe gedurende zijne reis naar Portugal. In 1584 werd G. benoemd tot aartsbisschop
van Besancon; doch hij was niet in de gelegenheid

om zich naar zijne diocese te begeven. Hij heeft belangrijke gedenkschriften in manuscript nagelaten,
die in 1839 en 1840 op last van het fransche gouvernement in het licht zijn gegeven onder den titel
van Papiers d'etat de Granvelle.
Granville,' ) G., of Grandville, lat. Grannonun?,
stad en vesting in het fransche Kanaal-dept., op een
schiereiland, 6 uren gaans benoordw. Avranches;
11,000 inw.; kleine haven ; zeebaden. Tot in het
begin der 15e eeuw was G. slechts een onbeduidend
vlek, toen werd het door de Engelschen herschapen
in eerie vesting; 1450 veroverd door de Franschen,
werd G. in 1695 door de Engelschen verbrand. In
1793 werd G. belegerd door de Vendeers, die bet
echter niet konden bemachtigen ; door de Engelschen werd G. in 1803 gebombardeerd.
Granville, 2) graafschap in de Vereen. Staten
van N.-Amerika, in het noordelijk gedeelte van
Noord-Carolina; hoofdpl. Oxford. — 3) stad met
5500 inw. in den n.-amerik. staat New-York, ruim
10 mijl. benoordoosten Albany. — 4) stad met 2600
inw. in den n.-amerik. staat Ohio, 5 mijlen benoordoosten Columbus. — 5) stad met 1600 inw. in den
n.-amerik. staat Massachusetts, 20 mijlen bezuidw.
Boston.
Grao, of Villa-nueva del Grao, aan de uitwatering van den Guadalquivir, in de spaansche prov.
Valencia, een half uur gaans beoosten de stad Valencia, waarvan het de zeehaven is, en waarmede het
door eenen spoorweg in gemeenschap staat, heeft
omstr. 6000 inw. In 1710 beproefden de troepen
van aartshertog Karel hier eene landing, doch werden teruggeslagen.
Grasbrook, eilandje in de Elve, in het gebied
van Hamburg ; 700 zielen ; scheepswerven, ijzergieterijen, enz.
Grashuizen. Zie G_ARSHU1ZEN.
Graslitz, stad in den boheemschen kreis Eger,
aan de Zwoda, 5 a 6 uren gaans benoordw. Elnbogen ; 6000 inw.
Grassano, I) stad met 4000 inw. in de napolit. prov. Basilicata, 5 mijlen beoosten Potenza,
ruim 3 mijlen bewesten Matera. — 2) G., of Grazzano, dorp met 1400 inw. in Piemont, ruim 3 uren
gaans van Casale.
Grasse, fransche stad, dept. Zee-Alpen (behoorde tot 1860 tot het dept. Vary, ligt 5 mijlen
benoordoosten Draguignan, en op 2 mijlen afstands
van de Middellandsche Zee ; heeft 12,000 inw.; dagteekent reeds uit de 12e eeuw ; was menigmaal de
wijkplaats der bewoners van Frejus en van Antibes,
als die hunne woonplaats ontvluchtten voor de zeeroovers; G. is geboortepl. van den schilder Fragonard.
Grasse (la), vlek in het fransche dept. Aude,
6 a 7 uren gaans hezuidoosten Carcassone; 1300
inw.; is ontstaan door de stichting van eene benedictijner abdij in 778.
Grasse (Francois Joseph Paul, graaf van), markies van Grasse-Tilly, luitenant-generaal der fransche zee-troepen, geb. 1723 te Valette in Provence,
gest. te Parijs 1788; doorliep al de graden der marine, werd 1779 bevorderd tot chef d'escadre, en
nam als zoodanig deel aan al de gevechten in,Amerika tijdens den vrijheids-oorlog. In 1782 werd hij
in de zee der Antillen, nabij Saintes, door lord
Rodney aangetast met eene veel sterkere macht, en
zag zich dan ook na een allerhardnekkigst gevecht
genoodzaakt de vlag te strijken, waarop hij twee
jaren als krijgsgevangene in Engeland doorbracht.
Toen de vrede gesloten was werd hij op vrije voeten
gesteld, en keerde naar Frankrijk terug.

1203

1204

Grasse

Graudentz

droeg van Concordantiadiscordantium canonutn, loch
reeds spoedig begon te gelden als wetboek, en later
onder den naam van Decretunz Gratiani het eerste
deel vormde van het Corpus juris canonici".
Gratien, lat. Gratite, grieksch Charites, dochters van Jupiter bij Eurynome (of bij Eunomia, een
der Horw), of volgens de meer algemeene beschouwing dochters van Bacchus bij Venus. Men telde
er gewoonlijk (zoo bij Hesiodus) drie, nl.: Aglaia
(feestelijke glans), Thalia (bloeiend geluk), Euphro=
syne (feestelijke vreugde). Deze godinnen waren de
verpersoonlijking van de verleidelijkste schoonheid.
Ze werden voorgesteld in de gedaante van drie jonge
maagden, naakt, zonder gordel, elkander omstrengelende met de armen, en zinnenstreelende Jansen
uitvoerende bij Venus. Bij Homerus wordt Charis
GrassetdeSt.—Sauveur(Jacques),vrucht- genoemd als de vrouw van Hephestus. In Sparta
vereerde men slechts twee G., nl. Cleta en Phaenna
baar fransch compilateur, geb. 1757 te Montreal in
(klank en glans); ook te Athene slechts twee, nl.
Canada, gest. te Parijs 1810, was, na te Parijs zijne
Auxo (wasdom-geefster) enHegemone (leidsvrouw).
studien voltooid te hebben, gedurende langen tijd
Gratius (Ortwin), eigenlijk Graes, geb. in het
vice-consul van Frankrijk in Hongarije en in de
laatst der 15e eeuw te Holtwick bij Koesfeld, eerst
Levant. Hij heeft de volgende werken in het licht
leeraar te Deventer, vervolgens professor te Keulen
gegeven : Costumes civils actuels de tous les peuples
en tevens directeur en corrector der boekdrukkerij
connus (gezamenlijk met Sylvain Marechal ; 4 din.
met 305 platen, 1784 en v.); Tableaux de la fable van P. Quentel, gest. aldaar 1542, was een bestrijder van Reuchlin, uit werken hoofde de vEpistolat
representes par figures et accompagnes d'explications
(1785); Tableaux cosmographiques de l'Europe, obscurorum virorum" aan hem gericht zijn.
Gratius Faliscus, romeinsch dichter, nit
l'Asie, l'Afrique et l' Amerique (1787); L'antique
Rome en 50 tableaux (1795); Encyclopedie des Falerii,tijdgenoot van Ovidius,schreefhetCynegeticon,
voyages (5 din. met 432 platen, 1795-96); Les zijnde een leergedicht over de jacht met honden;
amours du fameux comle de Bonneval (1796); Le het best uitgegeven door Haupt (Leipzig 1838).
Grattan (Henry), beroemd iersch redenaar,
serail, ou Histoire des intrigues secretes et amoureuses
geb. I 750 te Dublin, eerst advocaat aldaar, nam
du grand-seigneur (2 dln. 1796); Fastes du people
1775 zitting in het iersche parlement, bewerkte
francais (1796); Costumes des representants dupeuple
1 782 de herroeping van de acte van 1721 (d. i. de
(1796); Les trois Manuels, ouvrage moral ecrit dans
opheffing van de afhankelijkbeid, waarin bet iersche
le gout d'Epictête (1796); Esprit des ana (2 dln.
parlement stond tot het engelsche), ijverde even1801); Voyage pittoresque dans les quatre parties du
wel te vergeefs voor de emancipatie der Roomschmonde (1806).
Grathem, dorp in nederl. Limburg, 2 uren katholieken en (1800) tegen de vereeniging van
Ierland met Engeland. Later (1805) nam hij zitting
gaans ten W. Z. W. van Roermonde ; 500 inw.
in het Lagerhuis, en was ook daar de ijverige kaniGratiani. Zie.e GG RAZIANI.
Gratianopolis, of Cularo, stad in transal- pioen voor de belangen der iersche Roomsch-katholieken ; hij stierf echter 14 Mei 1820 zonder de verpijnsch Gallie; tegenw. Grenoble.
Gratianopolitanus pagus, latijnsche wezenlijking van zijn streven te mogen beleven.
Zijne Speeches (4 dln. Londen 1822) en Life and
naam van Gresivaudan.
Gratianus, voluit Flavius Gratianus, keizer time (5 dln. 1839-46) werden in het licht gegeven
van het Westerscbe rijk, geb. anno 359 te Sirmium, door zijnen zoon Henry G., geb. I 790, sedert 1832
lid van het parlement.
werd reeds op zijn 8e jaar als medebestuurder des
Gratz, 1) of Gratz, slawisch Njametzki, hoofdrijks aangesteld door zijnen varier Valentinianus I,
plaats van het oostenrijksche hertogdom Stiermardien hij in 375 op den troon opvolgde, gezamenlijk
ken, op de beide oevers van den Mur, 18 mijlen bemet zijnen jongeren broeder Valentinianus H. Hij
zuidw. Weenen, en aan den oostenrijkschen zuidersloeg de Alemannen af, die Gallie overweldigd hadspoorweg (Weenen-Triest); 64,000 inw. De keizerden, en de Gothen, die het Oosten verwoestten. Tot
lijke Burg, de oude gothische domkerk (de voorden troon van Constantinopel, lediggevallen door
naamste der 23 roomsch.katholieke kerken), en
den dood van Valens, verhief hij Theodosius, den
vele andere merkwaardige gebouwen. De 1782 opbekwaamsten zijner veldheeren. Met ijver vervalgde
gehevene universiteit van G. is 1827 hersteld. —
G. de laatste overblijfselen van het Heidendom ; hij
2) Boheemsch G.; zie GRATZEN.
liet het standbeeld van Victoria verwijderen uit het
Gratz, 1) zie GRATZ. - 2) poolsch Grodzisko,
Capitool, en maakte zich daardoor bij de Romeinen
stad in pruis. Posen, 11 uren gaans bezuidw. Posen ;
gehaat ; en zoodra de tiran Maximus zich in Groot3800 inw. — 3) stad in Moravie, aan de Mora, ruim
Britannie als keizer had laten uitroepen, zag G. zich
2 uren gaans bezuidw. Troppau.
door zijne onderdanen verlaten. Hij werd gevangen
genomen en ter dood gebracht in de nabijheid van
Gratzen, stad in Bohemen, 8 uren gaans bezuidoosten Budweis; 2300 inw.
Lyon door Andragathius, veldheer van Maximus, in
Graudentz, poolsch Grudziadz, stad in Prui383. De voormalige leermeester van G. was de Bichsen, aan de Weichsel, 8 uren gaans bezuidwesten
ter Ausonius.
Marienwerder ; ruim 11,000 inw. Op een kwartier
Gratianus, pans. Zie GREGORIUS II.
Gratianus (Franciscus), een Camaldulenzer gaans afstands benoorden de stad ligt de sterkte,
aldaar 1770-76 aangelegd door Frederik II, en die
monnik te Bologna, die omstr. 1150 nit oudere vervan 22 Jan. tot 9 Juli 1807 door Courbiere dapper
zamelingen van kerkelijke voorschriften eene nieuwe
verdedigd werd tegen de Franschen.
verzameling opstelde, welke aanvankelijk den naam

Grasse (Joh. Georg Theod.), duitsch bibliograaf, geb. 31 Januarij 1814 te Grimma. Zijn
voornaamste werk is: Lehrbuch einer allgemeinen
Literaturgeschichte (dl. 1, Alte Welt 2 stukken,
Dresden en Leipzig 1837-38 ; dl. 2, Mittelalter,
3 stukken 1839-43 ; dl. 3, Neuere Zeit, 3 stukken
1852-59; dl. 4 Register 1860; daarbij een Handbuch,
4 dln. Dresden 1844-50, en een Leit laden, 3e dr.
Leipzig 1860); wijders een nitmuntend bibliogr.
woordenboek, getiteld Trdsor des livres (dl. 1-3,
Dresden 1857-62). Onder vele kleinere schriften
van G. doen zich inzonderheid opmerken; Der
Tanhtiuser and Ewige Jude (2e druk Dresden 1861);
de Orbis latinus (Dresden 1861); Handbuch der
alten Numismatik (Leipzig 1852-53); Beitreige zur
Geschichte der Gefassbildnerei (Dresden 1853).
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Graul

Gravedona

Graul (Karl), geb. 6 Febr. 1814 te WOrlitz bij
Dessau, studeerde sedert 1834 theologie te Leipzig,
werd 1844 directeur der evang.-luthersche zendingsinrichting te Dresden, die door G.'s toedoen in 1848
naar Leipzig verplaatst werd. Nadat hij 1849-53
over Palestina en Egypte eene reis naar Oost-India
volbracht, en zich daar, naast zijne zendingstaak,
inzonderheid toegelegd had op de beoefening van
de tamoelische taal en letterkunde, was hij nog in
zijne ambtsbediening werkzaam tot in November
1861, toen hij stil ging leven te Erlangen. In de
theologische wereld is G. vooral bekend door zijne

ten) bestond, welke vereeniging in 1524 werd bestendigd, ofschoon de aanwinst van Veltlin, Giavenna
en Bormio sedert 1512 aanleiding gaf tot gedarige
twisten tusschen de drie bonden onderling. In 1600
sloot deze republiek een bondgenootschap met die
van Walliserland, in 1602 met de stad Bern, in
1707 met Zurich. Reeds in 1701 had G. te vergeefs
aanzoek gedaan om als kanton te worden opgenomen in den Helvetischen Bond. In 1798 werd G.
als afzonderlijk kanton ingelijfd bij de Helvetische
republiek ; in 1803 werd het als 15e kanton opgenomen in den Helvetischen Bond. Bij de nieuwe
constitutie (11 Nov. 1814) behield het kanton G.
de oude indeeling in drie bonden, bestaande uit
hooggerechten ; diezelfde indeeling bleef in stand
bij de herziening van de constitutie in 1820; doch
in 1851 werd die indeeling te niet gedaan, zoodat
G. thans bestaat nit 14 districten, ingedeeld in 39
arrondissemen ten.
Grauwe Broeders en Zusters. Zie het
art. BARMHARTIGHEID.
Grauwe-Zusteren-Kloosters, te Dorddrecht, Elburg en Leiden. Zie CLARISSEN-HLOOSTERS,
FRANCISCANER-KLOOSTERS en NAZARETH.
Gravadura–dal, een dal in het noordoostelijk gedeelte van Grauwbunderland, loopt uit links
in het dal van het »Landsquart" (Prettigau).
Grave, of de Graaf, lat. Gravia, stad in de nederl. prov. Noord-Braband, aan de Maas, circa 3
uren gaans bezuidw. Nijmegen; 3000 inw. In bet
begin van den 80-j. oorlog maakte Alva zich van G.
meester, dat echter 27 April 1568 bij verrassing aan
de Spanjaarden ontweldigd, doch reeds kort daarna
weer door de Staatschen ontruimd werd. De Spanjaarden kwelden echter de burgerij zoo zeer, dat G.
in 1577 gemakkelijk weder in de macht der Staatschen kwam ; 7 Juni 1586 werd G. ingenomen door
de Spanjaarden onder den hertog van Parma ; na een
beleg van 2 maanden werd G. 19 Sept. 1602 bemachtigd door prins Maurits, en nu bleef G. onder
het gezag der Staten tot 2 Juli 1672, toen de bezetting op uitdrukkelijk bevel der Staten G. ontruimde, ten einde bet garnizoen van 's-Hertogenbosch
te gaan versterken ; doch nauwlijks daar aangekomen, ontving men van den prins van Oranje bevel G.
niet te verlaten of het te hernemen ; in allerijl rukte
men wader op G. aan, doch de Franschen waren er
reeds meester van, en doorstonden er 1674 een
hardnetkig beleg, dat 4 maanden duurde, waarna
G. door prins Willem III, bijgestaaii door den beroemden Coehoorn, werd ingenomen. Nog vermaarder is het beleg van 1794, toen G. tien waken lang
geheel door de Franschen ingesloten was en 24 dagen achtereen door hen gebombardeerd werd, zoodat er eindelijk bij de overgave geen huis onbeschadigd ward bevonden. In 't begin van 1814 hadden de
Franschen ruim 1400 man bezetting in G. gelegd,
die, daar door de nederlandsche troepen ingesloten,
meer dan dertigmaal eenen uitval beproefden, totdat ze eindelijk, nadat het verdrag te Parijs was gesioten, 14 Mei met de stille trom G. ontrnimden.
Van 10 Oct. 1830 tot 13 Juni 1839 verkeerde G. in
staat van beleg. Van watersnood had G. dikwijls te
lijden, o. a. 1816 en Jan. 1820 ; en door den orkaan
van 29 Nov. 1836 werd G. derwijze geteisterd, dat
het was alsof de stad een bombardement doorstaan had.
Gravedona, vlek in de lombardische prov.
Como, aan de westzijde van bet meer van Como, 11
uren gaans oostelijk benoorden de stad Coma ;
3400 inw.

Unterscheidungslehren der verschiedenen christlichen
Bekentnisse (6e druk Leipzig 1862) en door Die
christliche Kirche an der Schwelle des irenetischen
Zeitalters (Leipzig 1860); doch in veel ruimeren

kring heeft hij zich vermaardheid verschaft door
zijne belangrijke beschrijving, getiteld: Reise nach
Ostindien (5 dln., Leipzig 1854-56). Door zijne
Bibliotheca tainulica (dl. 1-3, Leipzig 1854-56),
iv hij eene autoriteit voor lien tak der oostersche
letterkunde geworden.
Graulhet, marktvlek in bet fransche dept.
Tarn, 4 a 5 uren gaans beoosten Lavaur ; 4000 inw.
Graun (Karl Heinrich), duitsch componist, geb.
1701 te Wahrenbruck, sedert 1740 koninklijk kapelmeester te Berlijn, aldaar gest. 8 Aug. 1759, heeft
o. a. een 30-tal operaas gecomponeerd ; zijn meesterstuk is echter de muziek op Ramler's lijdensoratorium ),Der Tod Jesu".
Graupen,of Kraupen, boheemsche stad, kreis
Leitmeritz, aan het Ertsgebergte ; 3400 inw., die
meerendeels leven van het vooral tin en zilver opleverende mijnwezen.
Graus, stad in Spanje, ruim 6 uren gaans benoordoosten Barbastro, en 15 uren gaans beoosten
Huesca ; 2500 inw.; werd in 1063 belegerd door
Ramirus I, koning van Aragonie, die aldaar stierf ;
door zijn zoon Raniirus II werd G. ingenomen.
Grauw, of Graauw, dorp in Zeeland, 6 uren
gaans bezuidoosten Goes; 850 inw.; was reeds bekend in 1247.
Grauwbunderland, duitsch Graubiindten,
Graubunden, fransch ),Pays des" Grisons,ital. Grigoni,
bet grootste der kantons van Zwitserland, waarvan
het 't zuidoostelijk gedeelte vormt, is ruim 127
vierk.' mijlen groot, doch meerendeels bergland, en
slechts bevolkt met omstr. 92,000 zielen ; het grenst
ten 0. aan Tirol, ten N. W. aan de kantons St.-Gallen, Glarus en Uri, ten Z. aan het kanton Tessino,
ten Z. 0. aan het Lombardiscli-Venetiaansche. Het
bestaat uit vijf hoofddalen, nl. dat van den Achterrijn, dat van deA Voorrijn, dat van de Albula, dat
van den Engadin, en dat van den Prettigau. De
hoofdplaats is Chur. Ondtijds was G. een gedeelte
van Rhetie, werd na hardnekkigen tegenstand veroverd door de Romeinen, hehoorde later achtereenvolgend tot het koningrijk Italie van Theodorik,
tot Austrasie, tot het koningrijk Germania, maakte
daarna deel uit van het hertogdom Zwaben of
Alemannia, en splitste zich eindelijk in een aantal
kleine gemeenten en leenen, waarvan het graafschap
Chur het voornaamste was. In de 14e en 15e eeuw
vormden verscheidene dier gemeenten en leenen
eenen bond, genaamd de Godshuis-bond (fransch
ligue Cadee); vervolgens ontstond in 1424 de
Grave-bond (d. i. Gravenbond), en in 1436 de
Tiengerechtenbond (Zehngerichte); de hoofdplaatsen
waren Ilantz, Chur en Davos. Deze drie bonden vereenigden zich 1471 tot eene republiek, die uit 26
zoogenaamde hooggerechten (d. i. vrije landgemeen-

1206

's-Graveland

's–Graveland, dorp in Noord-Holland, anderhaif uur gaans bezuiden Naarden ; 1200 inw.
Gravelines, fransche zeestad, in het Noorderdepartement, aan de uitwatering van de Aa in het
Kanaal, 4 a 5 uren gaans bewesten Duinkerken ;
nagenoeg geheel verzande haven ; 5700 inw. Gesticht
in de 12e eeuw, ontving G. (vlaamsch Gravelinghe),
zijnen naam naar een kanaal, dat de graven van
Vlaanderen hadden laten graven. Door de Engelschen
werd G. verwoest in 1383. Vermaarde veldslag bij
G. in 1558, waarin de graaf van Egmond de overwinning bevocht op de Franschen onder maarschalk
de Thermes. In 1658 ingenomen door den franschen
maarschalk de la Ferte, werd G. van vestingwerken
voorzien naar de ontwerpen van Vauban.
Gravelingen, en Gravelinghe, hollandsche en
vlaamsche namen van Gravelines. — G., vaarwater
tusschen Zuid-Holland en Zeeland ; zie GREVELINGEN.
's–Gravendeel, dorp in Zuid-Holland, I uur
gaans bezuiden Dordrecht ; 1900 inw.; is vermoedelijk gebouwd ter plaatse van het oude Weede;
vernielende brand 25 Juli 1826, waardoor 72 huizen
en 13 schuren in de asch gelegd werden.
's–Gravenduincapel, dorp in N.-Braband.
Zie 'S-GREVELDUIN-CAPELLE.
's–Gravenhage, bij verkorting 's-Hage of
den Haag, lat. Haga Comitum, fransch La Haye, engelsch The Hague, duitsch Haag, residentie-stad van
den koning der Nederlanden, en hoofdplaats der
prov. Zuid-Holland, een half uur gaans beoosten het
aan de Noordzee gelegene Scheveningen (dat administratief tot 's-G. behoort en daarvan eene wijk uitmaakt), ligt I uur gaans benoordwesten Delft, en
heeft aan de noordoostzijde het Haagsche Bosch,
waarin een koninklijk zomerverblijf, terwijl 's-G.
bevolkt is met ruim 80,000 inw. In de 9e eeuw was
's-G. slechts een gehucht, den Hage genaamd, dat
als verzamelplaats der jagers diende bij vorstelijke
jachtpartijen in het bosch; in 1250 liet Willem II,
graaf van Holland en roomsch koning, hier den eersten steen leggen van het paleis, dat bij zijnen dood
(1255) nog niet voltooid was; de voltooiing had
eerst plaats onder zijnen zoon Floris V, die hier dikwijls zijn verblijf hield, hetgeen den aanbouw van
vele huizen voor de edellieden uit zijn gevolg na zich
sleepte, en vervolgens ook neringdoende en andere
lieden noopte zich hier neder te zetten, zoodat 's-G.
reeds in 1370, ten tijde van hertog Albrecht van
Beieren, was aangegroeid tot een aanzienliN dorp,
zijnde de naam den Hage ter eere van den graaf
veranderd in des Graven" Hage. Onder de vele aanzienlijke en beroemde personen, die te 's-G. geboren
zijn; treffen wij aan : Willem H, prins van Oranje ;
Willem III, prins van Oranje en koning van Engeland ; Willem V, prins van Oranje ; den beroemden
rotterdamschen predikant Jan Scharp ; den dichter
Constantijn Huygens; den schilder en beroemden
reiziger Cornelius de Bruyn; de dichteres Vrouwe
Bilderdijk (Catharina Wilhelmina Schweickhardt);
en tal van schilders, staatslieden, enz. Dat 's-G. echter, naast eene ontelbare menigte personen, die aan
de stad tot eere strekken, ook veel gespuis heeft
voortgebracht, dat haar smetten heeft aangewreven,
welke geen eeuwen in staat zijn uit te wisschen, is,
helaas een feit : onder dat gespuis zijn o. a. te rangschikken de moordenaars van de De Witten, die het
slachtoffer werden van den gruwelijksten aanslag,
Welke ooit in eene beschaafde stad door het uitvaagsel der bevolking volvoerd werd. Bij meer gelegenheden heeft het haagsche gepeupel het bewijs geleverd, dat, indien 's-G. als hofstad boven andere

's-Gravenmoer
steden van ons land uitblinkt door verfijnde zeden,
het ook voor niet een stad in ons vaderland in ruwheid van zeden behoeft onder te doen : getuigen de
verregaande woelingen in 1747 en 1748, de alle
kieschheid met voeten tredende, men zou baast zeggen dronkenmans-bedrijven in 1848, enz. Reeds in
den vroegsten tijd heeft 's-G. dergelijke voorbeelden
opgeleverd : zoo ontaardde de tweespalt der Hoekschen en Kabeljauwschen in 1479 te 's-G. tot dadelijkheden, doordien het livreidragend gespuis der
kabeljauwsche heeren onverhoeds de weerlooze valkeniers van den stadhouder Wolfert van Borssele te
lijf gingen, waarbij verscheidene dooden vielen. Ook
heeft 's-G. eene weinig vereerende vermaardheid als
stad van prostitutie, daar de geldverkwisting en de
onbeschaamdheid der lichtekooien, en haar aantal
naar evenredigheid van het zielental der bevolking,
niet behoeft onder te doen voor de hoofdsteden in
andere landen, en gewis ongunstig uitsteekt boven
iedere andere stad in ons vaderland. Dit alles belet
niet dat 's-G. inderdaad den naam verdient van eene
»lieve stad"; vooral sedert de groote verfraaiingen,
waaraan de vorstelijke onbekrompenheid van koning
Willem II zooveel schatten gelds te koste gelegd
heeft, ten einde aan 's-G. een prachtiger aanzien te
geven, als het ware het sein zijn geweest om gegoede
en welgestelde lieden naar het van dag tot dag bekoorlijker wordende 's-G. te lokken met der wools,
hetgeen een nooit gekenden lust tot bouwen in het
Leven heeft geroepen, waardoor 's-G. sedert de helft
der 19e eeuw verfraaid is met een park vol heerlijke
villaas (het Willemspark, waar ook in 1863 van het,
gedenkstuk der 50-jarige berinnering van Nederland's bevrijding de eerste steen is gelegd), gebeele
straten van prachtvolle huizen, ja gebeele nieuwe
wijken. En wordt eenmaal het grootsche plan verwezenlijkt om van Scheveningen de zeehaven van
's-G. te makes, dan gaat 's-G. voorzeker eene toekomst van niet vooruit te bepalen grootheid te gemoet. Het ruiterstandbeeld van Willem den Zwijger
voor 's konings paleis in het Noordeinde, het standbeeld van denzelfden vorst op het Plein, dat van
koning Willem H op het Buitenhof, bet in 1866 in
het Voorhout opgerichte monument ter eere van den
hertog Bernard van Saksen-Weimar, het museum,
de bibliotheek, het rijke rijks-archief, de oude Loterij-zaal, de Kloosterkerk, kunnen wij slechts bij
name vermelden, en laten nog eene menigte merkwaardigheden ongenoemd. In 1700 werd te 's-G.
het groote verbond gesloten tegen Lodewijk XIV;
Brie jaren vroeger (1697) was op het bezuidoosten
's-G. gelegene kasteel van Rijswijk den daarnaar.genaamden vrede van Rijswijk geteekend.
Gra,venmacher, lux. stad.ZieGREvENmAcHEa.
's–Gravenmoer, d. i. het veenland van den
graaf, ook wel bij verkorting 's-Moer, dorp in de neprov. Noord-Braband, 3 uren gaans benoordoosten Breda en 2 uren gaans bezuidoosten Geertruidenberg, ligt aan de Donge, heeft omstr. 900 inw.
en behoorde vroeger tot de prov. Zuid-Holland (de
zes zuidhollandsche dorpen in de Langstraat waren:
's-G., Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besojen en
Sprang). Nadat 's-G. in 1421 geheel overstroomd,
dock reeds spoedig weder drooggeloopen was, en
nadat graaf Mansfeld er zijn hoofdkwartier had gehad terwijl Spinola in 1625 Breda ingesloten hield,
werd 's-G. in 1672 (20 Juli) door (le Franschen
platgebrand, waarbij het archief der plaats grootendeels verloren ging, zoodat van de vroegere geschiedenis van 's-G. weinig of niets bekend is. Herhaalde
malen werd 's-G. in oorlogstijd onder water gezet
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(1701-1707,1746,1794, en ook na den belgisctien
opstand 1830). In 1724 werden de Heidens (landloopers), die zich in de bosschen en omstreken beoosten 's-G. ophielden, door de militaire macht van
daar verdreven. In het Ravensbosch, bezuidoosten
het dorp, werd 1734 zooveel schade aangericht door
wilde varkens, dat er premien uitgeloofd werden
voor het dooden van die dieren.
Graven—oorlog, in den oorlog, lien Lubeck
van 1533 tot 1536 voerde om Cbristiaan II op den
deenschen troon te herstellen, werden de lubecksche
troepen aangevoerd door verscheidene duitsche graven, onder het opperbevel van graaf Christoph van
Oldenburg : daarom werd die oorlog G. genoemd.
's—Gravenpolder, dorp in Zeeland, 1 uur
gaans bezuidw. Goes; 500 inw.
's—Gravenzande, dorp. Zie ' S GRAVEZANDE.
's—Gravesande,oude naam van's-Gravezande.
's—Gravesande (Willem Jacob van), nederlandsch geleerde, geb. 27 Sept. 1688 te 's-Hertogenbosch, gest. 22 Febr. 1742 als professor te
Leiden, beroemd als wiskundige, was in de wijsbegeerte een bestrijder van Spinoza en Hobbes. Zijne
voornaamste werken zijn, o. a.: Physices elementa
mathematica experimentis confirmata (2 dln. Leiden
1720 ; 3e druk 1743); Philosophise Newtoniance
institutiones (2 dln. Leiden 1723; 3e druk 1742).
Zijne Oeuvres philosophiques et mathematiques verschenen te Amsterdam (2 dln. 1774).
Gravesend, oude stad in het engelsche graafschap Kent, op eene hoogte, op den rechter-oever
van den Teems, tegenover bet fort Tilbury, 8 uren
gaans bezuidoosten Londen: 16,600 inw.; geldt als
eindpunt der haven van Londen ; heeft drukbezochte
zeebaden ; wordt op zon- en feestdagen vooral druk
bezocht door Londenaars.
's—Gravezande, lat. Arena Comitis, dorp in
Zuid-Holland, 2 uren gaans bezuidwesten 's-Gravenhage, aan den hoek van Holland. De graven van
Holland hielden bier hun hot ; doch in 1418 werd
's-G. (in de tweespalt tusschen Jacoba van Beieren
en haren oom Jan van Beieren) door die van Brielle
platgebrand. Oudtijds was 's-G. als hofstad veel
grooter en aanzienlijker dan thans; niettemin is het
nog een voornaam dorp, en telt omstr. 1500 inw. In
1351 (4 Juli) viel in de nabijheid van 's-G. een
scheeRsgevecht voor op de Maas, tusschen Willem V,
graaf van Holland, en zijne moeder Margareta van
Henegouwen, Welke laatste de nederlaag teed. In het
gezicbt van 's-G. werd op de Noordzee in 1761
(Januari) een fransch fregat reddeloos geschoten
door drie engelsche schepen ; de fransche bemanning
redde zich bet leven door naar de kust te vluchten,
terwijl hun schip met rijke lading door de Engelschen verbrand werd.
Gravina, stad in de napolit. prov. Terra-diBari, 3 uren gaans bezuidw. Altamura ; 10,500 inw.;
geboortepl. van den geschiedschrijver Dominicus.
Gravina (Dominicus de), geschiedschrijver
uit de 14e eeuw, geb. te Gravina in het Napelsche,
heeft eene latijnsche kronijk geschreven van de gebeurtenissen 1332-1350 in Apulie, voorkomende
in dl. 12 der .Scriptores rerum italicarum".
Gravina (Petrus), latijnsch dichter, geb. te
Palermo omstr. 1453, gest. te Napels 1527. Zijne
werken zijn gedrukt te Napels 1532 in 40.
Gravina(Joh. Vincent), beroemd napolitaansch
rechtsgeleerde en letterkundige, geb. 1664 te Roggiano bij Cosenza, gest. 1718 te Rome, waar hij met
eenige vrienden 1695 de vermaarde akademie der
Arcadiers (Arcadi) gesticht had.

Gravino (Karel, hertog van), spaansch admiraal, geb. 1747 te Napels, ging met koning Karel III
naar Spanje, werd 1793 bekleed met het kommando
over eene afdeeling der vloot van admiraal Dangara,
nam roemrijk deal aan de verdediging van Rosas in
Catalonia, dat belegerd werd door de Franschen, en
verdiende daar zijne bevordering tot schout-bijnacht. Toen de vrede met Frankrijk gesloten was
voerde G. het bevel over de spaansche vloot, die
vereenigd werd met de fransche onder admiraal
Villeneuve, 1805 voor Cadix ; G. werd gekwetst in
den slag van Trafalgar, en stierf kort daarna aan
zijne wonden (1806).
Graviscee, in de oudheid eene kuststad in Etruria, sedert 182 v. Chr. romeinsche kolonie, bad voortreffelijken wijnbouw, doch was berucht als eene
zeer ongezonde plaats.
Gravius, engelsch orientalist. Zie GREAVES.
Gravius (Johan George), eigenlijk Greife, geb.
29 Jan. 1632 te Naumburg, gest. 11 Jan. 1703 als
professor der geschiedenis te Utrecht, heeft als philoloog en criticus eene europeesche vermaardheid.
Behalve editien van grieksche en romeinsche schrijvers, heeft men van hem den Thesaurus antiquitatum
Romanarum (12 dln. Utrecht 1694-99) en den
(door Burmann voltooiden) Thesaurus antiquitatum
et histortarum Italicn (45 dln. Leiden 1704-25).
Gravosa, dorp op de kust van Dalmatie, nabij
Ragusa, waarvan het eigenlijk de haven is.
Gray, lat. Gradicum of Graium, fransche stad
aan de Saone, dept. Haute-Saone, ruim 11 uren
gaans bezuidw. Vesoul ; 7200 inw.; druk bezochte
haven ; in de 11e eeuw is G. gesticht ; in 1668 werd
bet ingenomen door Lodewijk XIV, die de vestingwerken van G. liet slechten.
Gray (Thomas), engelsch dichter, geb. 20 Dec.
1716 te Londen, gest. 30 Juli 1771 als professor te
Cambridge. Behalve zijne Gedichten (beste editie
2 din. Londen 1816) heeft men van hem Gedenkschriften en Brieven.
Gray (Jane). Zie GREY.
Gray (Asa), een amerikaansch botanicus, geb.
18 Nov. 1810 te Paris in den staat New-York, professor der kruidkunde aan de Harvard-universiteit.
Van zijne werken verdienen vooral melding : Flora
of North America (Boston 1838); Genera of the
plants of the United States (1848 en v.); Manual of
botany of the Northern United States (2e dr. 1858);
Botany of the UnitedStatespacific exploring expedition

(Philadelphia 1854).
Grazalema, het oude Lacidulemium, stad in
de spaansche prov. Cadix, op eene steile rots, 11
mijlen benoordoosten Cadix, is moeilijk genaajebaar,
en heeft 6600 inw.; romeinsche oudheden.
Graziani (Antonio Maria), geschiedschrijver
uit de 16e eeuw, geb. 1537 te Borgo-San-Sepolcro
in Toskanen, gest. 1611, werd, na verschillende andere kerkelijke waardigheden bekleed te hebben,
1592 bisschop van Amelia, en 1594 pauselijk legaat
bij de republiek Venetia. Men heeft van hem in het
Latijn : De Bello Cyprio (Rome 1616); De casibus
virorum illustrium (uitgegeven door Fléchier, Parijs
1680). — G. (Giov.), geb. 1670 te Bergamo,
gest. 1730, heeft in het Latijn geschreven eene
»Geschiedenis van Venetie" (2 dln. Padua 1728). —
G. (Hieronimo), italiaansch dichter, geb. 1604 te
Pergola, gest. 1675, was sedert 1657 secretaris van
Frans I, hertog van Modena, en leverde o. a. La
Conquista di Granata (Modena 1650), het beste beldendicht, dat destijds nog ooit in Italic het licht
had gezien.
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Grazzini (Antonio Francesco). italiaansch
dich ter, bijgenaamd it Lasco (eene soort van visch)
geb. 1503 te Florence, gest. 1583. In 1540 richtte
hij de akademie, genaamd der Umidi op ; doch, ten
gevolge van letterkundige twisten, later van zijn
lidmaatschap vervallen verklaard, stichtte hij, om
zich te wreken, 1582 met eenige andere geleerden
eene nieuwe akademie, genaarnd della Crusca, die
al spoedig veel gewichtiger werd dan de eerste. Men
heeft van G. zes Blijspelen (Venetia 1582): Gedichten (2 dln. Florence); een kluchtdicht, getiteld:
La guerra de' Mosiri (Florence 1584); en een bundel Verhalen (Florence 1559; Parijs 1775), die te
Rome op den Index geplaatst is.
Grêal, fransche naam voor Graal (zie dat art.).
Great—Island, I) eiland aan de uitwatering
van den Lee in de haven van Cork (lerland); op dit
eiland de stad Cove. — 2) iersch eilandje, aan de
noordzijde der haven van Wexford, graafschap Leinster. — 3) het grootste der Furneaux-eilanden, in de
Bass-straat, tusschen Australia en Tasmania.
Great-Marlow, stad. Zie m—ARLOW.
ROBERT.
Zi R
Zie
Greathead (R h
Greaves (John), verlatijnscht Gravius, engelsch orientalist, geb. 1602 te Colmore in Hampshire, professor der wis- en sterrekunde, eerst aan
bet college Gresham te Londen, daarna aan de universiteit van Oxford, deed eerie reis naar Egypte, en
bracht een schat van manuscripten en oudheden
van daar mede, doch werd 1648 afgezet als koningsgezind, en stierf te Londen 1652. Zijne Werken
verschenen in bet Licht 1737 in 2 dln.
Grob (de), of Grebbe, ook wet Grift genaamd,
riviertje in de nederl. prov. Utrecht, tangs de grenzen der prov. Gelderland, ontstaat in de veenen van
Rhenen, en outlast zich tusschen Wageningen en
Rhenen in den Rijn, na zich eerst met de Bisschopsgrift en de Geldersche Wetering, en vervolgens met
de kromme Eem vereenigd te hebben.
Grebba, verdronkene stad, die in NoordHolland gelegen moet hebben, aan het Eerner-Zwin,
ongeveer 1 uur gaans oostelijk bezuiden het NieuweDiep ; was reeds voor de 4e eeuw onzer jaartelling
door de gedurige overstroomingen te niet gegaan.
Grebenstein, stad in de keurhessische provincie Neder-Hessen, aan de Esse, ruim 4 uren gaans
benoordw. Cassel ; 2600 inw.
Grebo, een Negervolk op de Ivoorkust in WestAfrika. Van de taal, die door de G. gespi oken wordt,
leverde Wilson eene spraakkunst en een woordenboek (Cape-Palmas 1838-39).
Grace, fransche naam voor Griekenland.
GrOcourt (Jean Baptiste Joseph Willart de),
geb. te Tours 1684, gest. 1743, behoorde tot den
geestelijken stand, doch wijdde zich geheel en al
aan de luchtige dichtkunst, en leefde in het gezelschap van de grooten der aarde, o. a. bij den hertog
van Aiguillon, op diens kasteel van Veretz in Tonraine. editie van al G.'s werken, waaronder
veel onkiesche, verscheen in 4 dln. (1761 en 1764).
Grecs, fransche naam der Grieken.
Gredos, bergketen in Spanje, vormt de waterscheiding tusschen den Duero en den Taag.
Gredzjapodzji (engelsch Grejapojee), of
Gredzji, zeeplaats ter kuste van Benin in WestAfrika ; 7000 inw.
Greece, 1) engelsche naam van Griekenland.
— 2) stad met 5000 inw. in den n.-amerik. uniestaat New-York, ruim 2 uren gaans benoorden Rochester.
Zi G
GRAIEN,
Greeen, 13t. _rcece. Zie

Greenwich
Green-Bay, I) golf of baai der noordwestzijde van bet Michigan-meer, in den n.-amerik.
uniestaat Wisconsin. — 2) stad in Wisconsin, aan
de uitwatering der Fox-River in de baai ; 5000 inw.
Greenborough, poststation met '2600 inw.
in Alabama, graafschap Greene, midden in eene
landstreek, waar veel katoen geteeld wordt.
Greenbush, poststation in den n.-amerik.
uniestaat New-York, aan den Hudson, tegenover
Albany. Sedert 1855 is van G. afgescheiden de stad
North-Greenbush, die 5000 inw. telt, terwijl G. zelf
3300 inw. heeft.
Greencastle, I) post-station in Indiana
(n.-amerik. Unie), 7 mijlen bewesten Indianopolis;
1400 inw. en de methodistische Asbury-universiteit,
G. is de hoofdplaats van het graafschap Putnam.
2) vlek in Pennsylvanie, 11 mijlen bezuidw. Harrisburg ; 1800 inw.
Greenfield, verscheidene plaatsen in de
ri.-amerik. Unie : 1) hoofdpl. van bet graafschap
Franklin in Massachusetts, 18 mijlen bewesten Boston ; 3000 inw. — 2) in den staat New-York, 8
mijlen benoordw. Albany ; 3200 inw. — 3) in Pennsylvanie, 5 mijlen benoorden Bedford ; 2000 inw.
4) in Ohio, graafschap Fairfield; 2400 inw.
Greenholm, I) een der Schetlandsche eilanden (Schotland), 2 mijlen westelijk benoorden Lerwick. — 2) twee eilandjes der Orkney-groep, ruim
een kwartmijl bezuidw. Eday.
Greenlaw, hoofdplaats van het schotsche
graafschap Berwick, aan de Zwarte Adder; 1400 inw.
Green—Mountains, d. Groene Bergen,
een gedeelte der Alleghani-bergen; ze beginnen in
de nabijheid van Newhaven in Connecticut, loopen
noordwaarts door de staten Massachusetts en Vermont (welke laatste staat naar de G. genoemd is),
en eindigen aan de grenzen van Canada; de hoogste
piek der G. is de Mansfield (4359 vt.).
Greenock, zeestad in het schotsche graafschap Renfrew, aan de golf der rivier Clyde, 8 uren
gaans benoordw. Glasgow, had in 1757 slechts 4000
inw., heeft thans eene bevolking van 40,000 zielen.
De ruime haven van G. is aangelegd in 1707. Vermaard is G. ook als geboortepl. van den beroemden werktuigkundige Watt. Rechts aan den Clyde,
tegenover G., ligt de badplaats Hellensborough.
ATHCART
Zie C_.
(I d) Zi
Greenock (lord).
Greenpoint, dorp in het Kaapland, in de
dichte nabijheid der Kaapstad, met vele zomerverblijven ; uithoofde van het zeer gezoade klimaat is
G. eene geliefkoosde toevlucbt voor zieken uit OostIndie.
Greenport, havenplaats met 1800 inw. in
den n.-amerik..staat New-York, graafschap Suffolk,
aan de Peconic-baai.
Green-River, rivier in Noord-Amerika, ontspringt in Kentucky, wordt bij Greensburg voor
stoombooten bevaarbaar, en outlast zich na eenen
loop van 60 mijlen in den Ohio, nabij Gransville (in
Indiana).
Greenville, eene plaats met 1300 inw., in het
graafschap G., in Zuid-Carolina, is een geliefkoosd
zomerverblijf.
Greenvillebay, havenstad op het britschwestindische eiland Grenade ; 1200 inw.
Greenwich, 1) lat. Grenovicum, stad in bet
engelsche graafschap Kent, op den rechter-oever
van den Teems, ruim 1 mijl bezuidoosten Londen,
met 35,000 (als gemeente 106,000) inw., vormt
eene voorstad van Londen, en is beroemd door zijn
grootsch ingericht hospitaal voor gebrekkig gewor-

Greenwich

Gregorius

dene zeelieden, gesticht 1696, ter plaatse, waar vroeger een paleis heeft gestaan, dat tot residentie diende
voor de koningen van Engeland sedert den tijd van
Eduard I ; beroemde sterrewacht, gesticht 1675
door Karel II, over welke de Engelschen en met hen
alle zeekaarten den eersten meridiaan trekken (17.
39' 38" oostelijk van Ferro). Tegenover G., op den
linker-oever van den Teems, de scheepswerven
der Oost-Indische Compagnie. De in 1849 voltooide
spoorweg van Londen naar G. loopt, op een reusachtig viaduct, boven over een gedeelte der stad
Londen.
Greenwich, 2) postplaats in den n.-amerik.
staat Connecticut, aan den Long-Island-Sund ; ruim
5000 inw.; is de woonplaats van rijke New-Yorksche
kooplieden.
Greetsyhl, marktvlek in de hanoversche landdrostij Aurich, aan de golf Leisand ; 1000 inw.;
goede haven ; oud kasteel, het familie-slot der 1744
uitgestorvene prinsen van Oast-Friesland.
Gregoire, fransche naam voor Gregorius.
Gregoire (Henri, graaf), in de wandeling genaamd de abbe Gregoire, geb. 4 Dec. 1750 te Who
nabij Lundville, was pastoor te Etnbermdnil in
Lotharingen, toen hij 1789 afgevaardigd werd om
de geestelijkheid van Lotharingen te vertegenwoordigen in de Staten-generaal. .Hij was een der eersten, die de vereeniging van de drie standen voorstonden, legde den beruchten eed in de Kaatsbaan
af, was president in de - zitting van 14 Juli 1789,
waarin de afgevaardigden hunne vergadering permanent verklaarden, terwijl het yolk zich meester
maakte van de Bastille, stemde in de Constitueerende
vergadering voor de afschaffing van alle privilegien,
was de eerste, die den eed aflegde op de burgerlijke constitutie der geestelijkheid, en werd kort
daarna gekozen tot constitutioneel bisschop van
Blois. Afgevaardigd ter Conventie (1792) stelde hij
in de eerste zitting de opheffing van het konina'
schap en de hastening van de republiek doch
drong tevens aan op de afschaffing van de doodstraf,
zonder op dit laatste punt zijn doel te mogen bereiken. Afwezig bij de veroordeeling van Lodewijk
XVI, zond hij schriftelijk zijne verklaring, dat hij
met die veroordeeling instemde ; weder zitting genomen hebbende in de Conventie, werd hij benoemd
tot liil der commissie van openbaar onderwijs, deed
aan de Joden hunne burgerlijke en staatkundige
rechten teruggeven, en hielp het decreet tot standbrengen (1794), waarbij de slavernij der Zwarten
afgeschaft werd. Na de sluiting der Conventie nam
hij zitting - in den raad der Vijfhonderd, werd vervolgens lid van het Wetgevend lichaam en 1801
lid van den senaat. Hij behoorde onder de weinigen,
die moed genoeg hadden om zich te verzetten tegen
de almacht van Napoleon, die hem gedwongen had
zijne bisschoppelijke waardigheid neder te leggen ;
en hij was ook een der eersten, die het voorstel deden om Napoleon van den keizerlijken troon vervallen te verklaren, ofschoon hij aan den keizer zijne
verlaeffing tot den gravenstand te danken had. Op
zijn sterfbed (28 Mei 1831) werken hem de sacramenten der roomsch-kath. Kerk geweigerd, omdat
hij den door hem op de burgerlijke constitutie der
geestelijkheid afgelegden eed niet wilde herroepen ;
evenzoo werd (een en ander op bevel van den aartsbisschop van Parijs, monseigneur de Qudlen) aan het
lijk van G. de begrafenis in gewijde aarde ontzegd,
hetgeen eene groote beweging te Parijs veroorzaakte :
het lijk werd nu naar de grafplaats gedragen, en de
lijkstoet bestond uit ruim twintig duizend burgers

van alle standen. Had G. zich tijdens het Schrikbewind hoogstverdienstelijk gemaakt door de vernieling van gedenkstukken van kunst te beletten,
hij had ook geijverd tegen de afschaffing van de
openbare christelijke eeredienst. Gedurende de twaalf
laatste jaren zijns levens wijdde hij zich geheel en al
aan de studie. Van de vele door hem geschrevene
werken verdienen inzonderheid melding: De la
constitution francaise de ran 1814 (4e druk, Parijs
1819); Histoire des sectes religieuses (2e dr., 5 dln.
Parijs 1828); Histoire du manage des prétres en
France. (Parijs 1826); Essai historique sur les libertes
de l'eglise gallicane (2e druk Parijs 1826). De
Memoires van G. zijn uitgegeven door Carnot (2 dln.
Parijs 1837).
Gregor, duitsche naam voor Gregorius.
Gregoras (Nicephorus), grieksch geschiedschrijver, geb. te Heraclea in Pontus omstr. 1295,
gest. omstr. 1360, gaf te Constantinopel openbare
lessen, welke een grooten toeloop hadden. Hij had
hooggaande geschillen met Palamas over de vereeniging van de grieksche met de roomsche Kerk, en
viel in ongenade bij keizerin Anna. Van de vele werken van G. is het belangrijkste zijne 'Geschiedenis
van Constantinopel" (1204-1357), het volledigst
uitgegeven door Bekker (Bonn 1855).
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Gregoriaansche Ritus (en Gezang).

Gregoriaansche rites noemt men de veranderingen in het laatst der 6e eeuw ingevoerd door pans
Gregorius den Groote, ten einde eenheid te brengen
in de liturgie der roomsche Kerk over de geheele
aarde. De G.-R. werd echter niet door alle kerken
aangenomen ; de kerk van Milaan behield den
Ambrosiaanschen Ritus, de kerk van Spanje den Titus van den heiligen Isidorus van Sevilla, bekend
onder den naam van Mozarabischen Ritus; en de
gallicaansche kerk nam den G.-R. eerst aan ten tijde
van Karel den Groote. — Het Gregoriaansche Gezang
is eene soort van koraalgezang, eene navolging van
den zang, waarvan de Grieken zich bedienden bij de
mysterien van Ceres Eleusina. Het werd in de Gallien en in Groot-Britannia ingevoerd door den monnik Augustinus, den apostel van Engeland.
Gregorio, vlek met 4000 inw. in de napolit.
prov. Principato citeriore, district Campagna.
Gregorio Leti. Zie LET!.
Gregorius, naam van verschillende heiligen,
enz., t. w.: drie pausen, zie GREGORIUS I, II en VII. —
4) G. Thaumaturgus, d. i. de Wonderdoener, wiens
eigenlijke naam was Theodorus, geb. te Neocesarea
in Pontus, omhelsde in 231 het Christendom, was
van toen af gedurende verscheidene jaren een discipel van Origenes, werd in 244 bisschop van zijne
geboortestad, en bleef dat tot aan zijnen flood (omstr.
270). Hij deed als bisschop vele wonderen; vandaar
zijn bijnaam. Kerkelijke gedenkdag 17 Nov.
5) G. van Nazianzus, een grieksch kerkvader, geb.
in 328 te Azianzus bij Nazianzus in Cappadocia,
werd in 371 bisschop van Sasima, een vlek in Cappadocia, ging later naar Constantinopel, waar hij
tegen de Arianen streel voor de godheid van Christus (om welke reden hij Theologus bijgenaamd werd).
In 380 tot patriarch verheven, vond die verheffing
zoo vele bestrijders, dat hij reeds in het volgende
jaar vrijwillig afstand deed van die waardigheid, en
in Cappadocia een kluizenaarsleven ging leiden en
omstr. 389 stierf. Zijne werken verschenen in het
licht in 2 fol.-deelen (Parijs 1609 en Venetia 1753).
Kerkelijke gedenkdag 9 Mei. — 5) G. van Nyssa,
een grieksch kerkvader nit de 4e eeuw, broeder van
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Basilius, geb. te Sebaste omstr. 330, streed voor het
niceische geloof, en stierf omstr. 400 als bisschop
van Nyssa in Cappadocie. De roomsche Kerk viert
zijn naamdag 9 Maart. De werken van dezen G. zijn
dikwijls herdrukt, o. a. door Fronton du Duc (2 dln.
in folio Parijs 1615 en 1618). — 6) G. van Tours,
geschiedschrijver en bisschop, geb. in Auvergne Insschen 539 en 544, gest. omstr. 595, als bisschop
van Tours, welke waardigheid hij bekleedde sedert
577. Zijne Historia Francorum, loopende van 417
tot 591, is het best uitgegeven door Pertz in de »Monumenta Germanise historica" en ook in de »Collection des mdmoires relatifs a i'histoire de France"
van Guizot. Al de werken van G., waaronder vele
biographien van martelaars en gallische geestelijken
zijn uitgegeven door Ruinart (Parijs 1699).
7) G. Illuminatus (grieksch »Phoster", armenisch
»Lusarowitsch"), geb. in 257, zoon van Anacus, den
vorst der Parthen, werd tot het Christendom bekeerd,
en bekeerde op zijne beurt koning Tinidates van Armenie, werd 302 patriarch der armen. kerk, en stierf
omstr. 325. Deze G. wordt beschouwd als de invoerder van het Christendom in Armenie, en geldt
dus als stichter van de armenische kerk.
8) G. Magisdrus, armenische prins, uit 't geslacht
der arsacidische koningen v. Perzie, geb. in 't begin
der lie eeuw, ontving zijne opleiding te Constantinopel, werd vervolgens lid van den geheimen raad
van koning Johannes van Armenie (1030), wien hij
groote diensten bewees, bewerkte 1042 (na eene
tusschenregeering van twee jaren) dat Kakig II koning van Armenie werd, doch viel bij dezen spoedig
in ongenade, en nam toen de wijk naar Constantinopel. Na de vernietiging van het koningrijk Armenie door keizer Constantinus Monomachus, werd G.
verheven tot hertog van Mesopotamie, en kenmerkte
zich door de gruwelijkste vervolgingen om de Armeniers te bekeeren tot het Christendom, waardoor
hij zich bij uitnemendbeid verdienstelijk maakte
jegens de Kerk. Hij stierf 1058. Behalve een aantal
andere werken bestaat er van dezen G. eene »Armenische Spraakkunst".
Gregorius, patriarch van Constantinopel, geb.
1739 te Dimizzana op Morea, werkte ijverig aan de
verstandelijke ontwikkeling der Grieken. Bij het nitbarsten van den griekschen opstand 1821 verloor
hij het vertrouwen der turksche regeering, vooral
na de ontvluchting der familie van den ter dood ge' brachten prins Moeroezis, die aan zijne bewaring was
toevertrouwd. Op den eersten paaschdag (22 April)
1821 werd hij, bij het uitgaan van de kerk, met nog
drie andere bisschoppen en acht geestelijken gevat,
en op staande voet voor de kerkdeur opgehangen.
Men heeft o. a. van G. een Woordenboek der nieuwgrieksche taal (dl.1 en 2, Constantinopel 1819-21).
Gregorius (Publius), italiaansch schrijver, geb.
in het begin der 15e eeuw te Tiphernum (vandaar
zijn bijnaam Tiphernas), gest. omstr. 1469, heeft,
behalve verscheidene vertalingen van Strabo, Dio
Chrysostomus en Johannes Chrysostomus, eenige la tijnsche gedichten nagelaten (Venetie 1472 en 1538).
Gregorius, naam van 16 pausen, t. w.: G. I,
bijgenaamd de Groote, geb. te Rome omstr. 540,
was gesproten uit eene romeinsche senatoren-familie, werd pretor, doch legde dit ambt op zijn 40e
jaar neder en begaf zich in een klooster, waar hij
zich derwijze door vroomheid en groote begaafdheden onderscheidde, dat hij 590 verkoren werd tot
pans. Als zoodanig zien wij hem de onafhankelijkheid der Kerk van de wereldlijke macht voorbereiden ;
den titel van cecumenischen patriarch, zooals Johan-

Gregor s
nes de Vaster te Constantinopel zich liet noernen,
verklaarde G. voor onchristelijk, en noemde zich
»Knecht der knechten Gods"; voor het kerkgezang
(Gregoriaansch gezang) stichtte bij eene zangersschool, gaf aan de avondmaals-viering den vorm
van een geheimzinnig Mis-offer, gaf aan de leer van
het Vagevuur eene groote ontwikkeling, en bevorderde de vereering van heiligen en van reliquien. Hij
zond den monnik A ugustinus met 40 benedictijnen
naar Engeland, om daar de Angelsaksen te bekeeren.
Hij stierf in 604 ; zijne werken verschenen in bet
licht in 4 dln. (Parijs 1705); hij wordt als heilige
vereerd 12 Maart en 3 Sept. — G. II, een Romein
van geboorte, tot pans verkoren 715, hield 729 een
concilie tegen de beeldstormers van Constantinopel,
zond Bonifacius naar Duitschland, om er het Christendom te prediken, en stierf 731 ; ook deze G. werd
gecanoniseerd. — G. III, een geboren Syrier,
beklom den pauselijken stoel als opvolger van G. II,
ijverde even als deze tegen de beeldstormerij, had
de Longobarden te bestrijden, en stierf 741. —
G. IV, zoon van een romeinsch patricier, werd
827 verkoren tot opvolger van pans Valentinus ; bij
trachtte den twist bij te leggen tusschen Lodewijk
den Vrome en diens zonen, en kwam zelf naar Frankrijk om den vrede te herstellen ; toen dit hem niet
gelukken mocht, verklaarde hij zich tegen den varier.
Hij bevestigde Ansgarius als aartsbisschop van Hamburg, en stierf 844. — G. V, vroeger genaamd
Bruno, neef van keizer Otto III, werd 996 verkoren
tot opvolger van pans Johannes XV ; met behulp van
de soldaten van zijnen oom verdreef hij den tegenpans Johannes XVI uit Rome (997); bij herstelde
Arnulf als aartsbisschop van Rheims, en legde 7 jaren
boete-pleging op aan Robert, koning van Frankrijk,
die zonder pauselijke dispensatie zijne eigene nicht
Bertha tot vrouw had gekomen, en noodzaakte hem
Bertha te verstooten (998); reeds het jaar daarna
stierf deze G. — G. VI, een tegenpaus ; zie LEO.
— G. VI, als priester bekend onder den naam van
Joannes Gratianus, werd tot pans verkoren in 1044 ;
doch drie anderen (Benedictus IX, Sylvester III en
Johannes XXII) betwistten hem de pauselijke waardigheid ; hij bevredigde die tegenpausen met eene
aanzienlijke afkoopsom, en zou toen het rustig bezit
van den Stoel van Petrus gehad hebben, indien niet
eerzuchtige kardinalen en keizer Hendrik III, bijgenaamd de Zwarte, hem den voet dwars gezet hadden,
en reeds in 1046 werd G. VI door de synode van
Sutri afgezet. — G. VII, eer hij pans werd Hildebrand genaamd, was de zoon van een timmerman
in of nabij Soana (in Toskanen), waar hij omstr.
1020 geboren was. Te Rome zijne opleiding ontvangende, werd bij daar reeds spoedig monnik, vergezelde Gregorius VI naar Duitschland in ballingschap,
begaf zich in het klooster van Cluny, en keerde met
Leo IX terug naar Rome, waar hij al spoedig bevorderd werd tot kardinaal ; reeds als zoodanig oefende hij op het bestuur der Kerk eenen grooten
invloed onder de pausen Victor II, Nicolaas II en
Alexander II. Als paus noemde hij zich »Stedehouder
Gods", hetgeen zeggen wilde oppergezaghebbende
in alle geestelijke en wereldlijke zaken. In 1074 verscherpte hij op nieuw de oude wetten op het celibaat ; 1075 verbood bij het aannemen van de investituur nit de handen van eenen leek ; 1076,dagvaardde
hij den tegen hem in verzet gekomen keizerHendriklV
om zich te komen verantwoorden te Rome. Wel
werd G. VII nu door den keizer vervallen verklaard
van de pauselijke waardigheid ; doch daarop door
G. VII in den ban gedaan, kwam keizer Hendrik IV
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tot inkeer, en deed van 25 tot 28 Jan. 1077 boete
te Canossa. Het duurde echter niet Lang of keizer
Hendrik IV verklaarde den pans op nieuw van den
Reiligen Stoel vervallen, stelde den tegenpaus Guibert aan onder den naam van Clemens III, en kwam
G. VII belegeren te Rome, welke stad hij 1084 innam. Bijgestaan door Robert Guiscard, hertog van
Calabrie, wiens hulp hij had ingeroepen, gelukte het
G. VII te ontvluchten ; hij nam de wijk naar Salerno,
en stierf aldaar 1085. Later gecanoniseerd, is zijn
kerkel. gedenkdag 25 Mei. — G. VIII, aartsbisschop Mauritius van Braga, in 1118 tegenpaus van
Gelasius II, kon zich niet staande houden. —
G. VIII, opvolger van Urbanus III, regeerde
slechts twee maanden, van Oct. tot Dec. 1187. —
G. IX, vroeger kardinaal Hugolino, werd verkoren 1227. Hij liet eenen nieuwen kruistocht prediken, deed tweemaal Frederik II in den ban (eerst
omdat hij niet naar Palestina wilde trekken, waartoe
hij zich verbonden had ; den tweeden keer omdat
hij eenen ongunstigen vrede had gesloten met de
Ongeloovigen); Frederik II maakte hem wederkeerig
het leven zuur, en noodzaakte hem verscheidene
males, als vluchteling Rome te verlaten ; G. IX stierf
in zijn 100e jaar (1241)). — G. X, vroeger Theobald Visconti, verkoren 1271, predikte te vergeefs
een nieuwen kruistocht op het concilie van Lyon
(1274), en stierf 1276. — G. XI, een neef van
pans Clemens VI, was 1332 geb. nabij Limoges, werd
1370 verkoren tot opvolger van Urbanus V, veroordeelde de ketterijen van Joannes Wiclef van Oxford,
verlegde 1377 den pauselijken zetel weder van
Avignon naar Rome, en stierf 1378. — G. XII,
vroeger Angelo Corrario, gesproten uit een der eerste
familien van Venetie, was bisschop van die stad,
toen hij in 1406, na den dood van Innocentius VII,
verkoren werd tot opperhoofd der Keck, waarin op
dat tijdstip eene bedroevende scheuring heerschte:
sedert den dood van Gregorius XI waren er twee
pausen, een in Italie, en een in Frankrijk. Door G.
XII was de plechtige verklaring afgelegd, dat hij van
de pauselijke waardigheid afstand zoude doers, indien
zijn mededinger (Benedictus XI1I) dat insgelijks
deed, ten einde alsdan konde overgegaan worden
tot bet kiezen van den pans. Daar beiden evenwel
talmden era dat voornemen bij woorden lieten blijven, werden beiden (1409) afgezet door de kardinalen, die nu Alexander V tot pans verkoren. G.
behield den titel van deken der kardinalen, en stierf
1417, op 91-j. leeftijd. — G. /au, vroeger Hugo
Buoncompagno, opvolger van Pius V, werd 1572 op
den pauselijken stoel verheven door den invloed van
kardinaal Granvelle, zond hulp in troepen en in geld
aan Hendrik III tegen de Calvinisten, heeft zich berucht gemaakt doordien hij een Te Deum liet zinger
over de ketter-verdelging van den gruwelijken Bartholomeusnacht, doch heeft tevens zijnen naam vereeuwigd door de verandering, die hij in den kalender
bracht (de Juliaansche werd afgeschaft en de Gregoriaansche in de plaats gesteld ; zie KALENDER). Hij
was 83 j. oud, toen hij 1585 stierf, — G. XIV,
vroeger Nicolaas Sfondrato, opvolger van Urbanus VII
in 1590, regeerde slechts tien maanden, waarin hij
niets van aanbelang uitrichtte, dan dat hij den banbliksem slingerde tegen Hendrik IV en de Calvinisten
in Frankrijk, en allerlei bedenkelijke hulp zond aan
de Ligueurs. — G. XV, vroeger Alessandro Ludovisio, eerst aartsbisschop van zijne geboortestad
Bologna en kardinaal, was 67 j. oud toen hij 1621,
bij den dood van paus Paulus V, tot diens opvolger
werd verkoren. Hij was een weldoener van de ar-

men, stichtte de Congregatio de propaganda fide, Canoniseerde Ignatius van Loyola, en stierf reeds 1623.
— G. XVI, vroeger Mauro Capellari, geb. 18
Sept. 1765 te Belluno in het Venetiaansche, ging
reeds vroeg in de Camaldulenzer-orde, werd 1825
kardinaal, en 2 Febr. 1831 verkoren tot pans. Als
verklaard tegenstander van alles wat slechts naar
nieuwigheden zweemde, was hij aan een groot deel
der bevolking niet aangenaam ; zijne verheffing tot
den pauselijken stoel gaf dan ook aanleiding tot geweldige oproeren, die hij slechts met behulp van
oostenrijksche bajonnetten onderdrukte, hetgeen de
bezetting van Ancona door de Franschen (1832) ten
gevolge had. Door hem werden de leerstellingen van
Lamennais veroordeeld (1832 en 1835); Portugal
en Spanje braken alle betrekking met den heiligen
Stoel at', de Benedictijnen werden weder in Beieren
ingevoerd (1835); hij vernieuwde de gestrengheden
tegen de bijbelgenootschappen (1844); in 1845 outving hij een bezoek van keizer Nicolaas, bij wien hij
krachtig pleitte in het belang der Roomsch-katholieken in Rusland ; de geschillen met Portugal, Spanje
en Pruisen werden vereffend naar G.'s wenschen ;
zijn geheele streven was, om de hierarchie nit den
tijd der middeleeuwen te herstellen, en alien youruitgang op het gebied der wetenschap en der staathuishoudkunde te keer te gaan. Hij stierf 1 Juni 1846.
Gregorius—kloosters, of Gregorius-conventen, bestonden eertijds in ons land : 1) te Harderwijk. — 2) te 's-Hertogenbosch in de Hinthammerstraat. 3) te Deventer in de Pontsteeg (ook
Florishuis genaamd). — 4) te Zwolle in de Prouwenstraat (ook 't Rijke Fraterhuis *genaamd). Ze
werden alien bewoond door broeders van het gemeene leven. — 5) het reguliere kanunniken-klooster Emmaus te Gouda, aan de westzijde van den
Raam, werd ook wel genoemd St.-Gregorius-inEmmaus.
Gregorovius (Ferdinand), geb. 19 Jan. 1821
te Neidenburg in Oost-Pruisen, sedert 1852 in
Italie verblijfhoudende, is bekend als tourist, geschiedschrijver en dichter. Men heeft o. a. van hem:
Corsica (2 din. Stutgart 1854); Figuren, Geschichte,
Leben and Scenerie aus Italien (Leipzig 1855);
Siciliana. Wanderungen in Neapel and Sicilien
(Leipzig 1861); Die Grabmeiler der rose. Peipste
(Leipzig 1857); Geschichte des rose. Kaisers Hadrian

(Koningsbergen 1851); en zijn voornaamste werk :
Geschichte :der Stadt Bons im Mittelalter (dl. 1-3,

Stutgart 1859-62). Als dichter leverde hij o. a.
een treurspel Der Tod des Tiberius (1851); Euphorion,
eine Dichtung aus Pompeji (Leipzig 1858); enz.
Greiertz, Greierz, duitsche naam van Gruyeres.
Greifenberg, 1) stad in pruisisch Pommeren,
ruim 8 mijlen benoordoosten Stettin, aan de Reglitz ; 6000 inw. — 2) stad in pruis. Silezie, ruim
2 mijlen bezuidw. Lowenberg, aan de Queis; 2700
inw. — 3) stad in de pruis. prov. Brandenburg, aan
de Sarnitz, 9 mijlen benoordoosten Berlijn ; 1500
inw. — 4) badplaats in den beierschen kreis Oberbaiern, aan het Ammer-meer.
Greifensee, een zwitsersch plaatsje met 400
inwoners op den oost-oever van het Greifenmeet'
(Greifensee) in het kanton Zurich.

Greiffenberg. Zie GREIFENBERG.
Greiffenhagen, stad in pruis. Pommeren,
aan de Reglitz, 5 uren gaans bezuiden Stettin ;
6000 inw.
Greifswald, stad in pruis. Pommeren, 7 uren
gaans bezuidoosten Straalsund, aan den bevaarbaren
Rick, die zich een half uur gaans beneden G. in
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den Bodden outlast ; heeft 14,000 inw. en aanzienlijken zeehandel. Gesticht in 1233, werd G. reeds
1270 eene Hanze-stad, en vormde met Lubeck,
Rostock, Wismar en Straalsund de zoogenaarnde
Wendische zeesteden. In den 30-j. oorlog had G.
veel te lijden, en kwam bij den Westfaalschen vrede
aan Zweden, sedert welk tijdstip G. in bloei is beginnen af te nemen, totdat het 1720 met geheel
voormalig Pommeren aan Pruisen afgestaan werd.
Te G. eene beroemde universiteit, dagteekenende
van 1 Oct. 1456.
Grein, stad in Neder-Oostenrijk, aan den Donau,
5 a 6 mijlen zuidoostelijk van Lintz ; 1700 inw.,
boven G. het statige slot Greinburg met een heerlijk
vergezicht. Naar G. beet het Greinerwald, een gedeelte van het noord-oostenrijksche bergland, dat
tot 2830 vt. hoog ligt.
Greitz, Greiz, hoofd- en residentie-stad van
het prinsdom Reuss-Greitz, aan de Elster, 10 mijlen
bezuidw. Leipzig ; 8000 inw.
Grenada, britscli eiland der Kleine Antillen
in West-India, 61 vierk. mijl groot, met 33,000
zielen (waarvan een tiende gedeelte blanker)), is
vulcanisch, heeft in den St.-Catharine eene hoogte
boven den zeespiegel van 3200 vt. De hoofdplaats
van G. is Georgetown. Oorspronkelijk was dit eiland
bewoond door de Caraiben; het werd 1498 ontdekt
door Columbus, doch vervolgens door de Spanjaarden veronachtzaamd; in 1 650 namen de Franschen
bezit van G., doch 1762 werd het bun ontweldigd
door de Engelschen, die het voor goed in bezit hebben sedert 1783.
Grenade, I) fransche spelling van Granada;
zie GRANADA. - 2) stad in bet fransche dept. HauteGaronne, 5 a 6 uren gaans benoordw. Toulouse ;
5400 inw. — 3) vlek in het fransche dept. Landes,
4 uren gaans bezuidoost. Mont-de-Marsan ; 1600 inw.
Grenadillen, of Grenadinen, vier kleine waterlooze eilanden der Kleine Antillen, tusschen Grenada en St.-Vincent; ze beslaan te zamen eene
grondsoppervlakte van ruim 2 vierk. mijlen, bevolkt
met 3000 zielen ; ze behooren sedert 1 763 aan de
Engelschen.

Grenville (George), engelsch staatsman, geb.
14 Oct. 1712, gest. 13 Nov. 1770, bekleedde de
hoogste ambten onder George HI, en was als hoofd
van het ministerie (1763-65) de boofdbewerker
van de beruchte zegelwet, die bet eerste sein gaf
tot oproerige bewegingeii in de noord-amerikaansche bezittingen. — G. (William Windham, lord),
derde zoon van den vorige, geb. 25 Oct. 1759, gest.
12 Jan. 1834, nam 1782 zitting in het Lagerhuis,
1783 in het ministerie Pitt, werd 1790 minister
van buitenl. zaken, en kenmerkte zich door zijne
hardnekkige afkeerigheid van bet revolutionaire
F rankrijk ; hij bevorderde krachtdadig de wet ter
inlijving van 1erland, werd 1806 aan het hoofd
geplaatst van een coalitie-ministerie, waarin Eskine,
Fox en Grey zitting hadden, en legde zijn arnbt
neder 1807, omdat hij de emancipatie van Ierland
niet verkrijgen kon.
Greonterp, dorpje in Friesland, I uur gaans
bezuiden Bolsward ; 130 inw.
Grêoulx, het oude Griselum, dorp in het
fransche dept. Basses-Alpes, nabij Verdon en 5 uren
gaans bezuidw. Riez; 1500 inw.; warme hydrosulfureuze bronnen, reeds bekend ten tijde der Romeinen.
Gresham (sir Thomas), rijk koopman te Londen, geb. aldaar 1519, bewees gewicbtige diensten
aan de koninginnen Maria en Elizabeth, ontving van
Elizabeth den titel van 'Koninklijk koopman", en
stichtte 1556 geheel op zijne eigene kosten het
BeursgebOuw, dat 1569 voltooid werd, en 23 Jan.
1570 xan koningin Elizabeth den titel ontving van
Koninklijke Beurs ( The Royal Exchange). De eveneens door G. gestichte wetenschappelijke akademie,
naar hem genaamd Gresham-College, werd 1768
door het gouvernement in het beursgebouw geplaatst. G. stierf 21 Nov. 1579.
Gresik, naam van verscheidene dorpen op
Java: 1) resid. Cheribon. — 2) residentie Batavia.
— 3) residentie Kadoe. — 4) Het voornaamste G.
is eene zeeplaats op de noordoostkust, 2 mijlen benoordw. Soerabaja ; zie GRISSEE.
Grèsivaudan. Zie GRAISIVAUDAN.
Gresset (Jean Baptiste Louis de), fransch
dichter, geb. 1709 te Amiens, gest. 16 Juli 1777.
Zijne Oeuvres zijn uitgegeven door Renouard (3 dln.
Parijs 1811), waaronder het komische heldendicht
Vert-Vert). Oeuvres choisies de G. (Parijs 1823).
Gressie, of Gressik, of Gresik, zeeplaats op
Java. Zie GRISSEE.
Gretna-Green, schotsch Graitney, dorp in
het schotsche graafscbap Dumfries, aan de greusscheiding van Engeland, 9 uren gaans bezuidoosten
Dumfries, is de eerste plaats, die men in Schotland
aandoet op den weg van Londen naar Edinburg,
en was lang vermaard wegens de heimelijke huwelijken, die daar door aanzienlijke en andere personen werden gesloten (zoo noemt men lord Eldon,
Erskine, en een broeder van den koning van Sicilia,
nl. Karel Ferdinand van Bourbon, die bier in 1836
trouwde met de vermaarde Penelope Smith). Men
weet, dat, volgens het oude kanonieke recht, in
Groot-Britannia twee personen voor eenen priester,
vrederechter, notaris of dergelijk openbaar ambtsbekleeder slechts de verklaring behoefdeii af te leggen elkander tot man en vrouw te nemen, ow wettig getrouwd te zijn. Reeds sedert den tijd van
George H was dit recht voor Engeland afgeschaft ;
doch in Schotland nog van kracht zijnde, werden
zeer veel huwelijken aangegaan door zoodanige verklaring te gaan afleggen voor den predikant van het

Grenadinen. Zie GRENADILLEN.
Grenchen, dorp met 1600 inw. in bet zwits.

kanton Solothurn, 3 uren gaans bezuidw. Solothurn ;
minerale bronnen (Grenchenbad).
Grenelle, dorp bij Parijs, nog binnen de vestingwerken, aan de Seine; 8000 inw.; beroemde
artesische put.
Grenna, stad in het zweedsche Ian Jonkoping,
op den oost-oever van het Wetternmeer ; 1100 inw.;
ruinen van het slot Brahehus.
Grenoble, het oude Cularo der Allobrogen,
later Gratianopolis, fransche vesting van den eersten
rang, hoofdpl. van het dept. Isere, aan de Isere ;
30,000 inw.; geboorteplaats van Madame de Tencin,
Condillac, Mably, Vaucanson, Gentil Bernard, Barnave, Mounier, Casimir Perier, enz. Na door keizer
Gratianus vergroot te zijn, en diens naam aangenomen te hebben, maakte G. achtereenvolgend deel uit
van het Burgundische rijk, van het Frankische rijk,
van bet koningrijk Arles, en werd eindelijk de hoofdstad van Dauphine. G. was de eerste aanzienlijke
stad, die hare poorten opende voor Napoleon, bij
zijne terugkomst van Elba ; in 1814 en 1815 was
G. bezet door de geallieerden.
Grenowna, groote stoeterij van Prins Orloff
in het russ. gouvernement Woronesj ; tot deze stoeterij behooren 36 vierk. mijlen land, 6000 boeren,
900 paarden en 250 stalknechten.
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nabij gelegen dorpje Springfield, of veelvuldiger nog
voor den vrederechter van Gretna-Green (die vrederechter toevallig het beroep van grofsmid uitoefenende, is men tot de onjuiste opvatting gekomen,
dat de smid van G.-G. het privilegie bezat om huwelijken te sluiten). Wegens de vele misbruiken echter,
die daarvan gemaakt werden, is sedert 1857 door
het gouvernement deze manier van trouwen verboieder, die niet in Schotland met der woon
den voor,
gevestigd is.
Grêtry (Andre Ernest Modeste), fransch toonzetter, geb. te Luik 11 Febr. 1741, onderw ijz er en
mede-directeur van het Conservatoire te Parijs,
gest. 24 Sept. 1813 te Ermenonville. Van de 40
door hem gecomponeerde operaas is de heroemdste
Richard Coeur-de-Lion; in 1842 is hem te Luik
een standbeeld opgericht.
Gretsch (Nicolaas), russisch staatsraad, geb.
3/14 Aug. 1787 te Petersburg, heeft zich als schrijver
en publicist zeer verdienstelijk gemaakt. Zijn voornaamste werk is eene 'Proeve van de geschiedenis
der russische letterkunde" ( 4 dln.Petersb.1819-22).
Greuningen, oude naam der stad Groningen.
Greunterp, het friesche dorpje Greonterp.
Greussen, stad in bet prinsdom SchwartzburgSondershausen, aan de Helbe, 4 uren gaans bezuidoosten Sondershausen ; 2800 inw.
Greutungen, oostgothische volksstam. Zie
het art. GOTHEN.
Greuze (Jean Baptiste), fransch schilder, geb.
1726 te Tonneins, gest. 1805 te Parijs; nagenoeg
van al zijne werken bestaan gravuren, die de zeden
van zijnen tijd voorstellen met smaak en getrouwheid.
Greveldange, fransche naam van Greveldingen.
Greveldingen, dorp in nederl. Luxemburg,
I uur gaans benoordw. Remich, en een kwartier
bewesten de Moezel, van welke rivier het door
boschrijke hoogten gescheiden is.
's—Grevelduin-Capelle, meestal Capelle,
dorp in Noord-Braband, in de Langstraat. Zie het
art. CAPELLE
Grevelingen, I) gedeelte van vaarwater tusschen Holland en Zeeland, dat eerst Volkerak heet
(tusschen Overflakkee en Noord-Braband); vervolgens, westelijker, tusschen Overflakkee en de eilanden Duiveland en Philipsland draagt het den naam
van Krammer, en heet G. of de Bieningen tusschen
Goeree en Schouwen, en valt door het Gat van
Brouwershaven in de Noordzee. — 2) hollandsche
naam van Gravelines.
Grevemacher. Zie GREVENMACHER.
Grevenbicht, dorp in nederl. Limburg, 4
uren gaans benoorden Maastricht, anderhalf uur
benoordw. Sittard ; 1000 inw.; heeft veel geleden
door den watervloed van 1830.
Grevenmacher, of Grevemacher, latijn
Comitis Machera, stadje in nederl. Luxemburg, aan
de Moezel, 3 uren gaans bezuiden Echternach en
circa 4 uren gaans bezuidw. Trier ; 2800 inw.; het
behoorde in de 12e eeuw tot het bisdom van Trier,
en was de hoofdpl. van een graafschap ; in 1249
werd G., dat destijds nog Machera heette, met stedelijke rechten begiftigd, en in 1304, toen het versterkt werd, ontving het zijn tegenw. naam. In 1552
werd G. uitgeplunderd door markgraaf Albrecht van
Brandenburg ; 1688 werden op last van Lodewijk
XIV de muren van G. afgebroken, en 1 Sept. 1705
werd G. door de bondgenooten verbrand. In 1820
werd een derde gedeelte der huizen van G. eene
prooi der vlammen.

Grevismilhlen, stad in MecklenburgSchwerin, tusschen twee meren, en ruim 4 uren
gaans bezuidw. Wismar; 2700 inw.
Grey (Jane, of Johanna), een oogenblik koningin van Engeland, geb. 1537, was de achterkleindochter van den engelschen koning Hendrik
VII, en werd door den eergierigen Dudley, hertog
van Northumberland, gebezigd als het onschuldige
werktuig om zijne eigene grootheidsplannen te verwezenlijken. Hij bewerkte namelijk, dat zij in den
edit trad met zijn vierden zoon, den hertog van
Guildford ; en nu wist hij den zwak ken koning
Eduard VI over te haren Jane G. te benoemen tot
zijne opvolgster, met uitsluiting van zijne beide zusters Maria en Elizabeth. Na Eduard's dood (6 Juli
1553) werd de bescheidene, tot dusverre slechts
voor de wetenschappen geleefd hebbende Jane G.
werkelijk als koningin uitgeroepen, en 10 Juli 1553
te Londen gekroond ; doch reeds weinige dagen
later brak er een opstand uit, en door yolk en parlement werd 19 Juli 1553 prinses Maria uitgeroepen
als koningin. Goedschiks legde de pas 17-jarige
schoone Jane G. de kroon neder. Desniettemin werd
zij in hechtenis genomen, even als haar gemaal, haar
vader en de hertog van Northumberland, en 12
Febr. 1554 eindigde Jane G. haar jeugdig en onschuldig leven op het schavot met haren gemaal,
terwijl vijf dagen later ook haar vader, de hertog
van Suffolk, den schavotdood onderging.
Grey (sir George), gesproten uit eene aanzienlijke, tot in de 14e eeuw opklimmende northuniberlandsche familie, geb. 1812, begon zijne loopbaan
als officier, deed 1826 eene ontdekkingsreis in het
binnenland van Zuid-Australia, bracht als gouverneur van Nieuw-Zeeland 1846-1854 die kolonie
tot hoogen bloei, werd in laatstgenoemd jaar gouverneur van de Kaapkolonie, doch verliet dien post
kin 1862, om weder gouverneur van Nieuw-Zeeland
te worden. Hij is een uitstekend taalgeleerde, en
heeft 1862 eene door hem bijeengebrachte linguistische bibliotheek aan de Kaapstad vermaakt. Van
zijne vele werken noemen wij slechts Polynesian
mythology (Londen 1855).
Grezzana, plaats met 3600 inw. in de venet.
prov. Verona, ruim 2 uren gaans benoordoosten
Verona ; merkwaardige versteeningen.
Gribeauval (Jean Baptiste Vaguette de),
fransch artillerie-officier, geb. 15 Sept. 1715 te
Amiens, in oostenrijksche dienst gedurende den
Zevenjarigen oorlog, werd 1776 door Lodewijk XVI
benoemd tot gouverneur van bet groote arsenaal,
en stierf 9 Mei 1789.
Grieken, de bevolking van Griekenland.
Griekenland, het oude Gra'cia der Romeinen, bij de Grieken zelven genaamd Hellas; van dit
historisch zoo beroemde land in zuidoostelijk Europa, zal bier kortelijk behandeld worden: 1) de
geographie van het oude G.; 2) de geographie van
't hedendaagsche G.; 3) geschiedkundig overzicbt.
I. Het oude Griekenland.
De uitgestrektheid en de grenzen van G. zijn
door de ouden nooit met volkomene juistheid bepaald. Gemeenlijk werd G. ingedeeld in drie groote
landschappen, nl.: den Peloponnesus in het zuiden,
Hellas (het eigenlijke G.) in het midden, Thessalia
en Epirus in het noorden. De naam van G. strekte
zich ook wel uit tot Zuid-Illyrie, Macedonia,
Thracie en de Ionische eilanden. Overigens was
G. gesplitst in eene schier ontelbare menigte
onafhankelijke rijkjes, waarvan sommige onder ling vereenigd tot eenen bond, andere geheel op
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zieh zelven staande. Het aantal en gewicht dier
rijkjes was aanhoudend afwisselende ; ten tijde
van den flood van Pelops waren de voornaamste :
4) in Epirus: Chaonie, Threspotie, Cassiopie, Ambracie, Lelegie (dat vervolgens koningrijk Teleboas
of Arcadie aan de Zee genoemd werd, en later den
naam ontving van Acarnanie); —2) in Hemonie (dat
later Thessalia werd genoemd) : Pelasgiotis, Achaia,
Phthiotis, het land der Lapithen, Dryopie, PelasgischArgos, Magnesie, het rijk Jolcos, het rijk Arne; —
3) in Emathie (het latere Macedonia): de Macedonen ; — 4) in Middel-Griekenland : het rijk der Hyanten (weldra Etolie genoemd), Doris, Oost-Lelegie,
het koningrijk van Deucalion (te Lycorea), het rijk
der Hectenen (later verdrongen door de Hyanten,
Lelegen, Aonen), het koningrijk Thebe, bet koningrijk Orchomenus of der Minyers, het koningrijk
Coronea, het koningrijk Tanagra, bet rijk Ionia
(eertijds Ogygie, later Attica), Eleusis, het koningrijk Megara ; — 5) in Apie (naderhand Peloponnesus genaamd) : Egialea of Zuid-Ionia (later Achaia
genaamd), de koningrijkjes Argos en Mycenm, Tiryns,
Hermione, Trcezene, Sparta, Pelasgie (of Arcadie),
Epea (of Elis), Messenie. — Tijdens den Trojaanschen oorlog, onderscheidde men : 1) in Epirus:
dezelfde rijkjes als hierboven vermeld ; — 2) in
Hemonie : de koningrijken van Gonnus, Polypetes en
Leonteus, Podalirins en Machaon, Achilles, Prothoils
of der Magneten, Admetus, Protesilas, Eurypylus,
Philoctetes; — 3) in Middel-Griekenland: Etolie,
opontisch en epicnemedisch Locris, Phocis, het koningrijk Thebe, dat van het Orchomenus der Minyers,
Attica ; — 4) in den Peloponnesus: de zes koningrijken Mecenm, Argos en Tiryns, Lacedemonie, Arcadie, Epea, en dat der Pyli ; — 5) op de eilanden :
het koningrijk der Pheaken of Corcyra, het koningrijk van Ulysses te Ithaca, de drie koningrijken Enbea, Salamis en Creta, waarhij nog te voegen zip
Rhodus-en-Syme, Cos, enz. — — Tijdens den Peloponnezischen oorlog merkt men inzonderheid op:
1) het eigenlijke Epirus, Ambracie, Athamanie ;
2) de groote thessalische steden Tricca, Larissa,
Pherw, het rijk der Magneten, dat der Mailers, dat
der Enianen ; — 3) Acarnanie,Amphilochium, Leucas, Etolie, Phocis, Delphi, Naupactus, de 3 Locris,
Doris, Thebe, Platea, het gemeenebest Athene met
zijne rijke bezittingen, Megaris; — 4) Achaia, Corinthie, Sicyonie, Phliasie, Argolis, Hermionie, Treezenie, Epidaurie, de stad CleonT, Elis (met Triphylie), Pylos, het rijk Sparta met Laconia en Messenie,
de 18 of 20 arcadische steden, waarvan de voornaamste waren Mantinea, Tegea, arcadisch Orchomenus; — 5) het koningrijk Macedonie ; — 6) de
steden van Greta , bet eiland Egina en eenige andere,
die bij tijden onafhankelijk waren. — — De drie
volgende eeuwen brachten slechts luttele wijzigingen
in deze indeelingen, alhoewel de oppermacht menigmaal overging in andere handen. Tot het nude
Griekenland waren ook nog te rekenen: 1) ZuidIllyrie, genaamd grieksch Illyrie (Epidamnie, Atintanie, Partinie ; — 2) de grieksche kolonien in oostelijk Europa, met name Olynthus, Heraclea, Selymbria, Byzantium, Odessus, Olbia ; — 3) Ionia, Eolis,
Doris op de kusten van Klein-Azie, Creta, het koningrijk Salamis op het eiland Cyprus; — 4) GrootGriekenland en Sicilie ; — 5) eindelijk al de kolonien
en verschillende nederzettingen der Grieken op de
vreemde oevers. — — Toen G. een romeinsch
wingewest werd (146 v. Chr.) vormde het van dat
oogenblik af een stadhouderschap, bekend onder den
naam van Proconsulaat van Achaia: bet bevatte

Middel-Griekenland en den Peloponnesus. Onder
Augustus werd G. in de rij der senatoriale provincien geplaatst. Na de deeling des rijks onder Constantinus, was G. begrepen in het Oosterscbe rijk en
in de prefectuur van Illyrie, maar altijd onder de
benaming van Achaia. Sedert de tweede helft der 7e
eeuw vormde G. met Macedonia 4 thonzen, genaamd
van Macedonia, van Nicopolis, van Hellas en van den
Peloponnesus. Na de inname van Constantinopel
door de Kruisvaarders werd G. versnipperd tot eene
tallooze menigte prinsdommen en heerlijkheden, die
aan verschillende aanvoerders der Kruisvaarders of
aan de republieken Genua en Venetia toebehoorden,
en waaronder men opmerkt de prinsdommen Achaia,
Morea, Nauplia, de bertogdommen Athene, Thebe,
de despotie Epirus, enz. Tijdens de verovering van
Constantinopel door de Turken (1453) bezat het
ottomanische rijk reeds het grootste gedeelte der
grieksche provincien : Thracie, Thessalie, Etolie en
Acarnanie. Drie onafhantelijke prinsdommen bestonden nog : het hertogdom Atbene, de despotie
Morea en het graafschap Cephalonia; maar ook deze
drie vielen reeds spoedig in de macht der Turken,
en van toen af vormde Griekenland de 4 pachaliks
Saloniki, Janina, Livadie en Morea of Tripolitza (zie
die artt.). Deze staat van zaken bleef, behoudens
enkele weinig beteekenende wijzigingen, voortbestaan tot den opstand van 1 821 , waardoor Griekenland een tijdvak van beproeving te gemoet ging, om
een onafhankelijk rijk te worden.
II. Het hedendaagsche Griekenland.
Het sedert 1832 als onafhankelijk koningrijk bestaande G., aanvankelijk met Nauplia, doch sedert
1834 met Atbene tot hoofdstad, vormt bet znidelijke gedeelte van het oude G., afgebakend door eene
van de golf van Arta oostwaarts tot aan de golf van
Volo getrokkene grenslijn, met inbegrip van de naburige eilanden in den Archipel. Geographisch bestaat G. nit vier hoofddeelen, nl. 1) het benoorden
de golf van Corinthe gelegene Noord-G. of Rumelie,
het eigenlijke Hellas der oudheid, onder de turksche
overheersching Livadie genoemd, groot ruim 366
vierk. mijlen ; 2) het schiereiland van den Peloponnesus of de voormalige turksche provincie Morea,
groot rnim 404 vierk. mijlen; 3) het eilandgebied,
bestaande uit het grootste dier eilanden, nl. Eubea
of Negropont (gemeenl. tot Noord-G.-gerekend), het
meerendeel der Cycladen, en eenige der westelijke
Sporaden, te zamen circa 130 vierk. mijlen groot ;
en 4) de in 1863 door Groot-Britannia aan G. afgestane Ionische eilanden (Zie IONISCHE EILANDEN).
Zonder laatstgenoemde besloeg het koningrijk G.
derhalve eene gronds-oppervlakte van ruim 900 vierk.
mijlen, doch slechts scbraal bevolkt (1,067,216
zielen in 1856). Toen G. 1821 in opstand kwam,
bestond bet uit het pachalik Morea, het sandzjak
Livadie, het grootste gedeelte der sandzjaks Carelie
en Lepanto, en een gedeelte van het ejalet der eilanden (Negropont, de Cycladen en een gedeelte der
Sporaden). In 1833 werd het onafhankelijk geworden G. ingedeeld in 10 nomen of nomarchien, t. w.:
Argolis,
Acarnanie en Etolie,
Achaia en Elis,
Locris en Phocis,
Messenie,
Attica en Beotie,
Arcadie,
Eubea,
Laconia,
Cycladen,
welke nomarchien ingedeeld waren in 54 eparchien.
In Junij 1836 werd deze indeeling vervangen door
die in 30 gouvernementen, welk getal in Julij 1 838
beperkt werd tot 24, waarvan wij bier de namen laten volgen, met vermelding van de hoofdplaatsen:
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G ouvernementen. Hoofdplaat sen.

Nauplia.
N.
Argolis,
Hydra.
Hydra,
Sicyon.
Corinthe,
Patras.
Achaia,
Calavrita.
Kyncethe,
Pyrgos.
Elis,
Mores.
Kyparissia.
Triphylie,
Calamata.
Messenie,
Tripolitza.
Mantinea,
Caritena.
Gortynia,
Sparta.
Lacedemonie,
Laconia of Maina, Ariopolis.
Missolonghi.
, Etolie,
Amphilochion.
Acarnanie,
Oichalia.
Eurytania,
Amphissa.
Phocis,
Hellas.
Lamia .
Phthiotis,
Athene.
Attica,
Libadia.
Beotie,
Chalcis.
Eubea,
Tinos en Andros, Tinos.
Hermopolis.
Syra,
De eilanden.
Naxos en Paros, Naxos.
Thera.
Thera,
In 1845 is men teruggekeerd tot de indeeling in
10 nomarchien, waarvan hieronder de namen volgen, met hare indeeling in 49 eparchien (te zamen
278 demen) en het zielental der bevolking in 1855 :
Nomarchien.

Eparchien.

Zielen.

Attica, Egina,Megaris,
Thebe, Levadia .. 95,229
Chalcis Xirokhori,CaEubea
rystio, Skopelos .. 67,847
Phthiotis en Phocis. Phthiotis , Parnassia ,
Doris, Locris . . . 87,676
Acarnanie en Etolie. Missolonghi, Naupactia, Trikhonia, Eurytania, Valtos, Tonitsza en Xirome101,578
ros
Argolis en Corinth ie. Nauplia, Argolis, Hydra, Trezenia,Spezzia en Hermioni,
109,477
Corinthe
Achaia en Elis . . . Patras, Egialea, Kala125,967
vryta , Elis
Arcadih .... . Mantinea , Cynuria ,
Gortynos, Megalo126,860
polis
Messenia .... Kalama , Triphylie ,
Olympus, Pylx,Mes100,757
senia
Laconia ...... Lacedemonia , Epidauros, Limira,Gythion, CEtylos . . . 88,425
Cycladen ..... Syros, Zea, Andros,
Tinos, Naxos, Thi139,337
ra, Milos
Verscheidene bergketenen, waaronder pieken van
eene aanmerkelijke hoogte, doorloopen het land, met
vruchtbare dalen daartusschen ; vele dier bergen zijn
vooral merkwaardig door de herinneringen, daaraan
verbonden, en door de rol, die ze gespeeld hebben ,
hetzij in de mythologie, hetzij in de geschiedenis;
zoo bijv.: de Agrapha (de oude Pindus), de Aninos
(tEta), de Liakoera (Parnassus), Zagara (Helicon),
Elatia (Citheron), Mala y a (Taygeton), Trelo ( Hymettus), enz. — Hetzelfde is het geval met de rivieren,
die alien weinig te beduiden hebbenwat hare grootte
hetreft, doch die meerendeels beroemd zijn, zooals
Attica en Beotie
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de Aspropotamo (de oude Acheloiis), de Roefia of
Rufia (Alpheus), de Gastunialf (Peneus), de Iri of
Wasili-potamo (Eurolas), de Spirnatza (Pamisus),
de Mavro-potamo (Cephissus), enz. De voornaamste
meeren zijn dat van Argyro-Castro en bet meer Topoglia (oudt. Copais). — Het klimaat van G. is overheerlijk, vooral in Attica ; de grond, hoezeer bergachtig, is vruchtbaar ; doch sedert den onafhankelijkheids-oorlog (1821-1831) is de landbouw nog niet
naar behooren hervat. De bergen zijn overdekt met
olijf- en laurierbosschen ; ze bevatten vele mijnen
(vooral lood en tin), zoomede uitmuntende marmergroeven (wit marmer). De taal der Grieken, bekend
onder den naam van Nieuw Grieksch, is ontleend
aan het oude klassieke Grieksch. De Grieken belijden het Christendom; hunne openbare kerkplechtigheden en godsdienstgebruiken stammen grootendeels
overeen met die der Roomsch-Katholieken ; doch
zij erkennen den pans van Rome niet, maar hebben
hun eigen geestelijk opperhoofd in den patriarch
van Constantinopel (Zie GRIERSCHE KERK).
III. Geschiedenis van Griekenland.
De geschiedenis van G. laat zich, in een werk ale
dit, gevoegelijkst indeelen in vier tijdvakken, waarvan wij het overzicht hier laten volgen :
A). Eerste tijdvak, van den oudsten tijd tot op de
onderwerping door de Bomeinen.

Reeds in den mythischen tijd was G. bewoond
door volkeren van den indo-germaanschen stam, die
landbouw en veeteelt beoefenden , den olijfboom
kweekten en steenen huizen bouwden, en die later
bestempeld zijn geworden met den algemeenen naam
van Pelasgen (waaronder bijv. de Aonen, de Hyanten, de Lelegen, enz.). Vermoedelijk waren die volkeren nit Azie naar G. gekomen, hetzij door KleinAzie, hetzij Tangs de noordkusten van den Pontus
Euxinus (Zwarte Zee) ; de Grieken evenwel noemden zich autochthonen, dat wil zeggen, volkeren in
bet land zelf geboren. In den tijd , die v6Or de 20ste
eeuw voor Christus geboorte ligt, waren de_pelasgische volksstammen nog geheel en al onbesehaafd.
Sicyon, een der eerste steden, waarvan in de geschiedenis van G. melding gemaakt wordt, werd gesticht
door Egialeus in het begin der 19e eeuw v. Chr.
Omstreeks denzelfden tijd komen zich egyptische
en phenicische kolonien nederzetten op de zuidelijke kusten van G., en verspreiden er de eerste zaden der beschaving. Inachus en zijn zoon Phoroneus
stichten Argos; Ogyges brengt al de bewoners van
Beotie en Attica onder zijne wetten ; Sparton en Lelex leggen de grondslagen van Sparta. Reeds spoedig
daarna treedt een nieuwe aan de Pelasgen verwante
volksstam te voorschijn, de Hellenen, die zich onderscheiden door krijgszuchtigen moed,levendigheid
van -pest en wakkere ondernemingszucht ; deze
volksstam verbreidt zich in verschillende takken
(lloriers, Acheers, Ioniers en Eoliers) eerst over
Thessalia en Phthiotis, vervolgens over de andere
streken van G., zoodat de heerschappij der Hellenen zich van de 13e tot de 14e eeuw v. Chr. meer
en meer uitbreidt ten koste van die der Pelasgen ,
waarvan het meerendeel de wijk komt :semen naar
West-Europa , en daar kolonien sticht; een der helleensche stammen (de Graii, Grceci) geeft zijnen
naam aan het gansche land. Omstreeks dezen tijd
moet men de regeering stellen van Cecrops te Athene
(1643 v. Chr.), en van Deucalion in Thessalie (1635
v. Chr.). De overleveringen maken gewag van eenen
ontzachlijken watervloed , waardoor geheel G.
overstroomd werd ten tijde van laatstgenoemden
vorst, waarscbijnlijk de Zondvloed der H. Schrift.
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Dan volgt de regeering van Cadmus te Thebe
(1580), van Danaus te Argos (1572) en van Minos
op Creta (omstr. 1500 v. C h r.) Op het zooeven bedoelde tijdperk, waarin G. de eerste begrippen ontving van landbouw en kunstvlijt, alsook eene godsdienst, geschoeid op de leest der godsdiensten van
Egypte en Phenicie, benevens burgerlijke wetten en
geregelde instellingen, volgt een nieuw tijdperk, bekend onder den naam van Heldentijd (1500-1190
v. Chr.). Dit tijdperk kenmerkt zich door de fabelachtige bedrijven van Hercules, Theseus, Jason, enz.,
door de instelling van de Olympische spelen (1453)
de instelling van de Amphictyonien, den tocht der
Argonauten (1330), de twee Thebaansche oorlogen
(1313 en 1303), en eindelijk den Trojaanschen oorlog (1280-1270 v. Chr.). In dien tijd hebben de
Heraclieden, d. i. de afstammelingen van Hercules,
het schiereiland onderworpen, dat den naam droeg
van Apia, en dat later Peloponnesus genoemd werd.
Maar de Hellenen, reeds meester van Thessalia en
van Middel-Griekenland, en te dien tijde gesplitst
in Brie groote groepen (Eoliers, Ioniers en Doriers)
zetten zich onder de aanvoering der zonen van Pelops in den Peloponnesus neder ten koste van de dorische Heraclieden, die er eindelijk geheel uit verdreven werden (1307 v. Chr.). Vier en twintig jaren na den Trojaanschen oorlog (1190 v. Chr.) kwamen de Heraclieden, vereenigd met de dorische Heleenen, op nieuw den Peloponnesus overweldigen, en
verdreven op hunne beurt de Pelopieden met de
Ioniers en Eoliers. Met den terugkeer der Heraclieden in den Peloponnesus neemt wat men noemt
vhet middeleenwsche tijdvak van Griekenland" een
aanvang, zijnde een tijdperk van overgang, waarin
de beschaving aanvankelijk achteruit gaat ; maar
reeds spoedig begint G. zich te herstellen, zendt
schier ontelbare volkplantingen uit in alle richtingen op de kusten van Klein-Azie (lonid, Eolie, Doris), in Thracie, in Zuid-Italie (Groot-Griekenland),
tot zelfs op de kusten van Gallia en van Hispania.
Homerus maakt zijne zangen openbaar ; de zeden
worden zachter; iedere stad neemt eene eigene
godsdienst aan, dit wil zeggen kiest eene bijzondere
godheid ter vereering ; de groote mysterien van
Ceres worden ingesteld te Eleusis, ten einde de oude
overleveringen van de pelasgische eeredienst in stand
te houden ; Lycurgus geeft wetten aan Sparta (898
v. Chr.) , dat nu het overwicht begint te krijgen in
den Peloponnesus; overal kiezen de kleine liken
van G. den republikeinschen regeeringsvorm : het
koningschap wordt afgeschaft te Athene (1132 v.
Chr.), te Argos (820), in Elis (780), te Corinthe
(747), in Arcadia en Messenie (668 v. Chr.), enz.
Sparta is het eenige rijk, waar de monarchale reAthene leverde, segeeringsvorm behouden
dert de afschaffing van het op democratische grondslagen rustende koningschap, het schouwspel van
de hevigste twisters tusschen Aristocratie en Democratie, waaraan zelfs de bloedig strenge wetgeving
van Draco (624) niet in .staat was een einde te maken. Eerst door Solon (590) ontving Athene eene
door toevoeging van aristocratische elementen beperkt democratische staatsregeling , doch ook dit
vermocht de partij-woelingen niet tot bedaren- te
brengen, zooals blijkt uit den bijna dertigjarigen
twist tusschen de Pisistratieden en de Alcmeonieden,
welke met eene kortstondige heerschappij van Pisistratus en zijne zonen Hipparchus en Hippias eindigde. Vijandelijkheden met Sparta, van nu of aan
de gevaarlijkste mededinger van Athene , werden
door laatstgenoemd rijk zegevierend ten einde ge-
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bracht. Met de Medische oorlogen neemt het schitterende tijdperk van G. eenen aanvang. Door zijne
kolonien in Klein-Azie was G. reeds omstr. 500 v.
Chr. in oorlog geraakt met de Perzen, wier koning
Darius om G. tot onderwerping te brengen eene ontzachlijke legermacht naar Europa zond, welke echter door de Atheners alleen, aangevoerd door Miltiades, 29 Sept. 490 v. Chr. bij Marathon totaal verslagen werd. Eene tweede ontzachlijke legerschaar,,
door Xerxes naar Europa gebracht, behaalde wel is
waar 6 Juli 480 bij de Thermopylen op de spartaansche strijdmacht onder Leonidas, zoomede ter zee
bij Artemision, de overwinning ; loch hierop volgde
de beslissende slag bij Salamis (23 Sept. 480 v. Chr.),
waardoor Themistocles, die intusschen, na de verbanning van Aristides, te Athene aan het hoofd der
zaken geplaatst was, de macht der Perzen fnuikte ,
waarop de spartaansche bevelhebber Pausanias door
den slag bij Plateae (25 Sept. 479), en de gelijktijdige verbranding van de perzische vloot bij Mycale,
de bevrijding van G. voltooide. De Grieken in KleinAzle erlangden door den vrede van Cimon (450)
hunne onafhankelijkheid weder. Het eerste gevolg
van die oorlogen werd de vestiging der atheensche
zeemacht door Themistocles, en het overwicht van
Athene in G. Doch joist dit overwicht deed de heillooze vijandschap ontstaan tusschen Athene en Sparta, waaruit herhaalde oorlogcn geboren werden (zoo
o. a. in 448 de zoogenaamde Heilige oorlog). In bet
zooeven afgehandelde tijdsbestek stonden ook kunsten en wetenschappen in G. op eenen hoogen trap
van bloei : lEschylus, Sophocles en Euripides vereeuwigden hunne namen als treurspeldichters, Aristophanes als blijspeldichter, Herodotus en Thncydides als geschiedschrijvers, en verschillende wijsgeerige scholen werden gesticht door Thales, Democritus, Pythagoras, Parmenides, Heraclitus, Anaxagoras ; in de wijsbegeerte onderging de wetenschap
eene hervorming of nitbreiding door Socrates, en
weldra na hem door Plato en Aristoteles ; de geneeskunst werd in het aanzijn geroepen door Hippocrates ; de tempels van G. werden versierd met de
meesterstukken van Phidias ; en gedurende 30 jaren
werd Athene bestuurd door den redenaar en staatsman Pericles, door wiens uitstekend beleid de beslissende uitbarsting der vijandschap tusschen Athene
en Sparta al dien tijd werd tegengehouden, ofschoon
hij den val van Sparta als het voornaamste middel
beschouwde om aan Athene de"alleenheersching te
verzekeren over geheel G. In 431 v. Chr. was Pericles
echter niet langer in staat het steeds dreigender
wordende onweder te bezweren, en in dat jaar brak
tusschen Athene en Sparta de Peloponneezische oorlog
uit, die 27 jaren duurde, en aanvankelijk niet ongunstig voor de Atheners, echter al spoedig na den
flood van Pericles (429 v. Chr.) eene voor hen zeer
noodlottige wending begon te namen. Terwijl in
Athene de zelfzuchtige demagoog Cleon en de
schoorvoetende veldheer Nicias, sedert 420 Alcibiades, en eindelijk (407 v. Chr.) Conon aan het
hoofd der zaken stond, was, op het laatst van
den oorlog, in Sparta het hoogste gezag toevertrouwd aan Lysander, die na de overwinning ter zee
bij JEgos-Potamos (Dec. 405) Athene kwam belegeren (404 v. Chr.), de stad tot de overgave dwong,
toen de muren liet slechten, en het bewind der Dertig Tirannen instelde. Sparta was dos de eerste en
opperste staat van G. geworden. Het schrikbewind
in Athene duurde intusschen slechts kort ; nauwlijks
acht maanden had het geduurd, toen Thrasybnlus de
Dertig Tirannen verdreef, en geheel G. begon eene
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liju te trekken tegen Sparta, dat weder den oorlog
had aangevangen tegen de Perzen, en in Klein-Azie
aanzienlijke voordeelen behaald had. Door perzisch
geld werd voornamelijk in Beotie, Corinthe en Argos de opstand bevorderd tegen Sparta's alleenheersching. Conon, Iphicrates en Chabrias herstellen
eenigermate het aanzien van Athene; doch Antalcidas sluit eenen schandelijken vrede met de Perzen
(387 v. Chr.), en zoodoende handhaaft Sparta zich
op nieuw als eerste mogendheid in G. Maar het duurt
niet lang of G. komt al weder in opstand, met Thebe
aan het hoofd, waar Pelopidas de spaansche bezetting verdrijft (378); Epaminondas, overwinnaar
in den slag bij Leuctra (371), geeft daardoor den
genadestoot aan Sparta's overheersching, en verheft zijn vaderland Beotie voor een oogenblik tot de
hegemonie in G., doch met zijnen dood in den slag
bij Mantinea (362) daalt Beotie weder af van dien
rang als voornaamste in G. De Heilige oorlog, dien
de Phociers tegen zich uitlokten door het plunderen
van den tempel te Delphos (355 v. Chr.), gaf aan
Philippus, koning van Macedonie, een geschikt voorwendsel aan de hand, orn zich in de binnenlandsche
zaken van G. te mengen ; en het duurde niet lang
of, partij trekkende van de onderlinge verdeeldheid
der Grieken, maakte de macedon. koning zich meester van bijna geheel G., in weerwil van de pogingen,
om dat te keeren aangewend door Demosthenes;
door den slag bij Cheronea (338 v. Chr.) werd G.
geheel en al aan zijn gezag onderworpen. Zip opvolger (336) Alexander de Groote wilt de Grieken
in onderwerping te houden ; dock met zijnen dood
(323) kreeg G. niet alleen zijne onafhankelijkheid
niet terug, maar werd eene prooi van binnenlandsche onlusten, die het ten ondergang dreigden te
brengen, hetgeen slechts verhoed werd door de oprichting van den Acheischen Bond (284), die inzon.
derheid krachtig was onder Aratus (251-213 v.
Chr.), en den Etolischen Bond, waarmede eerstgenoemde echter reeds spoedig in oorlog kwam, gelijk ook met het onder Cleotnenes weder sterker
gewordene Sparta. Om daaraan het hoard te kunnen
bieden, sloot de Acheische Bond zich aan bij de Macedoniers onder Antigouus Doson, waarop G. door
den slag bij Selasia op nieuw onder de macedouische overheersching k warn. Bloedige binnenlandsche
oorlogen volgden nu. Wederom sloten Ile Ackeers
zich aan bij Philippus van Macedonie, terwijl tegen
hen de Etoliers 211 in boudgeuootschap Loden met
de Romeinen. Aaavankelijk sclieen het twijfelachtig
welke partij de overhand zoo behouden, de romeinsche dan wel de macedonische ; dock door Quinctius
Flaminius werd 198 op beslissende wijze aan Rome
het overwicht verschaft niet alleen in G. maar ook
in Macedonie. Bij den vrede ('197), na den slag van
Cynoscephalw, werden de grieksche rijken vrijverklaard. Intusschen zocht Rome zijne heerschappij
in G. meer en meer te bevestigen. In 190 v. Chr.
moest de Etalische Bond zich aan de Romeinen onderwerpen ; en de Acheische Bond giug 148 v. Chr.
bijna geheel te niet. De laatste poging van het overschot der achetsche bondssteden onder Critolaus
tot een strijd op Leven en dood tegen Rome, werd
door de overwinuing van Metellus 147 v. Chr. verijdeld, waarop de verwoesting van Corinthe 146 v.
Chr. den ondergang der grieksche vrijheid ten gevolge had, en G. werd een romeinsch wingewest
onder den naam van Achaia.
B. Van het begin der romeinsche overheersching tot

van G. ons niets bijzonders der vermelding waardig,
en lost zij zich geheel op in die van het romeinsche
rijk. Na de overwinningen van Metellus en Mummius
behandeld als een mom. wingewest, werden wel aan
C. verscheidene privilegien verleend, en kwamen
verscheidene steden wel weder spoedig tot eenen
hoogen trap van bloei, doch het land in het algemeen zonk rneer en meer in het niet, vooral in den
tijd van het keizerrijk. Waren het vthir de geboorte
van Christus de oorlogen met Mithridates als ook
de rota. burgeroorlogen geweest, die het land beroerd hadden, sedert de tweede helft der 3e eeuw
werd G. geteisterd en verwoest door de gedurige
invallen van ruwe volkeren (zoo het eerst door die
der Gothen sedert 267). In (le 4e eeuw, eerst onder
Valeutinianus (364), vervolgens onder de zonen van
Theodosius, ward het romeinsche rijk gedeeld, en
de oostelijke helft, waarvan G. het voornaamste gedeelte uitmaakte, nam den naam aan van het Oostersche rijk of het Grieksch-romeinsche rijk (zie het
art. OOSTERSCHE RIJK). Dit nieuwe rijk had van de
zooeven verinelde invallen der barbaren aanhoudend
te lijden : de West-Gotken, onder aanvoering van
Alarik, riclitten in G. de verregaandste verwoestingen aan (395-398); de Vandalen (466), de OostGothen (475), de Bulgaren (500) overweldigden G.
op hunne beurt. Daarna kwamen de Slaweu (540),
door nieuwe slawische harden gevolgd sedert 578,
(lie gedurende twee eeuwen geheel G. doorkruisten,
en eindigden met zich voor goed daar te vestigeu,
eerst in Macedonia onder Justinianus II (687), later
in den Peloponuesus aan den voet van het Taygetusgebergte (746). Twee krijgstochten werden tegen
hen ondernomen door de keizers van Constantinopel : de eerste onder Irene (783), de tweede onder
Michael HI (84'2-867): na dezen laatsten krijgstocht, waardoor (le Slawen geheel overwonnen werden, losten ze zich op in de grieksch-romeinsche
bevolking. Dock diezelfde 9e eeuw kenmerkte zich
in G. sedert 867 door herhaalde invallen der Arabieren, (lie echter telkens werden teruggedreven ;
hetzelfde was in de 10e eeuw het geval met de Bulgaren, (lie, hoezeer aanvankelijk meer vorderingen
ill G. makende dan de Arabieren gedaan hadden,
nogtans even alsdeze glansrijk werden teruggeslagen.
Meer intusschen had G. te lijden van de legerbenden
der Noortnatmen, die zich no op G. kwamen werpen. Reeds in 1080 verscheen Robert Guiscard met
eene groote norrnaudische strijdmacht, onderwierp
Epirus en een gedeelte van Thessalia, en vestigde
den zetel van zijn gezag te Dyrrachium ; en 1146
kwam Roger, koning van Sicilie, verwoestingen aanrichten in Etolie en Acarnanie, drong door in de
golf van Corinthe, betnachtigde Corinthe en Thebe,
en voerde eene groote menigte Beotiers gevankelijk
met zich mede. Eindelijk, nadat Constantinopel
stortnenderhand was ingenottien (1204) door de
Kruisvaarders, en terwijl aan de eene zijne Bonifacius, koning van Thessalonica, zegevierend in G.
voorwaarts drong, stichtte Willem van Champlitte
(1205) een frankisch prinsdom (Achaia) in Morea,
Welk prinsdom, vergroot door Villehardouin, in diens
famine bleef. Geheel G. werd door de veroveringen
der Kruisvaarders in eene schier ontelbare menigte
leenbezittingen gesplitst ; de drie voornaamste dier
leeuroerige rijkjes waren het reeds genoemde prinsJoin Achaia, de despotic Epirus en het hertogdom
Athene; aan de Veaetianen, die zulk eenen krachtigen bijstand aan de Kruisvaarders verleend [tadden, werden de grootste gedeelten der kusten van
C. alsmede (le eilanden in den Archipel afgestaan,
77
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om onder venetiaansche edelen even zoovele afzonderlijke rijkjes te vormen, waarvan het prinsdom
Naxos bet voornaamste was. Het in stand hlijven
van die nieuwe rijkjes was echter slechts van korten
dour: de keizers van Constantinopel, hersteld 1260,
hadden reeds een gedeelte er van veroverd ; en de
nog onafhankelijk staande geblevene rijkjes vielen
weldra, even als het Oostersch-rom. rijk, in de
macht der Osmanen. Reeds in 1453 werd Constantinopel bemachtigd door Mahomed II; een zijner
veldheeren, Omer-Pacha, maakte zich 1456 van
Athene meester, nadat dit zich onderscheiden bad
door een heldhaftigen tegenstand ; Epirus, een korten tijd onafhankelijk geweest onder Scanderbeg,
werd tot onderwerping gebracht na den dood van
lien held (1467); geheel Morea bad het turksche
gezag reeds erkend in 1460; alleen de Venetianen
hielden zich nog eene eeuw staande, en werden
eerst in 1573 genoodzaakt van al hunne aanspraken
op G. afstand te doers.
C. Van het begin der turksche overheersching tot het
einde van den onafhankelijkheids-oorlog.
Door den vrede van 1573 was geheel G. in handen der Turken, die knellend hunne dwingelandij
deden gevoelen, en G. geraakte meer en meer in
verval. Nadat Morea nogmaals kortstondig (1685—
1714) in de macht der Venetianen was geweest,
werd G. in pachaliks ingedeeld, en de turksche overheersching hoe langer hoe drukkender ; het grieksche element hield zich hoofdzakelijk slechts staande
door de godsdienst, die door den aanvankelijk heimelijken, later meer openlijken steun van Rusland
geschraagd werd. De cerste paging om het turksche
juk af te schudden, werd 1766 beproefd door de
Montenegrijnen in Epirus; doch deze opstand was
zeer spoedig onderdrukt. Eenzelfden ongunstigen
uitslag had de opstand der Mainoten in Morea (1769
—1779). Ook de Soelioten in Albania staken de
vaan van den opstand op, boden aanvankelijk zegevierend het hoofd aan de wapenen van Ali, pacha
van Janina, en brachten het zelfs zoo ver, dat 1772
hunne onafhankelijkheid erkend werd ; doch in 1804
werden ze door Ali-pacha zoo goed als geheel vernietigd, en geheel Albanie benevens Epirus, van
Durazzo tot de golf van Arta, werd Ali-pacha's proof.
Doch een tang door de Iletrie (zie dat art.) sedert
1814 voorbereide algemeene opstand kwam in 1821
tot uitbarsting, eerst (in Maart) in Moldavia en
Walachije onder Alexander Ypsilanti, reeds kort
daarna (begin April) ook in Morea, en werd bet
begin van den Vrijheids-oorlog of Onafhankelijkheidsoorlog, die nemen jaren duurde. In de afgelegene
provincien spoedig onderdrukt, bepaalde de opstand
zich tot het middelgedeelte van G., den Peloponnesus en eenige eilanden, en kwam ook bier in gevaar
het onderspit te zullen delven, sinds Ibrahim-pacha,
de zoon van Mehemed-Ali van Egypte, 24 Febr.
1825 in Morea landde, en in dat jaar geheel Morea
veroverde en er vreeselijke verwoestingen aanrichtte.
In April 1826 viel bet zich zoo heldhaftig verdedigd
hebbende Missolongbi, en Rezjid-pacha hestormde
17 Aug. Athene. De Grieken, reeds van den beginne
af in partijen verdeeld, waren nu geheel en al onmachtig om den egyptischen overweldiger weerstand te bieden ; maar nu besloten de groote mogendheden (Engeland, Frankrijk en Rusland) tusschen beiden te treden: door de onverzettelijkheid
van Ibrahim-pacha zaken ze zich genoodzaakt tot
gewapende tusschenkomst, zoodat 20 Oct. 1827 in
den slag bij Navarino de egyptisch-turksche vloot
vernietigd werd, en 1828 de egyptische troepen ge-
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noodzaakt werden geheel Morea te ontruimen. Middelerwijl had 18 Jan. 1828 graaf Capo d'Istrias voorloopig de regeering aanvaard, en werd door de
23 Juli 1829 te Argos geopende nationale vergadering als president der republiek bevestigd. De Iondensche conferentie verklaarde echter bij protocol
van 3 Fehr. 1830, dat G. erkend zou worden als een
onafhankelijk rijk met den monarchalen regeeringsvorm, en de kroon werd aaugeboden aan prins
Leopold van Saksen-Coburg(iaterkoning van Belgie),
die echter het hem aangebodene koningscliap in
Griekenland niet kon aanvaarden. Intusschen ondervond de president (Copo d'Istrias) overal moeilijkheden, had te kampen met geldgebrek en aanhoudende opstandcn, en werd eindelijk vermoord. Reeds
spoedig daarop barstte de burgeroorlog nit, waarbij
Augustijn Capo d'Istrias en Colettis tegenover elkander stonden. Aan dezeu bedroevenden staat van
zaken werd een einde gemaakt, door de verheffing
van den minderjarigen prins Otto van Beieren tot
den griekschen troon (4 Mei 1832).
D. Het nieuwe koningrijk Griekenland.
De minderjarige koning Otto kwam 30 Jan. 1833
te Nauplia aan met 3500 man heiersche troepen, en
het regentschap, bestaande uit graaf v. Armansperg,
staatsraad v. Maurer en generaal v. Heidegger; er
was bepaald, dat de koning meerderjarig zou worden
1 Juni 1835. Op dat tijdstip aanvaardde Otto dan
ook zelf de teugels der regeering, waarvan de zetel
reeds verlegd was naar Athena, doch had aanhoudend
te worstelen met allerlei moeilijkheden. Een opstand te Athene (15 Sept. 1843), under de leiding
van Kalergis en Makryjannis, had de aanstelling van
een nieuw ministerie, de afdanking van alle vreemde
(beiersche) ambtenaren, en de invoering van eene
constitutie ten gevolge, geschoeid op de fransche en
belgische leest, op welke Constitutie 20 Maart 1844
door den koning de cad werd afgelegd. In de ministerien, die nu elkander opvolgden, deed zich afwisselend den invloed gelden, nu eens van Frankrijk,
dan weder van Rusland. De staat van zaken werd
hoe langer hoe hachlijker; eene formeele blokkade
door de Engelschen, van Jan. tot April 1850, moest
G. met concession afkoopen. De algemeene deelneming der Grieken van het koningrijk aan opstanden hunner scam- en geloofsgenooten in Epirus en
Thessalia, en de onloochenbare sympathie van bet
gouvernement lokten eene krachtige handing van
Engeland en Frankrijk uit: 25 Mei 1854 landden
engelsche en fransche troepen in den Pireiis, en de
koning werd gedwongen tot de verklaring van eene
strange onzijdigheid ; eerst 27 Febr. 1857 wird G.
door de vreemde troepen ontruimd, en aanvankelijk
scheen de staat van zaken in G. eene wending te
willen nemen tot herstel. De spanning in de staatkunde van Europa bleef echter ook in G. niet zonder weerklank : in 1862 (20 Fehr.) brak te Nauplia
can militaire opstand nit, die ook tot Syra en Chalcis
oversloeg, doch reeds 13 Maart onderdrukt was. In
het laatst van Octob. van datzelfde jaar barstte er
echter een algemeene opstand uit, ten gevolge waarvan koning Otto met zijne gemalin het land verliet ;
er vormde zich een voorloopig bewind, welke tusschenregeering met ettelijke wisselingen bleef voortduren tot Nov. 1863, then George (zoon van Christiaan IX van Denemarken) onder den naam van
George I, koning der Hellenen, den troon van G.
beklom, waartoe bij 30 Maart bevorens was geroepen,
zijnde middelerwijI de Ionische eilanden, waarover
Groot-Britannie tot dusverre bet protectoraat uitoefende, door dat rijk aan Griekenland afgestaan. In
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den Bijbel vinden wij G. slechts vermeld Daniel 8 :
21; 10: 20 ; 11: 2 ; Zach. 9 : 13 ; Hand. 20 : 2;
veelvuldig echter wordt in het N. T. gewag gemaakt
van de Grieken, die ook in het 0. T. eons genoemd
worden (Joel 3: 6).

Griekenland(Groot-).ZieGRooT-GRIEKENLAND.
Grieksche Archipel. Zia _GE_SCHE ZEE.
Grieksche Kerk, ook Oostersche Kerk ge-

naamd, ook wel Orthodox-katholieke en apostolieke
Kerk, beet een der drie groote kerkelijke gemeenten,
waarin de Christelijke Kerk gesplitst is. De G. K.
bestaat afgescheiden en zelfstandig in leer, godsdienst
en kerkregeling naast de Roomsch-katholieke en de
Evangelische. Terwijl in de roomsche Kerk de kerkregeling, en in de evangelische Kerk bet leerstellige
op den voorgrond staat, is dat in de oostersche Kerk
de openbare eeredienst. Tot de G. K. behooren Grieken en Slawen in Griekenland, Rusland, Turkije,
Oostenrijk, Italie, op de lonische eilanden en op
Malta. De kern der rechtgeloovige Kerk van het
Oosten wordt tegenwoordig gevormd door drie in
het staatkundige van el kander afgescheidene gemeenten, nl. de G. K. in Turkije, in Griekenland en in
Rusland. De afscheiding van de Westersche Kerk
heeft gedeeltelijk hare oorzaak gehad in staatkundige
redenen en in kenmerkende volkszeden ; voornawelijk echter is zij het gevolg geweest van den hierarchischen naijver tusschen de bisschoppen van Constantinopel en Rome; openlijk werd die afscheiding
uitgesproken 24 Juli 1054, Coen de pauselijke afgezanten de excommunicatie-bul in de Sophia-kerk
voorlazen en nederlegden. Door de Grieken werd het
in de Roomschen gelaakt, dat zij leerden dat de
Heilige Geest ook van den Zoon uitgaat, dat zij het
huweligt der priesters verboden, dat zij het vasten
op zaterdag geboden, en dat ze ongezuurd brood bij
het Nachtmaal gebruikten. Na de verovering van
Constantinopel door de Turken (1452) gelukte bet
der roomsche Kerk eenige gemeenten in Italie, Hongarije, Gallicie, Polen en Lithauen met zich te vereenigen onder voorwaarde, dat die gemeenten het huwelijk der priesters en het gebruik van gezuurd brood
mochten behouden. Deze met Rome vereenigde grieksche Christenen heeten Geiinieerde Grieken. De pogingen om eene vereeniging tusschen de grieksche
Kerk en de evangelische Kerk tot stand te brengen,
1558 en 1576-81 beproefd door de patriarchen
Joni* en Jeremias en de godgeleerden van Wittenberg en Tubingen, leidden tot geen gewenscht gevolg.
Het voornaamste geloofsformulier der G. K. is de
»Orthodoxe geloofsbelijdenis der katholieke en apostolieke oostersche Kerk", opgesteld 1642 door den
metropoliet Peter Mogilas te Kiew, door de synode
van Jeruzalem 1672 tot geloofsformulier verklaard
(in bet Duitsch vertaald door Frisch; Frankfort en
Leipzig 1727). De G. K. erkent naast den Bijbel de
Overlevering als grondslag van het geloof, en verstaat
daaronder al de mondelinge apostolieke leerstellingen, die door de grieksche kerkvaders en de zeven
eerste concilien voor echt verklaard zijn. Voornamelijk op den voorgrond gesteld wordt het leerstuk,
dat de Heilige Geest alleen van den Vader uitgaat.
Even als de roomsche Kerk, heeft de G. K. zeven
sacramenten. Bij den doop wordt het gansche lichaam
van den doopeling driemaal in het water gedompeld,
en daarbij heeft gelijktijdig het vormsel (Chrisma)
plaats. De hostie bij het Nachtmaal wordt niet aangebeden ; bet brood wordt gezuurd, en de wijn met
water vermengd : het Nachtmaal wordt dus onder
de beide gedaanten gebruikt, en zulks te gelijk, in
een lepel. De geestelijken zijn gehuwd (uitgenomen
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de hoogwaardigheidbekleeders der Kerk, d. i. de
bisschoppen, enz., die nit de klooster-geestelijken
gekozen worden en derhalve ongehuwd zijn); het is
echter eenen geestelijke niet geoorloofd met eene
weduwe te trouwen, en ook niet een tweede huwelijk aan te gaan als hij weduwnaar geworden is. Met
de heilige olie worden niet alleen de stervenden,
maar ook de zieken gezalfd. Eene groote kracht
schrijft men aan het teeken des kruises toe; de
beeldenvereering neemt eene voorname plaats in bij
de godsdienst der G. K.; er zijn twee vastendagen
in de week, nl. Woensdag en Vrijdag ; buitendien
zijn er vier grootevastenoi..40 dagen voor Paschen,
van Pinksteren tot 29 Juni; van 1 tot 15 Aug. (de
Moeder Gods-vasten) en van 15 November tot Kerstmis. De prediking staat geheel op den achtergrond ;
de godsdienstoefening bestaat in gebed, gezang en
kerkelijke plechtigheden.
De G. K. heeft vier patriarchen : te Constantinopel,
Alexandria, Antiochie en Jeruzalem. Rusland heeft
vier metropolieten: te Petersburg, Kiew, Kasan en
Tobolsk. Het patriarchaat, dat sedert 1589 te Moskou bestond, werd 1702 door Peter den Groote afgeschaft, en in plaats daarvan de 4Ieilige dirigeerende
Synode" ingesteld, zijnde een collegie van bisschoppen en wereldlijke raadsleden, dat tegenwoordig
zitting houdt te Petersburg ; het hoofd der G. K. in
Rusland is de keizer. De patriarch van Constantinopel staat aan het hoofd der G. K. in het turksche
rijk, en oefent tevens de hoogste geestelijke rechtsmacht nit. De rechtsmacht der overige patriarchen
is vrij onbeduidend. In bet koningrijk Griekenland
worden de kerkelijke zaken bestuurd door de Heilige Synode; deze bestaat uit vijf bisschoppen, die
door al de bisschoppen gekozen en door den koning
aangestetd worden. — De G. K. heeft hare heiligen,
hare martelaars, hare dweepers, hare rechtzinnigen,
en hare ketters, even als de Roomsche Kerk.
Griepenkerl (Wolfgang Rob.), geb. 1810 te
Hofwyl, twits. kanton Bern, professor der duitsche
taal en letterkunde aan de kadettenschool te Brunswijk, is bekend als mstheticus en dichter. Onder
zijne .Dramatische werken" (dl. 1-3, Weimar
1851-55) zijn de treurspelen Robespierre (Bremen
1851) en Die Girondisten de voornaamste. Van zijne
romans verdient inzonderheid melding Das Musikiest
oder die Reethovener (Leipzig 1838; 2e druk 1841).
Griesbach, 1) marktvlek in den beierschen
kreis Neder-Beieren, 3 mijlen bezuidw. Passau ; 1100
inw.; graphiet- en porseleinaarde-groeven. 2)
dorp in Baden, Middelrijnkreis, aan de rivier G.,
en aan de Rench ; bad-inrichtingen.
Griesheim, dorp in de hessische prov. Starkenburg, 2 uren gaans bewesten Darmstadt ; 2900
inw.; uitgebreide ajuin-teelt.
Grifon, derde zoon van Karel Martel, werd van
het hem als erfdeel toegevallene grondgebied beroofd
door zijne broeders Pepijn en Carloman, en opgesloten in een klooster (741). Nadat Carloman in 747
afstand van de regeering gedaan had, werd G. door
Pepijn teruggegeven aan de vrijheid. Doch in plaats
van daarvoor dankbaar te zijn, gaf G. gehoor aan zijn
wrok over het vroeger geleden onrecht, koos de
zijde der in opstand gekomene Saksen, bracht de
Aquitaniers tegen Pepijn in opstand, loch werd
overwonnen en gedood in het dal van Maurienne
(753).
Grift (de), 1) riviertje op de Veluwe in Gelderland, ontstaat nit eenige beekjes, onder Apeldoorn, loopt door de gemeente Epe en Heerde,
neemt eenige weteringen in zich op, draagt dan den
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Grignan

Grimmelshausen

naam van ,,de Streng", en valt beneden Hattem in
noodzaakt zag zich te geven aan Giov. Visconti, heer
van Milaan. — G. (Giovanni), genueesch admiraal,
den lisel; de G. is eerst in 1829 bevaarbaar gemaakt.
2) naam van verscheidene andere vaarten.
behaalde 23 Mei 1431 eene schitterende overwiiiGrignan, vlek in bet fransche dept. DrOme, ping op den venetiaanschen admiraal Nic. Trevisani,
7 mijlen bezuiden Valence, en 5 uren gaans bezuidw.
en bemachtigde daarbij eenen aanzienlijken bait. —
Montelirnart ; 2000 inw.; in de kerk een grafmonuG. (Domenico), kardinaal, aartsbisschop en vicement voor madame tie Sevigne.
legaat van Avignon, woonde 1571 den slag van LeGrignan (Francoise Marguerite de Sevigne, panto bij, en onderscheidde zich bij die gelegenheid
gravin van), geb. 1648, gest. 1705, was de dochter
evenzeer door zijnen cooed, als hij het in zijne diovan madame de Sevigne, die innig veel van haar
cese deed door zijnen ijver om ketters tut te ro-eien ;
hield. In 1669 gehuwd met graaf Grignan, luitenanthij stierf 1592. — G. (Giovanni Francesco), schilgeneraal van Provence, was zij gedurende eene reeks
der, graveur en beeldhouwer, geb. 1606 te Bologna,
van jaren gescheiden van hare familie ; vandaar de
(vandaar zijn bijuaam it Bolognese), gest. 1680 te
zoo beroernd gewordene briefwisseling van madame
Rome, schilderde eerst eenige frescoos in bet Louvre
de Sevigne.
te Parijs, daarna in het Vaticaan te Rome.
Grignon, dorpje in het fransche dept. SeineGrimaud, vermoedelijk het oude Olbia, vlek
Oise, 3 uren gaans bewesten Versailles ; aanvankelijk
met 1400 inw. in het fransche dept. Var, 7 uren
slechts eene boerderij, waar 1826 eene beroemd gegaans bezuidoosten Draguignan, aan de Golf van G.
wordene landbouwkundige school is opgericht.
of Golf van St.-Tropez (Sambracitanus en Gambracius
Grigoriopol,versterkte stad in europ.Rusland,
sinus der ouden).
gouvt. Kberson, 5 mijlen benoordw. Bender, aan
Grimauld (G uillaume), pans. Zie URBANUS V.
den Dniester; 3000 inw.
Grimberghen, dorp in Belgi6 (Zuid-BraGrijalva (Juan de), spaansch avonturier, 1518 band), ruim 2 wen gaans benoorden Brussel; circa
door Velasquez, gouverneur van Cuba, uitgezonden
3000 inw.; in 1825 overstroomd ten gevolge van
om Yucatan op te nemen, dat ontdekt was door eene dijkbreuk.
F. B. de Cordova, vervolgde zijnen tocht in westeGrimm (Friedrich Melchior, baron), geb.
lijke richting, en ontdekte Mexico, Welk land hij,
25 Dec. 1723 te Regensburg uit geringe ouders,
namens den koning van Spanje en Velasquez, in bekwam jong naar Parijs als gouverneur der kinderen
zit nam, doch zonder er eene nederzetting te vestivan graaf Schonberg, minister van den koning van
gen. — G. (Hernan), veldoverste van Cortez, outPolen in Frankrijk ; hij maakte zeer veel werk van
delete Californie: in 1533 op ontdekking naar de
muziek, werd secretaris van den hertog van Orleans,
Zuidzee gezonden, gezamenlijk met Mendoza, geen 1776 resident van den hertog van Gotha, verliet
raakten de beide schepen van elkauder af, en na
evenwel Frankrijk bij het uitbarsten van de omweneene large vaart kwam G. aan een eiland, gelegen
teling, werd 1795 russisch staatsraad en ministeraan den uithoek van Californie, en tegenwoordig
resident te Hamburg, en stierf 19 Dec. 1807 te
Socorro genaamd ; drie jaren later vergezelde hij
Gotha. Voor de geschiedenis der fransche letterCortez naar Californie.
kunde is van gewicht G.'s Correspondance litteraire,
Grillpartzer (Frans), dramatisch duitsch philosophique et critique (16 din. Parijs 1812;
dichter, geb. 15 Jan. 1790 te Weenen, sedert 1832
nieuwe druk 15 din. Parijs 1829).
directeur van het archief der hofkamer aldaar, 1856
Grimm (Jacob Ludwig Karl), beroernd taalals zoodanig gepensioneerd, heeft verscheidene
geleerde, geb. 4 Jan. 1785 te Hanau, sedert 1830
dramaas geschreven, die, bij vele gebreken, toch
professor te Gottingen, 1837 als een der bekende
nog rijker zijn aan schoonheden. Wij noemen zijne
zeven professoren van zijn arnbt ontzet en gebannen,
Ahnfrau (Weenen 1816; 6e druk 1844); Sappho
kwam 1841 als prof. naar Berlijn, en stierf Sept.
(Weenen 1819; 4e druk 1856); het historische
1863. Van zijne vele belangrijke werken noemen wij
treurspel kiinig Ottokar's Gluck and Ende (Weenen
slechts zijn kleine geschrift Ueber den Ursprung der
1825; 2e druk 1852); enz.
Sprache (Berlijn 1852; 4e druk 1858); zijne
Grimakii,hedendaagsche naam van denCaicus.
Geschichte der deutsehen Sprache (2 din. Leipzig
Grimaldi, een der oudste adellijke geslachten 1848; 2e druk 1833), en het met zijnen broeder
vari Genua, stond met het geslacht der Fieschi aan
(die 2 regels lager volgt) gezamenlijk bewerkte
het hoofd van de .partij der Guelfen, en bezat, beDeutsche WOrterbuch (di. 1-4, Lpz. 1852-62). —
halve verscheidene andere groote landgoederen in
G. (Wilh. Karl), broeder van den vorige, geb.
Frankrijk en Italie, sedert 980 de heerlijkheid (later
24 Fehr. 1786 te Hanau, van 1830 tot 1837 even
prinsdom) Monaco. De G. bebben gedurende verals zijn broeder professor te Gottingen, toen even
scheidene-eeuwen de boogste waardigheden bekleed
als hij gebannen, vervolgens insgelijks te
in Genua, waar nog tegenwoordig afstammelingen
beroepen, en aldaar gest. 16 Dec. 1859, heeft zich
van dat geslacht aanwezig zijn. Het mannelijk oir
vooral verdienstelijk gemaakt door zijne pennevruchder G. is 26 Febr. 1731 uitgestorven met Antonio
ten op het gebied van de middeleeuwsche poezij.
G., die als Prins van Monaco wend opgevolgd door Buitendien bewerkte hij gezamenlijk met zijnen
zijnen schoonzoon Jacques Francois Leonard de
broeder het Deutsche WOrterbuch, en verscheidene
Goyon-Matignon, graaf van Thorigny, die den naam
andere werken, zoo bijv. Altdeutsche Walder (3 din.
en 'tfamilie-wapenvanG.aannam.Voornaamsteleden
Cassel en Frankfort 1813-16).
van het geslacht G. zijn geweest: G. (Raimundo),
Grimma, stad in Saksen, 8 uren gaans bezuiddie, als admiraal van Filips den Schoone van Frankoosten Leipzig, aan de Muide ; 6000 inw.; de herijk, in 1304 nabij de zeeuwsche kust de vloot verroeintle school Illustre Moldanum.
sloeg van graaf Guy van Vlaanderen, en den graaf
Grimmelshausen (Christollet von), geb.
gevangen nam. — G. (Antonio), onderscheidde
ornstr. 1625 te Gelnhausen, gest. 17 Aug. 1676 als
zich in de eerste helft der 14e eeuw als vlootvoogd
schout te Renchen in Baden, vooral bekend door
in dienst van Genua, doch leed 1353 eene nederlaag
zijn geestigen roman Abenteuerlicher Simplicissimus
tegen Nicola Pisani, waardoor Genoa op het punt
(Mompelgard 1669). Al de werken van G. verscheward gebracht van totalen ondergang en zich genen in het licht te Neurenberg (3 din. 1683-85).
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Grimmen

Grisons

Grimmen, stall in prnis. Pommeren, 3 mijlen
bezuiden Straalsund, aan de Trebel; 3000 inw.
Grimoald, zoon van Pepijn den Onde, verkreeg onder koning Sigebert II het majoraat van
Austrasie, nadat hij zijn mededinger Otto had Moen
ombrengen (642). Sigebert, koning van Austrasie,
stierf 656, eenen zoon nalatende (Dagobert II),
die nog zeer jong was. De majordomus G. zond
dat kind naar het klooster van Slane (in Ierland)
en plaatste zijn eigen zoon op den troon. Doch
over zulk eene schandelijke handelwijze verontwaardigd, kwamen de Franken in opstand, ontnamen
aan G. en zijnen zoon de macht, die ze zich hadden
aangematigd, en leverden G. over aan den koning
van Neustrie (Clovis II, broeder van Sigebert), die
hem ter dood lief brengen.
Grimoald, hertog van Benevent, later koning
der Longobarden in de 7e eeuw, was de zoon van
Gisolf, hertog van Friuli. Hij volgde eerst (647)
zijnen oom Grasolf op als hertog van Benevent ;
maar naar Lombardije geroepen om hulp te verleenen aan den jongen Godebert, een der zonen van
Aribert, koning der Longobarden, die in oorlog was
met zijnen broeder Pertharites, trok G. van die
tweespalt partij, en ontweldigde him de kroon (662),
in het bezit waarvan hij zich door zijne bekwaamheid en dapperheid handhaafde totdat hij 671 stierf.
Toen G. den troon van Lombardije beklom, schonk
hij het hertogdom Benevent aan zijnen zoon Homuald ; deze werd later opgevolgd door G. II, die
van 677 tot 680 regeerde en toen vervangen werd
door zijnen broeder Gisolf (zie dat art.).
Grimoald I, prins van Benevent, zoon en
opvolger (788) van Arigisus, werd grootgebracht
aan het hof van Karel den Groote; na den dood van
zijnen varier zag G. zich genoodzaakt zijn erfland te
heroveren op Adelgisus, zoon van Diderik, laatsten
koning der Longobarden, die zich meester gemaakt
had van het prinsdom Benevent; in 793 tronwde
-G. met de dochter van den griekschen keizer, oorloogde met goed gevolg tegen de aanslagen van
Pepijn en Lodewijk, de zonen van Karel den Gr.,
en stierf 806. Zijn opvolger G. II (806) werd
aangevallen door Karel den Groote, doch verwierf
den vrede (812) tegen betaling van schatting. Hij
werd om het leven gebracht (818) door Siggo, graaf
van ACerenza, aan wien Lodewijk de Vrome toen
het rijk van G. gaf.
Grimoard, pans. Zie URBANUS V.
Grimod de la Reyniere (Alex. Balth.
Laurent), geb. 20 Nov. 1758 te Parijs, tot 1780
advocaat, gest. 13 Jan. 1838, werd beroemd door
zijn Almanac des Gourmands (8 dln. Parijs 1803—
1812), en richtte een jury van lekkerbekken op,
die over de waardij der spijzen stemde, doordrongen van al den ernst hunner gewichtige taak.
Grimsby, Great-Grimsby, zeestad in het engelsche graafschap Lincoln, aan de zuidzijde van de
Humber-invaart ; 9000 inw.; uitmuntende haven.
Grimsel, een 6695 vt. hooge berg der Berner
Alpen, waarover een pas uit den Oberhasli van Bern
naar Opper-Wallis loopt. Op den G., ter hoogte van
5778 vt., het beroemde Grimsel-hospitium.
Grimstadt, noorweegsche havenstad, amt
Nedmas; 1100 inw.
Grind, of Grint, oudtijds Grynde, onhewoond
eilandje in de Zuiderzee, bezniden het eiland Terschelling ; oudtijds lag Kier eene versterkte plaats,
doch door den watervloed van 14 Dec. 1287 werd
G. nagenoeg geheel verwoest; in het begin der 18e
werd er hooi gewonnen.
eeuw stond er nog den

Grindelwald, een goed bebouwd, 3100 vt.
haven den zeespiegel gelegen hoogdal van 4 mijien
lengte en 4 mijl breedte in bet Berner-bovenland,
is omringd door bergen, die bedekt zijn met eeuwige
sneenw, en bewoond door 3500 zielen; bet aan alle
voetreizigers door Zwitserland zoo gunstig bekende
Grindelwalder Kirschu'asser.

Gringoire, of Gringore (Pierre), fransch
kluchtdichter, geb. in Lotharingen omstr. 1480,
gest. 1547, schreef op nitnoodiging van LodewijkXll
tegen pans Julius H.
Grinnell—Land, het land dat in de noordpoolstreek van Amerika benoorden de Smith-Sued
ontdekt werd 1854 door Kane; werd G. genoemd
naar Grinnell (een Noord-Amerikaan, die den ontdekkingstocht bekostigde). Het Grinnell-eiland ligt
aan het einde der Wellington-straat, benoordwesten
North-Devon.
Grinnes, eene op de reiskaart van Peutinger
en ook bij Tacitus vermelde plaats, waarschijnlijk in
Gelderland.
Grippo, zoon van Karel Martel. Zie GRIFON.
Gripskerke. Zie GRIJPSKERKE.
Gripsholm, een oud gothisch kasteel in Zwe-

den, nabij Mariafred, op twee verbondene eilandjes
in het Malar-meer, door Gustaaf I sedert 1537 opgetrokken op de ruinen van een oud kasteel, was
de geliefkoosde verblijfplaats van Gustaaf III, en
bezit historische merkwaardigheden. Op G. hebben
gevangen gezeten Erik XIV, koning Jan en Gustaaf IV.
Griquas heeten in Zuid-Afrika de afstammelingen der hollandsche Boeren en hunne hottentotsche slavinnen ; ze zijn 15,000 hoofden sterk, aan
de Oranje-rivier en de vereeniging van deze met
den Vaal; gedeeltelijk behooren ze tot het Christendom ; ze vormen een afzonderlijk rijkje, dat gesticht
is door bun opperhoofd Andries Waterboer (181'i---44), en dat tot hoofdplaats heeft Griquatown
(met 400 inw.).
),
(Albertbelgisch
componist, geb.
Grisar
26 Dec. 1808 to Antwerpen, op een kantoor to
Liverpool geplaatst om zich in het handelsvak te
bekwamen, verliet heimelijk die hetrekking, om zich
te Parijs geheel aan de muziek te gaan wijden. Door
de belgische omwenteling naar zijn vaderland teruggeroepen, bleef hij zich daar ijverig op de ^nuziek
toeleggen, maakte verbazenden opgang met zijne
muziek der romance La Folle, en is door zijne vele
latere producten een der meest geliefkoosde toonzetters van Europa geworden.
Griselda, of Griseldis, de dochter van een
armen kolendrager te Villanoetta in Piemont, trok
door hare schoonheid en deugd de opmerkzaamheid
van markgraaf Wouter van Saluzzo, die haar omstreeks 1003 tot vrouw nam. Nadat zij hem twee
kinderen had geschonken (eene dochter en een zoon)
begon de wispelturige markgraaf hare gedweeheid
op de zwaarste proeven te stellen, hetgeen zelfs zoo
ver ging, dat hij G. noodzaakte de dienstbode te
wezen van zijne bijzit. Nadat G. jaren lang dit alles
verduurd bad, zag markgraaf Wouter de verkeerdheid van zijn gedrag in, verzoende zich met G. en
herstelde haar in den rang van markgravin. Petrarca
en Boccaccio hebben G. geroemd als een toonbeeld
van huwelijksdeugd, en de legenden der middeleenwen zijn vol van G.'s lotgevallen.
Grisolles, marktvlek in het fransche dept.
Tarn-Garonne, ruim 6 uren gaans bezuidoosten
Castel-Sarasin ; 2200 inw.
Grisons (Pays des), fransche naam van
Grauwbunderland.

1222

Grissee

Grissee, een der oudste steden op Java, aan
het smaiste gedeelte der straat van Madoera, met
ruime en goede haven, was in 1510 vertnaard, en
is nog eene levendige zeeplaats; ligt in de adsist.residentie G., residentie Soerabaja.
Griswold (Rufus Wilmot), amerikaansch
schrijver, geb. 15 Febr. 1815 te Benson in Vermont, baptist. geestelijke, gest. 27 Aug. 1857 te
New-York. Vooral melding verdienen van zijne werken: Poets and Poetry of America (Philadelphia
1842; 17e druk 1856); Prose-Writers of America
(4e druk, Philad. 1856); Female poets of America
(5e druk 1857); Poets _and poetry of England (4e
druk 1854).
Grita (Ia), stadje met 1300 inw. in Venezuela,
13 mijlen bezuidw. Merida, aan de zich in de Zulia
ontlastende rivier G.
Gritti (Andrea), venetiaansch veldheer, later
doge van Venetie, bewees als veldheer gewichtige
diensten aan zijn vaderland, in de oorlogen die het
1508-1513 te voeren had tegen het Keizerrijk en
tegen Frankrijk. In 1509 verdreef hij de Keizerlijken
nit Padua, in 1512 heroverde hij Brescia op de
Franschen. Maar in datzelfde jaar werd hij verslagen
en gevangen genomen door Gaston de Foix, die
Brescia weder bemachtigde. Naar Parijs gebracht,
had G. beleid genoeg om Lodewijk XII gunstig voor
Venetie te stemmen, en sloot met Mien koning een
verdrag (1513). Tien jaren later (1523) tot doge
van Venetie benoemd, verklaarde hij zich nu eens
voor, dan weder eens tegen Frankrijk, en trok van
de woelingen in Italie partij, om verscheidene bezittingen te herwinnen, die de republiek verloren
had. Hij stierf in 1538.
Grivas (Theodoracis), grieksch generaal, geb.
1800, diende eerst als officier onder Capodistrias en
koning Otto ; ontevreden over het gouvernement,
verwekte hij 1844 en 1847 opstanden in Acarnanie,
werd echter beide de keeren begenadigd, zoo ook
in 1854, toen hij met een korps van 1500 man deelgenomen had aan den opstand in Epirus. Hij was
lang inspecteur-generaal der armee, en werd later
divisie-generaal. — G. (Gardiciotis), broeder van
den vorige, geb. 1802, streed insgelijks in den vrijheidsoorlog, diende vervolgens in de armee, en stierf
30 Maart 1855. — G. (Dimitri), zoon van den
vorige, geb. 1830, nam 1854 deel aan den opstand
in Epirus, en stierf in April 1855.
Grizolles. Zie GRISOLLES.
Grizon, een der Grenadillen (West-1nd id), circa
2 mijlen benoordoosten Grenada.
Groaix, of Groix, eilandje aan de kust van het
fransche dept. Morbihan, voor de bocht van Lorient ;
3300 zielen ; hoofdpl. St.-Turfy.
Grobbendoncq, spaansch gouverneur van
's-Hertogenbosch. Zie SCHETS (Antonie).
Grobbenvorst. Zi e GRUBBENVORST.
Grobin, stad in Koerland, kreis Hasenpot ; 1000
inw.; had vroeger eene haven am de zeekust, dreef
zeehandel, en was een der voornaamste kommanderien van de Duitsche Orde.
Grobogan, hoofdplaats van het district G. en
van het regentschap G., op het eiland Java, in het
oostelijk gedeelte der residentie Samarang, 42 palen
van Samarang, aan den grooten landweg, die oostwaarts naar Pedangan, en westwaarts naar Pati loopt.
In Aug. 1825 deed eene bende muitelingen een inval in het district G.; een detachement der nederl.
troepen, tegen hen afgezondeu, leed 3 Sept. bij Combogan de nederlaag, en moest met verlies naar Samarang terugtrekken.
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GrObzig, stad in Anhalt-Dessau, 8 uren gaans
bezuidw. Dessau; 2000 inw.
Grochau, poolsch dorp, op den rechteroever
van de Weichsel, bij de Warschauer voorstad Praga ;
overwinning der Russen op de Polen 25 Febr.1831.
Grodek, 1) stad in oostenrijksch Galiciè, 7
uren gaans bezuidw. Lemberg, op een berg, tusschen
twee meren ; 7500 inw. — 2) marktvlek in oostenr. Galicie, kreis Czortkow ; 850 inw. — 3) stad
in het russische gouvernement Podolie, arrondissement Proskhrow ; 2900 inw.
GrOden, of GrOdnerthal, ook Val-Gherdeina
(ital. Valle Gardena), een drie uren gaans lang bergdal in Tirol, kreis Brixen, doorstroomd door den
GrOdnerbach, en bevolkt met omstr. 4000 rumaansche
inw. (GrOduers) in zeven gemeenten.
Grodno, stad in europ. Rnstand, aan den Njemen, 20 mijlen bezuidw. Wilna ; 15,000 inw. (waarvan drie vierden Joden); werd ingenomen door de
Duitsche ridders 1283 ; van 1673 tot 1752 was G.
den zetel van een der poolsche landdagen; in 1795
maakten de Russen zich meester van G., en verhieven
't tot hoofdpl. van Lithauen ; sedert 18 Dec. 1842
hoofdpl. van het gouvernement G., 691 vierk. mijlen
groot, destijds bevolkt met 882,000 zielen.
Groede, 1) oudtijds Moerkerke of Almoerkerk,
dorp in Zeeland, 3 uren gaans bezuidw. Middelburg;
1000 inw. — 2) dorpje in N.-Holland ; zie GROET.
Groen van Prinsterer (Guillaume), geb.
21 Aug. 1801 te Voorburg, eene reeks van jaren
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar
hij als hoofdvertegenwoordiger der zich noemende
anti-revolutionaire partij (d. partij der orthodoxof rechtzinnig Gereformeerden) steeds heeft uitgeblonken door geleerdheid en talent, door schranderheid en vermin,. Zijne redevoeringen zijn meesterstukken van welsprekendheid ; al zijne ontelbare geschriften getuigen van den onuitputtelijken rijkdom
van zijn geest. Door zijn streven op staatkundig en
godsdienstig gebied (nooit een meegaan met zijneR
tijd, maar een aanhoudend tegen den stroom des
tijds oproeien) heeft deze uitstekende man zich op
een standpunt geplaatst, waar hij door velen miskend wordt. Van zijne ontelbare werken zullen wij
enkel noemen de belangrijke, door hem in het RijksArchief verzamelde Correspondance inddite de la
Maison d' Orange-Nassau. De Eerste serie (8 dln.
met supplement ; Leiden 1835-48) loopt van 1552
tot 1584 ; de Tweede serie (5 dln. Utrecht 1857
en v.) loopt van 1584 tot 1688. Op elke serie is een
Register vervaardigd door Mr. J. F. Bodel Nyenhuis.
Groene Kaap. Zie KAAP-VERD.
Groenendijk, dorp in Zeeland, 5 uren gaans
bezuidoosten Goes ; 600 inw.
Groenewegen, of Gronwegen, voormalig dorp
in Zeeland (Z.-Beveland), beoosten Yerseke.
Groeningen, 1) oude naam der stad Groningen. — 2) dorp in de nederl. prov. N.-Braband,
uur gaans bezuidoosten Boxmeer; 500 inw.j
Groenland, het grootste der noordpoollanden
omstr. 20,000 vierk. mijlen, tusschen de Baffinsbaai,
de noordel. IJszee en den Atlant. Oceaan, een eiland
dat door een aantal kleinere eilandjes (waaronder
de archipel van Disco) omringd is, aan beide zijden
spits toeloopt, en eindigt in de hooge kaap Farewell. Vroeger hield men G. voor een gedeelte van
bet amerikaansche vasteland. De bevolking van dit
groote, onherbergzame land (de Groenlanders), behoorende tot den stam der Eskimos, zijn een heidensch visschervolk ; slechts dat gedeelte hunner, dat
in de nabijheid der deensche nederzettingen onder
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den invloed komt van de deensch-luthersche en
hernhuttersche zendelingen, heeft het christelijk
geloof en eenige beschaving aangenomen. Hun aantal beloopt ongeveer 24,000 zielen. Ze staan op den
laagsten trap van ontwikkeling, ziju echter goedaardig en geestig, en Leven voornamelijk van de vischvangst. Hunne taal, het Karaliet genaamd, is een
dialect van de taal der Eskimos. Hunne godsdienst
kenmerkt zich door het allergrofste bijgeloof daarbij
ontbreekt bet niet aan toovenaars en waarzeggers.
Aan hunne godheden, waaronder Silla als het hoogste wezen geldt, bewijzen zij Been bijzondere vereering. — Reeds in 982 werd G. ontdekt door een,
voortvluchtigen IJslander, met name Erik Rauda
(Erik den Roode), en reeds spoedig daarna door
Scandinaviers gecoloniseerd. In 1406 bestond er
eene oostelijke kolonie Austurbygd en eene westelijke
kolonie Westurbygd. De eerstgenoemde werd gestadig meer door het ijs ingesloten, zoodat men haar
later, in weerwil van de daartoe aangewende pogingen, niet heeft kunnen opsporen (de laatste tocht,
tot dat einde gedaan door kapitein Graah,1829--31,
bleef insgelijks zonder goed gevolg). De westelijke
kolonie daarentegen is in stand gebleven. Onder de
deensche koningen Frederik II, Christiaan IV en
Frederik III werden er nog ettelijke nederzettingen
gevestigd langs de oostkust van G.; (loch eerst in
1721 stichtte een deensch zendeling, met name Hans
Egede, eene kolonie, waaraan hij den naam gaf van
Godhaab (d. Goede Hoop); in 1733 kwamen de
Moravische Broeders, daartoe geholpen door graaf
Zinsendorf, insgelijks eene kolonie vestigen, en thans
bestaan er op G. zestien zulke zendingsposten.
Groenlandsche Zee noernt men 't gedeelte
van den Atlantischen Oceaan naar de Noordpool aan
de oostzijde van Groenland.
G-roenlo, omit. Groenloe, bij verkorting meestal
Grol of Grolle (lat. Grolla), stad in Gelderland, aan
de Slink, 7 uren gaans bezuidoosten Zutphen ; 2500
inw. In 1595 belegerd door prins Maurits, die echter
op het aanrukken van Mondragon bet beleg opbrak,
doek twee jaren later (11 Sept. 1597) op nieuw het
beleg kwam opslaan voor G., dat 26 Sept. genoodzaakt was zich over te geven. In 1606 belegerd door
Ambrosius Spinola, ging G. bij verdrag over aan de
Spanjaarden, en bleef in hunne macht tot 1627, toen
het na een vermaard beleg (van 20 Juni tot einde
Aug.) werd ingenomen bij verdrag door prins Frederik Hendrik. Nu bleef G. onder het gezag der
Staten tot 1672, toen het door den bisschop van
Munster (bondgenoot van Lodewijk XIV) gebombardeerd werd (8 en 9 Juni) en daarop ingenomen ;
de Munsterschen verlieten G. eerst in 1674, na de
vestingw_erken geslecht te hebben. Van een fellers
brand, waardoor circa 80 huizen vernield werden,
teed G. in April 1623.
Groenterp, verkeerde spelling voor Greonterp.
Groesbeek, dorp in Gelderland, 2 uren gaans
bezuidw. Nijmegen; 800 inw.; hevig onweder des
nachts tusschen 18 en 19 Juli 1828, toen de bliksem een huis in brand sloeg, waardoor 13 huizen
eerie prooi der vlammen werden.
Groessem, of Groesseti, dorp in Gelderland,
ook wel Groessen-in-het-Loo genaamd, 2 uren gaans
bezuidoosten Arnhem; 1300 inw.
Groesthuizen, Lorp. ZieG_ROSTIIUIZEN.
Groet, of Groede, dorpje in Noord-Holland,
derdhalf uur gaans belloordw. Alkmaar; 150 law.
Groete (Geert), oude spelling voor Gerard
Groote, den stichter van de orde der Broeders van
het Gemeene Leven. Zie GERARD GROOTE.
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Grogol, naam van verscheidene dorpen op Java,
o. a. in het district G. der residentie Samarang, in
welk district de muitelingen zich voornamelijk ophielden in Sept. 1828, doch verdreven werden door
de nederl. troepen. -- 2) gebergte op Java, in het
district G. der resid. Samarang, waar 16 Juli 1828
de muitelingen, na een hardnekkig gevecht, door de
nederl. troepen op de vlucht geslagen werden.
Groix, fransch eilandje. Zie aROAIX.
Gro1, geldersche stad. Zie GROENLO.
_orp.
RONSVELD
Grondsveld,m__.
h dorp.
d
ZiZie
G_.
Groningen, 1) de noordoostelijkste provincie
van het koningrijk der Nederlanden, grenst ten N.
aan de Noordzee of de Wadden, ten N. 0. aan den
Dollart en de Eems, ten 0. en Z. 0. aan Oost-Friesland en Munsterland, ten Z. aan de nederl. prov.
Drenthe, ten W. aan het voormalige riviertje de
Lauwers, waardoor zij van Friesland is gescheiden,
en aan de Lauwerzee. De prov. G., eene uitgestrektheid beslaande van circa 43 vierk. mijlen, bevolkt
met ruim 96,000 zielen, heeft tot hoofdplaats de
stad G. Daze prov. is dikwijls door vreeselijke watervloeden geteisterd, waaronder inzonderheid meldin vereischen die van '1163 (St. Juliaansvloed),
1219 (Marcellusvloed), 1277, 1373, 1395, 1509,
1570, 1686, 1717. Bij den vloed van 1570 (vierden
Allerheiligenvloed, ook wel Allerzielenvloed genaarnd)
1 en 2 Nov., verloren ruim negen duizend menschen
het leven, terwijl over de 70 duizead hoornbeesten
verdronken. De watersnood van 1686 (St.-Martensvloed) 12 en 13 Nov. kostte bet leven aan 1558
menschen, 1387 paarden, 7861 runderen,duizenden
schapen, enz., en 631 huizen werden totaal weggespoeld, 616 andere zwaar beschadigd. De jammerlijke vloed van 1717 (Kerstvloed) verslond 2276
tnenschenlevens, alsmede 11,660 stuk hoornvee,
3200 paarden, 1305 varkens, ruim2l duizendschapen, terwijl 1560 huizen of totaal weggespoeld of
door het watergeweld ten deele vernield werden.
Groningen, 2) hoofdpl. der prov. G., aan. de
Hunne en de Aa, door kanalen in gerneenschap met
den Dollart en de Zuiderzee; 36,000 inw.; levendige
handel, beroernde hoogeschool (gesticht 1615).
Reeds in bet jaar 517 werd G. met een houten staketsel, in 1110 met eenen muur en grachten ourringd ; in 1284 werd G. opgenomen onder de Hanzesteden ; in 1570 was G., vierhoekig van omtrek,
reeds goed versterkt, doch met het aanleggen van
eigenlijke vestingwerken werd eerst 1608 een begin
gemaakt, en ze werden 1624 voltooid; in 1698 werden nog ,inieuwe werken" aangelegd door den beroemden Coehoorn. Reeds in 1166, toen de bevolking
van G. in opstand was tegen den bisschop van Utrecht,
werd G. belegerd door Floris 111, graaf van Holland,
die echter, na de bemiddeling van den keizer, het.
beleg opbrak. In 1500 belegerd door Albert van Saksen (potestaat van Friesland namens keizer Maximiliaan I), werd G. '15 dagen lang beschoten met grof
geschut, zonder dat het zich overgaf ; doch het stelde
zich onder bescherming van Karel, hertog van Gelder. De geldersche stadhouder, Jasper van Marwijk,
hitstc een deel der bevolking gestadig op tegen de
stedelijke regeering, zoodat het '1525 tot een vreeselijk oproer kwam, waarbij het gepeupel het raadhuis bestormde, en de raadsleden slechts met moeite
hun leven reddeden. De onrustige Marwijk werd
1529 als stadhouder vervangen door Karel, zoon van
den hertog van Gelder, die zich zeer bemind maakte,
doch die, de autonomic van G. tegenover Gelderland
willende handhaven, 1536 werd afgezet, waarop de
hertog van Gelder, in verbond met Denemarken,
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de stad G. liet overvallen door een troep Denen
(13 April 1536), die echter na eenige plundering en
brandstichting aftrokken. Over deze handelwtze
verontwaardigd, stelde G. zich onder het rechtstreeksch gezag van keizer Karel V. In Juni 1567
(na de beeldstormerij) bedreven de Spanjaarden veel
moedwil te G. aan de Protestanten; 1568, na den
slag bij Heiligerlee, kwam Lodewijk, graaf van Nassau, het beleg voor G. opslaan, doch moest dat opbreken, toen de hertog van Alba aanrukte met eene
sterke overmacht. In 1577 verliet G. de spaansche
zijne, en stelde zich onder het. gezag der Algemeene
Staten; het ontving tot stadhouder George de Lalaing, graaf van Rennenberg, die den verrader speelde
en G. weder aan de Spanjaarden overleverde (3
Maart 1580). Vruchteloos werd G. hierop belegerd
door graaf Willem Lodewijk van Nassau (1580),
door prins Maurits (1591); laatstgenoemde sloeg 22
Mei 1594 andermaal het beleg voor G. op, liet de
stad van 5 Juni tot 19 Juli hevig beschieten, nacht
en dag, en 24 muli gaf G. zich aan hem over. Onder
den nu als stadhouder optredenden graaf Willem
Lodewijk van Nassau werden 1594 krachtdadige
maatregelen genomen, om aan de twisten, die van
oudsher over het hegeven van ambten, enz. gevoerd
werden tusschen de stad G. en de Groninger Ommelanden, zoo mogelijk voor goed een einde te maken. Na het geweldige oproer te G. 1657, waarbij
het huis van burgemeester Tjassens geplunderd
werd, kwam er eindelijk een reglement tot stand,
waardoor de zooeven bedoelde twisten geslecht werden. In 1672 (19 Juli) kwamen de aartsbisschop van
Keulen en de bisschop van Munster, als bondgenooten van Lodewijk XIV, met 22 duizend man het beleg voor G. opslaan, doch zagen zich 28 Augustus
genoodzaakt tot den aftocht. In 1748 baldadigheden
van bet gepenpel, kwansuis uit overdreven prinsgezindheid, doch eigenlijk slechts om moedwil te kunnen plegen ; dat werkte aanstekelijk, en tot op de
uitvaardiging van het reglement van 27 Nov. 1749
verkeerde geheel G. in regeeringloosheid. Bij de
verdeeldheden tusschen >Prinslui en Patriotten" was
ook G. het tooneel van vele baldadige bedrijvenJuni
1787, vooral Febr. 1788; in Febr. 1795 trokken de
Franschen G. binnen: zondag 14 Nov. 1814 werd
G. door de Franschen ontruimd.
—6111COLA.
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a). Zie
Groningen ( n if
Zi HUNSE.
Groningerdiep, rivier. Zie
Groninger-Ommelanden, veelal kortweg de Ommelanden genaamd, eene landstreek in
de nederl. prov. Groningen, gelijk de naam reeds
genoegzaam aanduidt, bet omliggende land condom
de stad Groningen, waarmede ze onder den naam
van ,,Stall Groningen en Ommelanden" (later kortweg .Stall en Lande"), de hooge overheid in dat
gewest uitmaakten. Vroeger kende men in de G.-0.
slechts vrije friesche landschappen (ieder dorp had
zijn eigen rechtstoel); doch bij de reductie van 1594
werden de G.-0. ingedeeld in drie kwartieren, nl.
Hunsingo, Fivelgo en het Westerkwartier.
Groningia, lat. naam van Groningen.
Groningue, fransche naam van Groningen.
Gronovius (Job. Fred.), professor te Leiden,
geb. 8 Sept. 1611 te Hamburg, gest. 28 Dec. 1671,
heeft zich verdienstelijk gemaakt door het bezorgen
van editien van Livius, Statics, Justinus, Tacitus,
Gellius, Pheedrus, Seneca, Sallustius, Plinius, Plautus, enz., alsook door zijne Observationes (nieuwe
druk, Leipzig 1831). — G. (Jac.), zoon van den
vorige, geb. 20 Oct. 1645 te Deventer, gest. 21 Oct.
1716 als prof. te Leiden, gaf den Herodotus, Cicero
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en Ammianus Marcellinus in het licht, alsook den
hooggeschatten Thesaurus antiquitatum Gramarutn,
(13 dln. Leiden 1697-1702). — G. (Abraham),
oudste zoon van den vorige, geb. 24 Juni 1695 te
Leiden, gest. 17 Aug. 1775 als bibliothecaris der
universiteit aldaar, heeft zich ook als philoloog doen
kennen door zijne editien Justinus, Pomponius Mela
en Tacitus. — G. (Joh. Fred.), broeder van den
vorige, geb. 10 Maart 1690, sedert 1757 burgemeester van Leiden, gest. aldaar 1760, stond als
kruidkundige in hooge vermaardheid. — G. (Laurens Theod.), zoon van laatstgenoemden, geb. 1730,
gest. 1778 als lid van den raad der stad Leiden,
heeft zich doen kennen als zobloog.
Gronsveld, of Gronsfeld, dorp in nederl.
Limburg, I cur gaans bezuidoosten Maastricht; 700
inw.; in 1643 ingenomen door de Hessen, doch
kort daarna heroverd door de Luiksche troepen.
G REONTERP
ZiZie
—.
Gronterp, f.r.escorp.
Gronwegen, het voorm. dorp Groenewegen.
Groof (Jacobus), roomsch-kath. bisschop, geb.
1780, was 1825 prefect in Suriname en pastoor te
Paramaribo, werd 1842 benoemd tot bisschop van
Canea p. i. en apostoliek vicaris voor nederl. OostIndie. Aldaar aangekomen, geraakte hij al spoedig,
door tegenwerking van zijne onderhoorige geestelijken, in botsing met bet opperbestuur der kolonie,
werd 1846 op bevel van den gouverneur-generaal
uitgezet, doch verwierf de goedkeuring van Rome op
zijne handelingen, terwiji de bedoelde geestelijken
in 0. I. ontslagen werden ; G. vertrok 1847 als
apostoliek vicaris naar Suriname, en bekleedde die
waardigheid nog 5 jaren, totdat hij Mei 1852 stierf.
Groot (Hugo de). Zie GROT1US.
Groot—Britannia, engelsch Great-Britain,
lat. Britannia Major, het grootste der Britannische
eilanden, bestaat nit Engeland en Schotland, welke
beide landen G.-B. genoemd worden sedert 1604,
toen Jacobus I de kroon van Schotland met die van
Engeland vereenigde; de legislatieve vereeniging
van Engeland en Schotland had plaats in 1707 onder Anna Stuart. — In ruimeren zin, en in het algemeen, verstaat men onder de benaming G.-B. de
drie onder 66n schepter en tot een parlement vereenigde koningrijken Engeland, Schotland en (het
in 1799 legislatief met G.-B. vereenigde) lerland,
benevens eene menigte kleinere eilanden, waaronder
de Orkney-eilanden, de Shetland-eilanden, de Hebrieden, Man, Anglesea, de Scilly-eilanden, en de
Normandische eilanden (aan de fransche kust) de
voornaamste zijn. De grondsoppervlakte, die G.-B.
beslaat, is ruim 5770 vierk. mijlen, waarvan Engeland ruim 2400, het prinsdom Wallis 349, Schotland ruim 1477, de Normandische eilanden ruim,
15 vierk. mijlen. De bevolking van G.-B. bedroeg,
naar de telling van 8 April 1861, circa 30 millioen
zielen voor hetVereenigdKoningrijk( UnitedKingdom)
waarvan ruim 20 millioen in Engeland met inbegrip san Wallis, ruim 3 millioen in Schotland, en
circa 6 millioen in Ierland. — Door zijne bijzondere
ligging is de waritieme ontwikkeling van G.-B. als
uit den aard der omstandigheden geboren ; de vlag
van G.-B. vertoont zich in alle zeeen der aarde,
G.-B. is de zeemogendheid bij uitnemendheid, en is
lien ten gevolge in het bezit geraakt van bloeiende
kolonien en koloniale rijken in al de werelddeelen,
zoodat zelfs de kolonien van het oude Rome, wat
talrijkheid, gewicht en rijkdom hetreft, Wet in vergelijking kunnen komen bij die van G.-B. Wel heeft
G.-B. zijne meeste noord-amerikaansche kolonien
verloren, en heeft die 30 Nov. 1782 als onafhanke-
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lijk moeten erkennen (zie VEREENIGDE STATEN), wel
heeft G.-B., toen na den val van Napoleon I eene
nieuwe orde van zaken werd geboren, geheel Nederlandsch Indie, waarvan bet zich meester gemaakt
had, weder moeten afstaan aan de Nederlanden, en
wel heeft G.-B. zich door den drang der omstandigheden verplicht gezien in 1863 afstand te doen
van het protectoraat over de Ionische eilanden, die
sedert aan Griekenland behooren ; doch een vluchtig
overzicht van hetgeen G.-B. thans nog bezit zal
doen zien, dat het zich die verliezen gemakkelijk
getroosten kan. In Europa bezit G.-B. nog de gewichtige punten Helgoland, Malta met bijbehooren,
en Gibraltar. In Azie hebben de Engelschen, behalve
Aden, Perim, Ceylon, Labuan en de Chineesche landstreken (samen circa 1169 vierk. mijlen, met circa
2 millioen zielen), het machtige anglo-indische rijk,
waarvan de grondsoppervlakte (die hetzij middellijk
hetzij onmiddellijk onder het gezag der britsche
kroon staat) berekend kan worden op 70,285 vierk.
mijlen, met eene bevoiking van ruim 182 millioen
zielen. In Afrika zijn de voornaamste britsche kolonien het Kaapland (5893 vierk. mijlen ; 267,000
zielen), Natalia (850 vierk. mijlen ; 121,000 zielen),
en Mauritius (ruim 33 vierk. mijlen ; 234,000 zielen).
Daarbij komen nog de bezittingen in Senegambie,
Sierra-Leone en op de Goudkust; wijders de eilanden St.-Helena, Ascension, de Sechellen, enz.: zoodat G.-B. in Afrika een grondgebied bezit van 6784
vierk. mijlen, bevolkt met ruim 858,000 zielen.
In Amerika bezit G.-B. nog: Canada, Nieuw-Brunswijk,Nieuw-Schotland, Cape-Breton,Prins-Edward,
Newfoundland, benevens Britsch-Columbia, en de
verafgelegene en schraalbevolkte landstreken van
Labrador en het. Hudsons-territorium, dus te zamen
in Noord-Amerika circa 228,468 vierk. mijlen bevolkt met circa anderhalf millioen zielen ; wijders
in West-Indie, behalve de Bermudas- en Bahamaeilanden, bet eiland Jamaica, (de Kleine Antillen)
Virginische eilanden, Nevis, Antigua, Montserrat, Dorninica, St.-Lucia, St.-Vincent, Barbadoes, Barbuda,
Grenada, Tabago, Trinidad, benevens het gebied van
Belize in Honduras, te zamen 1537 vierk. mijlen,
bevolkt met ruim 850,000 zielen ; daarbij komen
in Zuid-Amerika nog: Britsch-Guiana, 3600 vierk.
mijlen met 180,000 zielen, en de Falklands-eilanden,
223 vierk. mijlen met 6 a 7 honderd zielen. In
Amerika bezit G.-B. derhalve circa 223,830 vierk.
mijlen eronds, bevolkt met circa 42 millioen zielen.
In Australia vormen de zich nog steeds snel outwikkelende britsche bezittingen reeds een bloeiend
koloniaal rijk, bestaande nit de kolonien NieuwZuidwallis, Queensland, Victoria, Zuid-Australia en
West-Australie op het vasteland, benevens Tasmania
en Nieuw-Zeeland, en eenige andere nederzettingen
(waaronder sedert 1860 de Fidzji-eilanden): dus in
Australie te zamen 40,318 vierkante mijlen, met
1,015,000 zielen. Alles bijeen genomen, kolonien en
moederland, staan this onder bet gezag der britsche
kroon meer dan 218 millioen menschen van allerlei
rassen, verspreid over eene uitgestrektheid van ruim
357 duizend vierk. mijlen. — Voor bijzonderheden,
G.-B. betreffende, verwijzen wij naar de artikels
BRITANNI6, ENGELAND, IERLAND, SCHOTLAND en WALLIS
terwijl wij het op blzz. 966 en 967 gegeven overzicht der geschiedenis van Engeland, bier zullen
aanvullen met eene opsomming van de voornaamste
gebeurtenissen sedert de troonsbeklimming (20 Juni
1837) van koningin Victoria (die Febr. 1840 in het
huwelijk trad met prins Albert van Saksen-CoburgGotha). De oude partijschappen verdeelden het
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land ; in enkele kolonien (Canada) heerschten woelingers ; Ierland verkeerde in een aanhoudenden staat
van gisting, en in Engeland nam het getal der Chartisten gestadig toe. Het ministerie had wel geen
aaneengeslotene meerderheid, maar toch hield het
zich staande totdat 19 Aug. 1841 een nieuw Parlenient bijeen kwam, waarin zich eene bepaalde
meerderheid vertoonde tegen de whigs, die naar
den zin der radicalen -e weinig, en naar lien der
tories te veel hervormingen ingevoerd, en bovendien
de streng kerkelijke partij bepaald tegen zich hadden. Het ministerie Peel zag zich echter genoodzaakt
tegen de richting van zijne eigene partij te handelen,
door nl. den invoer van granen vrij te stellen, ook in
andere opzichten maatregelen te nemen in den geest
van handelsvrijheid, en aan het roomsch-kath.
seminarie te Mainooth een dotatie toe te kennen.
De iersche dwang-bill gar aanleiding, dat Peel 29Juni
1846 zijn ontslag nam. In Oost-Indie waren middelerwijl Sind en de Sikhs overwonnen, een oorlog
met China was 1842 roemrijk ten einde gebracht,
en de Afghanen waren behoorlijk getuchtigd. Lord
Russell trad 3 Juli 1846 op aan het hoofd van bet
nieuwe wbig-ministerie. Wat het huitenland betreft, deed lord Palmerston , vooral sedert 1847,
zijne naar het liberalismus van het vasteland overhellende staatkunde meer en meer gelden, inzonderheid ten aanzien van Zwitserland en Italie. De
Februari-omwenteling van 1848 deed in Engeland
slechts weinig of geen weeromstuit gevoelen ; in
Azie werd, na eenen hardnekkigen oorlog, 1849
Penjaub ingelijfd. Door den dood van Peel (3 Juli
1850) verloor het ministerie Russell eenen hechten
steun ; en de bill betreffende de geestelijke titels,
door bet kabinet voorgesteld naar aanleiding van de
henoeming van den roomsch-katholieken aartsbisschop Wiseman, voldeed niet. Menigmaal teed
het kabinet gevoelige nederlagen, waarover het intusschen telkens been stapte, totdat het eindelijk
Febr. 1851 aanleiding daaruit nam om af te treden.
Ditmaal evenwel brachten de tories geen ministerie
tot stand, en 3 Maart trad er nogmaals een whigministerie op. In 1851 had te Louden de eerste
groote tentoonstelling plaats van de nijverheid der
geheele wereld. In Dec. trad lord Palmerston af,
door wiens buitenlandsche staatkunde Engeland
met verscheidene mogendheden van het vasteland op
eenen zeer gespannen voet was gebracht ; en het kabinet, nu nog zwakker tegenover bet Parlement staande,
moest in Febr. 1852 aftreden. Het daarop volgende
tory-ministerie onder lord Derby, kon zich slechts
van 23 Febr. tot 16 Dec. staande houden, en moest
toen plaats maken voor eene soort van coalitieministerie (28 Dec.) met lord Aberdeen aan het
hoofd, en waarin o. a. zitting hadden Russell, Palmerston, Graham, Gladstone, lord Clarendon, Granville, Molesworth, enz. De voornaamste gebenrtenis
van dien tijd was het door lord Palmerston tot stand
gebrachte bondgenootschap met Frankrijk.
G.-B. had zich met Frankrijk vereenigd ten aanzien van de russisch-turksche kwestie. Beider vloten
verschenen 2 Nov. 1853 in den Bosporus, 27 Maart
1854 werd in het parlement de oorlog met Rusland
als aangevangen verklaard, en 30 April 1856 werd
die beeindigd door den vrede van Parijs. Daar een
groot gedeelte der britsche armee in de Krim te
niet was gegaan ten gevolge van het slechte beheer
van het departement van oorlog, werd in het parlement eene enquête voorgesteld, welk voorstel werd
aangenomen, waarop het geheele ministerie 29 Jan.
1855 zijn ontslag nam ; het werd 8 Febr. opgevolgd
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door een coalitie-ministerie Palmerston. Terwij1 in
het binnenlandsch bestuur een aantal niet van gewicht ontbloote hervormingen in het justitie-wezen
en in de administratie tot stand gebracht werden,
had G.-B. aan zware beproevingen in Azie het hoofd
te hieden. Nauwlijks was de oorlog met Perzie (ten
gevolge van de inname van Herat 1 Nov. 1856 verklaard) door de overwinning van Outram beeindigd
met den vrede van 4 Maart 1857, of in Indie brak
een militaire opstand nit, die zich over het geheele
eigenlijke Hindostan uitstrekte, doch door de rnoreele en krijgskundige meerdere degelijkheid (Lucknow) der europeesche troepen na veel bloedvergieten
onderdrukt werd, en ten gevolge had, dat 1 Nov.
1858 het britsch-indische rijk geproclameerd werd
rechtstreeks onder het gezag te staan der koningin
van Engeland. Nagenoeg in denzelfden tijd streden
de Engelschen en Franschen gezarnenlijk tegen
China, dat 26 Juni 1858 tot den vrede van Tientsin
werd gedwongen. Middelerwiji had in Frankrijk de
aanslag van Orsini op het levee van keizer Napoleon
III plaats gegrepen, en zekere Simon Bernard, in
Engeland verblijfhoudende, was, van medeplichtigheid beschuldigd, voor den engelschen rechter geroepen, doch 17 April 1858 vrijgesproken ; ten gevolge van den bedoelden aanslag diende Palmerston
eene wet in, ten einde wijzigingen te brengen in de
strafbepalingen op deelneming aan moord-aanslagen ;
doch bij die gelegenheid openbaarde zich eene zeer
vijandige stemming tegen Frankrijk: het wetsontwerp werd verworpen, en zoodoende het ministerie genoodzaakt om of te treden. Nu kwamen de
teugels van het bewind in handers van een torykabinet Derby (26 Febr. 1858), onder welk kabinet
eensdeels op de Parijsche conferentien 19 Aug. 1858
eene eenstemmigheid in zienswijze omtrent de
Donau-vorstendommen tot stand kwam, anderdeels
de italiaansche kwestie op den voorgrond begon te
treden door het afbreken van de diplomatieke betrekkingen met Napels. Bij de ingediende reformbill
bleef het ministerie in de minderheid, waarorn graaf
Derby 1 April 1859 zijn ontslag aanbood. De koningin liet echter het kabinet aanblijven, totdat het
18 Juni 1859 plaats moest maken voor een ministerie Palmerston. Dit toonde zich gunstig gezind
jegens bet streven mar eenheid in Italie, verklaarde
27 Nov. 1860 de lichtingen in Middel- en NederItalie en de door Sardinie verleende help wettig,
en erkende 1 April 1861 het nieuwe koningrijk
Italie. Sedert hebben zich ook, bij gelegenheid der
romeinsche kwestie en bij de mislukte onderneming
van Garibaldi (najaar 1862) de sympathies voor
Italie levendig aan den dag gelegd. Ofschoon G.-B.
nogmaals gemeenschappelijk met Frankrijk eenen
roemrijken oorlog (najaar 1860) in China gevoerd,
en 1862 aanvankelijk ook deelgenomen heeft aan de
expeditie naar Mexico, terwijl zelfs 23 Jan. 1860
een gewichtig handelstraktaat tusschen G.-B. en
Frankrijk gesloten is, hebben echter de belangen
Bier twee verbondene groote mogendheden in de
laatste jaren reeds menigmaal zeer uiteen geloopen,
zoo zelfs, dat eene algeheele breuk geacht werd
geenszins tot het gebied der onmogelijkheden te
behooren. Om op alle mogelijke gebeurtenissen voorbereid te zijn, werd 2 Aug. 1860 eene wet ter versterking van 's lands kusten door het parlement
aangenomen. Bij de uitbarsting van den noordamerikaanschen burgeroorlog verklaarde G.-B. volkomen onzijdig te zullen blijven ; desniettemin heeft
het niet veel gescheeld of de gevangenneming van
de afgevaardigden der zuidelijke Staten op het en-
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gelsche schip Trent door Noord-Amerikanen had
bijna tot eenen oorlog geleid. De dood van prins
Albert, gemaal van koningin Victoria (14 Dec. 1861),
ofschoon hij zich met de staatkunde van G.-B. nooit
bernoeid had, verwekte niettemin algemeene deelneming bij de natie. De dood van lord Palmerston
(18 Oct. 1865) was voor G.-B. eene ramp, die echter zoo goed mogelijk hersteld werd door de benoeming van lord Russell tot eersten-minister van een
kabinet, dat in de tweede heeft van 1866 plaats
heeft moeten maken voor een ministerie, samengesteld nit mannen van de behoudende partij, waartegen zich krachtige volksdemonstratien hebben opgedaan (monster-meetings in Hydepark), die door
ontijdige inmenging van de politie aanleiding hebben gegeven tot bloedige tooneelen.
Groot–Griekenland, Grawia Magna, noemden de Romeinen uit hoofde van de
vele pelasgische en helleensche volkplantingen, welke
daar fangs de kusten waren gevestigd. G.-G. bevatte
de vijf groote landschappen Brutium, Lucanie, Campanie, Calabrie, Apulie (Iapygie en Messapie); de
voornaamste steden in G.-G. waren Rhegium, Locris, Croton, Sybaris, Tarentum, Salentium, Heraclea, Metapontium, Elea, Neapolis (Napels), Palueopolls en Camce.
Groot–Mogol, Zie MOGOL.
Groot–Polen, het noordoostelijk gedeelte van
het voormalige poolsche rijk, dat vroeger geregeerd
werd door de poolsche hertogen. In tegenstelling
van G.-P. werd het overige zuidwestelijk gedeelte
des rijks Klein-Polen genoemd.
Groot–Rusland, het voornaamste gedeelte
van europ. Rusland, met de gouvernementen Moskau, Twer, Joroslawl, Krostoma, Wladimir, Nisjegorod, Rjaizan, Toela, Kaloega, Tambow, Woronesj,
Koersk, Orel, Smolensk, Pskow, Nowgorod, Olonetz,
Archangelsk en Wologda.
Groot–Sequanie, Maxima Sequanorum, provincie van de diocese der Gallien, bevatte de oude
Sequanen met de Helveten (d. Franche-Comte
en geheel Zwitserland bewesten den Rijn, uitgezonderd ettelijke zuidelijke kantons); de hoofdstad was
Vesontio (tegenw. Besancon).
Groot–, duitsch Gross-, als aanvangswoord in
den naam van duitsche steden, zie GROSS-.
Groote (Gerard). Zie GERARD GROOTE.
Grootebroek, dorp in Noord-Holland, I uur
gaans bewesten Enkhuizen ; 1200 inw.; felle branders
15 Mei 1681, 20 Aug. 1694, 15 Juli 1750.
Grootegast, dorp in de nederl. prov. Groningen, 4 wren gaans bewesten Groningen; 800 inw.
Groote Pier. Zie P IER.
Groote-Visch-rivier. Zie Ace.
Groothuizen,vroegere naam van Grosthuizen.
Gros (Antoine Jean, baron), beroemd fransch
historie-schilder, geb. 1771 te Toulouse, gest. 27
Juni 1835 te Parijs.
Gros (Jean Baptiste Louis, baron), fransch diplomaat, geb. 8 Fehr. 1783 te Evry, onderscheidde
zich reeds door diplomatiek talent onder Lodewijk
Filips, ging 1857 met lord Elgin (zie ELGIN) naar
China, eerst naar Canton, sloot vervolgens 27 Juni
1858 het traktaat van Tien-tsin, en 9 Oct. 1858 het
handelstraktaat met Japan. Sedert 1860 weder op den
Peiho, deed hij 1861 als eerste fransche gezant in
China zijne intrede te Peking. Sedert 10 Sept. 1858
is G. fransch senateur.
Gros (Pierre le), beroemd fransch beeldhouwer,
geb. 1656 te Parijs, gest. 1719 te Rome.
Gros de Boze, fransch oudheidk. Lie BOZE.
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Gros–Bliderstorf, dorp in het fransche
Moezel-dept., aan de Saar; 2100 inw.
Gros–Bois, dorp in het fransche dept. SeineOise, een half uur gaans bezuiden Boissy-Saint-Leger;
fraai kasteel met groot park, behoorde achtereenvolgend aan .Monsieur" (broeder van Lodewijk XVI),
Barras, Moreau, Berthier, later aan Wellington.
Grosbous, dorp in nederl. Luxemburg, 4 uren
gaans benoordoosten Arlon ; 800 inw..
Grosier (J. B.), geleerd fransch Jezniet, geb.
1743, gest. 1823, leefde na de opheffing der Orde
van zijne pen. Van 1777 tot 1784 gaf hij met medehulp van den geleerden orientalist Deshauterayes in
het licht de Histoire generate de la Chine, te Peking
nit het Chineesch vertaald door pater Mailhac (12
dln. in 40); door G. werd daarbij gevoegd eery
Discours prdliminaire, en hij lief er op volgen eene
Description de la Chine (1 dl. in 4°,1785). Later leverde hij: Mdmoires d'une sociad celdbre ('t genootschap der Jezuieten) considdrde cowrie corps litteraire
et acaddmique (4 dln. in 80 , Parijs 1792).
Gross–, Grosz-, d. i. Groot-, aanvangswoord
in een aantal duitsche namen, o. a.:
G.-Beeren, dorp in Pruisen, ruim 4 Ewen gaans
bezuidoosten Potsdam ; 400 inw.; veldslag 23 Aug.
1813, waarin de Franschen onder Oudinot de nederlaag leden tegen de Pruisen onder Bulow, door
welke nederlaag voor Napoleon de vruchten verloren
gingen van de overwinning bij Dresden.
G.-Saltze, stad in pruis. Saksen. reg.-district
Maagdenburg ; 2800 inw.; in de rnbijheid de groote
straf-inrichting Burg Schadeleben.
G -Schlagendorf, dorp in het hongaarsche comitaat Zips; 1500 inw.; in de nabijheid (3014 vt. "oyen den zeespiegel) de drnkbezochte geneeskrachtige
bronnen Schmeeks ( Tatra Fured).
G.-Schdnau, groot fabriekdorp in den saksischen
Opperlausitz, 2 uren gaans van Zittau; 5000 inw.;
middelpunt der linnendamastweverij in Europa. In
de nabijheid Neu-SchOnau, 700 inw.
G.-Stepenitz, marktvlek in bet pruis. reg.-district
Stettin, kreis Kammin, aan de uitwatering van de
Stepenitz en de Oder; 2000 inw.
G.-Strehlitz, stad inihet pruis. reg.-district Oppeln;
3000 inw.
G.-Umstadt, ook enkel Umstadt, stad in HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, kreis Dieburg, aan
de voorloopers van het Odenwald ; 3100 inw.
G.- Wardein, hong. Nagy-Várad, slaw. WelkiWaradin, hoofdplaats van het hongaarsche comitaat
Opper-Bihar, aan de rivier Sebes-101.6s, heeft eene
sterkverdedigde vesting, en 23,000 inw. Bij het 2
uren gaans van G. gelegene dorp HajO liggen de
zoogenaamde bisschoppelijke of feliciaansche Baden.
Te G. werd 24 Febr. 1538 de vrede tusschen Ferdinand I en Joh. Zapolya gesloten.
G.-Zimmern,marktvlek met 3200 inw. in HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, kreis Dieburg.
N. B. Meer namen, zooals G .- Aspern, G.- Glockner,
G .- Glogau , G .- GOrschen, enz. zoeke men op het
wooed dat op Gross- volgt.
_ ROESSEM.
dersch
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Grossenhain, Groszenhain, stad in Saksen,
ruim 8 uren gaans benoordw. Dresden; 9000 inw.;
groot fabriekwezen.
Grosseto, stad in Toskanen, 8 mijlen van Siena;
aan de Ombrone ; 2400 inw.
Grosth-uizen, dorp in N.-Holland, I uur gaans
bezuidw. Hoorn ; 300 inw.
Grote (George), geb. 1794 te Clayhill bij Beckenham in Kent, eerst koopmatt, wijdde zich later, na

ook als lid van bet parlement zijn ontslag te hebben
genomen, geheel aan wetenschappelijke, inzonderheid
historische st ud len. Zijn voornaamste werk (12 dln.
Lond. 1846-56; dikwijls herdr.) is History of Greece.
Grotenburg, berg in het Teutohurgerwoud,
bezuiden Detmold, 1195 vt. hoog ; op den G. staat
sedert 1844 het 84 voet hooge zandsteenvoetstuk,
waarop het Hermanns-monument geplaatst zal
worden.
Grotius (Hugo), Huig de Groot, beroemd nederl. geleerde, geb. 10 April 1583 te Delft, werd 1603
raadpensionaris van Rotterdam, doch 1619 als aan hanger van Oldenbarneveld veroordeeld tot level'slange gevangenschap op het slot Loevestein, waar
zijne vrouw Maria van Reygersbergh zijne gevangenschap met hem kwam deelen. Hare schranderheid
en de trouwe hulp hunner dienstmaagd Elsje van
Houweningen maakte zijne ontvluchting van daar
in eene boekenkist mogelijk (22 Maart 1621), en G.
begaf zich naar Parijs, waar Lodewijk XIII hem een
jaargeld toelegde (Jan. 1622). In het laatst van 1631
keerde G. heimelijk- naar Holland terug; doch de
staten, daarvan de lucht gekregen hebbende,loofden
10 Maart 1632 eene sum van tweeduizend gulden
nit, om G. in handers der justitie te doers overleveren,
zoodat hij 17 April 1632 andermaal de vlucht nam
naar Hamburg ; hij bracht twee jaren in Duitschland
door; in 't begin van Mei 1631 trof hij te Dresden
eene overeenkomst met den beroemden Oxenstjerna,
rijkskanselier van Zweden, en zeven maanden later
unt ying G. zijue aanstelling als zweedsch ambassadeur bij het hof van Frankrijk ; als zoodanig v.artrok
hij 1635 naar Parijs, bekleedde die waardigheid Lien
jaren, werd Coen op zijn verzoek eervol teruggeroepen (1645), keerde over Holland (waar hij Amsterdam, Rotterdam, enz. bezocht), naar Stokholm terug,
en verzocht uit de zweedsche staatsdienst zijn ontslag, dat hem (slechts op zijn dringend aanhouden)
eindelijk verleend werd. Ilij ging te Stokholm scheep
naar Lubeck ; het schip werd door een hevigen orkaan op de pommersche kust geworpen, en G. zag
zich genoodzaakt de reis naar Lubeck in een open
rijtuig voort te zetten ; eenige dagen later kwam hij
ziek te Rostock aan, en stierf daar 28 August.1645.
Schier ontelbaar zijn de uitmuntende werken van G.,
waarin hij zich als staatsman, als rechtsgeleerde, als
geschiedschrijver, als latijnsch dichter, als godgeleerde, als taalgeleerde eenen onsterfelijken naam
heeft verzekerd. Door zijn werk De jure belltetpacis
werd hij de grondlegger van het volkenrecht.
Grotongen, een ruw yolk van den stam der
Oost-Gothen, overweldigde het keizerrijk tijdens
Theodosius den Groote; ze worden in 386 •erslagen
door Theodosius en Arcadius.
Grottaglie, stad in de napolit. prov. Otranto,
ruim 4 uren gaans benoordoosten Taranto ; 8000 inw.
Grottamare, marktvlek in de ital. Marken,
aan de Adriatische Zee, 6 uren gaans bezuidoosten
Fermo ; 4000 inw.
Grottkau, stad in pruis. Silezie, 10 uren gaans
bewesten Oppeln; 3900 inw.
GrOtzingen, I) stad in den wurtembergschen
Zwartewoudkreis, oberamt Nurtingen, aan de Aich ;
1100 inw. — 2) marktvlek in den badener Middelrijnkreis, amt Durlach ; 1900 inw.
Grouchy (Emmanuel, markies van), maarschalk van Frankrijk, geb. 23 Oct. 1766 te Parijs,
behoorde tot een adeloud geslacht nit Normandie ;
hij was tweede-luitenant bij de kouinklijke lijfwacht
in 1789, ornhelsde echter dadelijk de beginselen der
otnwenteling, ging in dienst hij de kavallerie, en was
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1793 reeds brigade-generaal ; van dien rang vervallen
krachtens het decreet, waarbij alle personen van adel
uit de armee werden verwijderd, trad G. in dienst
als gemeen soldaat, doch was reeds spoedig opgeklommen tot zijnen vroegeren rang. In 1798 naar de armee van Italie gezonden, dwong hij den koning van
Sardinie tot abdicatie, en bracht zoodoende Piemont
aan Frankrijk. Hij nam roemrijk deel aan den slag
van Novi (waar hij 14 wonden ontving), aan de overwinningen van Hohenlinden, Eylau, Friedland, Wagram, de Moskowa, aan de gevechten bij Brienne, la
Rothiêre, Vauchamps, en (6 en 7 Maart 1814) bij
Craonne, waar hij zwaar gekwetst werd. Bij de Restauratie werd G. uit Frankrijk gebannen, doch ontving Jan. 1815 vergunning om terug tekeeren. Toen
Napoleon terugkwarn van Elba, schaarde G. zich dadelijk weder aan zijne zijde, en stond in het zuiden
van Frankrijk tegenover den hertog van Angouleme,
die door G. krijgsgevangen gemaakt werd, en waarvoor G. door Napoleon vereerd werd met den maarschalksstaf. Vervolgens naarBelgie geroepen, speelde
hij daar eene gewichtige rol; hij bemachtigde de
dorpen Fleurus (16 Juni) en Ligny (17 Juni), en
had in last om daags na den slag bij Ligny met
34,000 man den terugtocht der pruisische armee
onder Blucher te vervolgen. Intusschen rukten drie
pruis. armeekorpsen op de linie van Waterloo aan,
om Napoleon in den rug en in de flank te vallen;
aan het aan G.gezondene bevel om te help te snellen
kon niet spoedig genoeg door hem voldaan worden,
en zoodoende werd G. oorzaak, dat de Franschen
den gedenkwaardigen en allesbeslissenden slag van
Waterloo verloren. Zoodra G. hoorde dat Napoleon
afstand van den troon deed, riep hij Napoleon II als
keizer nit, en rukte met 45,000 man naar Parijs op ;
daar echter de onderhandelingen reeds waren begonnen, legde hij zijn kommando neder, en ging als
balling naar Amerika, van waar het hem eerst in
1819 vergund werd terug te keeren. De Restauratie
wilde echter den maarschalkstitel van G. niet erkennen ; die werd eerst erkend na de Juli-omwenteling,
en 1832 werd hij tot pair verheven. Hij stierf (81
j. oud) 29 Mei 1847 te St.-Etienne, op eene terrigreis
uit Italie. Veel heeft G. geschreven ter rechtvaardiging van zijn gedrag op den dag van Waterloo, inzonderheid zijne Fragments historiques (1840).
Grouw, 1) G., of Grouwerga, oudtijds Growe,
dorp in Friesland, 3 uren gaans bezuiden Leeuwarden; 1400 inw.; geboortepl. van Doddo Sybles, die
13 Mei 1588 de stad Sloten voor de Spanjaarden
wilde innemen, en tot dat einde met een schip kwam,
geladen met ledige tonnen, waaronder soldaten verborgen zaten. — 2) dorp in Zeeland ; zie GRAUW.
Grouw (Ter-), oude naam van het zeeuwsche
dorp Groede.
Grovendorp,verbasterde naam vanGreonterp.
Grubbenvorst, verkort Vorst of Vorst, dorp
in nederl. Limburg, 6 'wen gaans benoorden Boermonde; 230 inw.
Grilbel (Joh. Conrad), neurenberger volksdichter, geb. 3 Juli 1736 te Neurenberg, aldaar gest.
8 Maart 1809. Gedichte (3 dln. 4e druk 1823-25).
SeimmtlicheWerke (besteeditie van Frommann, 3 din.
Neurenb. 1857).
Grubenhagen, een tot de hanoversche landdrostij Hildesheim behoorend prinsdom, groot ruim
13 vierk. mijlen ; bevolking 70,000 zielen ; hoofdpl.
Eimbeck ; andere steden : Osterode, Rothenkirchen,
Clausthal, Zellerfeld. Dit prinsdom ontving zijnen
naam naar het sedert 1521 onbewoonde, geheel in
een half our gaans van
ruinen liggende kasteel

Rothenkirchen. Een der drie zonen van Albrecht
van Brunswijk-Wolfenbuttel ontving bij de deeling
van diens landen 1286 het prinsdom G.; deze linie
stierf 1596 nit met hertog Filips H; in 1617 kwam
G. aan de linie Brunswijk-Luneburg-Celle, en toen
deze uitstierf (1705) aan Hanover, dat 1815 in het
bezit van G. werd bestendigd.
Grubesehow, poolsch Hrubieszow, stad in
het poolsche gouvernement Lublin, aan de Huczwa;
6500 inw.
Grudii, gallisch yolk in Belgica 1a. bij de Nervii, in eene moerassige streek; de G. bezaten o. a.
het tegenwoordige eiland Kadzand.
Gruenterp, hetzelfde dorp als Greonterp.
Gruissan, dorp en havenplaats met 2700 inw.
in het fransche dept. Aude, 3 uren gaans bezuidoosten Narbonne, aan het kustmeer G., flat in gemeenschap staat met de Middell. Zee.
Gruithuisen(Franciscus van Paula), voornaam
sterrekundige, geb. 19 Maart 1774 op het kasteel
Heltenberg aan de Lech, eerst geneesheer, sedert
1826 professor der sterrekunde te Munchen, gest.
aldaar 21 Juni 1852. Hij is de eerste geweest, die
het denkbeeld heeft geopperd van een werktuig, om
den steen in de pisblaas aan stukkeu te slaan.
Grulich, stad in Bohemen, ruim 8 mijlen bezuidoosten KOniggratz; 2500 inw.
Grumbach, marktvlek in het priris. reg.district Trier, kreis St.-Wendel; 500 inw.
Grumbach (Wilhelm von) een frankisch
edelman, geb. 1503, bekend door de zoogenaamde
Grambach'sche twister, door hem in het Duitscherijk
verwekt, hegon in de tweede helft der 16e eeuw gezamenlijk met markgraaf Albrecht van BrandenburgKalmbach een berucht geworden twist tegen de
bisschoppen van Bamberg en Wurtzburg, werd deswege in den rijksban gedaan, en liet, om zich over
het verlies van zijne bezittingen te wreken, den bisschop van Wurtzburg (Melchior von Zobel) om het
leven brengen. Toen het domkapittel de zaak vervolgens voor den keizer bracht, om de schuldigen te
zien straffen, wist G. zich eenen talrijken aanhang te
verschaffen onder den frankischen adel, vigil (1563)
met eene bijeengebrachte krijgsbende de stad Wurtzburg op het lijf, en noodzaakte haar tot eene vernederende capitulatie. Hiermede nog niet tevreden,
wilde G. de macht der groote landsheeren fnuiken,
en wist den hertog van Gotha voor zijn plan te winnen. Ook deze werd daarop in den rijksban gedaan,
en moest er later your boeten met levenslange gevangenschap, terwijl G. en kanselier Bruck 17 April
1567 levend gevierendeeld werden.
Grumentum, stadje in Lucanie, aan den
Aciris, bewesten Metapontium, is tegenwoordig of
Agrimonte Of waarschijnlijker Armento bij Saponara.
Grumo, twee steden in het Napolitaansche:
1) prov. Napels, ruim 1 uur gaans bezuidoosten
Aversa ; 4000 inw. — 2) prov. Terra-di-Bari, 5 uren
gaans bezuidw. Bari ; 4000 inw.
Griin ( A nastasi us) ,gefi ngeerde naam, waaronder
graaf Auersperg geschreven heeft.
Griina, fabriekdorp in het saks. reg.-district
Zwickau, gerichtsamt Chemnitz ; 3000 inw.
i GRUNEBERG. - 2) stad in
Granberg, 1) z.e
Hessen-Darmstadt, 5 a 6 uren gaans beoosten Giessen ; 3000 inw.
Gruneberg, stad in pruis. Silezie, 12 mijlen
benoordw. Liegnitz ; 11,000 inw.; sterke wijnbouw
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( Grimeberger).

Grundtvig(Nicolai Frederik Severin),deensch
schrijver en dichter, geb. 8 Sept. 1783 te Udby op
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Seeland, sedert 1839 president te Kopenhagen, en
sedert 1848 veelvuldig betrokken in de staatkundige
bewegingen van Denemarken. Behalve eene menigte
theolog. en staatk. kerkelijke geschriften, heeft men
van hem Haandbog i Verdenshistorien (Oldtiden og
Middelalder en, 2 dln. 1833-37; Nyvaars- Tiden,
2 dln. 1842-43); Nordens Mythologie (2e druk
1832); ook dichtwerken. — G. (Svend Hersleb),
zoon van den vorige, geboren 9 Sept. 1824 te
Christianshavn, heeft zich gewijd aan het verzamelen van deensche volksliederen ; men heeft o. a. van
hem : Dannzarks Gamle Folkeviser (2 din. 1855-56);
Gamic danske Minder i Folkentunde (2e druk 1855);

Grijpskerk, groot dorp in de nederl. prov.
Groningen, 3 a 4 uren gaans ten W. N. W. van
Groninge
Grijpgkerke, dorp in Zeeland, vijf kwartier
gaans benoordw. Middelburg.
Grijze–menniken–klooster, ook wel het
Klooster-Menterne, voormalig klooster in de prov.
Groningen, een kwartier gaans bezuidw. Termunten,
werd in het heetst der spaansche onlusten derwijze
door de Watergeuzen geteisterd, dat de wonniken
het verlaten moesten en de wijk namen naar Aduard.
In 1578 werd het G. afgebroken.
Gshatsk, russ. stad. Zie GZJATSK.
Guacara, stad in Venezuela, op den noordelijken oever van het meer Tacarigua, ruim 2 uren
gaans beoosten Valencia ; 4000 inw.
Guachipe, voorname rivier in La Plata, ontstaat nit verscheidene bergstroomen der Andesketen, loopt circa 40 mijlen in oostnoordoostelijke
richting, en neemt owstr. 7 mijlen bezuiden Salta
den naam aan van Salado.
Guadalaviar, de oude Turia, rivier in Spanje,
ontspringt in de Sierra Albarracin, stroomt langs
Albarracin, Teruel, Ademuz, Valencia en Grao,
en valt ruim 1 , uur gaans beoosten Valencia in de
Middell. Zee.
Guadalajara, oude spelling Guadalaxara,
1) het Arriaca der Romeinen, stad in Spanje, 7 mijlen benoordoosten Madrid, op den linkeroever van
den Henares ; 6500 inw.; werd in 714 bemachtigd
door de Moores, die er den naam G. aan gaven, en
werd 1081 aan hen ontweldigd door Alfons VI, koning van Castilie en Leon ; het is de hoofdplaats der
prov. G., groot circa 229 vierk. mijlen, bevolkt
met circa 200,000 zielen. — 2) stad in Mexico,
aan den Rio-Grande, 56 mijlen benoordw. Mexico ;
63,000 inw.; is gesticht in 1531 ; het is de hoofdstad van den staat G. (zie XAusco).
Guadalcanal, stad in de spaansche prov.
Sevilla, 7 uren gaans bezuidoosten Llerena, iii eene
vlakte der Sierra Morena ; 5500 inw.; (eertijds beroemde) zilvermijnen.
Guadalcanar, eiland in Australie, 1567 ontdekt door Ortega, is in het zuiden bergachtig.
Guadalcanar, stad in den mexicaanschen
staat San-Luis-Potosi ; 7000 inw.; de gewichtigste
plaats'ivan geheel Mexico voor de kwikzilver-winning.
Guadalete, rivier in Spanje, outlast zich na
eenen loop van 15 mijlen, onder den naam van
Rio-de-San-Pedro, bevaarbaar in den .Atl. Oceaan
bij Puerto-San-Maria, ruim 1 uur gaans beoosten
Cad ix.
Guadalfeo, rivier in de spaansche prov. Granada, baant zich eenen weg door wilde rotsdalen,
besproeit de vruchtbare vlakte van Motril, en valt
heneden Motril in de Middell. Zee.
Guadalimar, rivier in het zuiden van Spanje,
ontspringt in de prov. Murcia, en valt na eenen loop
van 15 mijlen in den Guadalquivir (3 mijlen benoorden Jaen).
Guadalope, of Guadalupe, rivier in Spanje,
ontspringt 9 uren gaans beoosten Teruel in Aragonie, en yak na eenen loop van 15 mijlen in den
Ebro (bezuidw. Lerida).
Guadalquivir, arab. Kwad-al-Kibir, d. i. de
Groote Rivier, de Thetis der Dude'', een der voornaamste rivieren van Spanje, ontspringt in de
Sierra de Cazorla (prov. Jaen), doorstroomt de
vruchtbaarste gedeelten van Spanje ; besproeit Andujar, Cordova, Sevilla, San-Lucar-de-Barameda ;
ontvangt rechts den Guadalimar (aangegroeid met.

Islenzk fornkwaedi (1854).

Griinhain, stad in Saksen, district Zwickau,
ruitu 3 uren gaans bewesten Annaberg; 1700 inw.
Grtinhainichen, dorp in het saksische district Zwickau, gerichtsamt Augustusburg ; 1700 inw.
Gruninga, en Gruningia, latijnsche namen
van Groningen.
Groningen, 1) stadje in Hessen-Darmstadt,
prov. Opper-Hessen, ruim 2 uren gaans bezuiden
Giessen ; 750 inw. — 2) stad in het zwits. kanton
Zurich, 9 uren gaans bezuidoosten Zurich ; 2700
inw.; oud kasteel.
Grtinstadt, stad in Rijnbeieren, 5 mijlen benoordoosten Landau; 3600 inw.; gehoorteplaats van
Holbein (den Jonge).
Grusia, zooveel als russisch Georgie.
Gruter (Janus), verlatijnscht Janus Gruterus,
geb. 3 Dec. 1560 te Antwerpen, eerst professor te
Wittenberg, sedert 1602 bibliothecaris te Heidelberg, gest. Sept. 1627, heeft zich door zijne geleerde
aanteekeningen op vele lat. klassieken zeer verdienstelijk gemaakt, alsook inzonderheid door zijne
lnscriptiones antique (2 din. Heidelberg 1603 ;
nieuw uitgegeven door Gudius, Gravies en Burmann,
4 dln. Amsterdam 1707).
Gruyeres, duitsch Greiertz, dal in het zwits.
kanton Freiburg, ruim 3 mijlen bezuiden Freiburg,
besproeid door de Sarine ; heerlijke weilanden ; beroemde kaas (frornage de G.). In het dal ligt het
stadje G. met een kasteel, ;dat tot 1555 de residentie was der burggraven van G., die leenplichtig
waren aan den graaf van Savoje.
Grynwus (Simon), geb. 1493 te Veringen in
Zwaben, otnhelsde de Kerkhervorming, professor te
Wittenberg en te Heidelberg, sedert 1529 te Bazel,
ging 1534 naar Tubingen om de Kerkhervorming
in te voerqn en de universiteit te hervorrnen, nam
deel aan bet opstellen van het eerste helvetische
geloofsformulier, en stierf 1 Aug. 1541.
Grynmus, Grynteos, bijnaam van Apollo. Zie
GRYNION.

Grynion, in de oudheid eene stad in KleinAzie, aan de Elattische golf, met eenen prachtigen
Apollo-tempel en orakel, waarnaar Apollo den bijnaam Grynwus droeg.
Grynium, lat., vorm van den naam Grynion.
Gryphius (Andreas), eigenlijk Greif, de oudste duitsche tooneeldichter, geb. 2 Oct. 1616 te
Gross-Glogau in Silezie, gest. 16 Juli 1664, is de
schepper van het drama in Duitscbland. Eene bloemlezing nit zijne werken is te vinden in dl. 2 van
Milller's 'Bibliothek deutscher Dichter des 17
Jabrh." (Leipzig 1822). — G. (Christian), zoon
van den vorige, geb. 29 Sept. 1649 te Fraustadt,
gest. 6 Maart 1706 als bibliothecaris en professor
te Breslau, heeft vooral naam gemaakt met zip :
Kurzer Entwurf der geistlichen and iveltlichen Bitter 9rden (Leipzig 1697 en 1709).
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den Guadarmena en den Guadalon), de Campana,
den Guadamellato, den Guadabarbon, den Guadiato,
den Biar, en links de Guadiana-Menor, den Guadalintin, den Jaen, den Guadajoz, den Aenil, den
Corbones, en ontlast zich na eenen loop van 76
mijlen bij San-Lucar in den Atlantischen Oceaan.
De G. vormt twee groote eilanden, die genoemd
worden Isla Mayor en Isla Menor.
Guadalupe, 1) rivier in Spanje; zie het art.
GUADALOPE. - 2) stad in de spaansche prov. Caceres,
aan den voet van de G.-bergen (zie 3); 3900 inw.;
een Hieronymieten-klooster met een beroemd Mariabeeld. — 3) Sierra de G., de nude Carpetani monies,
eene bergketen in Spanje op de grenzen der provincien Toledo, Caceres en Badajoz, bevat koperen tzermtnen en kostelijke marmergroeven, is
dicht begroeid met kastanjeboom-bosschen, die wemelen van wild, en heeft pieken van 2000 vt. —
4) eigenlijk Villa de Guadalupe Hidalgo, vlek in
Mexico, 2 oven gaans benoorden Mexico, dikwijls
vermeld in de mexicaansche oorlogen der 19e eeuw.
— 5) Zie GUADELOUPE.
Guadarmena, rivier in Spanje, ontspringt
bij Alcarraz in La Mancha, en valt na eenen loop van
19 mijlen in den Guadalimar. Men kan den G. aanmerken als den eigenlijken oorsprong van den Guadalquivir.
Guadarrama (Sierra de), bergketen in Spanje
op de grenzen van Oud- en Nieuw-Castilie, behoort
tot het Estrella-gebergte, en heeft in den Pico de
Perialara eene hoogte van 7716 vt. Op de zuidoosthailing der G.-bergen ontspringen de beide zich in
den Taag ontlastende rivieren Manzanares en G. De
rivier G. doorstroomt de prov. Madrid, en valt
4 nren gaans beneden Toledo in den Taag, na eenen
loop van 17 mijlen.
Guadeloupe, fransch eiland in West-Indio,
vormt met de omliggende kleinere eilanden MarieGalante, Desirade en Les-Saintes het fransch-koloniaal gouvernement der Kleine Antillen, dat, op eene
grondsoppervlakte van ruim 62 vierk. ruim
133,000 zielen telt. Door eenen smallen zeearm, die
Zoutstroom (Riviere Salde) wordt genoemd, wordt
G. in twee deelen gescheiden, die dos eigenlijk twee
eilanden zijn : het westelijk gedeelte behoudt den
naam van G doch heat ook Basse-Terre; het oostelijk gedeelte wordt Grande- Terre genoemd, ter
onderscheiding van Petites-Terres, zijnde eene groep
eilandjes, die aan de zuidoostpunt van de GrandeTerre liggen. De hoofdplaats van het eigenlijke G.
is Basse-Terre, met onbeduidende haven ; die van
Grande-Terre is Pointe-h-pitre. Op het eigenlijke G.,
datzeer bergachtig is, bestaat ook een vuurspuwende
berg (de. Soufriere), die altijd rookt. Orkanen en
aardbevingen richten op geheel G. menigmaal verwoestingen aan. Oorspronkelijk was G. bewoond
door de Caraieben, die het Karuhera noemden; bet
ward 4 Nov. 1493 ontdekt door Columbus, die er
den naam van G. aan gaf, omdat hij vond, dat het
uiterlijk voorkomen eenigszins geleek-naar de landstreek der Sierra-de-Guadalupe in Spanje. Door de
Spanjaarden veronachtzaamd, werd het eiland 1635
in bezit genomen door de fransche flibustiers; zij
verdreven de Caraieben, en tot den huidigen dag
behoort G. aan Frankrijk. Wel hebben de Engelschen
herhaalde aanslagen op G. gedaan, en is het verscheidene malen door hen bezit geweest (1759,
1794, 1810 en 1815); in 1813 werd G. zelfs aan
Zweden afgestaan ; doch bij den vrede van Parts
ward het teruggegeven aan Frankrijk, dat er 1848
de slaven vrijverklaard heeft. Op het eiland G. zijn

Guahan
geboren de generaals Coquille, Dugommier en Gobert, de dichter Leonard, enz.
Guadelupe, departement met 12,000 zielen
in den zuid-amerik. staat Uruguay.
Guadet (Marguerite Elie), geb. 20 Juli 1757
te St.-Emilion, was bij het uitbarsten van de omwenteling van 1789 advocaat te Bordeaux, en werd
door die stad afgevaardigd ter Conventie, waar hij
een der hoofdleiders werd van de partij der Girondijnen. Meer dan Bens bracht hij met evenveel welsprekendheid als mood beschuldigingen in tegen
Marat en Robespierre, totdat de partij van laatstgenoemde het zoo ver wist te brengen, dat G. met
de overige Girondijnen buiten de wet werd gesteld
(31 Mci 1793). Hij nam de vlucht naar zijne geboorteplaats, waar hij zich schuil hoopte te kunnen
houden, doch werd er 15 Juni 1794 gevat ten baize
zijns vaders, en stierf 16 Juni met nagenoeg al de
laden zijner familie op het schavot. — G. (Joseph),
fransch letterkundige, uit dezelfde familie, geb. te
Bordeaux omstr. 1795. Men heeft van hem en Dufau :
Dictionnaire universel de geographic ancienne el
comparde (2 dln. 1820) en Collection des Constitutions
de tous les peoples de l'Europe (6 dln. 1823). Van
G. alleen: Esquisses historiques et politiques sur le
pape Pie VII (1823); Histoire chronologique de la
France (1843 ; 6e druk 1855); Histoire ancienne
chronologique et nzethodique (2 din. 1844---45); eene
vertaling Histoire des Francs van Gregorius van

Tours (4 dln. 1836-41); enz.
Guadiana, 1) de Anas der ouden (vandaar
de arabische naam Wadi-Anas), rivier in Spanje en
Portugal, is een der voornaamste rivieren van het
pyreneesche schiereiland. De G. ontspringt in de
spaansche prov. Albacete op de Sierra van Alcarraz,
doorstroomt, na eenen ondergrondsloop van verscheidene mijlen, een meerendeels treurig-uitziend
oeverlandschap, is des zomers zeer arm aan water,
vormt tusschen de steden Moura en Mertola een
waterval, genaamd Salto del Lobo (Wolfssprong),
wordt eerst bij Mertola bevaarbaar, en ontlast zich
tusschen het spaansche Ayamonte en het portugeesche Castro-Marin, na eenen loop van 112 mijlen,
in den Atlant. Oceaan. — 2) Guadiana Menor, d. i.
de Kleine Guadiana, rivier in het zuiden van Spanje,
ontstaat uit de samenvloeiing van den Barbata met
den Guadix, en outlast zich bij Torre-de-Pero-Gil
in den Guadalquivir.
Guadiaro, rivier in het zuiden van Spanje,
ontspringt bij Ronda, vormt de grensscheiding tusschen de twee provincien Cadix en Malaga, en ontlast zich benoorden Gibraltar in de Middell. Zee.
Guadiato, rivier in de spaansche prov. Cordova, ontlast zich bij Posadas in den Guadalquivir.
Guadiela, rivier in Spanje, outlast zich 9
mijlen beoosten Madrid in den Taag, na eenen loop
van 13 mijlen.
Guadix, het oude Acci, stad in de spaansche
prov. Granada, 8 mijlen benoordoosten Granada,
aan de rivier G.; 10,000 inw.; geboortepl. van den
tooneeldichter Ant. de Niva de Mesena. Tot 1589
was G. in de macht der Mooren.
Guaduas, stad in Nieuw-Granada (in Cundinamarca), ruim 6 mijlen bezuidw. Mariquita, op
den oost-oever van de Magdalena.
Guahan, of Guam, ook San-Juan, het zuidelijkste en grootste der Ladronen, in den Grooten
Oceaan ; dit eiland, in 1521 ontdekt door Magellaan,
heeft 20 mijlen in omtrek, telt 5000 zielen, en
heeft tot hoofdpl. de havenplaats San-Ignacio-deAgana, met 1500 inw.

G uaimar

Guaimar, naam van verscheidene prinsen van
Salerno: G. I, regeerde van 880 tot 901, hood het
hoofd aan de Sarraceenen en de Grieken, maar
maakte zich gehaat bij zijne onderdanen, en werd
bijgenaamd pGuaimar Slechter nagedachtenis"
zoon van den vorige, regeerde van 901 tot
—G.I,
933, en verwierf den bijnaam van .G. Goeder nagedachtenis". — G. II1, regeerde van 994 tot 1031;
van eenige noordsche gelnkzoekers, die naar zijn land
waren komen afzwerven, bediende hij zich om de
Sarraceenen te verdrijven, en gaf hun vervolgens
eenig grondgebied bij wijze van belooning: deze
nederzettingen werden de bakermat van de macht
der Noormannen in Italie. — G. IV, zoon van
den vorige, regeerde van 1031 tot 1052, begiftigde
Rainulf, het opperhoofd der Noormannen, met het
graafschap Aversa, en onderwierp, door hem geholpen, de republiek Amalfi en verscheidene provincien van Zuid-Italie, doch werd door eenige inwoners van Amalfi vermoord.
Gualan, stad in Centraal-Amerika, republiek
Guatemala, ligt op eene rots, aan de samenvloeiing
van twee rivieren, en is rondom ingesloten door
bergketenen ; 4000 inw.
Gualbert (Joannes), geb. 999, gest. 1073. Na
in zijne jeugd een allerliederlijkst leven geleid te
hebben, werd hij monnik in de abdij van SanMiniato, ging vervolgens de abdij van Vallombreuse
stichten in de Apennijnen, in de diocese Fiesoli ;
de door hem gestichte orde van Vallombreuse werd
1070 door den pans goedgekeurd ; en nadat G. in
een grooten reuk van heiligheid gestorven was, werd
hij gecanoniseerd. Kerkel. gedenkdag 12 Juli.
Gualtieri, stad in bet Modeneesche, 5 a 6 uren
gaans benoorden Reggio; 4000 inw.
UARAN
ZieG_.
Zi
il
Guam,e iland.
Guama, rivier in Brazilie, prov. Para, ontspringt
in het land der Topinambas, en valt na eenen loop
van 56 mijlen in den Tocantins bij Para.
Guamachuco, stad in Peru, midden in het
Andes-gebergte, 8 mijlen benoordoosten Truxillo,
is de hoofdpl. van het district G.
Guamanga, stad met 26,000 inw. in Peru,
hoofdpl. van het departement Ayacucho, 43 mijlen
bezuidoosten Lima, aan den weg van Cuzco naar
Lima ; gesticht 1539 door Pizaro. In de nabijheid
van G. versloegen de troepen van Sucre de Spanjaarden (1824), en maakten zoodoende een einde
aan de spaansche heerschappij in Zuid-Amerika.
Vroeger was G. de hoofdplaats der voormalige prov.
G., bezuiden de prov. Arequipa, zijnde bet tegenw.
dept. G.
Guanacaste, stad met 4000 inw. in CentraalAmerika, in het district G., dat het westelijkst gedeelte vormt van den staat Costarica, en in 1858 de
twistappel was tusschen Costarica en Nicaragua.
Guanahani, of Katten-eiland, een der Bahama-eilanden. Zie SAN-SALVADOR.
Guanaja, ook Guanaca en Bonacca genaamd,
het oostelijkste, en op een na grootste, der Baaieilanden in de golf van Honduras.
Guanara, stad in Venezuela, prov. Varinas,
52 mijlen bezuidw. Caracas, op den rechteroever van
den Guanarito, die zich ontlast in den Portugueza ;
7000 inw.
Guanaxuato, of Santa-Fe-de-G., een met
circa 730,000 zielen bevolkte, ruim 591 vierk. mijlen groote staat in Mexico, ligt grootendeels op de
hoogvlakten van de Cordilleras van Anahuac, wordt
van het Z. 0. naar het N. W. doorloopen door de
rijk aan zilver zijnde Sierra-de-G., en is uitermate
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vruchtbaar. De hoofdstad G., gesticht 1554, en tot
stad verheven 1741, heeft 50,000 inw.
Zi
P
Guancavelica,stad _n eru—D_UANCAVELICA.
Guanchen, de oorspronkelijke bewoners der
Canarische eilanden ; de laatste resten der C. zijn
in de eerste helft der 16e eeuw uitgestorven.
Guanuco, stad in Peru. Zie HUANUCO.
Guapey, ook genaamd Rio-Grande, rivier in
La Plata, ontspringt op de oosthelling der SierrasAltissimas, en valt na eenen loop van 115 mijlen in
den Mamore.
Guapore, rivier in Brazilie, prov. Mato-Grosso,
scheidt Brazilie van Peru, en vereenigt zich na eenen
loop van 80 mijlen met den Mamore, om de rivier
Madera te vormen.
Guaranis, of Waranis, een der meestverbreide
Indianen-volken in Zuid-Amerika, hestaat uit vijf
hoofdvolkeren, die weder in ontelbare stammen en
onderdeelen gesplitst zip. Men onderscheidt : 1) de
eigenlijke G. Tangs de oevers van den Parana, den
Uruguay en den Ibicuy; 2) de Brazilianen, tegenw.
ingesmolten tot eenige weinige stammen ; 3) de
Amaguas, bedrevene zeevaarders, die eertijds meester waren van de scheepvaart van een groot gedeelte
van Zuid-Amerika ; 4) de Botocudos, vervaarlijke
menscben-eters, in de brazil. provincien Bahia en
Espirito-Santo; 5) de Mundrucus, een woest en oorlogszuchtig yolk, het machtigste deel der bevolking
van de prov. Para. De G. waren in de 17e eeuw voor
een groot gedeelte tot het Christendom bekeerd door
de Jezuieten ; men schat hun zielental op ruim
200,000. — G., onder dezen naarn zijn ook ettelijke
volksstammen bekend, die de landstreken aan de
uitwatering van den Orinoco bewoners.
Guarda, stad in Portugal, prov. Beira, aan den
Mondego, 8 mijlen bezuidoosten Viseu ; gesticht in
het laatst der 12e eeuw op de plaats van het oude
Lancia Oppidana door koning Sancho van Portugal,
die aan de nieuwe stad den naam van G. gaf, omdat
zij als een bolwerk diende tegen de Mooren.
Guardafuy (kaap), of Gardafui, bet oude
Aromatum promontorium, een hoog voorgebergte,
zijnde de oostelijkste uithoek van Afrika, aan de
zuidzijde der golf van Aden.
Guardamar,stad in Spanje, 9 uren gaans bezuidw. Alicante, aan de uitwatering van de Segura
in de Middell. Zee ; 2300 inw.; haven.
Guardia (la), naam van verscheidene spaansche
steden; de voornaamste zijn 1) prov. Pontevedra,
nabij de uitwatering van den Mondego ;11,500 inw.;
versterkte haven. — 2) prov. Toledo, 6 a 7 uren
gaans bezuidoosten Toledo ; 3409 inw. 3) prov.
Santiago, 8 uren gaans bezuidw. Tuy, aan deuitwatering van den Minho in den Oceaan ; 2500 inw.
4) prov. Bilbao, ruim 3 uren gaans benoordw. Logrono ; 2500 inw. — 5) prov. Jaen, ruim 2 uren
gaans bezuidoosten Jaen ; versterkte stad ;1500 inw.
Guardia (la), naam van verscheidene napolitaansche steden; de voornaamste zijn : 1) in Calabrie citeriore, nabij de Middell. Zee, 2- uren gaans
bezuidoosten Cetraro ; 1500 inw.; gesticht door eene
albaneesche kolonie ten tijde van keizer Frederik II.
— 2) G.-Al/Iera, prov. Molise, 8 uren gaans benoordoosten Campobasso ; 1500 inw.; minerale bronnen.
3) G.-Grele, in Abruzzo citeriore, 4 a 5 uren gaans
bezuiden Chieti ; 6000 inw. 4) G.-Lombarda, in
Principato ulteriore, aan de Lombarda, ruim 1 nur
gaans benoordoosten St.-Angelo dei Lombardi :
2500 inw. — 5) G.-Perticari, in Basilicata, ligt
10 uren gaans bezuidoosten Potenza ; 1800 inw.
6) G.- Regia, in Molise, op de noordhelling van den
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Guarena

Guatimozin

Monte Matese, 2 uren gaans bezuidoosten Bojano ;
uit welken goad en edelgesteenten, door de geloo2000 inw. —7) G.-San-Framondi, of G.-della-Sole,
vigen bijeen gebraeht, door de priesters in het meer
in Terra-di-Lavoro, 9 uren gaans benoordoosten
warden geworpen als offerande. In 1826 heeft eerie
Capua ; 4000 inw.
engelsche maatschappij, om die schatten machtig te
Guarena, marktvlek in Piemont, aan den Ta- warden, de drooglegging van dit meer ondernornen,
naro, ruim 1 our gaans benoorden Alba; 2500 inw.
doch slechts de waarheid bevonden, vermeld in reg.
Guarefia, stad in Spanje, prov. Badajoz, 6 uren 16 v. o. kolom 2, blz. 208.
gaans bezuidoosten Merida ; 4000 inw.
Guatemala, ook wel Guatimala, de grootste
Guarico, rivier in Venezuela, prov. Caracas, der staten van Centraal-Amerika, groot 1918 vierk.
outlast zich na eenen zuidwaartschen loop van 40
mijlen, ingedeeld in 17 departementen. Het grootste
mijlen in den Apure.
gedeelte van dit gemeenebest beslaat het zoogeGuarini (Giovanni Battista), ital. dichter, geb. naamde Plateau van G. De westerrand van dit pla1537 te Ferrara, gest. 1612 te Venetie. Uit de verteau worth gevormd door de Cordillera van G., in
zameling van zijne werken (4 dln. Verona 1737-38)
welke bergketen men zeer hooge pieken en 14 roonoemen wij het in nagenoeg alle europeesche talen
kende vulkanen aantreft. De hoofdstad is Guatemalaovergezette herderdrama 11 pastor lido (1585). — la-Nueva (zie het volgende art.). De Spanjaarden
G. Zie GUARINO.
kwamen voor het eerst in dit land in 1502, en hadGuarino (Varinus), geb. 1370 te Verona, gest. den niet veel moeite de volkeren, die het bewoon1460, de eerste die aan zijne landgenooten openbare
den, te onderwerpen, ofschoon die zich roemrijk
lessen in de grieksche taal heeft gegeven. Hij is de
hadden weten staande te houden tegen de keizers
hersteller geweest van de klassieke studien in ltalie.
van Mexico. In 1821 evenwel volgde G. het voorHij had te Constantinopel gestudeerd bij Emmanuel
beeld der overige spaansche kolonien, vermaarde
Chrysoloras. Men, heeft van G. verscheidene ital.
zich onafhankelijk, en vormde met 4 andere staten
vertalingen uit het Grieksch en Latijn, commen(Honduras, San-Salvador, Nicaragua en Costarica)
tarien op Aristoteles en op eenige latijnsche schrijden Bond van G. ook genaamd de Bondsrepubliek
vers, en een Compendium grammaticw Grcecce (Fer(of de Vereenigde provincien) van Centraal Anterika.
rara 1509).
Door eenen opstand in 1839 scheurde Honduras
Guarisamey, stad in den mexicaanschen zich Los van den Bond, en het duurde niet lang of
staat Durango, 11 mijlen bezuidw. Durango ; 4000
ook de vier overige Staten verklaarden zich ieder
inw.; vele mijnen.
afzonderlijk onafhankelijk als republiek (1847). De
Guarneri, lat. Guarnerius, eene luthersche Golf van Honduras wordt ook wel Golf van G. gefamilie te Cremona ; als viool-makers hebben zich
noemd.
vooral beroemd gernaakt: G. (Pietro Andrea), gest.
Guatemala—la—Nueva, d. i. Nieuw-G.,
1680. — G. (Pietro Giuseppe), zoon van den vostad met 60,000 inw., gesticht 1773, na de verrige, geb. 1670. — G. (Giuseppe), neef van P. A.,
woesting van Oud-G. (zie verder hieronder), is
werkte van 1715 tot 1740. Vooral laatstgenoernde
eene prachtige, regelmatig gebouwde stad, op 15
leguas afstands van den Stillen Oceaan, 5000 vt.
is beroeind ; zoo ook G. (Pietro), die te Mantua gevestigd was (1670-90 of 1700-1717).
boven den spiegel der zee, is het middelpunt van
den handel en de nijverheid van geheel Guatemala,
Guast (marquis du). Zie AVALOS (Alfons d').
Guastalla, een tot 1859 tot het hertogdom en heeft o. a. eene universiteit San-Carlos, reeds in
Modena behoorend landje van circa 6 vierk. mijlen,
1676 in het vroegere G. gesticht: want het ontstaan
bevolkt met ruim 76,000 zielen, behoorde in de
van de stad Guatemala dagteekent eigenlijk van
middeleeuwen tot Cremona, vervolgens tot Milaan,
1527, toen zij door Pedro de Alvarado, den verging 1539 als graafschap over aan den onderkoning
overaar des lands, gesticht werd (ter plaatse waar
van Napels, Ferdinand 1 van Gonzaga; in 1746 werd
eerie indiaansche stad gestaan had) onder den naam
het (inmiddels tot een hertogdom verheven) graafvan San-Jago-de-los-Caballeros-de-Guatemala; doch
schap, als opengevallen milaneesch leen, door keireeds 11 Sept. 1541 werd die stad, die toen reeds
zerin Maria Theresia ingetrokken, waarop het 1748,
34,000 inw. telde, geheel verwoest door eene waterbij het verdrag van Aken, werd afgestaan aan den
uitbarsting van den Volcano-de-Aqua. Twee uren
hertog van Parma. In 1796 werd het ingelijfd bij de
gaans noordoostelijker werd G. weder opgebouwd ;
italiaansche republiek, vervolgens 1805 weder als
doch van die stad (die tegenwoordig G.-Antigua,
hertogdom aan Napoleon's zuster Pauline geschond. i. Oud-G. heet) werd 1 773 bet grootste gedeelte,
ken, terwiji haar gemaal, prins Borghese, verheven
met vijf duizend huisgezinnen, verzwolgen in eenen
werd tot hertog van G.; later weed het met Parma
afgrond, bij gelegenheid van eerie geweldige aarden Piacenza door het Weener congres toegezegd aan
beving. In de verwoeste vlakte heeft gen overscliot
Marie Louise, de gemalin van Napoleon, in 1815
der bevolking een nieuiv Guatemala Antigua geandermaal bij het hertogdorn Parma gevoegd, in
sticht, dat tegenwoordig tusschen 7 en 8000 inw.
1847 na Marie Louise's flood afgestaan aan Modena,
telt. Vijf uren gaans beoosten het tooneel der zooen met dit hertogdom later ingelijfd bij het nieuwe
even genoemde verwoesting werd na 1773 het tegenwoordige Nieuw-G. aangelegd onder den naam van
koningrijk Italie. — G., het oude Guardastallum,
hoofdplaats van het voormalige hertogdom G., stad
La Nueva Guatemala de la Asuncion de nuestra Seriora
aan de uitwatering van den Crostolo in den Po,
(zijnde de stad in den aanhef van dit artikel vermeld).
7 uren gaans benoordoosten Parma ; 5000 inw.;
In het dal van Mixco is in 1776 nog een vierde
vermaarde overwinning der Franschen op de OostenG.-la-Nueva aangelegd, dat echter onbeduidend is
rijkers 19 Sept. 1734.
gebleven.
Guastallienen. Zie -nARNABITEN.
Guatimozin, de laatste indiaansche keizer
Gaatavita, eerie Indianen-plaats in Nieuw- van Mexico, neef en schoonzoon van Montezuma,
Granada, 8 uren gaans benoordoosten Bogota, voor
beklom 1520 den troon. In 1521 werd hij gevande spaansche verovering eerie bloeiende Indianengen genomen door Cortez, nadat hij te vergeefs bestad ; in de nabijheid het diepe Meer van G., op
proefd had zijne hoofdstad Mexico tegen den spaanwelks oever vroeger een beroemde tempel stolid,
schen veldheer te verdedigen. Aanvankelijk werd hij

Guaviare
tamelijk wel behandeld ; doch het duurde niet lang
of Cortez bad de zwakheid hem over te leveren aan
hebzuchtige heethoofden, die, om te weten te komen waar de keizerlijke schatten verborgen lagers, G.
pijnigden op gloeiende kolen. Zijn minister lag naast
hem, en onderging hetzelfde lot ; toen deze, de pijnen niet langer kunnende verduren, een smeekenden
blik naar zijnen meester wierp, als wilde hij vergunning vragen om te mogen spreken, antwoordde
G.: ,En ik dan, leg ik dan op rozen?" Door de tusschenkomst van Cortez werd deze marteling gestaakt ; doch in 1522 werd G. opgehangen, daar
men vermoeden had, dat hij pogingen aanwendde
om nit zijne gevangenis te ,ontvluchten. De ongelukkige keizer was nauwlijks 25 j. oud toen hij
stierf.
Guaviare, of Guayavero, rivier in het binnenland van Nieuw-Granada (in Cundinamarca), ontspringt in de Sierra de Pardaos, en valt na eenen
loop van 120 mijlen in den Orinoco, bij SantaFernanda in venezuelaansch Guiana.
Guayama, zeestad op de zuidkust van het
eiland Portorico ; 5000 inw.
Guayambre, rivier. Zie onder GUAYAPE.
Guayana. Zie GUIANA.
Guayape, of Patuca, rivier in den centraalamerikaanschen staat Honduras, outlast zich in de
Golf van Honduras, na den Guayambre in zich te
hebben opgenomen, die het landschap Olancho doorstroomt, en die, even als de G., van oudsher beroemd
is als rijk aan goad.
Guayaquil, departement in de zuid-amerik.
republiek Ecuador, aan de kust van den Stillen
Oceaan, is 1197 vierk. mijlen groot, en bevolkt met
56,000 zielen. De hoofdplaats G., eene havenstad
met 2'2,000 inw., (aanvankelijk op eenigen afstand
van daar) ligt sedert 1537 aan de uitwatering der
rivier G., die nit bet meer Sambovarnbam komt en
zich na eenen zuidwaartschen loop van 12 mijlen
ontlast in de Golf van G., waarin verscheidene
eilanden, van welke Puna het voornaamste is.
Guaymas, zeestad in den mexic. staat Sonora,
op de oostkust der Golf van California, aan de uitwatering eener rivier, is de eene zeehaven van Sonora, en heeft 3000 inw.
Guayra (la), zeestad in Venezuela, prov. Caracas, is de hoofdstad der republiek en de haven
van Caracas, wordt bescherind door forten, en heeft
8000 inw. In 1812, toen la G. bijna geheel verwoest
werd door eene aardbeving, bedroeg de bevolking
circa 13,000 zielen.
Gubbio, het oude Iguvium of Eugubium, stad
in de ital. prov. Urbino, benoordoosten het meer
van Trasimene, 10 uren gaans bezuiden Urbino ;
8000 inw.; op het stadhuis worden de beroemde
Eugubinische Tafelen bewaard (zie EUGUBIUM).
Guben, stad in de pruis. prov. Brandenburg,
11 uren gaans bezuiden Frankfort aan de Oder, aan
de bevaarbare Meisse, en aan den spoorweg van Herlijn naar Breslau; 14,000 inw.
Gudbrandsdal, een aan natuurschoonheden
rijk dal in Noorwegen, strekt zich nit van Lillehamrner aan het Mjesen-meer tot Dovrefjeld, en wordt
doorsneden door de Logen-Elf en door den grooten
weg van Christiania naar Drontheim.
Gude (Hans), deensch landschapschilder, geb.
13 Maart 1825 te Christiania, gevormd te Dusseldorf, waar hij later onderwijzer aan de schilderakademie werd.
Guden—Aa, de voornaamste rivier in Jutland,
ontspringt beoosten Eistrup, vormt in haren 24 mij-
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len langen loop verscheidene meren, en entlast zich
nabij Randers in het Kattegat, waar hare uitwatering den Randers-Fjord vormt.
Gudensberg, stad in Hessen-Cassel, prov.
Neder-Hessen, ruim 4 uren gaans bezuidw. Cassel ;
2100 inw.; 2 oude kasteelen ; ijzermijnen.
Gudgod, naar G. togen de Israelieten na den
dood van Aaron ; Deut. 10 : 7.
Gudin (Theod.), voornaam fransch zeeschilder,
vooral zeegevechten, geb. 15 Aug. 1802 te Parijs.
Gudzjerat. Zi_e G UZERAT.
Guebren, of Ghebren, fransch Guêbres, onder
deze benaming in den ruimsten zin verstaan de Mahomedanen alle volkeren, die, zonder tot het Jodendorn of tot het Christendom te behooren, niet den
Islam belijden. Meer in het bijzonder heeft men onder den naam van G. de vuur-aanbidders te verstaan,
d. de belijders van de leer van Zoroaster. Ze worden ook Parsis genoemd, orndat ze oorspronkelijk
zijn nit Fars of Farsistan (het oude Persis), en ook
wel Madzjoes, naar de magiers of wijzen, die de
priesters van Zoroaster zijn. De G. aanbidden de zon
als het beeld der godheid en van het reinste vuur ;
ook de overige vaste sterren worden door hen vereerd : ze blusschen nooit opzettelijk vuur uit, maar
laten het van zelve uitgaan ; dit is zoo sterk, dat ze
zelfs hun huis reddeloos eene prooi der vlammen laten worden, wanneer het in brand geraakt. Daarbij
zijn zij bijgeloovig gehecht aan hunnen gordelriem,
lien ze nooit atleggen. Bij de G. neemt de broeder
zijne eigene zuster tot vrouw. De heilige boeken van
Zoroaster worden met godsdienstigen eerbied door
hen bewaard. De G. zijn zachtaardig, goedig en trouw
van aard, en verdienen geenszins de minachting,
waarin ze bij de Musulinannen staan. De vuuraanbidding, die in Perzie bestaan had sedert de onheugelijkste tijden, hield op daar te heerschen onder
Alexander en diens opvolgers de Seleucieden en de
parthische Arsacieden, en werd in 225 hersteld door
Ardesjier Babekhan, den stichter van de dynastie
der Sassanieden in Perzie ; doch in 655, tijdens de
arabische overweldiging en de invoering van het
Islamismus, werd de vuur-aanbidding voor goed verdrongen, en de aanhangers daarvan geraakten verstrooid. Een gedeelte hunner nam de wijk naar de
berglanden bezuiden de Caspische Zee, de overigen
verhuisden naar Guzerat. De verschillende mahomedaansche dynasties vervolgden de G. rusteloos,
ten einde hen geheel en al uit te roeien; niettemin
vindt men er nog ten huidigen dage in Perzie, te
Teheran, te Ispahan, en vooral in Kerman. In India
zijn ze talrijker ; daar bewonen zij de oevers van den
Sind en het landschap Guzerat ; maar hun eigenlijke
hoofdzetel is Bombay, waar ze onder bescherming
staan van het britsche gezag.
Guêbriant (Jean Baptiste BUDES, graaf van),
maarschalk van Frankrijk en een der grootste veldheeren nit de 17e eeuw, geb. 1602 op het kasteel
Du-Plessis-Budes in Bretagne, trail zeer jong in
krijgsdienst, deed zijne eerste wapenfeiten in Holland, en klom door zijne heldendaden op tot de
hoogste rangen, onderscheidde zich bij het beleg van
Breisach (1638), bemachtigde Pontarlier, Noseroy,
Joux, bevocht de overwinning van Wolfenbuttel
(1641) en die van Kempen (1642), doch stierf 1643
aan eene wond, die hij bekomen had bij het beleg
van Rothweil in Zwaben.
Guebwiller, duitsch Guebweiler, stad in het
fransche dept. Boven-Rijn, ruim 2 uren gaans bezuidw. Ruffach, aan de Lauch; 4000 inw.; gesticht
1271;door deArmagnakken te vergeefs belegerd1444.
78.
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Guel

Guel, uit den stam Gad, een der verspieders,
die door Mozes werden uitgezonden om het land
Canaan te verkennen ; Numeri 13: 15.
Gueldre (la), fransche naam van Gelderland.
Guelferbytum, lat. voor Wolfenbuttel.
Guelfen, duitsch Welfen, prinselijk geslacht,
in de 11 e eeuw uit Italie verhuisd naar Duitschland,
dagteekende (zegt men) reeds van de 9e eeuw. Eer
de G. uit Italie emigreerden, waren ze in twee linien
gesplitst, die een aantal domeingoederen bezaten in
Zuid-Duitschland, voornamelijk tusschen den Brenner en den St.-Gothard. Een lid van het beroemde
geslacht van Este, Azzo of Ezzelino, geb. omstr.
1020, gest. op zeer hoogen leeftijd, trouwde Cunegonde, de erfdochter der G. van de tweede linie, en
vereenigde hunne bezittingen met zijne eigene domeingoederen in Italie. De zoon van Azzo, Guelf of
Welf, bijgenaamd de Groote, die later hertog van
Beieren werd, erfde op zijne beurt bezittingen uit
de eerste linie (d. de linie der Guelfen van Altdorf)
en werd zoodoende, omstr. de helft der 1 le eeuw,
de stamheer van het nieuwe huis der G., waarom
hij genoemd wordt Guelf I. In 1070 ontving hij
van keizer Hendrik IV het hertogdom Beieren, dat
pas ontnomen was geworden aan hertog Otto II ;
maar later geraakte hij in onmin met keizer Hendrik IV, omdat deze hem dwong een gedeelte van
Beieren terug te geven aan hertog Otto, die zich
met den keizer verzoend had. Alsnu vormde G. I.
eenen bond tegen den keizer, veroverde Regensburg,
Augsburg, Saltzburg, en versloeg Hendrik IV voor
Wurtzburg. Vervolgens toog G. I. met den eersten
kruistocht naar het Heilige Land, en stierf, bij zijnen terugkeer van daar, 1101 op het eiland Cyprus.
hertog van Beieren, zoon en opvolger
—GuelfI,
van den vorige, trouwde met gravin Mathilde, de
dochter van Bonifacius van Este, welk huwelijk echter 1097 door echtscheiding werd ontbonden. Hij
omhelsde eerst de partij van Hendrik IV, doch verliet die reeds spoedig, en koos die van den in opstand zijnden Hendrik V; onder de regeering van
laatstgenoemden keizer stond G. II in hooge gunst.
Hij stierf kinderloos 1120, en liet Beieren na aan
zijn broeder Hendrik den Zwarte, op wiens zoon Hendrik den Trotsche het overging in 1026. Deze vergrootte alweder het grondgebied der G., en ontving
het hertogdom Saksen van zijnen schoonvader, keizer Lotharius. Doch toen hij bij den dood van laatstgenoemden het keizerrijk betwistte aan Conrad III
van Hohenstaufen, werd hij van het grootste gedeelte
van zijn grondgebied beroofd (1139) .—Guelf III,
broeder van Hendrik den Trotsche, en voogd over
Hendrik den Leeuw, zijnen neef, trachtte ten behoeve
van dezen Beieren te veroveren, dat door keizer
Conrad aan Leonard van Oostenrijk geschonken was.
Maar in 1140 deed de rijksdag van Worms hem in
den rijksban, waarop hij aan den keizer den slag
van Weinsberg leverde, en dien verloor : bij dezen
veldslag werden voor het eerst de namen gebezigd
van Guelfen en Gibellijnen als strijdleuzen en wapenkreten der beide partijen (zie het volgende artikel).
Later verzoende Guelf III zich met keizer Hendrik
en vergezelde hem naar Palestina. Hij stierf bij zijnen terugkeer omstr. 1145. — Na den algeheelen
ondergang der Guelfen, die uit Saksen en Beieren
waren verdreven, vereenigde hun erfgenaam Otto,
bijgenaamd het Kind, kleinzoon van Hendrik den
Leeuw, het overschot van hun grondgebied, en droeg
dit (1235) als hulde op aan keizer Frederik II, die
het hem als keizerlijk leen teruggaf met den titel
van hertog van Brunswijk. Zie BRUNSWIJK.

Guelfen
Guelfen en Gibellijnen, de namen van
twee machtige partijen, die Duitschland en Italie
verdeelden in de 12e, 13e en 14e eeuw. De twisten
der G. ontstonden het eerst in Duitschland. Twee
aanzienlijke geslachten betwistten elkander de keizerlijke kroon na den dood van Lotharius (1138):
aan het hoofd der eene partij stond Conrad, zoon
van Frederik van Hohenstaufen, hertog van Zwaben,
heer van Waiblingen of Gieblingen (verbasterd tot
Gibellijnen); aan het hoofd der andere stond Hendrik de Trotsche, hertog van Saksen, neef van Welf
(Guelf II), hertog van Beieren. Het hoofd der Gibellijnen, Conrad, werd tot keizer verkoren ; doch
de familie der Guelfen weigerde hem als zoodanig te
erkennen, en deed al bet mogelijke om hem overal
vijanden te verwekken : zoodoende geraakte al spoedig het geheele rijk verdeeld in G. en G.; het eerst
werden die namen als strijdleus gebezigd in den
veldslag, die 1140 door Guelf HI aan Conrad werd
geleverd bij het kasteel van Weinsberg. In Duitschland echter waren die partij-woelingen reeds spoedig zoo goed als geeindigd (zie het vorige art.);
doch in Italie duurden ze des te langer voort. De
familie der Guelfen vond aanhang in bijna alle steden van Italie, die het juk der keizers moede waren,
terwijl ook de pans hare zijne koos, verbitterd
gelijk deze was over den heftigen tegenstand, dien
hij van den keizer ondervonden had in de zaak der
Investituren (zie dat art.). De steden van Lombardip, met Milaan aan het hoofd, verklaarden zich
onafhankelijk, en vormden een bond, die met hart
en ziel de partij der Guelfen voorstond. Een minder
machtige bond, met Pavia aan het hoofd, bleef aan
den keizer getrouw, en vereenigde met hand en tand
de partij der Gibellijnen. Het duurde echter tot
1159 eer die twisten in Italie tot eenen openbaren
oorlog kwamen. Aanvankelijk waren de Gibellijnen
overwinnaars ; keizer Frederik Barbarossa, in weerwil van al de krachtsinspanning van zijnen duchtigen tegenstander (pans Alexander III) bemachtigde
Milaan, verwoestte die stad, dat er bijna geen steen
van op den anderen bleef (1162), en onderwierp
vervolgens al de lombardische steden. Maar hij werd
op zijne beurt verslagen bij Lignano (1176) en
genoodzaakt om op den rijksdag van Constans (1183)
de lombardische steden weder als onafhankelijk te
erkennen. De strijd brak evenwel op nieuw uit onder
de regeering van keizer Frederik II. Deze vorst was
aanvankelijk overwinnaar : hij versloeg de Milaneezen te Corte-Nova (1237), maar zijn zoon Entius
werd overwonnen door de Boloneezen ; in Duitschland werd Frederik als keizer afgezet, en vervangen
door Willem, graaf van Holland, die door pans Innocentius IV met de keizerlijke waardigheid bekleed
was, en Frederik, overstelpt van verdriet, nam de
wijk naar zijne napolitaansche bezittingen, waar hij
1250 stierf. Van dat tijdstip of had de strijd der
G. en G. opgehouden een algemeen karakter te dragen ; het was voortaan slechts een strijd tusschen
twee of meer italiaansche steden, of slechts tusschen
twee partijen in eene en dezelfde stad. Te Verona
deed Ezzelino de Wreedaard een oogenblik de gibellijnsche partij zegevieren, maar hij moest weldra
het onderspit delvers voor den markies van Este
(1259). Te Milaan was de familie Torriani, die aan
het hoofd der guelfische partij stond, genoodzaakt
de vlag te strijken voor de Visconti, aanhangers der
Gibellijnen (1277). Te Florence, waar de G. en G.
dikwijls onderscheiden werden onder de namen
Witten en Zwarten (Bianchi en Neri), ontweldigde
Sylvester de Medici het gezag aan de gibellijnsche

Guelfen-orde
familie Uberti, en gaf aan de Florentijnen eene democratische staatsregeling (1258). Pisa was trouw
gebleven aan de keizers ; doch door deze verlaten,
kwatn het (1284) onder het gezag der Guelfen, na
eenen rampspoedigen oorlog tegen Genua. Rome
werd geslingerd tusschen de oligarchie en de democratie, tusschen de Gibellijnen en de Guelfen; de
tribuun Nicolaas Rienzi gal het gezag voor een korten tijd in handen van Iaatstgenoemden (1347).
Over het geheel genomen waren de Gibellijnen aanhangers van het keizerlijk gezag en van de feodale
hierarchie; de Guelfen daarentegen waren de aanhangers van den pans en van de nationale onafhankelijkheid. De twisten der G. en G., na vier
eeuwen lang Italie beroerd en menig hloedbad aangericht te hebben, gingen eindelijk te niet door den
inval der Franschen in Italie (1495).
Guelfen—orde, eene hanoveraansche ridderorde, ingesteld 1815 door George, pries-regent van
Engeland, en door koning Ernst August vernieuwd
1841.
Guelph, stad in West-Canada, hoofdpl. van het
graafschap Wellington, aan den Speed ; 4500 inw.
Guêmenee, 1) stadje in het fransche dept.
Morbihan, ruim 4 uren gaans bewesten Pontivy ;
1500 inw. — 2) Guemende-Penfas, stad in het
fransche dept. Beneden-Loire, aan den Don, 9 uren
gaans benoordoosten Savenay; 5000 inw.
Guer, 1) stad in het fransche dept. Morbihan,
5 uren gaans beoosten Ploermel; 3500 inw.
2) kustrivier in Bretagne, in het fransche dept.
Cotes-du-Nord, outlast zich na eenen loop van
7 mijlen beneden Lannion in het Kanaal.
Guèrande, stad in het fransche dept. BenedenLoire, 9 uren gaans bewesten Savenay ; 8700 inw.;
gesticht in de 6e eeuw ; ingenomen 1342 door Lodewijk van Spanje, 1373 door Duguesclin ; te vergeefs belegerd 1379 door den beroemden Olivier de
Clisson, en 1489 door maarschalk de Rieux. Een
vermaard traktaat, waardoor een einde gemaakt
werd aan den Successie-oorlog in Bretagne, werd te
G. gesloten 1365: bij dit traktaat stond de familie
van Blois hare rechten op Bretagne of aan de graven van Montfort.
Guerche (la), twee fransche plaatsen: 1) stad
in het dept. Ille-Vilaine, ruins 5 uren gaans bezuiden Vitr6; 4500 inw. — 2) dorp in bet dept.IndreLoire, aan de Creuse, ruim 8 uren gaans beznidw.
Loches; 600 inw.; Karel VII had hier een kasteel
laten bouwen voor Agnes Sorel.
Guercino, eigenlijk Giovanni Francesco Barbieri, geb. 1590 te Cento bij Bologna, gest. 1666 te
Bologna, een der beroemdste schilders van Italie,
had zich geheel en al zelf gevormd. Zijn bijnaam G.
beteekent ,,de Scheele".
Guèret, stad in Frankrijk, hoofdpl. van het
dept. Creuze, tusschen de Creuze en de Gartempe,
op eene hoogte, 15 uren gaans benoordoosten Limoges; 5200 inw.; geboortepl. van A. Varillas.
Guericke (Otto van), duitsch natuurkundige,
geb. 20 Nov. 1602 te Maagdenburg, was 1646-81
burgemeester aldaar, en stierf 11 Mei 1686 te Hamburg. Hij was de uitvinder van de luchtpomp (1650),
van den manometer (1661), en van de eerste onvolkomene electriseer-machine zonder conductor.
Zijne natuurk. nasporingen heschreef hij in zijne
Experimenta nova, ut voeant, Magdeburgica (Amsterdam 1672). Hij heeft ook geschreven eene
Geschichte der Belagerung von Magdeburg (uitgegeven door Hoffmann, Maagdenburg 1860). In 1852
is hem te Maagdenburg een gedenkteeken opgericht.
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Guêrigny, dorp in het fransche dept. Nièvre ;
1200 inw.; de grooteijzergieterijen van La Chaussade,
inzonderheid voor ankers en kettingen.
Guerillas. Zie GUERRILLAS.
Guerin (Pierre Narcisse, baron), fransch historie-schilder, leerling van Regnault, geb. 13 Mei
1774 te Parijs, werd 1821 directeur der fransche
schilder-akademie te Rome, waar hij 16 Juni 1833
stierf. — G. (J. B. Paulin), fransch historie-schilder, geb. 25 Maart 1783 te Toulouse, gest. 19 Januarij 1855.
Guernica, zeer oude stad in Spanje, 7 uren
gaans benoordoosten Bilbao ; 1600 inw.; het rijksarchief der Baskische provincien.
Guernsey, het oude Sarnia, een der aan
Groot-Britannia behoorende normandischwilanden
in het Kanaal, is 1 vierk. m-ij1 groot, bevolkt met
30,000 zielen, is een vruchtbaar en bekoorlijk landschap, en heeft het havenplaatsje St.-Pierre tot
hoofdplaats. Door Hendrik I werd G. aan de Kroon
getrokken.
Guèronniere (vicomte de la). Zie het artikel
LA GUERONNIERE.
Guerre (Martin), geb. te Andaye in Frankrijk
aan de spaansche grenzen, in het begin der 16e eeuw.
Reeds sedert acht jaren be yond hij zich in Spanje,
in krijgsdienst, toen een zijner vrienden, zekere Armand du Tilh, die sprekend op hem geleek, op het
denkbeeld kwam, om zich voor Martin G. nit te
geven, Wiens vrouw werkelijk dacht dat zij in hem
haren man terug zag, terwijl ook de geheele familie
in dien waan verkeerde. Ongeveer drie jaren lang
had Armand du Tilh reeds zijne rol gespeeld als
Martin G., toen eindelijk de ware Martin G. naar
huis kwam : toen eerst ontdekte de vrouw dat zij
het slachtoffer was geweest van bedrog ; de bedrieger werd opgehangen (1560).
Guerrero, eel] in 1849 uit gedeelten der staten
Mexico en Puebla opgerichte staat der republiek
Mexico, groot circa 1387 vierk. mijlen, bevolkt met
omstr. 270,000 zielen, heeft tot hoofdstad Tixtla
(ook wel Ciudad Guerrero genoemd), met 4500 inw.;
de voornaamste haven is Acapulco. Deze staat is G.
genoemd ter eere van den president G. (zie het volgende art.).
Guerrero (Vincente), geb. omstr. 1780, van
indiaansche afkomst, onderscheidde zich in den
mexicaanschen bevrijdingsoorlog, werd 1 April 1829
president, doch moest reeds 18 Dec. de plaats ruimen voor Bustamente. Bij eene poging om weder
het presidentschap machtig te worden, iced G. de
nederlaag, werd te Acapulco gevangen genomen, en
14 Fehr. 1831 te Cuylava doodgeschoten.
Guerrillas, d. kleine oorlogen, zoo noemt
men in Spanje de gewapende benden, bestaande uit
boeren en schaapherders, die bij vijandelijke invallen, en bij binnenlandsche oorlogen, mede doen
op hunne eigene hand ; zoo o. a. om afbreuk aan de
Franschen te doen (1808-1814); de voornaamste
Guerrilla-hoofden zijn toen geweest Renovales, Mina,
Juan Martin (bijgenaamd Empecinado) pastoor
Merino.
Guerzeh, ook Gerzeh. Zie GHER ZEN.
Gueselin (du). Zie DUGUESCLIN.
Guet (le). Under dezen naam verstond men in
Frankrijk vOOr de omwenteling van 1789 eene wacht
te Parijs, die des nachts had te waken voor de veiligheid der burgers ; zij stond onder de bevelen van
een luitenant van politic. De instelling van deze
nachtwacht dagteekende reeds uit de 10e eeuw.
Lang werd de dienst gedeeld door de burgers en
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uit europ. koloniên ontstane bevolking ; bet geheele
binnenland van G. is bewoond door inlandsche volkeren, waarvan de voornaamste zijn: de Caraieben,
de Gallibis, de Warrows, de Acawaws, de Arowakken, enz. Volgens sommige schrijvers is G. ontdekt
door Columbus in 1498 ; waarschijnlijker echter is
de lezing, volgens welke die ontdekking plaats had
in 1499 door Americus Vespucius, die zich het jaar
te voren had vereenigd met de zeevaarders Olonzo
et la situation des terrains qui traversent la France
Ojeda en Juan de la Coza, om met hen, op aandrijyen van den bisschop van Badajoz (die een peret l'Angleterre(1746);Mdmoiresurquelquesmontagnes
soonlijken haat tegen Columbus koesterde), eene
de la France qui ont ete des volcans (1752); Histoire
ontdekkingsreis te ondernemen, ten einde zoo mode la decouverte Waite en France dematiêres semblables
gelijk aan den roem van Columbus afbreuk te doers.
a celles dont la porcelaine de la Chine est composde
Zooveel is intusschen zeker, dat G. in 1504 bezocht
(1765), ten gevolge van welke ontdekking de porwerd door Vasco Nuilez, die er het eerst eene eenigsselein-fabriek van Sévres opgericht werd.
Guevara, vlek in de spaansche prov. Vittoria, zins uitvoerige beschrijving van gaf. In de 16e eeuw
zijn verscheidene vergeefsche pogingen beproefd, om
aan den Zadorra, met een fort, 1833-39 in handen
in het binnenland het Eldorado te vinden, waarvan
der Carlisten, gaf zich eerst over toen Don Carlos
zooveel wonderen verhaald zijn. Eerst in het begin
naar Frankrijk gevlucht was.
Gugernen, Gugerni, een yolk in Germanica 2a; der 17e eeuw kwamen zich op de kusten de eerste
europeesche kolonièn nederzetten. Tegenwoordig is
ze bewoonden de plaatsen, waar de Rijn en de Maas
G. gesplitst in vijf gedeelten, namelijk :
het dichtst bij elkander komen en vervolgens van
1) VenezuelaanschGuiana(aanvankelijkSpaanschG.
het oosten naar het westen stroomden, tusschen de
toen Columbiaansch G. genoemd), zijnde het p oorUbièrs en de Batavieren, met andere woorden het
delijkste gedeelte, strekt zich uit van de uitwatering
tegenwoordige land van Cleve. De G. namen deel
van den Orinoco tot aan kaap Nassau, en in het
aan den opstand van Claudius Civilis.
Guggenbithl (Louis), geb. 1816 te Zurich, binnenland langs den Orinoco tot over de Evennachtslijn. Dit uitgestrekt gebied omvat 11,293
sedert 1837 geneesheer in het zwits. kanton Glarus,
vierk. mijlen, slechts bevolkt met even 56,000 zieopende 1841 in een huis op den Ahendberg bij Inlen. De hoofdstad is Angostura.
terlaken een gesticht ter verpleging van idioten ; hij
2) Britsch Guiana (of Engelsch G.), ten zuiden
stierf 10 Febr. 1863 te Montreux aan het meer van
van het vorige, strekt zich uit langs de kust van den
Geneve.
Guglielmi (Pietro), ital. componist, geb. 1727 Oceaan tot aan de rivier Corantijn, waardoor het
gescheiden wordt van Nederlandsch G., waartoe het
te Massa- Carrara, maakte zich door zijne komieke
vroeger behoord heeft ; doch in 1808 hebben de
en heroieke operaas bemind te Weenen, Madrid en
Engelschen zich meester er van gemaakt, en in 1814
Londen, werd 1793 kapelmeester van St.-Pieter te
is het hun in bezit toegewezen. Britsch G. is 3587
Rome, en stierf aldaar 19 Nov. 1804.
Guhrau, stad in pruis. SilezW, 10 mijlen be- vierk. mijlen groot, bevolkt met 180,000 zielen;
het is ingedeeld in de provincial Essequebo, Demenoordoosten Breslau, aan de Bartsch ; 4100 inw.;
rary, en Berbice. De hoofdstad is Georgetown,
ruim 100 koornmolens, die door wind worden
3) Nederlandsch Guiana (of Hollandsch G.), tegedreven.
genwoordig veelal kolonie Suriname genoemd, grenst
Gui, of Guy, de heilige. Zie VITUS.
ten noordwesten aan Britsch G., ten oosten en ten
Gui, of Guy. Zie GUIDO.
Guiana, naam van twee steden: 1) Viega-G., zuiden aan Fransch 6., waarvan het gescheiden is
door de Marowijne. Het is ruim 1800 vierk. mijlen
d. i. Oud-G., in Venezuela, aan den Orinoco, 25
groot, bevolkt met 54,000 zielen. De hoofdstad is
mijlen benoordoosten Angostura. — 2) Nueva-G.,
Paramaribo. Dit gedeelte van G. werd het eerst geOf San-Tome-de-la-G.; Lie ANGOSTURA.
Guiana, of Guyana, spaansch Guayana, portug. coloniseerd door de Engelschen ; de Hollanders
maakten zich meester er van in 1667, en bij den
Guianna, eene landstreek in Zuid-Amerika, vormt
vrede van Breda (1667) werden zij in het bezit beeen groot eiland, dat bespoeld wordt door den Atlantischen Oceaan, de Amazonen-rivier, den Riostendigd. Tijdens de fransche omwenteling, toen
Negro, de Cassiquiari en den Orinoco ; het bevat eene
Holland door de republikeinsche troepenmacht overweldigd was, maakten de Engelschen zich meester
uitgestrektheid van ongeveer 60,000 vierk. mijlen,
is ruim voorzien van bergen, die echter niet zeer
van geheel Hollandsch G.; bij den vrede van Amiens
hoog zijn; de voornaamste keten, de noorder-Cor(1802) gaven zij het terug ; maar in 1808 namen
ze op nieuw een gedeelte van Hollandsch G. in bedillera, is de scheidlinie tusschen bet stroomgebied
van den Orinoco en dat van de Amazone, en neemt
zit (nl. het tegenwoordige Britsch G.), dat hun in
1814 voor goed bleef toegewezen. Zie overigens
achtereenvolgend de namen aan van Parime, Paracaina, Acaray, Tumucumaque. Talrijk zijn de rivieSURINAME.
4) Fransch Guiana (in de 17e eeuw droeg dit
ren, die uit al die bergen ontspringen ; de voornaamste zijn : de Cachipuc, de Berbice, de Demerary,
den naam van France Equinoxiale), het oostelijk
de Essequebo, de Oyapoc, de Suriname, de Mana,
gedeelte van G., ligt tusschen Nederlandsch G. ten
de Approague, de Marowijne, de Rio-Negro, de Rionoordwesten, en Brazilid ten zuiden en zuidwesten.
Branco, enz. Het klimaat is verschillend naar gelang
Het is 2715 vierk. mijlen groot, bevolkt met ruim
van de hoogten, en over het algemeen vreeselijk
17,000 zielen. De hoofdstad is Cayenne ; andere
warm, vooral langs de zeekusten ; groote bosschen,
steden Remire, Roura, Sinnamary. Zie overigens
talrijke moerassen, vandaar eene groote vochtigheid
CAYENNE.
en een ongezond klimaat. De grond is bij uitne5) Braziliaansch Guiana (vroeger Portugeesch G.),
mendheid vruchtbaar. Aileen bet kustland van G.
het grootste der vijf gedeelten, ligt bezuiden Venebehoort metderdaad aan Europeanen of aan eene
zuelaansch en Fransch G., tusschen den Rio Negro,
door eene compagnie, die onderhouden werd door
den koning ; bij een edict van 1563 werd de sterkte
van die compagnie vastgesteld op 50 man te paard
(Chevaliers du Guet) en 100 man voetvolk.
Guettard (J. Et.), fransch genees- en natuurkundige, geb. 1715 te Etampes, gest. 1786 te Parijs,
is een dergenen, die de beoefening van de mineralogie in Frankrijk het krachtdadigst hebben bevorderd. Men heeft o. a. van hem: .3Iemoire sur la nature

Guibert
de Amazonen-rivier en de Cordilleras, en eindigt in
kaap Branco. Dit uitgestrekte gebied (omstreeks
1,300,000 vierk. roeden) is uiterst schraal bevolkt,
hoofdzakelijk door rondzwervende Indianen-stammen ; het wordt doorsneden door de rivier Branco
en eene menigte andere rivieren, en bevat verscheidene kleine steden, waarvan de voornaamste zijn:
Barro-do-Rio-Negro, Alemquer, Barcelos, Olivenza,
enz. In naam behoorde deze groote landstreek eerst
aan Frankrijk, waardoor het 1713 werd afgestaan
aan Portugal, dat het verloor te gelijk met Brazilie.
Guibert, tegenpaus, was aartsbisschop van
Ravenna, toen hij, beschermd door keizer Hendrik
IV, tot den pauselijken Stoel werd verheven (1080),
als opvolger van Gregorius VII; hij nam den naam
aan van Clemens III. Hij bleef meester van een gedeelte van Rome tijdens het pausschap van Victor
III, werd eiudelijk verdreven, loch keerde terug
onder Urbanus II. Eerst onder Pascal II werd hij
voor goed verdreven (1100), en hij stierf in datzelfde jaar plotseling te Citta di Castello.
Guibert(Jacques Antoine Hippolyte, graaf van),
fransch marechal-de-camp, ook als schrijver bekend, geb. 12 Nov. 1743 te Montauban, diende met
onderscheiding in den 7-j. oorlog (1756), werd
vervolgens naar Corsica gezonden, van welk eiland
hij het bezit aan Frankrijk verzekerde (1767). In
Frankrijk teruggekeerd, stierf hij 6 Mei 1790. Zijn
Essai general de tactique (2 din. Luik 1772) is van
zijne werken het voornaamste ; hij schreef ook eenige
treurspelen. Zijne lichamelijke schoonheid overtrof
nog de hoedanigheden van zijnen geest, en boezemde aan menige vrouw eenen sterken hartstocht
in, o. a. aan mej. de 1'Espinasse. De brieven, door
deze dame aan G. geschreven, zijn later in het Licht
gegeven door G.'s weduwe, die pas 32 j. telde toen
hij stierf (zij zelve, voor haar huvvelijk eene mej. de
Courcelles, was geb. 1758 en stierf 1826). Mevrouw
de G. heeft ook nog verscheidene andere manuscripten van haren man ter perse gebracht, behalve
de Lettres de mademoiselle de l'Espinasse.
Guicciardini (Francesco), italiaansch geschiedschrijver, geb. 6 Maart 1482 te Florence, behoorde tot eene oude familie, was op 23-j. leeftijd
reeds hoogleeraar in de rechten, bekleedde onder
de pausen Leo X, Adriaan VI en Clemens VII verscheidene hooge staats-ambten, en stierf te Florence
17 Mei 1540. Door zijne Istoria d'Italla (boek 1 tot
16, Florence 1561 ; boek 17 tot 20, Flor. 1564 ;
beste editie van Rosini, 10 din. Pisa 1819), loopende
over het tijdvak van 1490 tot 1535, heeft G. zich
eenen geachten naam verzekerd onder de geschiedschrijvers van den eersten rang. Zijne Opere inedile
zijn uitgegeven door Pietro en L. G (Flor. 1858 en v.).
— G. (Ludovico), neef van den vorige, geb. te
Florence 1523, hield zich een geruimen tijd te Antwerpen op, waar hij 22 Maart 1589 stierf. Behalve
eene ook in het IIollandsch overgezette (van 1490
tot 1534 loopende) ,Geschiedenis van Italie", heeft
men van hem twee geachte werken over de Nederlanden, nl. zijne geographische Descrizione di tutti
i Paesi-Bassi, altrimenti detti Germania inferiore en
zijn hist. werk, getiteld : Commentarii Belle cose pin
memorabili seguite in Europa, specialmente in questi
Paesi-Bassi (loopende van 1529, vrede van Kamerijk,

tot einde 1550).

Guichardin, fransche spelling voor Guic-

ciardini.

Guiche, twee fransche dorpen :1) dept. BassesPyrenees, 6 uren gaans bezuiden Bayonne ; 1800 inw.;
heerlijkheid van den tak Gramont der familie van

Guido

1237

Guiche. — 2) La Guiche, dept. Saone-Loire, circa
5 uren gaans benoordoosten Charolles; 1000 inw.
Guiche, naam van twee familien, namelijk van
Guiche (zie hieronder) en van la Guiche (zie bet art.
LA GUICHE).

Guiche (Diana, gravin van) , de schoone Corisande
genaamd, dochter van Paul d'Andouins, was gehuwd
met Philibert de Gramont, graaf van Guiche, gouverneur van Bayonne (die 1580 stierf), en werd
weduwe op haar 26e jaar. Hendrik IV, destijds nog
maar koning van Navarre, werd smoorlijk op haar
verliefd ; de gravin van G. beantwoordde hem met
wederliefde, en bleef haar gansche leven aan kern
gehecht. In de oorlogen der Ligue verkocht zij voor
hem hare diamanten, verpandde hare bezittingen, en
zond hem zelfs eene hulpbende van 20 a 24,000 Gascogners, die zij op hare eigene kosten had laten aanwerven. De schoone Diana stierf vergeten in 1620.
In de bibliotheek van het Arsenaal worden brieven
van Hendrik IV aan Corisande bewaard, die 1769 in
druk zijn verschenen in 'le Mercure". — G. (Armand de GRAMONT, graaf van), luitenant-generaal,
geb. 1638, was een zoon van maarschalk Gramont,
en een achterkleinzoon van de schoone Corisande.
Na met onderscheiding gediend te hebben, inzonheid in den oorlog in Vlaanderen 1655, werd hij
door Lodewijk XIV naar Holland gebannen, omdat
hij betrokken was in eene kuiperij, die ten doel had
om te bewerken dat de koning mile. Lavaillére verstiet. Eerst na acht jaren in ballingschap te hebben
doorgebracht, keerde G. (1671) naar Frankrijk terug, maakte 1672 den veldtocht in Holland merle
onder den grooten Conde ; bij den vermaarden overtocht van den Rijn, was G. de eerste, die zich te water begaf, op welk voorbeeld de gansche armee hem
volgde. Hij stierf in het jaar daarna, van verdriet
over eene nederlaag, door hem geleden bij het begeleiden van een konvooi.
Guiche (maarschalk de la). Zie LA GU1CHE.
Guichen, marktvlek in het fransche dept. IlleVilaine, ruim 10 uren gaans benoordoosten Redan ;
3500 inw.; minerale bron.
Guicowar, titel van eenen indischen vorst, die
onder het britsche gezag het rijkje Barota bezit in
het landschap Guzerat, terwijl buitendien nog verscheidene inlandsche hoofden op het schiereiland
Kattywar de vasallen van den G. zijn ; alles te zamen staan 900 vierk. mijlen, bevolkt met 11 millioen
zielen, onder den G., die een jaarlijksch inkomen
heeft van circa 670,000 ponden sterling.
Guidal (Maxim. Jos.), fransch generaal, geb.
te Grasse 1755, won zijne Braden op het slagveld
in de oorlogen der republiek. Een vijand van het
despotiek gezag van Napoleon, nam hij deel (1812)
aan de samenzwering van generaal Malet, en werd
met dezen ter flood veroordeeld.
Guidi (Carlo Alessandro), ital. lierdichter, geb.
1650 te Pavia, gest. 1712.
Guidi, :adellijk geslacht in Toskanen, was zeer
machtig in de lie en 12e eeuw, en eindigde met
zich te onderwerpen aan de florentijnsche republiek.
Guido, carolingische hertogen van Spoleto. De
eerste van dien naam regeerde omstr. 843. De beroemdste, G. III, deed vergeefsche pogingen om
zich tot koning van Frankrijk te doen verheffen, toen
Karel de Dikke afgezet was (887); vervolgens ontweldigde hij de kroon van Italie aan Berengarius, en
liet zich te Pavia als keizer kronen (889). Hij stierf
echter reeds in 894, op het oogenblik toen hij in het
veld dacht te trekken tegen Berengarius en Arnulf,
koning van Germanie.
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Guido, hertog van Toskanen, zoon en opvolger
van Adalbert II, beklom 917 den troon, hielp zijnen
halven broeder Hugo totdat deze zich tot koning van
Italie had doer verheffen (928), breidde zijne macht
nit in Zuid-Italie, deed pans Johannes X vermoorden, en stierf zelf kort daarna (929).
Guido Aretino, of G. van Arezzo, benedictijner monnik in het klooster te Pomposa bij Ferrara,
geb. te Arezzo omstr. 995, werd, naar aanleiding van
zijne nieuwe methode bij het zang- en muziek-onderwijs, door pans Johannes XIX naar Rome geroepen, keerde echter later naar zijn klooster te Pomposa
terug, en is ook waarschijnlijk daar gestorven. Hij
heeft eenige geschriften over muziek nagelaten; ze
zijn opgenomen in Gerbert's AScriptores de musica
sacra".
Guido—Papa, fransch rechtsgeleerde uit de
15e eeuw, geb. te St. Symphorion d'Ozon, was raadsheer in het parlement van Dauphine, en stierf omstr.
1476, na verscheidene zendingen volbracht te hebben voor Lodewijk XI. Zijn belangrijkste werk is
Decisiones Gratianopolitance (Grenoble 1490) ; een
uittreksel daarvan leverde Chorier : Jurisprudence de
Gui-Pape (Grenoble 1692).
Guido Reni, bij de Franschen genaamd Le
Guide, beroemd italiaansch schilder, geb. 1575 te
Bologna, gest. 1642, was de vriend van Albani, met
Wien hij zijne opleiding had ontvangen van Carracci.
Door pans Pius V naar Rome geroepen, vond hij daar
Caravaggio, die hem van de eerste ontmoeting of aan
haatte. Door zijne verslaafdheid aan het spel diep in
si-Aiulden geraakt, verloor G.-R. de bescherming van
Pius V, en bracht zijne laatste levensdagen door in
armoede.
Guido Torello. Zie TORELLO.
Guido da Siena, of G. de Senis, een der oudste ital. schilders, werkte omstr. 1220 in zijne geboorteplaat s.
Guido de Bres, of Wido de Bres, geb. omstr.
1540 te Bergen in Henegouwen, eerst glasschilder,
vervolgens protestantsch geestelijke, eerst in zijne
geboortestad, daarna te Rijssel, werd sedert 1566 te
Geneve een ijveraar voor het Calvinismus, werkte
daarna in Belgie en in het noorden van Frankrijk
voor de uitbreiding van zijne kerk, doch werd na de
verovering van Valenciennes in hechtenis genomen,
en 1567 geschavotteerd. Hij is de opsteller van de
.Belgische Confessie van 1562.
Guido van Avennes, of van Henegouwen,
de 42e bisschop van Utrecht sedert 1301, was een
broeder van graaf Jan II van Holland. Tijdens hij
1311 het 15e algemeene concilie te Vienne in Frankrijk bijwoonde, ontstond er in zijn bisdom een oproer, dat echter spoedig door hem gedempt werd.
Hij stierf 29 Mei 1317.
Guido van Lusignan. Zie LUSIGNAN.
Guido van Ravenna, een italiaansch gees-

telijke omstr. 750, schrijver van verscheidene geschiedk. werken, als ook (naar men wil) van de
Cosmographie, die tot ons genomen is onder den
naam van Geographus Ravennas.
Guido van Vlaanderen. Zie GUY.
Guid' Ubaldo (markies), wiskundige, geb.
te Urbino omstr. 1540, gest. 1601, is schrijver van:
Planispheriorum universalium theoria ; Mecanicorum
libri VII (1577); Perspeclivce libri VI (1600);
Problematum astronomicorum libri VII (1609); In
Archimedem de requiponcleribus paraphrases ( I 615);

enz. — G.-U.

de Biontefeltro. Zie, het art.

MONTEFELTRO.

Guienne. Zie GUYENNE.

Guillemieten
Guiers, rivier in Frankrijk, ontspringt op den
Mont-Granier in Savoje, vormt de grensscheiding
tusschen de departementen Neder-Savoje en Isere,
en ontlast zich na eenen loop van 7 mijlen in de
Rhone bij St.-Didier.
Guignes, fransche stad. Zie GUINES.
Guignes (Joseph de), fransch orientalist, geb.
19 Oct. 1721 te Pontoise, opzichter over de oudheden in het Louvre te Parijs, gest. 19 Maart 1800.
Vooral belangrijk is zijne Histoire generale des Huns,
des Tures, des Mogols et des autres Tatares occidentaux

(4 dln. Parijs 1756-58). Melding verdient ook zijn
Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont
une colonie Egyptienne (1759). — G. (Chretien

Louis Joseph de), zoon van den vorige, geb. 20 Aug.
1759, ging 1784 als resident naar China, vergezelde
1794 het hollandsche gezantschap naar Peking, en
gaf na zijne terugkomst o. a. in het licht: Voyage a
Peking, Manille et lisle de France (3 dln. Parijs 1809),
zoomede den door Basilius de Glemona bewerkten
Dictionnaire chinois (Parijs 1813 ; supplement van
Klaproth, Parijs 1819).
Guildford, of Guilford, stad in het engelsche
graafschap Surrey, aan de bevaarbare Wey, bezuidw.
Londen ; 6800 inw.; was vroeger de residentie van
verscheidene engelsche koningen. In bet kasteel van
G. (thans in rumen) liet Godwin 600 aanhangers
van Alfred, zoon van koning Ethelred, omhrengen
(1036).
Guildford (graaf van). Zie NORTH (lord). —
G. (hertog van), vierde zoon van den hertog van
Northumberland, had Jane Grey getrouwd om met
haar op den troon te komen, doch werd op bevel
van koningin Maria gevat en ter flood gebracht. Zie
GREY (Jane) en MARIA.
Guildhall, het stadhuis te Londen, dagteekent
reeds van 1411, en speelt eene vrij belangrijke rol
in de geschiedenis van Engeland.
Guilford (stad ; graaf ; hertog). Zie GUILDFORD.
— 1LLEM.
Guilhem. Zie W
Guilhem de Castro. Zie c—ASTRO.
Guillard (Nicolas Francois), fransch tooneel-

dichter, geb. te Chartres 1752, gest. 1814, heeft
een aantal operaas geschreven, die veel opgang gemaakt hebben, o. a. Iphigenie en Tauride (muziek van
Gluck), (Edipe a Colone (muziek van Sacchini).
Guillaume, fransche naam voor Willem of
Wilhelmus.
Guilleminot (Armand Charles, graaf), luit.generaal en pair van Frankrijk, geb. te Duinkerken
2 Mei 1774, gest. 14 Maart 1840 te Baden-Baden,
diende sedert bet begin der omwenteling eerst in
Belgic onder Dumouriez en Pichegru, toen in Italie
onder Moreau, werd 1808 generaal, maakte al de
veldtochten van het keizerrijk merle als chef van den
generalen staf, en werd tot divisie-generaal bevorderd 1813. In 1815 sloot hij namens Davoust de
capitulatie van Parijs. Onder de restauratie werd hij
(1816) benoemd tot directeur-generaal van bet dept van oorlog ; 1823 werd hem de taak opgedragen
om de plans voor den spaanschen veldtocht te vervaardigen, hij vergezelde den bevelhebber (hertog van
Angouleme) op lien tocht als generaal-majoor ; op
G.'s raad ward de vermaarde Ordonnantie van Andujar
uitgevaardigd. In 1824 werd G. benoemd tot gezant
te Constantinopel ; na de Juli-omwenteling zocht hij
de Porte tegen Rusland op te hitsen, en werd naar
aanleiding daarvan 1831 teruggeroepen.
Guillemieten, Guillemites, geestelijke congrega tie, gesticht door den heiligen Guillielmus van
Malevalle (1153), werd eerst gevestigd in het dal
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van Malevalle bij Siena, en verbreidde zich later door
geheel Italie, Duitschland en Frankrijk. Sedert 1256
hadden de G. een klooster te Montrouge ;1298 werden ze overgebracht naar Parijs; ze droegen groote
witte mantels, waarnaar ze Blanes-Manteaux genoemd werden.
Guillemijnen, Guillemins, Guillemieten.
Guilleri (gebroeders), Brie beruchte roovers
in Frankrijk, tijdens de oorlogen der Ligue ; ze waren van adellijke afkomst, en hadden bij de Ligueurs
gediend onder hertog Mercoeur. Toen Hendrik IV
den troon beklommen had, verzamelden zij eene
bende roovers onder hunne bevelen, liepen daarmede
de groote wegen af, en stelden al de kasteelen in
het Lyonneesche, in Guyenne en in het land van
Saintonge op brandschatting. Ze hadden hun hoofdkwartier gevestigd in een sterk kasteel op de grenzen van Bretagne en Poitou. In dit hun schuilnest
belegerd 1608, werden zij na een hardnekkigen tegenstand gevangen genomen en op het marktplein
te Saintes levend geradbraakt.
Guillestre, fransch dorp dept. Hautes-Alpes,
5 uren gaans benoordoosten Embrun ; 1000 inw.
Guillon, dorp in het fransche dept. Yonne, aan
den Serein, circa 4 uren gaans benoordoosten
Avallon ; 900 inw.; te G. werd 1359 het verdrag gesloten betreffende de ontruirning van Burgundie
door de Engelschen.
Guillotiere (la), voorstad van Lyon, op den
linkeroever van de Rhone, was vroeger eene stad op
zich zelve ; heeft thans 40,000 inw.
Guillotin (Joseph Ignace), geb. te Saintes
1738, gest. 26 Mei 181i , werd na volbrachte studien
bevorderd tot geneesheer, en weldra als doctor aangesteld aan de Faculteit te Parijs. Tot lid van de
Nationale vergadering gekozen, onderscheidde G. zich
door de wijsheid zijner beschouwingen en de gematigdheid zijner beginselen. Ten einde zooveel doenlijk het gemartel van ter dood veroordeelden te
voorkomen, stelde hij aan de Constituante voor, om
de tot dusverre gebruikelijke wijze van ter dood brenging af te schaffen. Later heeft men zijnen naam gegeven aan bet doodende werktuig, dat zulk eene
treurige vermaardheid erlangd heeft (de valbijI of
Guillotine); intusschen was dit werktuig niet uitgevonden door G., op wiens voorstel enkel de gelijkheld van straffen gedecreteerd werd (1 Dec. 1789),
met bepaling, dat daartoe eene snelwerkende en eenvormige machine zou worden ingevoerd. Door doctor Antoine Louis, secretaris der akademie van
heelkunde, werd het bekende werktuig uitgedacht,
en door eenen werktuigkundige (Schmidt genaamd)
het model daarvan gemaakt ; van dit werktuig werd
voor het eerst gebruik gemaakt 25 April 1792. Het
schijnt overigens, dat deze manier van onthoofden
reeds lang bekend "was in Italie, in het zuiden van
Frankrijk en in Engeland ; een oud geschiedschrijver,
Jean d'Auton, maakt gewag van eene terechtstelling
met de valbijl te Genua in 1507.
Guimar, stad op de zuidoostkust van het eiland
Teneriffe ; 3800 inw.
Guimaraens, of Guiamaraens, 1) versterkte
stad in Portugal, prov. Minho, 11 uren gaans benoordoosten Porto ; 8000 inw.; warme zwavelbronnen ; paleis, gebouwd door Alfons I, hertog van Braganza ; geboortepl. van koning Alfons I en van paus
Damasus. 2) havenstad in Brazilie, prov. Maranhao, 9 mijlen benoordw. Maranhao, aan de baai van
Cuma ; 2000 inw. — 3) dorp in Brazilie, prov. MatoGrosso, 8 mijlen benoordoosten Cuyaba.
Guimaras, een der Philippijnsche eilanden.
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Guimond de la Touche (Claude), fransch
tooneeldichter, geb. te Chateauroux omstr. 1723,
trad 1739 in de orde der Jezuieten, waaruit hij
echter verwijderd werd wegens gebrek aan blinde
gehoorzaamheid. Van hem heeft men o. a. het treurspel Iphigenie en Tauride, dat 1757 te Parijs een
nooit gekenden opgang maakte; ook nog een dichtstuk, getiteld Les Soupirs du cloitre, ou le triomphe
du fanatisme, waarin hij de Jezuieten afschildert
met de zwartste kleuren ; dit dichtstuk was door
hem vervaardigd tijdens hij nog bij de paters was,
doch verscheen eerst na zijnen dood in het licht.
Hij stied' 1760.
Guinea, onder dezen naam verstaat men eene
groote streek kustland in het noordwesten van
Afrika, begrensd ten N. door het eigenlijke Nigritie,
ten 0. door Abyssinie, ten Z. door het Kafferland,
en ten W. door den Atlantischen Oceaan. Gewoonlijk wordt G. onderscheiden in Noord-G. of Opper-G.,
en Zuid-G. of Neder-G. Door de meeste hedendaagsche geografen echter worden die benamingen verworpen, en bet gansche onmetelijke Negerland,
waarvan G. slechts een gedeelte is, begrepen onder
den algemeenen naam van Nigritie. Weder anderen
behouden de inlandsche benamingen : Wankarah
voor Opper-G. en Congo voor Neder-G.
In Opper-Guinea, bij ons meestal den naam dragende van Kust van Guinea (ook wel kortweg De
Kust) hebben de Nederlanders eenige bezittingen.
De 465 mijlen lengte beslaande kust omsluit in het
noorden de groote Golf van G. of Bocht van Guinea,
die in Karen noordoostelijken achtergrond de zeeboezems van Benin en Biafra vormt. Voor de golf
van Biafra liggen de vier Guinea-eilanden, waarvan
Fernando-Po en Annobon aan de Spanjaarden, het
Prinsen-eiland en St.-Thomas aan de Portugeezen
behooren. Met uitzondering van den iets gematigder
regentijd, is de hitte er buitengewoon sterk, en daardoor is, bij overvloed aan water, de plantengroei
allerweelderigst. Onder de groote menigte negerrijken zijn de voornaamste : het rijk Dahomey, het
rijk der Ashantijnen en het rijk Benin. Het kustland
wordt door verschillende benamingen onderscheiden ; van het westen naar het oosten, namelijk,
heeft men: 1) Sierra-Leone, een engelsch koloniaalgebied, dat zich uitstrekt van kaap Vergas tot kaap
Mesurada ; 2) de Malaguetta-kust of Peperkust, met
de negerrepubliek Liberia, loopt tot kaap Palmas;
3) de Ivoorkust of Tandkust, geheel zonder europ.
nederzettingen, loopt tot kaap Apollonia ; 4) de
Goudkust, sterk bevolkt en van de meeste europ.
nederzettingen voorzien, loopt- tot den Rio-Volta ;
5) de Slavenkust, met engelsche bezittingen, loopt
tot den Rio-Lagos ; 6) de kust Benin, met het
boschrijke delta-land van den Niger, Bonny, enz.
Tot Neder- Guinea of Zuid-G. worden hoofdzakelijk gerekend te behooren : 1) Pongo of de kust
van Gabon, loopende van de Cameron-rivier tot
Mayumba ; 2) Loango, loopende van Mayumba tot
de Congo-rivier ; 3) Congo, groot omstr. 50 mijlen
van het N. naar het Z., en 70 mijlen van het W. naar
het 0.; 4) Angola, bezuiden Congo.
Van 1446 tot 1484 achtereenvolgend ontdekt
door de Portugeezen (wat wij thans de Kust van G.
noemen werd 1462 ontdekt door kapitein Pedro de
Cintra), werd zoowel Neder- als Opper-G. in het
laatst der 16e en begin der 17e eeuw tamelijk druk
bezocht door nederlandsche schepen, inzonderheid
de Goudkust, waar wij dan ook nog tegenwoordig
St.-George d'Elmina en Axim bezitten. In 1837
was de koning van het rijkje Wassaw in onmin met
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eenige Caboceers, bondgenooten van Bonsoe, den
koning van Hanta. Op de inmenging van den nederl.
kommandant Smulders, kwam koning Bonsoe naar
het fort om rekenschap te geven van zijne handelingen, doch vond er niemand aan Wien hij zich
verantwoorden kon, waarop hij zich verwijderde
met de woorden ,als de blanken hem lets te zeggen
hadden, dat ze dan nu bij hem konden komen".
Hierop werd luitenant Maessen met den adsistent
Cremer en eenige manscbappen naar Saccondee gezonden, en andermaal toonde Bonsoe zich bereid
om zich te komen verantwoorden ; doch de beleedigende en onvoorzichtige handelwijze van luitenant
Maessen werd oorzaak, dat hij zelf en de adsistent
Cremer door de negers van koning Bonsoe werden
doodgeschoten. Pit feit — het doodschieten van
twee blanken door een hoop negers kon niet
ougestraft blijven. Weinig baatte het koning Bonsoe,
dat hij met zijn yolk de vlucht nam naar de bosschen ; wel versloeg hij de 250 man inlandsche
troepen, die hem onder de bevelen van eenige nederlandsche officieren vervolgden, waarbij die officieren
den dood vonden ; doch in April 1838 zeilde eene
expeditie uit Nederland, en kwam in Juli ter Kuste
van G. aan ; spoedig waren nu de Hantaas getuchtigd, en reeds 27 Juli werd koning Bonsoe opgehangen op dezelfde plaats, waar Maessen en Cremer
waren gevallen.
Guinea (Bocht van). Zie hierboven.
(Nieuw-). _.e
Zi APOEAZIe.
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Guinegate, vroeger Enguinegate, dorp in het
fransche dept. Pas-de-Calais, circa 3 uren gaans
bezuidw. Aire; twee beroemde veldslagen. nl.: 24
Aug. 1479 overwinning van Maximiliaan I op Lodewijk XI, en 17 Aug. 1513 overwinning der Engelschen op de Franschen (de zoogenaamde Sporenslag ;
zie EPERONS).
Guines, of Guignes, stad in het fransche dept.
Pas-de-Calais, circa 3 uren gaans bezuiden Calais ;
4200 inw.; was eertijds de hoofdplaats van een
graafschap, en een der sterkste vestingen in Picardie.
Tusschen G. en Ardres de vermaarde bijeenkomst
van het Champ-de-Drap-d'Or (zie CHAMP); G. was
een der laatste steden, die door de Engelschen aan
Frankrijk teruggegeven werden.
Guingamp, stad in het fransche dept. COtesdu-Nord, aan den Trieux, 7 uren gaans benoordw.
Saint-Brieuc ; 7000 inw.; was eertijds de hoofdpl.
vin het hertogdom Penthievre.
Guiolle (la), stad in het fransche dept. Aveyron, aan den Selve, 6 uren gaans benoordoosten
Espalion ; 2200 inw.
Gui-Pape. Zie GUIDO.
Guipavaz, stad in het fransche dept. Finisterre, 2 uren gaans benoordoosten Brest ; 6000 inw.
Guipry, vlek in het fransche dept. Ille-Vilaine,
7 uren gaans benoordoosten Redon ; 3000 inw.; haven aan de Vilaine.
Guipuzcoa, de oostelijkste der drie Baskische provincien, tegenw. prov. San-Sebastian, groot
ruim 34 vierk. rnijlen, met 157,000 zielen, en de
hoofdpl. San-Sebastian.
Guiraudet (Ch. Phil. Toussaint), fransch letterkundige, voorlezer van ',Madame", geb. 1754 to
Alais, gest. 1804 to Dijon, werd 1790 door de stad
Alais afgevaardigd ter Constituante, vervolgens onder het Directoire secretaris-generaal bij het departement van buitenlandsche zaken, en onder het Consulaat prefect der Cote-d'Or. Van zijne werken noemen wij enkel : Influence de la tyrannie sue la morale
publique (1796).

Guisando, stadje in de spaansche prov. Avila;
900 inw.; een schilderachtig gelegen Hieronymietenklooster met beeldhouwwerk nit den voor-remeinschen tijd.
Guiscard, vlek in het fransche dept. Oise,
8 uren gaans benoordoosten Compiegne ; 1600 inw.;
merkwaardig kasteel.
Guiscard (Robert), normandisch veroveraar.
Zie ROBERT GU1SCARD.
Guise, stad in het fransche dept. Aisne, aan de
Oise, 6 uren gaans benoordw. Vervins; 4000 inw.,
en een oud kasteel ; is de geboorteplaats van Camille
Desmoulins. Veroverd door de Engelschen 1423,
heroverd 1427; ingenomen door de Keizerlijken
1536, hernomen door Frans I; to vergeefs belegerd
1543, 1636 en 1650. Oudtijds was G. de hoofdpl.
van een graafschap, dat 1333 door Maria van Blois
of van Châtillon ten huwelijk werd aangebracht aan
hertog Raoul van Lotharingen, en dat 1527 tot een
hertogdom verheven werd door Frans 1. Met Aumale,
Mayenne, Joinville en Elbeuf viel het vervolgens als
erfdeel toe aan de linie Lotharingen-Vaudemont, in
den persoon van Claude, den vijfden zoon van hertog Rend II, die den naam aannam van hertog van
Guise, en de stamvader werd van het geslacht Guise,
dat ook wel het fransche huis van Lotharingen genoemd wordt. Dit geslacht maakte zich in de 16e
eeuw in Frankrijk beroemd, en splitste zich in twee
linien (de linie Guise en de linie Elbeuf), die beiden
uitgestorven zijn, de eerste 1675, de andere 1825.
Guise, beroemd adellijk geslacht in Frankrijk,
was eene zijlinie van het huis Lotharingen. De voornaamste leden van dit geslacht zijn: G. (Claude
van Lotharingen, graaf van Aumale, hertog van),
vijfde zoon van Rend H, hertog van Lotharingen,
geb. 1496, gest. 12 April 1550, is de stambeer van
het geslacht G. Sinds hem als erfdeel de landen van
Aumale, Mayenne, Joinville en Elbeuf toegevallen
waren, kwam hij zich na zijns vaders dood in Frankrijk vestigen, in het laatst der regeering van Lodewijk XII. Hij verkreeg brieven van naturalisatie, en
werd benoemd tot opperboutvester. Hij diende met
de grootste onderscheiding onder Frans I, deed
wonderen van dapperheid in den slag van Marignano
(1515), versloeg de Engelschen bij Hesdin (1522),
en sloeg de boeren uit den Elzas en uit Zwaben af,
die Lotharingen wilden overweldigen (1525). Om
hem to beloonen voor zijne scbitterende diensten
verbief Frans I bet graafschap Guise tot een hertogdom-pairie (1527), en benoemde hem tot gouverneur van Champagne. In 1542 veroverde hij bet
hertogdom Luxemburg (dat later de hertog van
Orleans weder verloor); het volgende jaar sloeg hij
de Keizerlijken terug, die reeds meester waren van
een gedeelte van Frankrijk. In 1513 was hij gehuwd
met Antoinette de Bourbon, tante van Antoine de
Bourbon, koning van Navarre, vader van Hendrik
IV ; uit dit huwelijk liet hij bij zijnen dood elf kinderen na, t. w. vijf dochters (waaronder Maria, die
koningin van Engeland en moeder van de ongelukkige Maria Stuart werd), en zes zonen (waaronder:
Francois, hertog van Guise, zie drie regels verder ;
Claude 11, hertog van Aumale, zie AUMALE ; Charles,
kardinaal van Lotharingen, zie LOTHARINGEN; enz.).
— G. (Francois van Lotharingen, hertog van),
oudste zoon van den vorige, geb. 1519, een der
grootste veldheeren, die Frankrijk ooit gehad heeft.
In 1552 door Hendrik II benoemd tot luitenantgeneraal der Drie Bisdommen, hield hij roemrijk
tegen Karel V het beleg van Metz uit (van 31 Oct.
1552 tot 15 Jan. 1553), en won met Tavannes in
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1554 op denzelfden tegenstander den slag v. Renty.
In 1557 aan bet hoofd gesteld van eene armee,
die op verzoek van pans Paulus IV werd afgezonden
om het koningrijk Napels te heroveren, dat verdedigd werd door den hertog van Alva, behaalde G.
verscheidene overwinningen ; doch het hoofddoel
van zijne zending mocht hij niet bereiken, doordien
hij verstoken bleef van de hulptroepen, die de pans
beloofd had te zullen leveren. Uit Italie teruggeroepen na den rampspoedigen slag van Saint-Quentin
(1557), en bekleed met een onbeperkt gezag, met
den titel van luitenant-generaal des rijks, herstelde
hij het aanzien van Frankrijk in de oogen van Europa door de ontweldiging van Calais aan de Engelschen (1 Jan. 1558), en door de verovering van
Thionville op de Spanjaarden (1558), en bracht het
zoodoende tot het sluiten van den vrede van CateauCambrésis (1559). De godsdienst-oorlogen openden
voor den krijgsmansstand een nieuw, ofschoon minder schitterend, veld tot bedrijvigheid. Het bloedbad
in 1562 door de lieden van G.'s gevolg aangericht
onder de Protestanten te Vassy, gaf bet sein tot die
rampzalige oorlogen. Gezamenlijk met Montmorency
het opperbevel voerende over de roomsch-katholieke
armee, won G. op Conde en Coligny, de bevelhebhers der protestantsche armee, den veidslag van
Dreux (1562); maar in bet volgende jaar, toen hij
zich gereed maakte om Orleans te belegeren, dat de
wapenplaats der Hugenoten was, werd hij met een
pistoolschot gedood door een protestantsch edelman,
met name Poltrot de Mere. De koning van Frankrijk,
Frans II, was gehuwd met eene nicht van den hertog
van G., namelijk met de vermaarde Maria Stuart.
— G. (Henri van Lotharingen, hertog van), bijgenaamd le Balafre (d. 1. die een litteeken in het aangezicht heeft), oudste zoon van Francois van G.,
geb. 1550, was er bij tegenwoordig toen zijn vader
doodgeschoten werd, en zwoer bij die gelegenheid
een nooit te verzadigen haat aan de Protestanten.
Na zich met krijgsroem te hebben overladen door
zijne schitterende verdediging van Poitiers tegen
Coligny (1569) bezoedelde hij zijnen luister door
zich te verlagen tot de schandelijke rol van moordenaar: hij was het, die het bloedbad van den Bartholomeusnacht opende, doordien hij bevel gaf tot
het vermoorden van Coligny. In 1575 versloeg hij
in de nabijheid van Dormans (dept. Marne) een
korps duitsche hulptroepen der Hugenoten bij die
gelegenheid ontving hij een houw over zijn aangezicht (vandaar zijn bijnaam). In het volgende jaar
vormde zich de LIGUE (zie dat art.); de hertog van
G., die zich over bet hof te beklagen had, was
daarvan bet hoofd. Van dat oogenblik of tot aan
zijnen dood bewoog hij hemel en aarde, om zich den
weg te banen tot den troon : hij onderhandelde met
den koning van Spanje , Filips II, die hem geld
zond (1585), en met paus Gregorius XIII, die de
Ligue begunstigde, en haar beschouwde als het
plechtanker der roomsch-katholieke godsdienst,
terwijl hij predication liet houden en schotschriften
verspreiden tegen den koning. Eindelijk liet G. een
betoogschrift opstellen, waarbij hij aandrong op
eeme verg adering van gouvernement en op de invoering van de Inquisitie: dit betoogschrift werd
door hem ingediend op de vergadering van Nancy
(1588). Na deze bandeling waagde hij het, in weerwil van bet verbod van Hendrik HI, naar Parijs te
komen: hij werd met geestdrift ontvangen door de
Parijzenaars, die voor hem vochten tegen de soldaten des konings (dag der Barricaden). Ten hoogste
verbitterd, nam Hendrik HI den schijn aan alsof bij

wilde toegeven, en riep de Staten-generaal bijeen te
Blois, om te beraadslagen over eene hervorming in
het rijksbestier. Ook de hertog van G. begaf zich
derwaarts; doch nauwlijks be y ond hij zich in bet
paleis, of hij werd door de koninklijke garden, die
daartoe heimelijk bevel van den koning hadden ontvangen, vermoord (23 Dec. 1588). Zijn broeder,
Lodewijk van Lotharingen, kardinaal, werd den
volgenden dag gerechtelijk ter dood gebracht. —
G. (Louis kardinaal van), broeder van den
vorige, in 1556 verheven tot den aartsbisschopszetel
van Reims, was de ijverigste handlanger van de
kuiperijen zijns broeders, waarom Hendrik III hem
24 Dec. 1588 ter dood liet brengen (zie 6 regels
hierboven). — G. (Charles van Lotharingen, hertog van), zoon van hertog Hendrik van Guise
(le Balarré) en van Catharina van Cleve, geb. 1571,
werd dadelijk nadat zijn vader vermoord was in
hechtenis genomen, en te Tours gevangen gehouden ; hij telde toen pas 17 jaren. In 1591 gelukte
bet hem nit zijnen kerker te ontsnappen ; hij vatte
aanvankelijk de wapenen op tegen Hendrik IV, doch
kwani reeds spoedig tot onderwerping. Na den dood
van Hendrik IV kommandeerde de hertog van G.
de vloot, die tegen Rochelle zou ageeren ; doch
ziende dat hij door Richelieu gewantrouwd werd,
nam hij zijn ontslag en begaf zich naar waar
hij 1640 stierf. — G. (Hendrik II van Lotharingen,
hertog van), vierde zoon van Charles van Lotharingen, hertog van G., geboren 1614, was reeds
tot aartsbissehop van Reims verheven, doch zeide
toen aan alle kerkelijke waardigheden vaarwel, en
werd een man van de wereld hij verschafte zich
zelfs eene alles behalve lofwaardige vermaardheid
door zijne liefdesavonturen. Hij omhelsde de partij
van den graaf van Soissons, Lodewijk van Bourbon,
verliet Frankrijk met de gravin, en werd door bet
parlement van Parijs hij verstek veroordeeld om
onthoofd te worden; doch in 1643 verzoende hij
zich weder met het hof. Vooral vermaard is hij door
het aandeel, dat hij nam (1647) aan den opstand der
Napolitanen tegen Spanje (zie MASAN1ELL0). Hij bey ond zich toen in Italie, en werd door de opstandelingen tot hunnen aanvoerder gekozen ; hij versloeg
de spaansche troepen, aangevoerd door don Juan,
en aanvaardde de teugels van het bewind. Doch
zijne galante avonturen met de napolitaansche dames
berokkenden hem onder de edellieden van Napels
verscheidene vijanden, die eindigden, met de poorten der stad te openen voor den vijand. De hertog
van G. werd alsnu gevankelijk naar Spanje gebracht, waar men hem vasthield tot in 1652. Toen
naar Frankrijk teruggekeerd, werd hij 1655 benoemd
tot opperkamerheer. Hij stierf 1664, zonder kinderen na te laten. Zijne Mentoirei (over zijne bedrijven
in Napels) zijn in het licht gegeven door zijnen
secretaris Sainctyon (Parijs 1668; herdrukt 1681).
Guise (Jacques de), fransch geschiedschrijver.
Zie GUYSE.
Guissona, het oude Cissa, stad in Spanje,
ruim 3 uren gaans benoorden Cervera ; 2400 inw.
Guitre, fransch marktvlek, dept. Gironde, circa
5 uren gaans benoordoosten Libourne ; 1300 inw.
Zie LINO
DA P1STOJA.
Guittone, .ta..1 di h __e
C
Zie _
Guitzingen, 1.uxern_.
h dorp. __e
6 OETZINGEN.
Guixar, een nicer in Guatemala (San-Salvador),
ontvangt de rivier Mitlan, en outlast zich in den
Stillen Oceaan door eene rivier, die insgelijks den
naam van G. draagt. In dat meet ligt een boschrijk
eiland, waarop men nog de ruinen vindt van eene
nude stad, die den naam heeft gedragen van Zacualpa.
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Guizeny

Gumpoldskirchen

Guizeny, stad in het fransche dept. Finisterre,
7 mijlen benoordoosten Brest ; 3500 inw.
Guizot (Francois Pierre Guillaume), fransch
staatsman en geschiedschrijver, geb. 4 Oct. 1787
te Nimes, kwam na volbrachte studien 1806 naar
Parijs, trad als schrijver en openbaar leeraar op, werd
het hoofd der doctrinaires, en minister. Onder de
restauratie eerst secretaris van den minister en censor, werd hij onder het ministerie Decazes staatsraad, en klorn op en viel tot 1830 met de zoogenaamde constitutioneele ministerién. Sedert 1830 lid
der Kamer, stelde hij in Juli het protest der afgevaardigden op, werd echter baarblijkelijk door de
Juli-omwenteling overrompeld, doch kwam spoedig
tot eenen zetel in het ministerie, ofschoon hij reeds
in November moest aftreden, toen de poolsche omwenteling Lodewijk Filips noopte een liberaler
ministerie aan te stellen. Van 11 Oct. 1832 tot
22 Febr. 1836, en nogwaals van 6 Nov. 1836 tot
15 April 1837, was hij minister van openbaar onderwijs. Daarop sloot hij zich aan bij de coalitie der
linkerzijde en hielp het ministerie Mold omverwerpen,
werd 1840 fransch gezant te Londen, wierp het
ministerie Thiers omver, aanvaardde 28 Oct. 1840
de portefeuille van buitenlandsche zaken, en was
van dat oogenblik of de ziel van het ministerie en
der meerderheid in de Kamer, totdat hij door de
Februari-omwenteling genoodzaakt werd naar Engeland te vluchten. Reeds kort daarna teruggekeerd
naar Parijs, hield hij daar verblijf zonder zich aan te
sluiten aan de napoleontische dynastie. Van zijne
talrijke uitmuntende werken noemen wij: Dictionnaire
universel des synonymes de la lanque francaise(4e druk
2 din. Parijs 1848); Histoire des origines du gouvernement representatif (nieuwedruk 2 dln. Parijsl 852);
Histoire de la revolution d'Angleterre (2 din. 1826 ;
dikwijls herdrukt); Histoire de la civilisatiou en France
(5 dln. Parijs 1828-30 ; dikwijls herdrukt); Histoire
generale de la civilisation en Europe (1829 ; dikwijls
herdrukt); Vie, correspondance et dcrits de Washington
(2 dln. Parijs 1839-40); Histoire de la republique
d'Angleterre (2 din. Parijs 1854); Mdmoires (dl.1-5
Parijs 1857-62; ook eene Leipziger editie).
(Mevrouw). De eerste vrouw van den vorige,
—G.
Elisabeth Charlotte Pauline de Meulan, geb. 2 Nov.
1773 te Parijs, met hem gehuwd 1812, gest. 1 Aug.
1827, en zijne tweede vrouw, Marguerite Andree
Elise Dillon, geb. 20 Maart 1804, gest. 11 Maart
1833, hebben beiden naam gemaakt als schrijfsters
van werkjes voor de jeugd.

Gillgrad, kaap aan de Zwarte Zee, in het turksche livah Silistria; beroemde bedevaartplaats.
Gulhanê, d. i. Rozenhuis, eene kiosk in den
tuin van het nieuwe serail te Constantinopel ;
Hatti-sjerif van G. heet de grondwet van het ottomaansche rijk, omdat die 3 Nov. 1839 in de kiosk.
G. door den sultan is uitgevaardigd met groote plech tigheid, in tegenwoordigheid van al de hoogwaardigheidbekleeders des rijks ; later werd die aangevuld door den Hatti-hoemajoem 18 Fehr. 1857.

Gujerat. Zie GUZERAT.
Guldborgsund, de zeeengte tusschen de

deensche eilanden Falster en Laaland.
Guldin (Paul), zwitsersch wiskundige, geb.
1577 te St.-Gallen, gest. 1643 te Gratz, verliet de
protestantsche Kerk, begat zich in de orde der' Jezuieten, en onderwees de wiskunde te Rome. Men
heeft van hem o. a.: Problema arithmetic= de rerum
combinationibus (Weenen 1622); Problema geographicum de motu terrce ex mutatione centri gravitatis
(1622), waarin hij de centrobarische methode vaststelt, die naar hem genoemd is Guldin's repel.

Gulfstream, groote stroom van den Atlantischen Oceaan, volgt op den Equinoxialen stroom,
neemt eenen aanvang oiigeveer bij het kanaal van
Bahama, volgt de kusten van Noord-Amerika tot aan
de bank van New-Foundland, neemt dan rechtstreeks
eene oostelijke richting naar Europa, en loopt uit in
den Keerkringsstroom. De G. onderscheidt zich door
de hooge temperatuur van zijn water, dat uitermate
blauw van kleur en tilt van smaak is.

GulielmusZelandus.ZieiEGIDIUS (Willem).
Gunk, voorinalig hertogdorn. Zie 'MUCH.
Gulistan, dorp in Perzid, in den Kara-Bakh

(d. i. Zwarten Hof), aan de samenvloeiing van den
Koer en den Aras. Van 1813 tot 1816 werden bier
tusschen de gevolmachtigden van Perzid en Rusland
conferentien gehouden, die eindigden met het traktaat van G., waarbij de koning van Perzid aan Rusland afstand deed van Sjirwan, en tevens a fzag van
al zijne rechten op Daghestan, Abchasid en Georgie.
Aan dit traktaat werden nieuwe uitbreidingen gegeven 1827 bij de conventie van Toerkmantsjai.
Gulp (de), fransch la Galoppe, beek in nederl.
Limburg, ontspringt in de belg. prov. Luik, ontlast
zich bij Gulpen in de Geul.
Gulpen, fransch Galoppe, levendig dorp in
nederl. Limburg, 3 uren gaans beoosten Maastricht,
en even ver bewesten Aken ; 1000 inw.; ligt in een
aangenaam dal, omringd door bergen, waarvan de
hoogste is de Gulpenberg, aan de overzijde der rivier
de Gulp. Tweemaal (1282 en 1285) stonden bij G.
de legers van Jan I, hertog van Braband, en Reinald,
graaf van Gelder, in slagorde tegenover elkander ;
doch beide keeren werd een veldslag verhoed door
wederzijdsche bemiddeling ; de twisten over het
hertogdom Limburg braken echter spoedig wederom
uit, en werden eerst '26 Dec. 1661 beslist door de
uitspraak van de commissarissen van Spanje en die
der Vereenigde Nederlanden.
Gulussa, numidisch koning, zoon van Masinissa. Na den dood zijns waders (120 v. Chr.) regeerde hij gezamenlijk met zijne broeders Micipsa
en Manastabal, onder het protectoraat der Romeinen.
Hij toonde zich bij alle gelegenheden den geslagen
vijand van Carthago.
Gumbinnen, stad met 7500 inw. in de pruis.
prov. Oost-Pruisen, aan de Pissa, 13 mijlen beoosten
Koningsbergen, hoofdpl. van het reg.-district G.
(het oude pruisisch Litauen), ruim 298 vierk. mijlen groat, bevolkt met 670,000 zielen, en ingedeeld
in 16 kreise.
Gumenik, 't oudeComana Pontica,stad in aziat.
Turkijd (Caramanid), 7 wijlen benoordw. Siwas,
Gumisj-Khaneh. Zie GUMUSJ-KHANEH.
Gummersbaeh, stad in 't pruis. reg.-distr.
Keulen, 10 uren gaans beoosten Keulen ; 1100 iuw.
Gumoens (Nicolas Em. Fred. de), geb. 1790
te Orbe in Zwitserland, eerst in oostenrijksche, onderscheidde zich vervolgens in engelsche dienst in
Spanje, waar hij opklom tot luit.-kolonel. In 1815
diende hij een korten tijd in Zwitserland, en kwam
toen naar de Nederlanden, werd 1830 door pries
Frederik als parlementair afgevaardigd naar de revolutionaire regeering van Brussel, bleef daar gevangen tot 1831, nam vervolgens als kolonel roemrijk
deel aan de verdediging van Antwerpen's citadel,
totdat daags voor de overgave een neervallende bom
aan G. negen wonden toebracht, waaraan hij zes
dagen later (21 Dec. 1832) stierf.
Gumpoldskirchen, vlek in Oostenrijk, 5
uren gaans bezuidw. Weenen; 1900 inw.
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Gumri

Guntoor

Gumri, of Goemri, vervallene stad in russisch
A rmenie, 11 mijlen benoordw. Eriwan, tegenwoordig
Alexandropol (zie dat art.), zijnde eene nieuwe vesting, door de Russen daar aangelegd, ter plaatse van
het oude Arpa-tsjai.
Gumusj-Khaneh, d. plaats van zilver,
het oude Bytte, stad in aziat. Turkije, pachalik Erzeroetn, ruim 9 mijlen benoordoosten Kara-Hissar,
aan den weg naar Trebizonde,dat 9 mijlen noordelijker
ligt. Bij wijze van amphitheater gebouwd op eenen
berg, ligt G. aan den Kharsjoet, heeft 8000 inw. en
zilver-, lood- en kopermijnen.
Gundamuk, dorp in Afghanistan, 6 mijlen
bewesten Djellabad. Te G. werd in 1842 het laatste
overschot der britsche troepen uit Kaboel (100 soldaten en 300 volgelingen) vermoord ; slechts den
man ontkwam bet.
Gundawa, hoofdstad van bet landschapCutsjGundawa, in het noordoostelijk gedeelte van Beloedzjistan, aan de Cauby-rivier en aan den weg van
Candahar naar den Indus, ligt 23 mijlen bezuidoosten Kelat, heeft 12 a 15,000 inw., en is de gewone
winterresidentie van den khan van Kelat.
Gundelfingen, I) stad in Beieren, aan de
Wentz, ruim 5 mijlen benoordw. Augsburg ; 2700
inw. — 2) dorp in Baden, 2 uren gaans benoordoosten Freiburg; 800 inw.
Gundelsheim, marktvlek in den wurtemb.
Neckarkreis, 2 uren gaans benoordw. Jaxtfield ;
1300 inw.; het heerlijk gelegen bergslot Horneck.
Gunderik. Zie GUNTHARIK.
Gundioch, of Gondioc, tweede koning der
Burgundiers, volgde zijn vader Gondicaire op in
436, en zette diens veroveringen voort. Hij regeerde
tot 463; bij zijn dood werd zijn rijk verdeeld onder
zijne vier zonen Chilperik werd koning van Lyon ;
Gondemar I van Vienne ; Gondebaud van Geneve ;
en Godegisile van Besancon.
Gundis, zwits. vlek, kanton Wallis; 2000 inw.
Gundischwyl, dorp in het zwits. kanton
Aargau, aan den Winen, 4 uren gaans bezuidoosten
Aarau; 3000 inw.; minerale bronnen, die vroeger
druk bezocht werken.
Gundling (Nicolaas Hieronymus), duitsch
philosoof en rechtsgeleerde, geb. 25 Febr. 1671 to
Kirchen-Sittenbach nabij Neurenberg, gest. 9 Dec.
1729 als professor en pruis. geheimraad te Halle,
heeft zich inzonderheid bekend gemaakt door eene
sneer stelselmatige behandeling van het staatsrecht
en het recht van bijzondere personen ; overigens zijn
van zijne werken te vermelden:Historie der Gelehrtheit
(uitgeg. door Hempel, 5 din. Frankf. en Leipzig
1734-36 ; een vervolg daarop, 1746); Gundlingiana
(Halle 1751). — G. (Jacob Paul, vrijheer von),
broeder van den vorige, geb. 19 Aug. 1673 te Hersbruck, werd 1705 professor te Berlijn, en om zijne
degelijke historische kennis door koning Frederik
Wilhelm I aangesteld als historiograaf. Door zijne
opgeblazenbeid, bij gebrek aan veriijnden levenstoon
en neiging tot dronkenschap, werd hij echter ten
mikpaal van de spotternijen der hovelingen, en daalde
inderdaad of tot de rol van hofnar. Hij stierf te Potsdam 11 April 1731, en werd, voor de grap, in een
wijnvat begraven te Bornstadt. Men heeft v an heni
eene ,levensbeschrijving van Frederik I", eene uitmuntende .Beschrijving van Brandenburg", enz.
Gundowald, natuurlijke zoon van Clotarius I,
werd 584 te Brives als koning uitgeroepen en als
zoodanig erkend door een gedeelte van Aquitanie.
In Comminges gevangen genomen, werd hij, op last
van Gontran en Childebert 11, ter dood gebracht 585.

Gunduck, rivier in Hindostan, ontspringt in
Tibet, komt door het Himalaya-gebergte in Nepaul,
waar zij eene menigte rivieren in zich opneemt, en
valt, na een zuidoostelijken loop van 89 mijlen, tegenover Patna in den Ganges. — G. (de Kleine),
eene rivier ten westen van de vorige, ontlast zich,
na eenen zuidwaartschen loop van 35 mijlen, in den
Goggra.
Gungl (Joseph), geb. 1810 in het hongaarsche
marktvlek Zsa mbek, eerst schoolmeester, sedert 1835
kapelmeester bij een regement veld-artillerie te Gratz,
sedert 1843 directeur van eene vereeniging muzikanten, waarmede hij al de groote steden van Europa
en Amerika bezocht, heeft veel gecomponeerd, inz.
dansmuziek, 0. a. het algemeen bekende drip".
Guni, zoon van Naphtali (Gen. 46: 24; Num.
26 : 48); zijne afstammelingen werken Gunieten genoemd. Hij is ook vermeld I Chron. 7: 13, en niet
dezelfde als die 1 Chron. 5 : 15, zijnde deze een nakomeling van Gad.
Gunkel (Carel August), nederl. generaal, geb.
te 's-Rage 20 Jan. 1775, trail 1790 als kadet bij de
artillerie in dienst, diende 1794 in Braband (14 Juni
1794 werd hij bij Traisignies aan het linkerbeen gekwetst), 1795 te Breda, was 1799 bij den veldtocht
in N.-Holland, 1806 in Hessen, 1809 in Zeeland,
1812 bij de Groote armee, 1813 bij 't beleg van
Dantzig,1815 in Frankrijk ; 15 Juni 1816 luitenantgeneraal, vervolgens kommandant der rijdende- en
veld-artillerie, 21 April 1828 gouverneur der milltaire akademie, 8 Oct. 1830 opper-kommandant der
vesting Breda, 31 Oct. 1830 op non-activiteit, 5 Sept.
1835 gepensioneerd, woonde daarna te 's-Gravenhage, waar hij er buiten zijn huis een bijwijf op nahield, Welke vrouw, een aanzienlijk bedrag uit de
loterij getrokken hebbende, dit te bewaren gaf aan
G., die het opmaakte, en haar toen door middel van
vergif uit den weg zocht te ruimen ; dit mislukt
zijnde, ward hij deswege ter dood veroordeeld, doch
ontving gratie van de doodstraf, en stierf in de gevangenis te 's-Hage 1860.
Zie GOENONG.
Gunong
Guns, hong. Koszegh, koninklijke vrijstad met
een kasteel van prins Esterhazy en 7000 inw. in het
hong. comitaat Eisenburg, doorstond een hardnekkig beleg van de Turken in 1532, en werd verbrand
1778. G. ligt 8 uren gaans bezuiden IEdenburg,
aan de rivier G., magyaarsch Gyiingyeis, die zich na
eenen loop van 14 mijlen bij Sarvar in de Raab ontlast.
Guntersblum, marktvlek in Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhessen, aan den Rijn, 5 uren gaans
benoorden Worms ; 2700 inw.
Guntharik. Zie GONDERIK.
Gunther, graaf van Schwartzburg, geb. 1304,
dapper veldheer in keizerlijke dienst en in den thuringer Graven-oorlog van 1344, werd 13 Jan. 1349
te Frankfort tot duitsch keizer verkoren, als tegenkeizer tegenover Karel 1V. Reeds in Mei werd hij
ziekelijk (men hield het er voor, door vergif), het
zich vervolgens overhalen om tegen eene som van
20,000 mark afstand van de kroon te doen, en stierf
twee dagen daarna (11 Juni 1349); hij werd in de
Donakerk te Frankfort bijgezet.
Guntoor, stad in het britsch O. I. presidentschap Madras, in het noordelijk gedeelte der Noorder-Circars ; 20,000 inw.; is de boofdpl. van het
district G., dat begrensd wordt ten Z. door Nellore
en de Golf van Bengalen, en aan de overige zijden
door de rivier Kistna, waardoor het gescheiden wordt
van het district liajahmundry en het gebied van
den Nizam.
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Giintz

Gustaaf

Gtintz, Giinz, rivier in den beierschen kreis
Zwaben, ontspringt bij het dorp Gantzach, en ontlast zich na eenen loop van 10 mijlen in den Donau
bij Giintzburg, eene beiersche stad met 3200 inw.,
6 mijlen benoordw. Augsburg, bekend door de overwinning der Franschen op de Oostenrijkers 9 Oct.
1805; ruim 8 mijlen bezuidw. Augsburg ligt het
marktvlek Ober-Giintzburg, met 1400 inw.
Guntzenhausen, stad in den beierschen
kreis Mittelfranken, aan de Altmal, ruim 6 uren
gaans bezuidoosten Anspach ; 2800 inw.
Gur, eene bergstad ; II Kon. 9: 27.
Gura, een aan de Ashantijnen scbatplichtig koningrijkje op de Goudkust in Opper-Guinea, met de
hoofdstad G., aan de Ancobra, ruim 11 mijlen van
hare uitwatering in de Bocht van Guinea.
Guragiè, of Gurague, landschap in het zuiden
van Abyssinia, bezuiden Sjoa, waaraan het schatplichtig is, bewoond door Christenen en Mahomedanen, doch in den jongsten tijd als overstroomd
door Gallas.
Guramieden, eene van 574 tot 787 in Georgie geregeerd hebbende, door Guram I gestichte
dynastic.
Gurbaal, eene plaats door Arabieren bewoond,
die overwonnen werden door Uzzia, koning van Juda ;
II Chron. 26: 7.
Gurin, zwits. stad. Zie Bosco 2).
Gurk, 1) marktvlek in het oostenrijksche hertogdom Karnthen, 10 mijlen benoorden Laybach,
aan 2) de rivier G., die aan de westzijde der stiermarksche alpen ontspringt, en, na eenen loop van 15
mijlen, bij Stein beneden Klagenfurt in de Drave of
Drau valt. — 3) rivier in Krain, ontspringt bij Auersperg, en ontlast zich, na eenen loop van 11 mijlen,
bij Rann, 5 mijlen benoordoosten Neustadtl, in
de Save of Sau.
Gurrah, stad in britsch 0.1., in de oude prov.
Gondwana, ruim I uur gaans bezuidw. Djabbalpore,
is de hoofdpl. van een district, dat eertijds een afzonderlijk prinsdom was; dat prinsdom werd geregeerd door eene prinses, toen de leger-oversten van
Akbar het bemachtigden in 1564. Later maakte
Aureng-Zeyb zich van G. meester; en ten laatste
was de stad G. in de macht der Mahratten, aan wie
zij ontweldigd werd door de Engelschen. De stad
G. strekt zich over eene lengte van 2 uren gaans
langs de Nerbuddah-rivier nit.
Gursuf, of Yourzouf, zeedorp in de Krim, op
de westkust, met een lustslot, dat de hertog van Richelieu daar heeft laten bouwen ; G. is het Eristhena
der oude Grieken.
Gurupi, rivier in Brazilie, prov. Para, ontlast
zich, na eenen noordwaartschen loop van 50 mijlen,
in den Atl. Oceaan; hij hare uitwatering, 11 mijlen
beoosten Braganza, ligt, op haren westoever, de stad
G., eertijds bloeiend, thans met geheel verzande
haven.
Gurwhal, rijk in britsch 0. 1. Zie GHERWAL.
Gusman. Zie GUZMAN.
Guspini, dorp op het eil. Sardinia, 7 mijlen
benoordw. Cagliari ; 4000 inw.; zilverhoudende
loodmijnen.
Gussago en Gussola, twee dorpen in Lombardije, het eerste met 3700 inw., 2 uren gaans benoordw. Brescia, het andere 8 uren gaans bezuidoosten Cremona.
Giissing, duitsch marktvlek in het hong. comitaat Eisemburg ; 2200 inw.; prinselijk kasteel met
park ; een franciscaner klooster met het familie-graf
van Batthyany.

Gustaaf, 4 koningen v.Zweden: G.I(1523-60),
bekend onder den naam van Gustaaf Wasa, geb.
12 Maart 1496 te Lindholm in Upland, heette oorspronkelijk Gustaaf Eriksson, en was de oudste zoon
van den rijksraad Erik Johanszoon, die van vaderszijde afstamde uit het geslacht Wasa, van moederszijde uit het geslacht Sture, welke beide geslachten
verwant waren aan de oude koningen van Zweden.
De familie Sture trok zich den jongen Gustaaf Eriksson aan. Hij kwam 1509 naar Upsal, en 1512 aan
het hof van Sten Sture den Jonge. Hij was een der
zes gijzelaars, die koning Christiaan II van Denemarken zich in 1518 door Zweden deed geven, eer hij
zich gewapenderhand meester maakte van dat rijk.
In het laatst van 1519 gelukte het G. uit zijne gevangenschap te ontsnappen ; door Lubeck geholpen,
bereikte hij Dalecarlie, hield zich daar eenigen tijd
schuil, vermomd als mijnwerker; en toen zijn aanhang stark genoeg was geworden om openlijk te
durven optreden, barstte in Darlecarlie de opstand
tegen de deensche overheersching uit; door den
rijksdag van 24 Aug. 1521 werd G. tot rijksbestuurder benoetud, en na de bemachtiging van Stokholm
(1523) werd hij als koning uitgeroepen. Na den vrede
met zijne naburen verzekerd te hebben, wijdde
hij zich geheel en al aan de binnenlandsche belangen.
Hij begunstigde bet protestantismus, liet door den
rijksdag van Westeras (1527) alle kerkelijke bezittingen, die niet strekt noodig waren om in het onderhoud der geestelijkheid te voorzien, verbeurd
verklaren ten behoeve van het rijk, terwijl voortaan
de benoeming van bisschoppen het recht zou wezen
van de kroon. Reeds in 1530 omhelsde hij de luthersche kerkleer, die dan ook onder zijne regeering
in geheel Zweden werd ingevoerd. In 1540 deed hij
de kroon erfelijk verklaren in zijne familie. De stand
der burgers en boeren won eenige rechten tegenover de beide andere ostanden (adel en geestelijkheid)
de universiteit van Abo werd gesticht, en G. stierf
29 Sept. 1560. Hij was driemaal getrouwd : 1531
met Catharina van Saksen-Lauenburg (gest. 23 Sept.
1535), die hem zijn ongelukkigen opvolger Erik XIV
baarde ; 1536 met Margaretha van Lewenhaupt, die
moeder werd van de latere koningen Jan en Karel IX ; 1552 met Catharina Torpa. — G. II
(1611-32), Gustaaf Adolf, de grootste van al de
koningen van Zweden, zoon van Karel IX en Christina van Holstein, en kleinzoon van G.I.,geb.9 Dec.
1594, aanvaardde 1611 de regeering, en wide een
bewind aan, met den kanselier Oxenstjern aan het
hoofd. Toen G. II den troo p heklom, was Zweden in
oorlog met de Brie mogendheden Denemarken, Rusland en Polen ; met de beide eerstgenoemde sloot hij
vrede (1613 en 1617); en door twee schitterende
overwinningen, nl. 1626 bij Wallhof in Koerland en
1628 bij Stuhm in West-Pruisen, noodzaakte hij de
Polen hem al de vestingen in Upend en in pruisisch Polen of te staan. Na dezen oorlog beeindigd
te hebben, sloot G. een verbond met de protestantsche vorsten tegen keizer Ferdinand II, wiens veldheeren Tilly en Wallenstein geheel Duitschland tot
aan de Oostzee hadden veroverd. Zich dus aan het
hoofd der protestantsche partij gesteld hebbende,
ging G. 1630 scheep, en toog in een barren winter
zegevierend door Pommeren, de Mark van Brandenburg en Saksen, en kwam 1631 eene bloedige overwinning op Tilly bevechten bij Leipzig. Na vervolgens de keurvorsten van Trier, Maintz en den Rijn
onderworpen, en den overtocht over de Lech geforceerd te hebben, waarbij zijn tegenstander Tilly
doodelijk gekwetst werd, kwam G. een grooten slag
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tegen Wallenstein leveren bij Lutzen (6 Nov. 1632);
Finland werd afgenomen door Rusland. Een aanslag,
wel bevocht G. daarbij de overwinning, doch hij
door hem op Noorwegen beproefd, mislukte. Op het
sneuvelde in den slag (zie DERTIGJARIGE 0011LOG).
laatst was hij door zijne eigenzinnigheid niet alleen
Zijn aandenken leeft voort in de Gustaaf- Adolfmet alle mogendheden in onmin, maar had zich ook
Stichting, eene duitsch-protestantsche vereeniging
binnenslands gehaat gemaakt bij den adel en bij de
tot ondersteuning van evangelische gemeenten in
armee. Zoo brak 13 Maart 1809 eene samenzwering
tegen hem uit; bij werd in hechtenis genomen, teealle landen, 1832 te Leipzig en Dresden opgericht,
met de 31 Oct. 1841 opgerichte Darmstadter verkende 29 Maart eene acte van abdicatie, en werd
10 Mei door den rijksdag met al zijne afstammelineeniging saamgesmolten 16 Sept. 1842 te Leipzig,
en geconstitueerd 21 en 22 Sept. 1843. Sedert dat
gen van den troon vervallen verklaard. Zijn oom, de
tijdstip is het hoofdbestuur der vereeniging te Leiphertog van Sôdermannland, volgde hem op, onder den
naam van Karel XIII. Hij zelf ging 6 Dec. 1809 naar
zig gevestigd. Uit G.'s huwelijk met Maria Eleonore
Duitschland, en van daar naar Zwitserland, waar hij
van Brandenburg was eene dochter geboren, Christina, die hem opvolgde op den troon. — G. III
verblijf hield te Bazel. Later verwijderde hij zich
(1771-92), oudste zoon van Adolf Frederik en
geheel en al van zijne familie, liet zich 17 Febr.1812
Louise Ulrike van Pruisen, geb. 24 Jan.1746,volgde
van zijne vrouw scheiden (Friederike van Baden,
met wie hij sedert 31 Oct. 1797 gehuwd was, die
12 Febr. 1771 zijnen varier op den zweedschen troon.
hem 2 zonen en 4 dochters geschonken had, en die
Zonder geweld te gebruiken, wist hij door de Staten
25 Sept. 1826 stierf). Hij deed vervolgens groote
(standee, stenden) 1772 eene nieuwe constitutie te
doen aannemen, waarbij aan de kroon al het gezag
reizen, hield onder den naam van Overste Gustafsson
teruggegeven werd, waarvan de adel en de senaat
verblijf te Bazel, te Leipzig, in Holland, te Aken,
die van lieverlede beroofd hadden sedert den tijd
het laatst te St.-Gallen, waar hij 7 Fehr. 1837 stierf.
Hij schreef o. a. Memorial du colonel Gustafsson (Lpz.
van Karel XII. In 1788 barstte een oorlog met Rus1829); Lajournée du 13 Mars1809 (St.-Gallen1835).
land nit : de zweedsche vloot werd 17 Juli bij Hogeland verslagen. Tot overmaat van ramp sloot DeneGustaaf (Karel-). Zie KAREL X wider de koningen van Zweden.
marken met Rusland een verbond tegen Zweden, en
, _o.one_,.
__eG
1 1) Zi
GUSTAAF IV.
zond een Leger af om Gothenburg te belegeren. InGustafsson (k
tusschen, bijgestaan door 2000 Dalecarliêrs, en onGustavia, hoofdstad van het zweedsche Antillen-eiland St.-Barthelemy, op de westkust ; heeft
dersteund door de bemiddeling van Engeland, Prui10,000 inw. en haven.
sen en Holland, mocht het G. gelukken Denemarken
te noodzaken tot een verdrag, waarbij het zich tot
Gustaysvarn, kleine russische eilandsvesting
in het finsche gouvernement Nyland, noordelijk aan
onzijdigheid verbond. Nu zette G. den oorlog tegen
de invaart van de Golf van Finland, :werd 16 Mei
Rusland voort, en door eene overwinning ter zee, in
1854 door de britsche vloot gebombardeerd.
de Svensksund, dwong hij ook deze mogendheid tot
den vrede, die 14 Aug. 1790 werd geteekend te
Gusten, stad in Anhalt-Cothen, 2 uren gaans
bewesten Bernburg ; 1800 inw.
Warelae. Nog in datzelfde jaar dwong hij den rijksdag tot de aanneming van eene wet, waarbij het recht
Gtistrow, stad in het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, aan de Nebel, 7 a 8 mijlen beom vrede te sluiten en oorlog te verklaren uitsluinoordw. Schwerin ; veel nijverheid; 10,500 inw.;
tend werd opgedragen aan den koning. Maar van
oud kasteel, dat van 1556 tot 1695 de residentie
dat oogenblik af was ook door den adel zijn val
was van den hertog van Mecklenburg-Gfistrow, zijnde
gezworen : er werd eene samenzwering tegen hem
G. zelf de hoofdstad van het mecklenburgsche
gemmed, en in den nacht van 15 op 16 Maart 1792,
werd door een lid van den zweedschen adel, Ankarhertogdom G., groot 95 vierk. mijlen, bevolkt met
191,000 zielen.
striim genaamd, bij gelegeuheid van een gemaskerd
bal ten hove, verraderlijk een pistoolschot op hem
Gutm, of Jutw, d. i. Jutten, dezelfde naam als
Gothi, Gothen, een yolk in Zuid-Scandinavia, is een
gelost, dat, door de onmiddellijke nabijheid waarin
overblijfsel der Gothen, wier verhuizing naar de
de dader zich be yond, doodelijk trof; niettemin
overzijde der Oostzee niet algemeen is geweest. Zij
leefde de koning nog 14 dagen : hij stierf 29 Maart
gingen onder den naam van Jutten gedeeltelijk het
1792. G. III, de stichter van eene akademie te Stoktegenwoordige Jutland in bezit nemen, gedeeltelijk
holm, bezat zelf letterkundige bekwaamheden. Uit
in Britannia het koningrijk Kent stichten.
het Zweedsch in het Fransch vertaald door Dechaux
heeft men van hem eene verzameling Oeuvres politiGuteckoven, limb. dorp. Zie GUTTEKOVEN.
ques, litteraires et dramatiques (5 dln. Parijs 1805).
Gutenberg (Johannes), in zijn tijd genaamd
Henne Gensfleisch von Sulgeloch (Sorgenloch), geb.
Bij testament had G. III bepaald, dat zijne papieren
omstr. 1400 te Maintz, waar hem in 1837 een standeerst 50 jaren na zijnen flood geopend mochten
beeld is opgericht als uitvinder der boekdrukkunst,
worden. Dientengevolge werd aan professor Geijer
waarvoor wij Nederlanders den Haarlemmer Lourens
de taak opgedragen, die letterkundige nalatenschap
Janszoon Coster houden (zie COSTER), aan Wien in
te sell' ften en het voornaamste daarvan in het licht
ieder geval de prioriteit toekomt, gesteld zelfs dat
te geven. Eene duitsche vertaling is daarvan verG. niet, gelijk sommigen volhouden, na zich met
schenen in 3 dln. (Hamburg 1843-46). Sedert
Coster's uitvinding bekend gemaakt te hebben, de
4 Nov. 1766 was G. III gehuwd met Sophia Magdaschandelijke oneerlijkheid beging zich zelven voor
lena van Denemarken (gest. 21 Aug. 1813), die hem
den uitvinder van de drukkunst uit te geven. Zoo2 zonen schonk, waarvan slechts de oudste (G. IV)
veel is zeker, dat G., na een zeer onbestendig Leven,
zijn wader overleefde. — G. 1V (1792-1809),
eerst in 1450, dus ruim 10 jaren na Coster's flood,
Gustaaf Adolf II, zoon van den vorige, geb. 1 Nov.
de eerste drukkerij heeft opgericht te Maintz, waar
1778, werd 29 Maart 1792 als koning uitgeroepen,
hij tusschen 4 Nov. 1467 en 24 Fehr. 1468 geterwijl zijn oom hertog Karel van Sodermannland
storven is.
(die later koning Karel XIII werd) het regentschap
bekleedde tot 1 Nov. 1796. Hij was een verklaard
Gutenbrunn. Zie GUTTENBRUNN.
vijand van Napoleon, hetgeen hem 1807 het verlies
Gutenhof, spoorweg-station inNeder-Oostenrijk, tusschen Weenen en Bruck.
van Straalsund en Rugen kostte, terwijl hem 1808
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Gutenstein, 1) marktvlek in den oostenrijkschen kreis Unter dem Wienerwald, in het bovenPiestingdal, 7 mijlen bezuidw. Weenen; 1600 inw.;
oud kasteel, waar verscheidene Habsbnrgen geresideerd hebben, en waar 1330 Frederik de Schoone
gestorven is ; ook een fraai nieuw kasteel. —
2) oostenrijksch marktvlek in Kdrnthen, 8 mijlen
benoordoosten Laybach ; 1400 inw.
Giitersloh, stad in pruis. Westfalen, 7 mijlen
bezuidw. Minden ; 3600 inw.
Gutta, vlek in het hongaarsche comitaat Comorn, tegenover de nitwatering van de Waag in den
Dorm; 4800 inw.
Guttekoven, of Guteckoven, dorp in nederl.
Limburg, 5 kwartier gaans benoordw. Sittard ; behoorde vroeger tot het hertogdom Gulik.
Guttenbrunn, marktvlek in het hong. comitaat Temes; 3000 inw.
Guttentag, stad in pruis. Silezie, 5 mijlen
beoosten Oppeln; 2200 inw.
Guttstadt, stad in het pruis. reg.-district
Koningsbergen, aan de Alle, 5 nren gaans bezuidoosten Heilsberg; 3400 inw.
Gutzkow, stad in pruis. Pommeren, 6 mijlen
bezuidoosten Straalsund, aan de Peene ; 1800 inw.
Gutzkow (Karl Ferdinand), duitsch schrijver,
geb. 17 Maart 1811 te Berlijn, is een der voornaamste duitsche schrijvers van onzen tijd als publicist,
criticus, tooneeldichter en romanschrijver; hij hield
achtereenvolgend verblijf te Berlijn, Stutgart, Heidelberg, Leipzig, Hamburg, Frankfort, werkte 1847
—49 als dramaturg van het hoftheater te Dresden,
en bleef daar, totdat hij Oct. 1861 als algemeen
secretaris van de Schiller-stichting verhuisde naar
Weimar. Later door eene steeds toenernende zielsziekte aangetast, deed G. in Jan. 1865 te Friedberg
eene poging om zich zelven van het Leven te berooyen; ofschoon zwaar gewond, was zijn toestand
echter niet doodelijk ; en door eene zorgvuldige verpleging, waarbij zijne vrouw en dochter zich liefdevol en voorbeeldig geheel aan hem toewijdden, en
waarin hem uit alle oorden van Duitschland, tot
zelfs van regeerende vorsten, de deelnemendste belangstelling werd hetoond, is G. langzaam hersteld.
Van zijne Dramatische Werke (dl. 1 tot 9, Leipzig
1842-57) verscheen een nienwe druk (20 dltjes
Leipzig 1861-63). Van zijne groote romans noemen wij Die Ritter vom Geiste (9 dln. Leipz. 1850
—52 ; 3e druk 1854-56) en Der Zauberer von Rom
(9 din. Leipzig 1858-61 ; 2e druk Lpz. 1863).
Eene complete editie van G.'s verspreide geschriften, door hem zelven bijeengebracht, verscheen onder den titel van Gesammelle Werke (dl. 1 tot 12,
Frankfort 1845-46; d1.13, 1852).
Giitzlaff (Karl), geb. 8 Juli 1803 te Pyritz in
Pommeren, bereisde als zendeling een groot gedeelte van China, en legde een grooten werkijver
aan den dag ; hij nam ook de betrekking waar van
tolk der britsche autoriteiten, was later secretaris
van den gouverneur van Hongkong, deed op het
laatst der eerste helft van onze eeuw eene reis naar
Europa, bezocht bij die gelegenheid ook de Nederlanden, keerde vervolgens naar China terug, doch
stierf, pas aldaar aangekomen, 9 Aug. 1851 te Victoria. Behalve een aantal vertalingen, traktaten, enz.
in het Chineesch en andere oost-aziatische talen,
heeft men van G. verscheidene werden over China.
Guy. Zie GUIDO.
Guy van Vlaanderen, een der Brie zonen
van Margaretha van Vlaanderen uit haar (2e) huwelijk met Willem van Dampierre, was de aanvoer-

der der Vlamingen, die 1252 bij Westcapelle door
de Hollanders verslagen werden, waarbij G. gevangen werd genomen, en eerst in 1255 weder in vrijheid kwam. Sedert dat tijdstip regeerde hij gezamenlijk met zijne moeder over Vlaanderen, en sloot
een verbond met Floris den Voogd. In 1286 deed
G. een inval in Walcheren,'sloeg het beleg op voor
Middelburg, doch trok of toen Floris V tot ontzet
kwam opdagen. Nadat Floris V vermoord was, kwam
G. wederom naar Walcheren, belegerde Middelburg
nogmaals, doch brak ook ditmaal het beleg weder
op. Vervolgens in oorlog geraakt met Frankrijk,
werd G. verslagen en gevangen genomen ; hij stierf
in de gevangenschap. Zie hem aangaande ook het
art. DAMPIERRE. - G. v. V., zoon van den vorige,
nit diens eerste huwelijk met Mehault van Bethunes,
deed 1302 den vijandelijken inval in Walcheren,
versloeg jonker Willem van Henegouwen bij Arnemuiden, belegerde Middelburg en Zierikzee, en stak
naar Holland over, waar hij graaf Jan tot het sluiten
van een verdrag dwong (1303). In 1304 verklaarde
G. op nieuw den oorlog aan den hollandschen graaf,
en overwon hem in een scheepsgevecht, veroverde
N.-Holland en Utrecht ; reeds spoedig echter werden de Vlamingen nit de hollandsche steden verdreven, en G., die zich op dat oogenblik te Utrecht
beyond, keerde in allerijl met zijne Vlamingen huiswaarts. Spoedig evenwel rustte hij andermaal eene
vloot uit, waarmede hij Zierikzee ging belegeren ;
doch de Hollanders, bijgestaan door eene fransche
vloot onder Grimaldi, gaven hem eene duchtige nederlaag in het scheepsgevecht op het Gouwebij Zierikzee ; G. zelf werd daarbij gevangen genomen, (loci)
1305 weder in vrijheid gesteld.
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Guyana. Zie GUIANA.
Guyenne, voormalige provincie van Frankrijk,

een gedeelte van het oude Aquitanie, bevatte het
eigenlijke G. met de hoofdstad Bordeaux, benevens
de landschappen Bazadois, Perigord, Agenois, Quercy
en Rovergue, en vormt tegenwoordig de departementen Gironde, Dordogne, Lot-Garonne, Lot, en
Aveyron. Nadat de hertogen van Aquitanie 1137
waren uitgestorven, kwam het land 1152 aan den
tweeden gemaal van de erfdochter Eleonore, namelijk aan Hendrik II van Engeland, en bleef in het
bezit der Engelschen, totdat Karel VII van Frankrijk
in 1451 G. veroverde, en het voor goed bij Frankrijk
inlijfde.
Guyenne (Eleonore van). Zie ELEONORA.
Guyenne (maarschalk van). Zie het artikel
CRÈQUI (Jacques de).
Guyenne (Willem van). Zie WILLEM.
Guyon, onder dezen aangenomen naam wist
Balthazar Gerards zich in de gunst van prins Willem I
van Oranje in te dringen, ten einde zijn moordenaar
te kunnen worden.
Guyon (Jeanne Marie Bouvier de la Mothe,
door haar huwelijk madame), eene vermaarde dweepster, geb. 13 April 1648 te Montargis, toonde reeds
zeer vroeg grooten aanleg voor het kloosterleven, en
wenschte non - te worden, doch werd door hare
ouders gedwongen om te trouwen, en werd op haar
28e jaar weduwe, moeder zijnde van verscheidene
kinderen. Zich verbeeldende dat God haar uitverkoren had om de ware godsdienst aan de menschen
bekend te maken, verliet zij in 1681 haar gezin, en
toog rond door Piemont, Dauphine en verscheidene
andere provincien van Frankrijk, overal hare leer
predikende (het zoogenaamde Quietismus). Na vijf
jaren rondzwervens vestigde zij zich te Parijs, waar
zij weldra een grooten aanhang vond (o. a. Fenélon

